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Ziemeļkalifornijas Latviešu skolas zvans atkal zvana

ZK Latviešu skolas audzēkņi 2009./10. mācību gada sākumā

13. septembŗa rīts Draudzes
namā Sanfrancisko ienesa dzīvu
rosību – kāpnes uz apakšstāvu
nepārtraukti dimdēja, pa tām
steidzoties lielākiem un mazākiem kāju pāŗiem, lai paspētu uz
jaunā mācību gada pirmo stundu Ziemeļkalifornijas Latviešu
skolā. Skolas telpas pildīja
līksmas čalas – bērni, vecāki un
skolotāji vienojās atkalredzēšanās
priekā un apmainījās ar vasarā
gūtajiem iespaidiem. Kāds mērojis tālo ceļu uz Latviju, lai
apciemotu vecvecākus, kāds ar
paštaisītu makšķeri zvejojis zivis
Mežotnes nometnē, kāds piedalījies Dziesmu svētkos Kanadā,
kāds bijis aizbraucis uz Legoland
atrakciju parku, lai apbrīnotu no
Lego klucīšiem būvētās mini
pilsētas, vēl kāds bijis ciemos pie
Mikipeles Disnejlandē. Katram
bija, ko pastāstīt. Interesanti, ka
vairākiem skolas zēniem pagājušajā vasarā iznācis sastapties

ar čūskām. Armands Kalns to
vienā jaukā vakarā ieraudzīja
savā pagalmā rāpojam pa flīzēm,
brāļiem
Kamerūnam
un
Teodoram Smith pāris reizes
savs peldbaseins ir bijis jādala ar
čūsku, kuŗa laikam arī piekopj
veselīgu dzīvesveidu un nāk
nopeldēties. Savukārt Brennens
Bezdecheck ar čūsku saskāries
vistuvāk: ejot pastaigā Mežotnes
nometnes laikā, zēns nejauši vienai uzkāpis uz galvas! Par laimi,
rāpulis to ļaunā nav ņēmis, un
viss beidzies laimīgi.
Skolas pārzine Katrīna Smith
sveica visus klātesošos pirmajā
skolas dienā un novēlēja audzēkņiem sekmēm bagātu jauno
mācību gadu. Viņa pastāstīja, ka
skolā reģistrējušies 32 audzēkņi,
un silti sveica klātpienākušās
ģimenes. Skolas saimei piepulcējušās 5 jaunas ģimenes ar dažādu vecumu bērniem. Iepriecina, ka Latviešu skolai San-

Skolas lepnums - vecākā, 7.klase. No kr.: Laila Birznieks, Māra
Brainerd, Maija Dindzāns, Valdis Birznieks, Markus Melbārdis,
skol. Inta Brainerd.

kajām klasēm.

francisko būs
nākotne: šogad
skolas gaitas uzsāks vairāki divus
un trīs gadus veci
bērniņi, kuŗi veidos jaunu Lāču
bērnu klasi. Vecākie audzēkņi
šogad mācīsies
jau 7. klasē. Šajā
mācību
gadā
turpinās darboties
pērn
izveidotā īpašā
Valodas klase,
kas ļauj bērniem
ar minimālām
priekšzināšanām
apgūt latviešu
valodu.
Kā
ierasts, mācības
notiks svētdienās
no 9.30 līdz 12.00
jaunākajām klasēm un no 9.30
līdz 13.00 vecā-

ZK Latviešu skola izsaka
sirsnīgu pateicību ZK Luterāņu
draudzei par skaisti izremontētajām un saulainās krāsās
izkrāsotajām trīs jaunajām klašu
telpām. Tās priecē ikviena sirdi.
Liels paldies Draudzei arī par
jaunu griestu un ūdens smidzinātāju ierīkošanu skolas galvenajā telpā. Lai iekārtotu jaunās
klases, skola ir iegādājusies jaunus galdus, krēslus, paklājus,
tāfeles un citas mācību darbam
nepieciešamās lietas. Paldies visiem, kas palīdzēja ar skolas
telpu uzpošanu un iekārtošanu
jaunam darba cēlienam.
Ikviens ir mīļi aicināts pie
mums ciemos! Ja svētdienas rītā
gadās būt Draudzes namā Sanfrancisko, nāciet lejā ciemoties.
Ar prieku izrādīsim jaunās klašu
telpas un mēbeles. Tāpat visus
gaidīsim uz skolas Ziemsvētku
eglīti 13.decembrī. Esam ieplānojuši izrādīt ludziņu par Ziemsvētku nakts brīnumaino notikumu – Kristus piedzimšanu.
Savukārt nākamā gada 20. martā
rīkosim Draudzīgā aicinājuma
vakaru.
Lai sekmīgs un latviskām
zinībām bagāts jaunais mācību
gads!
Tuvāka informācija par skolas
darbu iegūstama pie pārzines
Katrīnas Smith pa tel. (650) 4837338.
Teksts un foto: Linda Kalna

Kas šodien par dienu? 1. klase mācās nosaukt nedēļas dienas un
mēnešus. No kreisās: Teodors Smith, Severīns Radziņš,
Aleksandra Lipacis, skol. Inese Radziņa, Maksimilians Lipacis

Au, ai, ui, ei… 2. klase tiek ievadīta divskaņu interesantajā
pasaulē. No kreisās: Olafs Radziņš, Cameron Smith, skol. Māra
Lipacis, Isabella Lipacis, skol. Marks Lipacis

Lāču bērni iekārto savus čemodāniņus, kas noderēs, svētdienās
apceļojot pasauli ar globusa un grāmatu palīdzību. No kreisās:
Brennens Bezdecheck, Irēne Cota, Aleksa McGibben, Armands
Kalns

Skolas pārzine Katrīna Smith poš skolu jaunajam mācību
gadam. Brāļiem un vecākiem ieradusies palīdzēt arī Katrīnas
10 mēnešus vecā meitiņa Ellija
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Latvian newspaper

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā
Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784,
e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 6 mēn.
US $ 72.00; 3 mēn. US $ 40.00.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu
var arī nesaskanēt.
Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,
e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010
Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,
astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA
Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Cienījamie Laika lasītāji, autori, labvēļi, draugi!
Preses sūtība ir nerimtīga cīņa par trim ceļa zīmēm,
kas norāda uz vienu un to pašu virzienu: par gara brīvību,
par sociālu taisnību, par augstāku cilvēcību.
Jānis Kārkliņš

Ja š. g. 6. novembrī būsit Rīgā, laipni ielūdzam Jūs
kopā ar redakcijas darbiniekiem un izdevējiem
svinēt mūsu laikraksta 60. gadadienu!
6. novembrī plkst. 12 atklāsim piemiņas plāksni Helmaram Rudzītim pie nama
Rīgā, Ausekļa ielā 14, kur savulaik viņš dzīvojis
un kur šobrīd atrodas laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija redakcija.
Plkst. 16 Lielās ģildes Minsteres zālē (Amatu ielā 6) būsim kopā,
svinot šo nozīmīgo jubileju: tiksimies, pakavēsimies atmiņās, priecāsimies,
baudot mūsu mazo draugu – bērnu deju kopas „Dzintariņš”
un vokālās grupas „Dzeguzīte” priekšnesumu.
Svētdien, 8. novembrī, dienā, kad pirms 60 gadiem iznāca pirmais Laika numurs, katrs savās
mājās pacelsim kausus par mūsu kopīgo veikumu un ilgu mūžu mums,
visiem latviešiem, un Latvijai!

Jūsu Laiks
JAUNAIS LAIKA KALENDĀRS KLĀT!
LA IK A MĀ K SLA S K A LE ND Ā RS – 2010

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

Visiem prieki "Disney Pasaulē" Floridā
Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.
Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
Tālr.: 631-665-4455 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164 E-pasts: RigaVen@aol.com

LŪDZAM IEVĒROT:
*spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru
katram LAIKA abonentam,
*LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt
tikai no kantora.
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Kad maksājat par kalendāru, iesakām lietot kalendāram
pievienoto kuponu.
Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
2010. gada kalendārs: ............... gab. X US $17 ................
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo $2,25;
par katru nākamo $1,00
Ārpus ASV – par pirmo $2,50
par katru nākamo $1,50
Kopā pievienoju

Kopā.....
Kopā......
US $.......

Vārds, uzvārds ......................................................................
Adrese ...................................................................................
................................................................................................
Tālr.: ...........................E-pasts .............................................

Briesmas, kuŗas
neaptveŗam

Latvijā iznākusi Jēkaba Ziedara
grāmata ,,Šūpo šūpuli”
ar
apakšvirsrakstu ,,Kā apturēt tautas
izmiršanu” (159 lpp, baltos cietos
vākos), iespiesta Jelgavas tipografijā.
Jēkabs Ziedars dzimis Latvijā, bijis
leģionārs, beidzis Melnburnas universitāti, pēc profesijas elektroinženieris, ģimenē divi bērni un
septiņi mazbērni. Vērojot straujo
dzimstības mazināšanos Latvijā pēc
neatkarības atjaunošanas, viņš
izanalizējis faktus, un viņam ir
loģiski un noteikti ierosinājumi, kā
panākt dzimstības pieaugumu. Visi
grāmatā ievietotie dati ir no
oficāliem valsts izdevumiem, preses
un valdības vadītāju runu atreferējumiem. Kaut arī pēdējos pāris
gados dzimstība Latvijā palielinājusies, tomēr mūsu tauta skaitliski
ar katru gadu samazinās, mirstība
pārsniedz dzimstību.
Jēkaba Ziedara grāmatu var izlasīt
ātri, varbūt pāris vakaros, taču ieteicams to lasīt lēnām, rūpīgi un
vairākas reizes. Ieteikumi ir vienkārši un viegli īstenojami dzīvē, ja
vien Latvijas valdībai un Saeimai
būs polītiskā un morālā griba un
mugurkauls to sākt darīt. Jārīkojas
tagad, jo rīt var būt par vēlu! Lasītājs
zelta atslēdziņu atradīs pats.
Grāmatu var izlasīt un izdrukāt
bez maksas www.eraksti.lv DELFI
grāmatnīcā. Tā jāizlasa katram,
kam rūp mūsu tautas dzīvā spēka
pieaugums.

Dr Jānis J. Dimants
jaunākais
LĀZAs valdes priekšsēdis
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Uz kongresu!
Strauji
tuvojas
ALJA
gadskārtējais kongress, un
Bostonas rīcības komiteja
nemitīgi darbojas, lai sagatavotu
veiksmīgu kongresu. Priekšsēdes
Kristas Kubuliņas vadībā ir
izveidoti plāni interesantiem lektoriem un pasākumiem, kas
aptveŗ visdažādākās temas.
Kongress notiks Marriott
Boston Long Wharf viesnīcā, kur
no visām istabām jauks skats.
Pēdējos gados pilsētas apkārtne
ir strauji mainījusies, un pilsētā
tagad ir daudz jauku pastaigas
vietu.
Kaut visus lektorus vēl nevaram
vārdā nosaukt, varam droši teikt,
ka lekcijas nebūs tradicionālas,
nekādā ziņā! Šķēršļu gājiens ļaus
visiem ciemiņiem izbaudīt
pilsētu un redzēt, cik maz vai
daudz paspēsim apskriet kājām!
Iesildiet balsis un ņemiet līdzi

dziesmu grāmatas jo Dziesmu
kaŗš būs tāds, kāds nekad nav
redzēts. Vakara nodarbībās arī
varēs padziedāt; dosimies uz
vietējo „karaoke studio”, kur
ikkatrs varēs dziedāt uz skatuves
kā īsta rokzvaigzne. Tītaru
vakariņas ar Bostonas vecāku un
labvēļu palīdzību mēs pasniegsim ceturdienas vakarā balles
telpā „Silver Fox”. Sestdienas
balle notiks viesnīcas balles telpās
un aicinām ierasties arī vietējos
latviešus, ne tikai Kongresa dalībniekus!
Ja vēl neesat pieteikušies kongresam, dariet to mūsu timekļa
lapā www.57bostonaskongress.
info. Aizrunājiet viesnīcas istabas un pakojiet somas! Tik
Yankees kreklus atstājiet mājās!
Uz redzēšanos kongresā!
Katrīna Veidiņa
Foto: K. Lenss

Bērnu svētki Salas baznīcā
Longailendas latviešu skolas
saime sadarbībā ar Salas baznīcu
jau vairāk nekā četrdesmit gadu,
jauno mācību gadu atklājot, rīko
bērnu svētkus. Daudzi, kuŗi agrāk mācījās skolā, tagad šos
svētkus rīko saviem bērniem.
Ziedu laikos skolā mācījās vairāk
nekā 120 audzēkņu. Tagad skolā
ir 20 bērnu, bet mācību programma ir tikpat plaša kā agrākos
gados. Iespējams, ka bērni iemācās vairāk, jo skolotājiem ir iespēja lielāku uzmanību veltīt katram
bērnam.
Mācītājam Laurim Saliņam
tieši 13. septembrī bija dzimumdiena. Dievkalpojuma beigās
mācītāju apsveica novada vecākais Jānis Riekstiņš un dāmu komitejas priekšniece Ilze Beiniķe,
pasniedzot novada kopējo dāvanu. Ārā jau bija klāti galdi, jauki

smaržoja cepeši, ko gatavoja turpat līdzās. Dāmu komitejas izlozes galdu pildīja dažādas jaukas
mantas, un par laimestiem priecājās gan bērni, gan pieaugušie.
Bērni piedalījās rotaļās – cits
citam meta ūdensbalonus, kuŗi
bija jānoķeŗ, lai nepārsprāgtu.
Uzvarēja pēdējais, kuŗa balons
palika neskarts. Notika virves
vilkšanas sacensības: meitenēm
un zēniem, bērniem un vecākiem,
atsevišķi meitenēm un zēniem.
Netrūka arī citu nodarbību. Lejas zālē dāmu komitejas locekles
cienāja ar dažādiem pašceptiem
gardumiem.
Parasti pirms bērnu svētkiem
līst, bet neatceros, ka pēdējos
četrdesmit gados būtu lijis tieši
svētkos.
Teksts un foto:
Ēriks Niedrītis

Mācītāju Lari Saliņu (pa kreisi) dzimumdienā apsveica un dāvanu pasniedza novada priekšnieks
Jānis Riekstiņš un dāmu komitejas priekšniece Ilze Beiniķe

Pie izlozes galda, no kreisās: Jana Pētersone, Madelena Miniate,
Laila Lapiņa, Krista Lediņa

No kreisās: Māris Lapiņš, Ruta Lediņa un Lilita Talbota apkalpo Mildu Vītolu, Ivaru Bērziņu,
Ainu Niedrīti, Elitu Gobiņu

Sacensības virves vilkšanā

Sarīkojuma apmeklētāji pēc pusdienām vēl pakavējās tērzējot
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1993. gads
Jaunais valsts
prezidents –
Guntis Ulmanis

Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību
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sariesušās prieka un aizkustinājuma asaras. Gruvešu kvēpu
mākonim palēnām virzoties uz
Krievijas militārpersonu māju
pusi, valsts administrācijas pārstāvji un diplomāti, skaļi plaukšķinādami, glāzēs laistīja šampanieti.
Sengaidītais sprādziens notika
ar dažu minūšu novēlošanos, jo
paredzētajā brīdī lokatora ēkai
pārāk tuvu bija lidmašīna, kas
riņķoja ap lokatora territoriju. Šā
iemesla dēļ arī pārtraukts komponista Zigmāra Liepiņa speciāli
uzrakstītais skaņdarbs „Liberatio”. Taču tas netraucēja noskaņot sprādzienu gaidītājus cilvēkus Skrundas monstra pēdējām
sekundēm, radot maksimālu,
nervus kutinošu spriedzi.
Šās dienas vēsturiskā notikuma
atspoguļošanai bija akreditēti
aptuveni 200 Latvijas masu
informācijas līdzekļu pārstāvju
un 41 žurnālists no ārzemēm.
TV sabiedrība „Euronews”
Skrundas lokatora spridzināšanu
4. maijā katru stundu rādījusi kā
ceturto svarīgāko ziņu.
Atsķirībā no Krievijas aizsardzības ministrijas iepriekš izteiktajiem brīdinājumiem, ka sprādziena vilņi var izraisīt viltus
trauksmi lokatora aparatūrā par
raķešu uzbrukumiem, tā iekšienē
gandrīz pat neesot pamanīts
sprādziena mirklis. Lokatora
speciālisti paziņojuši uz Maskavu, ka viss kārtībā. (10.05.)

1993. gada 6. jūlijs ieies mūsu
valsts vēsturē kā Latvijas
Republikas pilnīgas atjaunošanas
diena. Ceļš uz to nebija viegls.
Šodien ir pat grūti noteikt tā
sākumu. Atskatoties atpakaļ, mēs
Fragmenti no publikācijām
redzam ceļa stabus ar uzraksiepazīstina ar Igaunijas preziden- atstās Latviju un, iespējams, arī
tiem: „Helsinki-86”, pirmās de- un Somiju.
Vēlāk Anna Žīgure tika iecelta tu Meri un Lietuvas prezidentu Igauniju līdz 31. augustam, un
monstrācijas pie Brīvības pieapsolīja šim mērķim piešķirt
minekļa, Radošo savienību kon- arī par Latvijas vēstnesi Igaunijā. Brazausku.
Prezidenta Klintona Rīgas papildu līdzekļus. Viņš noraidīja
gress, Tautas frontes dibināšana,
apciemojuma
emocionālais kaŗaspēka izvešanas saistīšanu ar
1990. gada 4. maijs, 1991. gada
punkts bija nevien viņa ziedu citiem jautājumiem, pirmkārt ar
janvāŗa barikādes, Maskavas punolikšana pie Brīvības pieminekļa, Krievijas izvirzīto „cilvēktiesību
ča sakāve, 5. Saeimas vēlēšanas.
pusstundu ilgstošā rokas pa- pārkāpumu” jautājumu, taču
Saeimas pirmā sēde sākās ar
spiešana tur sapulcējušamies aicināja Baltijas valstis izturēties
Latvijas karoga ienešanu un
ļaudīm, bet galvenokārt – runa, ar „iecietību” pret minoritātēm.
valsts himnas atskaņošanu. Tika
ko viņš teica. Runas temats bija
nolasīts paziņojums par AugBaltijas Brīvības ceļš – pirms piestākās Padomes pilnvaru izciem gadiem pagātnē, kā arī
beigšanos, un klātesošie 98 detagadnē un nākotnē.
putāti (trūka Rubika un J. ZīStāvot uz paaugstinājuma laugerista) nobalsoja par Satversmes
kumā Brīvības pieminekļa priekpilnīgu stāšanos spēkā.
šā, prezidents Klintons teica:
Tad sākās amatpersonu vē„Šodien valda tikai viens
lēšanas. Saeimas priekšsēža
vārds – brīvība. Miljons cilvēku
amatam tika izvirzīti A. Gorbupārvarēja baiļu robežu, un to
novs (Latvijas ceļš) un
darīja arī šinī laukumā, ko sargā
M. Grīnblats (Tēvzemei un Anna Žīgure
Brīvības piemineklis. šeit Baltijas
Brīvībai). Ar 65 balsīm pret 25
ceļa ķēdes vidū ir piemērota vieta
uzvarēja A. Gorbunovs.
šai tikšanās reizei. Baltieši paValsts prezidenta vēlēšanām
1994. gads
rādīja, kāds spēks ir Baltijas cetika izvirzīti trīs kandidāti –
neatgriešanos! Pēdējie
ASV prezidenta ļam, un es amerikāņu tautas vār- Uz
dā ieņemu savu vietu šinī ne- Krievijas armijas virsnieki
atstāj Latviju 1994. gada
Bila Klintona vizīte salauztajā brīvības ķēdē.
31. augustā
Maskava negrasās
Šī
ķēde
sniedzas
arī
atpakaļ
Rīgā
Pirms braukšanas uz Rīgu
pagātnē uz Sibiriju, kur gāja bojā
atvainoties par
Gaidot ASV prezidenta Bila jūsu tēvi, un tā sniedzas tur, kur Klintons piezvanījis Krievijas
Baltijas valstu
Klintona, viņa ģimenes, augstu mežos gāja cīnītāji pret okupant- prezidentam Borisam Jeļcinam,
valsts ierēdņu un prezidenta iem un pie tiem, kas atdeva savas lai paziņotu par šo braucienu un
okupāciju
apliecinātu savu pārliecību, ka
pavadoņu vizīti Rīgā, tika dzīvības par brīvību.”
Klintons nosauca vārdu „brī- armija ir laikus jāizved no BalKrievijas Ārlietu ministrijas
asfaltētas ielas, krāsotas mājas,
būvētas tribīnes pie Brīvības vība” visās trijās baltiešu valodās. tijas, un vēlējies uzzināt no Jeļ- Otrā Eiropas departamenta
direktors Aleksandrs Udaļcovs
pieminekļa, mobilizēti kaŗavīri, Viņš uzslavēja baltiešus, kas cina, kā norit šis process.
inspirējuši kā brīvības cīnītāji
paziņojis, ka pozicija, kuŗu ieņēaicināti labākie pavāri.
mušas Baltijas valstis attiecībā
1995. gads
pret Uzvaras dienas 50. gadaizsauc vilšanos un nožēlu.
Skrundas monstra dienu,
Šīs valstis ir palikušas nomaļus
Guntis Ulmanis
vairs nav!
no jubilejas svinībām, bet to
Skrundas lokatora jaunā uz- darbībā atkal izpaudies noteikts
tvērējēka sagruva dažu sekunžu provinciālisms.
G. Meierovics (Latvijas ceļš),
Baltijas valstu vadītāju nodomā
laikā bez ceturkšņa desmitos
G. Ulmanis (Latvijas Zemnieku
Latvijas neatkarības atjaunošanas atteikties ierasties uz Uzvaras
savienība) un A. Jerumanis
5. gadadienā daudzu tūkstošu dienas svinībām Maskavā, kā arī
(Kristīgie demokrāti).
aculiecinieku klātbūtnē. Ēkas šo valstu iedzīvotāju centienos
Pirmajā kārtā visvairāk balsu
sabrukšanu sveica sapulcējušos atzīmēt svinības „nez kādā
35 – saņēma G. Meierovics,
ministru, deputātu, diplomātu dīvainā veidā” vērojama „vienota
viņam sekoja A. Jerumanis ar 14
un daudzo Latvijas zinātkāro līnija, kas liecina, ka Krievijas
un G. Ulmanis ar 12 balsīm.
iedzīvotāju gaviles, prieka sau- partneri Baltijā nav spējuši pārNākamais balsojums gan vēl
cieni, aplausi. Daža acīs pat bija varēt vēsturisko pārinodarījumu
skaidrību
neienesa.
Par
kompleksu. Un tas
G. Ulmani tika nodotas 46, par
ir ļoti žēl, jo ar
A. Jerumani – 10. Rezultātīvs
šādu kompleksu
bija pēdējais – trešais balsomēs nopietni uz
jums, kuŗā G. Ulmanis tika ASV prezidents Bils Klintons (tribīnē) un Baltijas valstu prezipriekšu diez vai
ievēlēts par Latvijas prezidentu denti Rīgā 1994. gada 6. jūlijā
pavirzīsimies.”
ar 53 balsīm (pret 26). Līdz ar to
Krievijas diploĒdienus „Rīdzenes” viesnīcā visu pasauli. ASV 50 gadus atsaskaņā ar Saeimas kārtības rulli,
māts uzskata „par
var sākties jaunās valdības gatavoja ar latvisku garšu – pai- teicās atzīt okupācijas likumību,
paliņas, fazānus, konjaka mērci, un Baltijas valstu karogi visu
absolūti nevietā
veidošana. (10.07.)
vēzīšus, vīnus, bumbierus ar laiku bija redzami ASV (Ārlietu
bieži izteiktos ieroLatvijas sūtne
sinājumus Kriebrūkleņu putām, putnu pastēti ministrijas priekštelpā ar citu
vijai atvainoties
ar jāņogu želeju un paradīzes valstu karogiem).
Helsinkos
Prezidents Klintons pieminēja
par tā dēvēto Balābolīšiem un daudz ko citu.
Dienu pirms Somijas Retijas valstu okuSimtiem žurnālistu un filmētāju ASV baltiešus, kas arī bija daļa
publikas valsts svētkiem 5. de- bija sabraukuši jau iepriekšējā no Baltijas brīvības ķēdes. Daži
pāciju 40. gados.
cembrī, ar goda sardzi un paceltu dienā. Trīs Baltijas valstu prezi- no viņiem atgriezās, lai strādātu
Krievijas polītiķu
Latvijas karogu sagaidīta, Latvijas denti jau iepriekš satikušies un Baltijā, citi to darbu turpina ASV.
vidū tādu, kas
sūtne Anna Žīgure Somijas pre- apspriedušies. kaŗavīru sardze Reformu ceļš nav viegls, bet ASV
vēlētos atvainoties,
zidentam nodeva akreditācijas stāv braši, karogi plīvo, Rīgas aicina baltiešus turēties un
nebūs, un meklēt
vēstuli. Valsts svētku pārraidē lidlaukā nolaižas trīs lielas turpināt baltiešu ķēdi nākamās
viņus Krievijā ir
Somijas televīzija sniedza īsu „Boeing 747” lidmašīnas – prezi- paaudzēs. „Jūs atgriežaties Eiroveltīgi.”
interviju ar Latvijas pārstāvi.
denta un pavadoņu. Gaisa telpu pā, un mēs stāvēsim ar jums,”
Valodniece Anna Žīgure ar virs lidlauka apsargā helikopters. teica prezidents Klintons.
savu akreditāciju Helsinkos at- sasveicināšanās, goda sardzes
ASV prezidents Bils Klintons Monstra gals. Padomju pretraķešu
Publikāciju
jauno 50 gadus pārtrauktās pieņemšana, apsveikuma uzrunu vizītes laikā Rīgā 6. jūlijā pauda aizsardzības sistēmas lokatora Skrundā
sagatavojis
diplomātiskās saites starp Latviju saka prezidents Ulmanis un pārliecību, ka Krievijas kaŗaspēks uzspridzināšana 1995. gada 4. maijā
P. Karlsons

LAIKS

2009. gada 10. oktobris – 16. oktobris

Reinis Ādmīdiņš
(9. turpinājums)
1982. gada 3. martā Anšlavs
Eglītis raksta, ka Anglijā
manai ludziņai „Karmen” pārmeta, ka varonis tik tālu pagrimis, ka aizmirsis, ka ir latvietis
un nožēlojamā kārtā skrienu uz
amerikāņu kongresu! Arī Toronto
latviešu administrātori sašutumā
izmetuši SF teātŗa reklāmas plakātu no latv. centra nama vitrīnas.
Bostonā Reinis Birzgalis nemaz
nenācis uz izrādi, tā izrādīdams
savu sašusmi. Nabaga vajātais
teātris laimīgs, tomēr, ka turneju
nobeidzis plūsos un nav iekritis
kā pagājušo reizi. Nav viegli izdabāt letiņiem un noturēties uz
tautiskās dejošanas virves. Turpretim atzinīgus vārdus dzird par
Klīdzēja atmiņromāniem.
Pēc trim nedēļām Teodors
Zeltiņš raksta atbildes vēstuli:
Mīļais Anšlav!
Cik līdzīgas šīs gleznas! – tā

5

„Dārgais Dižanšlāv” un „Mīļais Teo”
Anšlava Eglīša un Teodora Zeltiņa vēstulēs ielūkojoties
gribējās izsaukties, lasot, ka archibīskaps nebijis apmierināts ar Tavu lugu. Man pēc "Vilks Rīgā"
izrādes pienāca klāt abi Ņujorkas
mācītāji – Ozols un Zariņš, lai
pateiktu, ka viņiem luga nemaz
neesot patikusi pārāk divdomīgo
asprātību dēļ, turklāt jokdarim
masku ballē uzvilkts mugurā
franciskāņu mūka tērps, kas esot
liela bezgaumība. Tādi joki jau ar
lugām reizēm notiek, ka nokaitina aplam nopietnus cilvēkus. Kā
avīzē lasīju, tad Olups Tev esot
„atļāvis” pārtulkot savu drāmatizējumu latviski. Un nu Tu laikam pukodamies ņemies gar viņa
„meistardarbu”. Bet vai arī honorāru viņš Tev „atļaus” saņemt?
Vai nebūtu vienkāršāk, ja romānu
Tu pats būtu drāmatizējis, veikdams kā rūdīts drāmatiķis to
darbu nesalīdzināmi labāk? Ir
tomēr jāpriecājas, ka dziesmu

svētkos to gabalu cilvēki dabūs
skatīt. Un Tev ir taisnība, ka Klīdzēja romāns letiņiem patiks, jo
latvietis rādīts kā gaiša un cildena, gudra un labestīga persona.
Es to nevarētu dabūt gatavu –
autobiografiskā romānā rādīt sevi
tik pozitīvu. Tādēļ savā autobiografiskajā romānu ciklā iekritu
pretējā galējībā, rādīdams Auriņu
pļēgurīgāku, nekā es īstenībā biju,
kā to pat Rudzītis atzina. Tagad
Antiņa nedarbus nevedas pārlasīt
un pilnīgi pievienojos Grīnam, ka
autobiografiskus romānus nemaz
nav tik izdevīgi rakstīt, gan tikai
viegli. Bet ko šī atziņa vairs dod?
Uzrakstītu par neuzrakstītu nepadarīsi. Psīchologi gan, kā esmu
dzirdējis, par Klīdzēja romānu
izsakās neatzinīgi – pār mēru
klāstot izlasītas grāmatu gudrības. Bet tautai jau arī tas patīk.
Un ja kāds to nedara, tur par

vieglu joku plēsēju, bez kādām
dziļdomām un sava filozofiska
pasaules uzskata. Tiem spriedējiem
gribētos atgādināt Beševis-Singera
kādā intervijā teikto, ka ne jau
visi rakstnieki, kas lasījuši Nīči,
Šopenhaueru vai Kantu, to steidzas pastāstīt saviem lasītājiem.
Un par tiem, kas to nedara, nevajadzētu domāt, ka viņiem
minētie vai citi filozofi nemaz
nebūtu pazīstami. Man nekad
nav paticis pārlieku noņemties ar
dziļdomību, un savu sakāmo
mēģinu pateikt dažos teikumos.
To savā recenzijā par „Leopoldu”
manuprāt itin trāpīgi bija pateicis
Irbe. Mūsu lasītāji jau ir par
slinku, lai paši sameklētu rakstnieka darba fābulā ieslēptās idejas, tāpat kā daži kritiķi, kam vēl
turklāt liekas, ka rakstīt interesanti ir aizdomīga dēkošana. Ko
nabaga Reinis Birzgalis darīs, ja

Zīverta luga tiešām parādīsies
iespiesta Karogā? Viņš jau bija
Zīvertu uzcēlis uz augsta pjedestāla, savā atmiņu grāmatā
rakstīdams, ka latviešiem visu
laiku labākā luga esot „Vara”. Pēc
manas saprašanas, „Vara” nav
pieskaitāma pat pie paša Zīverta
labākām lugām. Nelaime ar Zīvertu ir tā, ka viņš ir sevi iedomājies par lielu filozofu. (..)
Bet es, ar visādām miesas kaitēm
kaudamies, reti kad no mājas izkustos. Mani turklāt nav tādas uzstāšanās diezko vilinājušas. Tādēļ
arī esmu pēdējos gados atteicis visus
aicinājumus piedalīties dziesmu
svētkos. Tur pārāk liela burzma. (..)
Tad jau labāk, ja kādreiz saņemšos pārlasīt Pēteŗa Ērmaņa
vēstules, aizsūtīšu no tām kādus
interesantākus izrakstus, izteikas
par trimdas rakstniekiem un dzejniekiem.
(Turpinājums sekos)

Eleonoras Šturmas divas dzīves
Eleonora Šturma sarunājas ar Sarmīti Sīli
(2. turpinājums)
Vai jūsu dzīve pēc maģistra
grada iegūšanas kaut kā
mainījās?
Kad pārcēlāmies uz Ņujorku,
strādāju Apdrošināšanas sabiedrībā. Ieguvu maģistru un sameklēju darbu, kas saistīts ar
mākslu. Sāku strādāt tekstiluzņēmumā. Man patika. Mans uzdevums bija rīkoties ar krāsām.
Vēlāk veidoju arī oriģinālus zīmējumus. Tie tika drukāti uz
audumiem. No tiem šuva sieviešu un vīriešu kreklus, kas toreiz nāca modē ar krāsainiem
zīmējumiem.
Mēs ar vīru daudz ceļojām, kad
viņš pameta koncertturnejas un
sāka strādāt par paidagogu.
Paidagogiem vasaras ir brīvas.
Atliek laika komponēšanai un arī
ceļošanai. Kad varējām sakrāt jau
naudu ceļojumiem. Ceļojumi bija
saistīti ar to, kas mums abiem
interesēja no kultūras un no
mākslas. Un ceļojumos itin bieži
notika burvīgas tikšanās.
Esam apmetušies kādā klusā
vietiņā. Uzreiz piebrauc autobuss
ar amerikāņu tūristiem un gāžas
ārā tādas lustīgas sievietes. Visām
mugurā manis zīmētie musturi.
Tas bija tik interesanti! Tekstiluzņēmumā nostrādāju līdz pensijai. Parallēli rakstīju latviešu avīzēm. Nodibinājām žurnālu. Vēl
visādas mākslas lekcijas latviešu
sabiedrībā. Tā nu es dzīvoju divas
dzīves.
Un kā sākās sadarbība ar avīzi
Laiks?
Tolaik avīzes redaktors bija
Latvijas žurnālists Kārlis Rabācs.
Tikko viņš dabūja zināt, ka man
ir maģistra grads, piezvanīja un
teica: „Es gribētu, lai jūs rēgulāri
aprakstītu mūsu izstādes.” Viņš
ļoti rūpējās, lai laikraksta līmenis
būtu augsts, un visu savu mūžu
veltīja avīzei. Viņš bija žurnālists,
kam viss deg, kam visu vajag
novērot, aprakstīt, lai viss būtu.
Visur jāskrien, visam jābūt laikā!
Un viss gāja kā pa diedziņu. Lai
saliktu numuru, viņš redakcijā
palika līdz vēlai naktij, reizēm pat

tur pārgulēja, un tur arī kādā
naktī aizgāja... ar sirdstrieku. Ļoti
viegla nāve.
Rabācs toreiz mani uzrunāja tā,
ka atbilde varēja būt tikai: „Jā! Es
to darīšu.” Bet bija arī interesanti
rakstīt. Toreiz sāka izcelties mūsu
jaunie. Viens no viņiem bija Svens
Lūkins. Viņu izcēla arī amerikāņi.
Aizeju uz viņa izstādi. Man patīk
,ir skaisti un jauki, patīk viņa
modernie gājieni. Aprakstu un
aizsūtu. Bet rakstu nepublicē.
Izrādās – vēsturnieks Krēsliņš
man jau aizsteidzies priekšā. Viņš
bija liels rakstītājs un dzejnieks,
arī ar mākslas vēstures izglītību.
Viņam arī Lūkina māksla iepatikusies, un otrā dienā pēc izstādes
atklāšanas Rabāca kungs saņēmis
rakstu. Viņš taču nezināja, ka tāda
Šturma speciāli lūgta to darīt!
Rabācs atvainojās, ka nav varējis
dzejniekam atteikt, jo līdz šim
viņš bieži izpalīdzējis un rakstījis
par mākslu. Bet turpmāk rēķināsies tikai ar mani.
Vairāk tādu starpgadījumu
nebija. Bet savu pirmo rakstu ārā
nemetu, bet aizsūtīju uz Kanadu
latviešu avīzei. Rabācs mēdza
teikt: „Ja izstāde nav aprakstīta, tā
nav notikusi.” Un es gāju uz visām
izstādēm. Es to uztvēru lielā mērā
kā pienākumu, kā misiju.
Vai par šo misiju arī maksāja
honorārus?
Avīzei latviešu sabiedrībā bija
liela nozīme. Laikam jāpastāv, ja
Rudzītis izputēs, mums nebūs
saziņas līdzekļa. Mēs, rakstītāji,
bijām pretimnākoši. Mēs samierinājāmies ar honorāru lielumu,
ar to, ko izdevējs varēja atļauties.
Viņam jau arī bija svarīgi nopelnīt. Ģimene, mājas jāuztur. Bet
lai cilvēks dzīvo kā grib, ja tikai
viņš kalpo kopējam latviešu
mērķim! Vēlāk vienīgais veids, kā
avīzi turpināt, bija to pārvest uz
Rīgu. Un Dace Rudzīte, Rudzīša
dēla sieva to izdarīja. Pareizi!
Par kuru mākslas veidu
vilvairāk patīk rakstīt? Par ko
rakstīt vieglāk vai grūtāk?
Vienādi. Ja sirds uzreiz atsaucas,
tad ir labi, bet, ja neatsaucas, tad ir

vienādi grūti, vienalga, par ko
raksti.
Eleonora Šturme raksta raitā,
labā latviešu valodā. Viņas darbos
nav sarežģītu „vārdu mežģīņu”,saturs izklāstīts vienkāršā (bet
ne vienkāršotā) formā, saprotams
visplašākajam lasītāju lokam. Vērts
atzīmēt divas vadlīnijas, kas, manuprāt, caurvij visus Eleonoras
Šturmas rakstus. Pirmā ir labestība – pozitīva attieksme pret mākslinieku, kam veltīta viņas apcere,
izstādi vai kādu citu mākslas dzīves
notikumu. Pat savu noraidošo
attieksmi pret kādu parādību viņa
spēj ietērpt tādos vārdos, pasniegt
tādā formā, kas neuzbudina,
neaizvaino, neaizskaŗ. Kā otru vadlīniju viņas darbos saskatu audzinoši izglītojošo. Eleonora Šturma ir
nenogurstoša mākslas populārizētāja, skaidrotāja, kas emigrācijas
apstākļos latviski lasošajai tautiešu
daļai ir īpaši svarīgi. – Mākslas
zinātnieks Zigurds Konstants („Doma”,1991.g.)
Jūs esat aprakstījusi praktiski
visu, kas notika latviešu mākslā.
Tas bija kritiķes uzdevums, misija. Bet kas jums pašai patīk
vislabāk? Kādas izstādes apmeklējat, par ko īpaši interesējaties?
Nevaru pat pateikt, jo mani
praktiski interesē viss. Ja kāda
izstāde atceļo uz Ņujorku, kaut
kas tāds speciāls, man tur ir jābūt.
Piemēram, ir zīmējumu izstāde,
un es eju. Bet gleznas kaut kā
saviļņo vairāk. Es tiešām sajūsminos par daudz ko un bagātinos.
Mani ļoti interesē grafiskā
iespiedmāksla. Un ja tiek rādīta
Rembranta grafika, tad izstādē
jāpavada visa diena. Nu varbūt
skulptūra saista mazāk, kaut pašai
tā ļoti padevās. Mans profesors
gan teica: „Nu jā, jums labi sanāk
reālisms, bet tas jau vairs nav
modē.” Varbūt tieši tas man arī
uzlēja virsū aukstu ūdeni, un es
pārstāju veidot... Izstādēs pie
skulptūrām es nostāvu procentuāli īsāku laiku. Man patīk
Rembrants, bet arī impresionisti,
kaut tur kavēšos īsāku laiku nekā
pie Rembranta. Interesē vecie

Arnolds Šturms ar sievu Eleonoru drīz pēc salaulāšanās 1950.
gada vasarā Našvilā, Tenesijā, ASV

ekspresionisti – vācieši, franču
māksla. Bet bez Pikasso es varu
iztikt diezgan labi. Man patīk viņa
grafiskie darbi. Ekselents zīmētājs!
Arī gleznās viņš ir grafisks. Tur
izveidojas ļoti skaisti, abstrakti
veidoti, plaknes sadalījumi. Bet
tas, kā viņš tik briesmīgi izvaro
savas sievas, tas mani nesaista. Tā
varbūt nedrīkst spriest, bet man
traucē cieņa pret gleznoto sievieti.
Bet gala rezultāts ir interesants.
Jūsu domas par Rotko? Mēs
lepojamies, ka viņa dzimtene ir
Latvija.
Rotko ir ļoti meditātīvs. Man
patīk pie viņa kavēties. Man ļoti
patīk abstraktā māksla ar
mediātīvu noslieci. Bet raupjie
kleksētāji man aizdod dusmas.
Kaut kas uzmests ,un tikai, lai tas
nebūtu vēl bijis. Tagad jau sāk cits
citu atkārtot. Nekā interesanta.
Mani ļoti saista māksla, kuŗa ir
skaisti izstrādāta un kuŗai piemīt
iekšā Bet tieši izstrādājums ir pirmais, kas mani ļoti saista.
Jūsu dzimtā ir ilgdzīvotāji, vitāli,
stipri cilvēki. Apbrīnojami! Vai ir
kāda īpaša jums vien zināma
recepte?
Domāju, ka vecums uznāk, kad
nav mudinājuma būt aktīvam.
Man tas mudinājums ir bijis. Es

jau neteikšu, ka avīzes dēļ gribu
skriet uz Mētropolītena mūzeju
un katru reizi rakstīt par to. Ja tā
būtu, es pukotos un tik priecīga
nebūtu. Bet man nav jāapraksta
pilnīgi viss, un es varu mākslā
ielēkt kā okeanā, peldēt un justies
laimīga. Arī šeit mūzejos var
peldēt. Tur ir skaistas lietas, ļoti
skaistas. Motivācija ir būt
ieinteresētam par visu. Piemēram,
mākslinieka Šveica kundze bija
burvīgs cilvēks. Viņa nodzīvoja
simt gadus, un līdz pēdējam bija
par visu ieinteresēta. Bet mākslas
viņai likās mazliet par daudz.
Viņa teica: „ Vai, dieniņ! Mēs taču
izbraukājām visus Eiropas
mūzejus, un es vienmēr tā piekusu.
Man tas beigās bija par slogu.”
Viņi braukāja tik daudz, jo Šveics
ārzemēs iekārtoja izstādes. Un
mūzejos viņš kā tāds urķis gājis
pie katras bildītes, lai izpētītu tās
tehniku. Kundzei tas īpaši
neinteresēja. Varbūt tāpēc viņa
piekusa. Es mūzejos nekad
neesmu piekususi. Nekad, jo
mana ziņkārība ir tik liela, un tik
liels ir atalgojums par to, ka tu tur
esi bijis. Kā debesīs pacelties.
Tāpat ar mūziku.
(Turpinājums sekos)
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L AT V I E Š I C E Ļ O
Jānis Bolis
(1. turpinājums)
Nākamā rītā sēžamies mazā
lidmašīnā un lidojam uz Serengeti. Hemingveja iemīļotais
Kilimandžāro redzams visu ceļu.
Rodas arī iespēja aprunāties ar
ceļa biedriem. Tūdaļ var redzēt,
ka viss būs kārtībā. Sarunas veicas. Viņi arī lieli ceļotāji. Dalāmies atmiņās. Pārrunājam, kur
esam bijuši, kas kuŗam paticis,
kas ne.
Serengeti lidostā satiekam gidu
Džeimsu (James), kurš par mums
gādās nākamās divas nedēļas.
Džeimss mūs aizved uz ceļojumu
firmas Serengeti centru. Šeit mēs
pavadīšot nākamās septiņas naktis. Katram pārim ierāda savu
telti. Tīri omulīgi! Gulēšana saliekamās gultiņās – kā skautu
nometnē. Arī provizoriska tualete iekārtota. Dušoties varēšot
vakaros ārpusē, kur karstu ūdeni

Pastaiga Masai pasaulē
ieliešot brezenta maisos ar caurumiem.
Pēc pusdienām Džeims izskaidro ceļojuma programmu. Kā jau
zinājām, tūre sastāv no divām daļām. Pirmo nedēļu vērojam dzīvniekus un putnus, vispirms Serengeti parkā, tad Ngorongoro
un Empakaai krāteŗos. Tad sāksies
pastaiga pa Masai pasauli.
Ceļojuma firma šo prieku sauc
par safari. Apskatījos vārdnīcā,
ko tas vārds nozīmē: virszemes
ekspedīcija Afrikā. Burtiski jau ir
pareizi. Bet mans priekšstats par
safari vienmēr ir bijis citāds.
Atceros Heminvgeja stāstus par
elegantiem un dzīves pieviltiem
cilvēkiem, kas rod gandarījumu,
medījot dzīvniekus, kuŗi viņam
neko nav nodarījuši. Mums šis
process ir pavisam citāds un nebūt ne romantisks. Visus tūristus
Serengeti vadā džipos. Mūs arī

iesēdina džipā, kam jumtā caurums, un sāk vadāt apkārt. Ārā
kāpt varēšot tikai norādītās vietās, jo nekad nevarot zināt, kur
slēpjoties lauvas un hiēnas. Dabiskās vajadzības jāpiesaka ar
eufēnismu: Time to kick the tire –
pienācis laiks paspert riepu. Tomēr, drošības pēc, katram iedod
plastikas pudelīti, kā slimnīcā.
Neizskaidro gan, kā tādu lietot
dāmām.
Džeims saka, no dzīvniekiem
Āfrikā jāredz tā sauktie „lielie
pieci”: ziloņi, bizoņi, lauvas, degunradži un leopardi. Visgrūtāk
esot sastapt leopardus, bet mums
laimējās pašā pirmajā dienā. Tas
bija tīrais joks. Tā kā leopardus
redz reti, ja kāds gids vienu ierauga, tas ir liels notikums, tūdaļ ziņo
saviem kollēgām pa automašīnas
radio. Tad nu visi, kas ir puslīdz
tuvumā, steidzas leopardu ap-

lūkot. Arī Džeims saņem ziņu par
leopardu un brauc kā traks uz
noteikto vietu. To pašu dara arī
citi. No visām debess pusēm
drāžas džipi, pilni ar tūristiem,
kas galvas izbāzuši pa mašīnu
jumtiem un citts citu fotografē.
Uzreiz plašajā Serengeti rodas

tāds satiksmes mudžeklis kā
Manhatenas centrā lietainā dienā.
Sabrauc kādas trīsdesmit automašīnas. Bet kur tad leopards?
Džeims rāda. Tālumā, kāda koka
zaram apķēries, leopards atpūšas
un pa laikam vicina asti. Saredzēt
var redzēt tikai ar binokli.
(Turpinājums sekos)

Atkāpies!
Ivars Švānfelds
Pagājušā gadā mans ciemošanās laiks Amerikā pagāja ātri, un
bija jāatgriežas Latvijā, kur mani
gaidīja arī darbi Okupācijas mūzejā.
Mājupceļš uz Latviju mani veda atkal caur Dublinu Īrijā. Kad
pavasarī lidoju uz ASV, Dublinas
lidlaukā satikāmies ar Loriju
Cinkusu, kuŗa pēc Čikāgas Piecīšu koncerta bija atpakaļceļā uz
Rīgu.
No Alberta Legzdiņa saņēmu
ziņu, ka, Čikāgas Piecīši jūlija vidū koncertēs arī Rīgā Latviešu
biedrības namā. Viņš vēlējās, lai
es koncertu uzņemu videolentē.
Apsolīju Albertam to filmēt.
Ceļa plānā nevarēju iekļaut
AirBaltic lidojumu no Dublinas
uz Rīgu, tāpēc biju spiests pirmo
reizi lidot ar Ryanair. Latvijā biju
dzirdējis vairākus bēdu stāstus
par šo firmu, tai esot ļoti ierobežoti bagāžas svara noteikumi –
katrā bagāžā 15 kg, rokas bagāžā
10 kg. Atļauta vēl kāda rokas
somiņa vai rokā nēsājams dators.
Pārkāpumi maksājot dārgi!
Domāju pozitīvi – vairāki tūkstoši iedzīvotāju pametuši Latviju, lietojot Ryanair, bet es ar to
Latvijā atgriezīšos!
Pirms ceļojuma pārbaudīju, lai
koferis un mazais rokas koferis
būtu atbilstīgā svarā. Video piederumus iekārtoju mazā drēbes
somiņā, kuŗa tad būtu līdzīga
nēsājamam datoram. Tā es domāju.
Mazs sarežģījums radās, kad
vadiņš, kas savieno kameru ar
zemās strāvas pārnesuma kastīti
bija nozudis – par to jau gadiem
baidījos un nopēlu šīs sistēmas
izgudrotāju. Tagad biju spiests
ņemt līdzi 4 kg smagu bateriju
kameras strāvai, kuŗu arī ievietoju mazajā somiņā, kur tai ir viegli tikt klāt, lai to parādītu drošības
pārbaudītāju apgaismošanai, kas
man bija jādara vairākos pasaules
ceļojumos. Pēdējā mirklī vēl atcerējos ielikt koferī nepieciešamos dokumentus.

Pamācošs ceļojuma stāstiņš
Čikāgas un Atlantas lidlaukos
drošības iestādes veica baterijas
un citas pārbaudes bez iebildumiem, un lidoju tālāk uz
Dublinu.
Dublinas lidlaukā gaidīju ļoti
gaŗā reģistrācijas un bagāžas
nodošanas rindā. Pienāca mana
kārta un liku koferi uz svariem.
Nopietna seja raudzījās manī un
teica, ka koferis esot puskilogramu par smagu. Es diezgan nenopietni atbildēju, ka tas ir tikai
puskilogramu smags. Viņš dusmīgi paskatījās uz mani un teica,
lai es ņemot koferi un tiekot vaļā
no liekā svara. Turklāt viņš aizdomīgi paskatījās uz rokas
bagāžu un pavēlēja to likt uz svariem – tas nu manu ceļojumu
laikā notika pirmo reizi – it kā
mani būtu pieķēris kādā lielā
noziegumā, ar manāmu gandarījumu teica, ka tā esot vienu
kilogramu par smagu. Es atkal
taisnojos, ka tas ir tikai vienu
kilogramu smags. Viņš strupi
pateica, lai nākot atpakaļ tad, kad
esmu izmetis attiecīgo svaru no
saiņiem. Nezināju, ka īri bija
piesavinājušies angļu stūrgalvību.
Pēkšņi iešāvās prātā, ka vulkānu
dieviete Pele vēl joprojām man
atriebjas par agrāk izvesto Havajas akmeni.
Nolīdu uzgaidāmo telpu stūrītī
un birdināju domugraudus un
gudrības, kuras savu gadu gaitā
biju ieguvis. Nācu pie slēdziena,
ka neko ārā metamu neesmu
paņēmis līdzi un ka jāatrod veids,
kā novirzīt smagumu no koferiem
uz citu vietu, vietu, kam svaru
nepārbauda. Tas biju es pats!
Apzinājos, ka vainojami varētu
būt dokumenti, kuŗus pēdējā
brīdī iegrūdu koferī un arī daži
dokumenti, kuŗi atradās rokas
bagāžā. Izvilku tos no abām
vietām, ievietoju tos mapē un to
iegrūdu savā azotē. Svarā noteikti pieņēmos kādus trīs kilogramus.
Priecājos par savu izdomu un

pašpārliecināts gāju atpakaļ pie
reģistrācijas. Pārņēma sašutums
par to, ka otro reizi būs jāstāv
tikpat gaŗā rindā. Vēl lielāku
sašutumu izraisīja tas, ka redzēju,
kā tas mans iepriekšējās reizes
izbrāķētājs tur darbojas. Viņš
noteikti mani atcerēsies, un es
nebūtu pārsteigts, ka mani kārtīgi
pārbaudīs un atradīs liekā svara
slēptuvi. Noņēmu brilles, varbūt
nepazīs! Vai tiešām Pele neatkāpsies un nedos man mieru?
Laimīgā kārtā kāda Ryanair
darbiniece novirzīja daļu no
gaŗās rindas pie cita lodziņa,
ieskaitot mani. Koferis bija tieši
15 kg. Piestiprināja Rīgas lentīti
un par rokas bagāžu nemaz
pārbaudītājs neinteresējās. Sajūsmināts, devos uz drošības pārbaudi.
Bet Pele tik viegli nepadevās, jo
par bateriju sanāca nopietnas
pārrunas, piesauca arī inspektoru priekšnieku un iesaistīja vairākas telefona sarunas. Lēmums – rokas bagāžā bateriju
nevaru nest, kaut gan to biju
gadiem darījis, pat nupat Čikāgā
un Atlantā, un tā jānodod nododamajā bagāžā.
Inspektora pavadībā aiznesu
somiņu atpakaļ uz reģistrāciju,
kur jau trešo reizi nostāvēju
gaŗajā rindā, lai vēl saņemtu nevajadzīgu pārsteigumu – jāpiemaksā 20 eiro par otro bagāžu.
Es atkal taisnojos, ka tā ir mana
rokas bagāža, par kuŗu nebūtu
jāmaksā un ka viņi man piespieda somiņu nodot bagāžā, lai
izspiestu 20 eiro no manis. Šī bija
principa lieta! Nekas nelīdzēja!
Nevēlējos nokavēt lidojumu, tādēļ to samaksāju. Somiņai pielika
Rīgas zīmi un manas dārgās un
vārīgās videoiekārtas aizgāja kopā ar lielākiem un smagākiem
koferiem. Vai es kādreiz to
somiņu ar nebojātu video komplektu kādreiz saņemšu atpakaļ?
Inspektors aizveda mani atpakaļ pie pārbaudes, atvainojās
par neērtībām, un es devos tālāk

uz norādītajiem lidojuma vārtiem.
Dieviete Pele tomēr vēl nepadevās, jo lidmašīna aizkavējās,
un pēc nogaidītas stundas, kāpjot
lidmašīnā, mani paņēma sāņus
un pateica, ka mana bagāža neesot pieņemta un man jāiet to
savākt. Neticami! Šķita, ka visus
šķēršļus biju pārvarējis un tagad...
pēdējā brīdī.... briesmas!
Darbinieka pavadībā gāju
attālo ceļu atpakaļ uz drošības
pārbaudes biroju, kur pēc vairākām telefona sarunām, noskaidroja manas somiņas un
kofera, kas bija noņemti no lidmašīnas, atrašanās vietu. Lēmums bija, ka bateriju nevaru
likt arī bagāžā. Teicu, ka izpildīju
visus drošības amatpersonu
norādījumus un ka viņu pavadībā viss tika nokārtots. Kā tas var
būt, ka drošības dienests katrā
nodaļā strādā ar citiem noteikumiem? Atklājās, ka pa šo laiku
mana lidmašīna aizlidojusi uz
Rīgu bez manis. Manai pacietībai
pienāca gals. Meklēju galveno
priekšnieku. Izstāstīju viņam visu no viena gala līdz otram. Raidīju viņam jautājumu pēc jautājuma. Kāpēc neteica neko, kamēr stundu gaidīju lidmašīnu?
Kāpēc mani drošības dienests
piemuļķoja? Ko lai daru ar bateriju? Ko dara TV video ziņu
iemūžinātāji ar savām baterijām,
kad viņi lido? Atbildei saņēmu to
pašu anglisko stūrgalvību – bateriju nevar ņemt līdzi!
Negaidot pienāca kāds drošība
dienesta ierēdnis un man pačukstēja, ka bateriju varu nodot
liela izmēra bagāžas nodalījumā,
kur nodot slēpes, ratus, utt.
Pēc pārbaudes ierēdnis teica,
ka neesot nekāda iemesla to nepieņemt! Kāpēc pirmais drošības
ierēdnis mani izvazāja pa rindām
un deva man nepieņemamus norādījumus? Kāpēc pirmās pārbaudes laikā neteica, ka bateriju
varēju nodot tajā vietā? Būtu jau
ceļā uz Rīgu un nebūtu jāpiedzīvo

šie saspīlējumi un neziņa.
Garastāvoklis uzlabojās. Bija
pavēries jauns ceļš. Varbūt Pele
atkāpjas?
Piezvanīju uz Rīgu Astrīdai, lai
paziņotu par notikumiem, brīdī,
kad viņa gatavojās doties uz lidlauku mani sagaidīt.
Aizgājis atpakaļ pie reģistrācijas, vaicāju priekšniekam par
nākamo lidojumu uz Rīgu. Būs
jāgaida vienpadsmit stundas!
Teicu, lai nomaina pašreizējo
biļeti uz nākamo lidojumu. Atkal
Pele nedomāja atkāpties, jo tāpēc,
ka es esot nokavējis savu lidojumu, man jāpērk jauna biļete! Es
uzstājos, ka lidojumu nokavēju
viņu drošības ierēdņu muļķības
dēļ. Ierēdņi esot no citas firmas,
tie neesot saistīti ar Ryanair, tādēļ
ar sūdzībām jāgriežas pie viņiem.
Bez jaunas biļetes lidot nevarēšu! Jaunas biļetes cena – 215 eiro.
Tas bija divas reizes dārgāk, nekā
samaksāju par pirmo biļeti!
Teicu, lai viņi iet bekot. Atradīšu
citu firmu. Ironiski pasmaidīju
uz Ryanair reklāmu, kurā vēstīts,
ka ar viņiem var lidot lētāk!
Par nožēlu, dabūju iet atpakaļ
pie Ryanair , kā saka „ar asti kājstarpē”, jo citu firmu cenas bija
vēl augstākas, kā tas parasti ir, ja
pēdējā minūtē grib nopirkt biļetes. Vēl bija uztraukums, kad
manu Visa karti nepieņēma
maksājumam. Tomēr otrs mēģinājums, laimīgā kārtā, bija veiksmīgāks. (No savas bankas vēlāk
dabūju zināt, ka neveiksmju laikā bijuši kādi mēģinājumi nelikumīgi lietot manu kartes numuru, un banka manu kontu bloķējusi. Biļetes pirkšana notika tieši
bloķēšanas laikā, un, laimīgā kārtā, tā vēl tika pieņemta pirms
konta slēgšanas.) Vismaz šoreiz
Pelei neveicās.
Pienāca klāt kāds ceļotājs un
teica, lai es nejūtos par daudz
apkrāpts, jo viņš nepamatos
sodos samaksājis 50 eiro. Jā, lidojiet lētāk ar Ryanair!
(Turpinājums sekos)
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Window on Eurasia: EU Report on War in Georgia Opens
the Way to More Russian Aggression, Illarionov Warns
Pols Goubls
Vienna,
October 1 –
Many
in
Moscow are
celebrating
the conclusion of the
European
Un i o n’s
commission
that Georgia rather than Russia
bears primary responsibility for
the start of the August 2008 war
as a vindication of the Russian
government’s insistence then and
now that it only responded to
“Georgian aggression.”
But Andrey Illarionov, a former advisor to the Russian president who now heads the Moscow
Institute of Economic Analysis,
warns on his blog that the European Union “in essence is supporting the aggressor, by justifying
the intervention that took place
and offering quasi-legal support
both for that aggression and
future acts of aggression which
alas are not excluded.”

The outspoken researcher says
that his “first impression” of the
document is that “this is a scandal.” The EU commission, he
points out, is “a commission of
investigators not of judges.” It is
“not a tribunal” and its conclusions “are not a verdict but can
serve as the basis for a verdict,”
something Moscow has been
prompt to suggest (aillarionov.
livejournal.com/118326.html).
Illarionov continues that the
report itself contains “many true
observations and conclusions and
also new materials” gathered on
the basis of responses from officials in Moscow, Tbilisi, Tskhinvali
and Sukhumi, and it pointedly
calls “many of the actions of the
Russian powers that be and
Russian forces illegal.”
But he continues, “the significant part of the Report cannot be
called anything but scandalous,”
and Illarionov offers five arguments to support that contention.
First of all, he points out, “the Report to a remarkable extent
adopts the version, terminology
and chronology of events created

(and falsified) by the Russian
powers that be.”
Thus, for example, it speaks of
“the five-day war” and says that
“the war began with the shelling
of Tskhinvali by Georgian forces,”
thereby “ignoring “the colossal
amount of publically available
information which refutes that
version, chronology and terminology.” Despite having “all these
materials” in its possession, the
Commission “nevertheless preferred the falsified ones.”
Second, the Commission “in
fact ignored practically all the
data about the penetration into
the territory of Georgia and the
location there long before the
evening of August 7th of mercenaries from Russia and regular
Russian forces.” The Commission
had access to information on this
point but apparently did not consider it relevant.
Third, Illarionov continues,
the Report “did not recognize
Georgia’s right to defend its sovereignty and territorial integrity
by military means” against “aggression from abroad.” Instead, it

“recognized as “legally based …
the central part of the Russian
official version [that Moscow
acted to defend] Russian citizens
and peacekeepers on the territory
of Georgia.”
Fourth, “to the extent that the
Report acknowledges as illegal
the actions of Russian forces only
when they occurred beyond the
borders of South Ossetia, it in
this way de facto recognizes the
legality of the actions of Russian
forces throughout South Ossetia … and thus the legality of the
crossing of the international
Russian-Georgian forces by
Russian forces.”
And fifth – and this is the most
serious danger that arises from
the European Union report, Illarionov argues – “the Report in
essence supports the aggressor,
justifying the intervention that
took place” when Russia invaded
Georgian territory and thus offering a “legal” justification for “future acts of aggression which,
alas, are not excluded.”
In this respect, Illarionov concludes, “the report of the Euro-

pean Commission [released today] represents a new edition of
the 1938 Munich Pact which in
the name of the European great
powers denied to Czechoslovakia
its right to defend itself against
local bandits who were supported
and inspired by a neighbor and
aggressor,” Nazi Germany.
That was not the only victory
Moscow appears to have won in
Europe today. Despite the expectations of some, the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe did not vote to deny Russia the
right to participate in its sessions
because of Moscow’s repeated
refusal to live up to its commitments to that body.
As a result of both the report
and that decision, some Moscow
commentators are calling all this
“a Russian triumph” (www.
chaskor.ru/p.php?id=10871),
while others are concerned that
this “euphoria arising out of a
sense of being beyond punishment” may open the way to more
tragedies ahead (www.kasparov.
r u / m a t e r i a l .
php?id=4AC467141C71A).

Sniegšanās pēc ēzeļa ausīm
Mazu sensāciju oktobŗa pirmajā dienā izraisīja ziņa par
bijušā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša mielošanos Maskavā
kopā ar Vladimiru Putinu. Kalvītis tur it kā grozījies kopā ar
Latvijas uzņēmējdarbības cilvēkiem, un te pēkšņi parādījusies
neplānotā izdevība pamieloties
kopā ar diženo Krievzemes valdnieku. Laikam savs iespaids šādas
tikšanās sarīkošanā bijis Rīgas
uzņēmējam Vasilijam Meļņikam,
kas vada Latvijas un Krievijas
starpvaldību misijas Lietišķo
padomi. Tās Krievijas pusi pārstāv Krievijas Alfa bankas vadītājs
Pjotrs Avens, kam ir latviska
izcelsme un liela ietekme uz
Krievijas miljardieŗiem. Avens ir
viens no tiem, kuŗi izrādījuši
interesi par Parex bankas pirkšanu.
Saprotams, kopīgais mielasts
ar Putinu Kalvītim devis iespēju
parunāt par Latvijas-Krievijas
attiecībām (Putins domājot, ka
tās esot uzlabojušās) kā polītiskā,
tā saimnieciskā plāksnē. Nav
nekas zināms, ka pirms brauciena kāds Rīgā būtu Kalvītim uzticējis uzdevumu tikties ar Putinu
un runāt Latvijas valsts interesēs.
Tādējādi šī mielasta saruna būtu

jāuzskata par privātu tikšanos ar
polītisku piegaršu.
Kalvītis minējis arī, ka Rīgā
drīz ieradīšoties Krievijas ārlietu
ministrs Sergejs Lavrovs. Šādu
vizīti jau ilgāku laiku kārto Ārlietu ministrija, bet vēl nav norunāts, ko Lavrovs darīs un kādus
līgumus starp abām valdībām
vizītes laikā varētu parakstīt.
Par Kalvīša lielo ķērienu krietni saviļņojusies polītiķu sabiedrība Rīgā. Paskaidrojumus Kalvītim grib prasīt ekonomikas
ministrs Artis Kampars. Viņš vēlētos zināt, kādā statusā Kalvītis
Maskavā runājis par starpvalstu
attiecībām. Par tikšanos jau
pēdējā septembŗa dienā ziņojuši
Rīgas krievu laikraksti. Kā zināms, Kalvītis pašreiz nekādā
oficiālā valsts amatā nav, sēž
vienīgi Saeimā, bet nav dzirdēts,
ka viena vai otra tās komisija
Kalvīti uz sarunām būtu deleģējusi.
Laikraksta Diena polītiskais
komentētājs Aivars Ozoliņš par
notikušo saka: „Ko pārstāv Putins, ir zināms, bet, kādu „pusi”
Kalvītis, tikai nojaušams.” Komentētājs šaubās, ka šādu Putina
ievērību Kalvītis būtu panācis,
tikai būdams privāta Krievijas-

Latvijas hokeja kluba līdzīpašnieks. Ozoliņš norāda, ka Valsts
prezidentam Valdim Zatleram
pagājušās nedēļas ANO Ģenerālajā asamblejā bijusi tikai piecu
minūšu tikšanās ar Krievijas prezidentu Dmitriju Medvedevu.
„Bez tējas, protams,” piebilst
Ozoliņš. Ko no Putina Krievijas,
ja ne kādreiz solītās beigtā ēzeļa
ausis, vēl varētu iegūt Latvija,
paliek šīs vizītes neatbildētais
jautājums, tāpat arī, ko par kādiem ieguvumiem un pretsolījumiem Kalvītim ir norādījuši
viņa aizmuguriskie deleģētāji no
Latvijas.
Ir pat iespējams, kaut Rīgā par
to šaubās, ka satikšanās uz abu
partneŗu sarunām bijusi patiesi
nejauša un neviens cits tur nav
iejaukts, nekādi aizdomīgi plāni
nav pīti.
Kāpēc Latvijas rūpniekus un
tirgotājus tik ļoti interesē Krievijas tirgi, ja pagātnē tie mūsu
uzņēmējus tik stipri pievīluši?
Laikam Latvijā nekad netrūks
cilvēku, kas cer, ka turpmāk
Krievijas lielais tirgus beidzot
atvērsies, ka Krievijas vara to
vairs nepolītizēs un netraucēs, lai
pārmācītu Baltijas valstis par to,
ka tās izputējušai imperijai pa-

griezušas muguru, iestājusies
Eiropas Savienībā un pat Krievijas ienīstajā NATO.
Pagaidām nepiepildītās cerības
it kā atradušas zināmas pozitīvas
pazīmes Krievijas ārpolītikā.
Kopš lielās krizes sākšanās ir pieaudzis pārtikas produktu eksports uz Krieviju. Tas noticis, lai
gan rublis ir zaudējis daļu vērtības
un Latvijas produkti tāpēc kļuvuši dārgāki. Krievu ieskatā Latvijas produkti vienmēr ir bijuši
labas kvalitātes, tie ir iecienīti,
kaut arī varas propaganda nepārtraukti Latviju izsludinājusi
par Krievijas ienaidnieci. Nu Putins un viņa propagandas mašīna
ir nedaudz pieklusuši un līdz ar
to proporcionāli pieņēmušās cerības plašāk ar Krieviju tirgoties.
No ārpuses Krievijas tirgus
tiešām izskatās vērienīgs: 140
miljoni iedzīvotāju, imports sasniedz 260 miljardus dolaru
(2007. g. skaitļi). Ja Latvija spētu
iegūt kaut tikai pusprocentu no
tā, Krievija kļūtu par mūsu galveno tirdzniecības partneri. Turklāt transits caur Latvijas ostām,
kaut gan Krievija to izmantošanu
visādi traucē un pat sabotē, nekad
nav apstājies, pēdējos desmit
gados pat nav samazinājies, bet

ir nedaudz palielinājies. Nozīmīga daļa Eiropas luksa automobiļu
Krievijā ieplūst caur Latviju,
Krievijas „biezie” izmanto Rīgas
bankas, lai savu naudu aizplūdinātu uz rietumiem. Jūrmala
joprojām ir iecienīts kūrorts, ko
vasarā apmeklē tūkstošiem turīgo
krievu. Kur vien paskaties, var
pamanīt neizmantotas iespējas
darīšanās ar Krieviju.
Attiecību atkusnis un normālizēšanās abu valstu starpā Latvijai patiešām dotu daudz lielāku
ieguvumu nekā jebkādi citi
jaunatklāti tirgi. Lielais „bet” –
vai patiešām Krievija ir spējīga
„norīt krupi”, ka Latvija vairs nav
imperijas daļa. Pārbaudīt attiecības un uztaustīt iespējas tās
uzlabot – no Latvijas darboņu
puses tas laikam nekad nebeigsies, jo uzlabojumi būtu ienesīgi
kā rūpniekiem, tā tirgoņiem,
lauksaimniekiem un arī Latvijas
valstij.
Nupat notikušā Kalvīša saruna
ar Putinu ir tikai mazs pieturas
punkts gaŗajā taustīšanās procesā
valstu attiecībās. Kas zina, varbūt,
varbūt Kalvītis beigās saņems
ordeni, nevis rājienu par savu
„prokrievisko” soli.
O. Celle

PBS ASV izrādīs filmu „The Soviet Story” (Padomju stāsts)
Jau 2009.g. 11.oktobrī visām
ASV PBS (Public Broadcasting
System) televīzijas stacijām būs
pieejama Edvīna Šnores apbalvotā
dokumentālā filma „The Soviet
Story” (Padomju stāsts).
Filmas izdevējs, ņujorkietis
Daris Dēliņš ziņo: „Esam sasnieguši vēl vienu nozīmīgu punktu
filmas izplatīšanā. Ar PBS
izdevēju NETA (National
Educational Telecomunications
Association) starpniecību filma
būs pieejama 172 NETAs bied-

riem, kas apkalpo 340 PBS
televīzijas stacijas visā ASV.
Katrai stacijai būs iespēja filmu
izrādīt savā pilsētā vai pavalstī.
Jau pirms NETA uzņēmās filmas
izplatīšanu, no apmēram 100
PBS stacijām, kuŗās filma bija
izrādīta, saņēmām ļoti pozitīvu
reakciju. PBS ir ļoti izvēlīga filmu
atlasē. Tāpēc „The Soviet Story”
pieņemšana izplatīšanai NETA
PBS staciju tīklā ASV ir vērā
ņemams atbalsts filmas izplatīšanai Rietumos.”

Pirmā PBS stacija, kas filmu
izrādīs, būs WDSC 15 Daytona
Beach, 15.oktobrī ,plkst 21:00.
Citas PBS stacijas, kas paudušas
interesi filmu izrādīt, ir: KAET
8, Phoenix, Arizona; KPBS 15,
San Diego, California; WEDU
13, Tampa, Florida; WTIU 30
Bloomington, Indiana; Iowa
Public TV, Iowa; MPT (Maryland Public TV), Maryland;
NHPTV (New Hampshire Public TV), New Hampshire, WHYY
12, Philadelphia, Pennsylvania,

un WNED, Buffalo, New York.
Sekos vēl daudz citas.
Ārpus ASV pēdējos mēnešos
filmu ir iegādājušās televīzijas
stacijas Grieķijā (ERT), Italijā
(Fox), Polijā (TVP) un Spānijā
(History Channel). Zviedrijā
nacionālais kanāls SVT filmu
izrādīs š.g. 5.decembrī. Tāpat
filmu jau demonstrējušas Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas,
un Ukrainas televīzijas.
Šī gada nogalē filmai iznāks

jauns DVD izdevums, kuŗā būs
iekļauti svešvalodu titri: baltkrievu, bulgāru, dāņu, holandiešu,
japāņu, ķīniešu mandarinu), norvēģu, portugālu, rumāņu, serbu ,
slovēņu, turku, un vietnamiešu
valodās. Tā kopā ar līdz šim izveidotiem 15 valstu subtitriem filma
būs tulkota 28 valodās.
Vairāk par filmu mājas lapā
www.sovietstory.com . Tur arī
var iegādāties filmas DVD. Sīkāk
par filmu: http://lv.wikipedia.org/
wiki/Padomju_stāsts
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Privātās dzīves ainiņas
Turpat divus mēnešus Latvijas
Nacionālā Mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls” bija skatāma
Latvijas mūsdienu fotomākslas
izstāde ar nosaukumu „Privāts”.
Mūsdienās nekas nav privāts,
viss ir pārvērsts par sabiedrisku
norisi, par pērkamu un pārdoda-

tu sava lepnuma, nacionālās
identitātes, vēstures, savas galvas).
Tādēļ uz šo izstādi ar tik „mūsdienīgu” segvārdu gāju visai
rezervēti, pat negribīgi. Ja nebūtu
pamudinājuma no Austrālijas
radiem, diez vai manas takas

Romāns Korovins. Cūka un roze

mu preci, tajā skaitā ikviena cilvēka personiskā dzīve. Dažs
iedzīvojas, atkailinot otru cilvēku, iniīmo pārvēršot par publisku skatāmgabalu. Latvijā ir žurnāls „Privātā Dzīve”, ko liela daļa
lasītpratēju labprāt pērk, lai ielūkotos „slavenību” veļas kastē.

turp vestu. Bija labi, ka paklausīju. Pirmkārt, redzēju, kā šobrīd
strādā populārākie latviešu fotomākslinieki (viņu gan ir daudz
vairāk nekā šie septiņi izstādes
kurātores Alises Tīfentāles izredzētie). Otrkārt, redzēju patiesi
labu fotografiju. Treškārt, aptvēru un tādēļ iekšēji nomierinājos – kaut arī šie foto
mākslinieki padevušies
nesātīgās publikas alkām
pēc privātuma atklāšanas, tomēr izstāde apliecina, ka visa privātā
pasaule vēl nav izpārdota. Tā joprojām pastāv
man, tev, vēl kādam, ja
neesi tā sauktā slavenība
vai no smalkajām aprindām. Ceturtkārt, paldies
Dievam, ka vēl ir cilvēki,
kuŗi joprojām uzskata, ka
miesa ir pakārtota garam,
ka racionālitāte nav nokodusi dvēselei galvu.
Izstādes autori arī ielūkojas svešas mājas lodziAlnis Stakle. No sērijas Māju sajūta
ņā, bet viņi, kā man šķiet,
Aizliegto zonu vairs nepastāv. cenšas atklāt kādus ļoti būtiskus
Šajā sakarībā man iešaujas prātā mūsdienu parastā cilvēka dzīves
bēdīgi slavenais Jāņa Sudrabkalna aspektus. Viņi mēģina atrast skadzejolis „Es eju pār robežām tupunktus, kā noraudzīties laikpaceltu galvu”. Neviens preses meta norisēs, kā tās atspoguļojas
izdevums Latvijā nekautrējas iet ikviena cilvēka privātajā telpā,
pāri intimās dzīves robežām, pat neaizskaŗot pašcieņu – savu un
Diena un Neatkarīgā Rīta avīze. cita. Dažbrīd tas notiek pat poēKas būs tālāk, gribas vaicāt, – tiski, citkārt slēpti satīriski.
kad visas robežas būs izmīdītas?
Vistuvākā man kļuva Aļņa
Miesiskuma triumfa laikmets – Stakles serija „Māju sajūta”
tā varam dēvēt šo laiku. Gars ir (2006-2007), vēlā novakarē fikaizdzīts trimdā. Ne tikai Latvijā, sējot vientuļus gaismotus logus
bet visā pasaulē (mēs jau atdari- privātmājās. Gaisma logā ir dzīnām „pasauli”, it kā mums nebū- vība, reizē noslēgšanās savā pa-

Zenta Dzividzinska. No serijas Servituts

saulē, aizsargāšanās no uzmācības, sevis saglabāšana. Pašas mājas bieži ir nekoptas, nesakārtotas, bet poēziju rada apgaismojums.
Zenta Dzividzinska melnbaltajā serijā „Servitūts” vairāku gadu
laikā fiksējusi kāda privātdārziņa
pārmaiņas. It kā bezkaislīgi.
Vecākais izstādes dalībnieks ir
Gunārs Binde, kam pagājušajā
gadā svinēja 75 gadu jubileju.
Viņa darbi, kas tapuši 1966. gadā,
rāda Maskavas ikdienu, kad viņš
pēc turienes pasūtījuma strādāja
pie filmas „Hallo, Maskava”. Tā
jau ir vēsture. Tādēļ viņš arī izbīdīts no abām galvenajām zālē
priekštelpā, jo patiesi neiekļaujas
kopējā ekspozicijā, kaut runā par
to pašu temu kā viņa jaunākie
kollēgas, tik neizmantojot jaunākās datora technoloģijas, kas foto
attēlu ļauj pārvērst līdz nepazīšanai. Te gan rodas jautājums par
fotografiju kā tādu – kas tā vispār
šodien ir? Cik īsta? Cik foto
kameras fiksēts, cik photoshop’a
mākslīgi radīta?
„100 istabās” Vilnis Vītoliņš
rāda privātos dzīvokļus un tā
iemītniekus. Šīs serijas darbi
uzreiz atgādina par britu Ričardu
Hamiltonu un citiem poparta
māksliniekiem. Lietu barokālā
varenībā arī cilvēks kļuvis par
mantu. Vienalga, vai foto aparāts
fiksējis mietpilsonisku vidi, vai
mākslinieka viesistabu, mēbeles
runā par turības līmeni, par gara
nabadzību vai bagātību, par īpašnieka radīto pasauli, kurā viņam
omulīgi un patīkami un kur
noslēpties no ārpasaules.
Gluži citādāku cilvēku dzīvi
portretējusi pasaulē slavu guvusī
Inta Ruka, šoreiz rādot foto kollekciju no serijas „Amālijas iela
5a”. Tā ir visparastākā koka māja,
kas saglabājusies no agrākiem
laikiem, arī cilvēki, kā šķiet, neizbauda modernās civilizācijas
augļus, brīžiem pat liekas, ka viņi
dzīvo atšķirīgu dzīvi no pārējās
valsts. Tie ir mazprasīgi cilvēki,
arī mērķi viņu dzīvē ir sīki, prasības – nekādas, tik dzīvo nost, kā
viņiem nolemts. Skumja serija.
Savukārt Arnis Balčus inscenējis aizbraucēju ceļu uz svešu
zemi. Personiski man vissvešākās palika Romana Korovina
konstruētās situācijas, pozētā
dziļdomība.
Izstādē mēs sastopamies ar citu
dzīvi, atšķirīgu no presē un citos
medijos skaļi deklarētās un aprunātās. Tā ir mazo cilvēku privātā
ikdienība.

Vilnis Vītoliņš. No serijas 100 istabas

Vilnis Vītoliņš. No serijas 100 istabas

Vilnis Vītoliņš. No serijas 100 istabas

Māris Brancis

Vilnis Vītoliņš. No serijas 100 istabas (Kristaps Ģelzis)
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Ģenerālprokurora Jāņa
Maizīša viedoklis Parex
bankas lietā
Ģenerālprokurors Jānis Maizītis
atzinis, ka Parex bankas pārņemšanas un ar to saistīto notikumu
izmeklēšana prasīs ilgu laiku un
“tie nebūs pāris mēneši”. Pēc
tikšanās ar Ministru prezidentu
Valdi Dombrovski (JL) ģenerālprokurors žurnālistiem norādīja,
ka patlaban nevar runāt par
iespējamiem valstij nodarītiem
zaudējumiem, kā arī par bankas
pārņemšanā iesaistīto amatpersonu iespējamo atbildību.”Es
neesmu tiesīgs šajā brīdī runāt par
atbildības pakāpēm,” sacīja Maizītis, vienīgi atzīstot, ka iespējamie
valstij nodarītie zaudējumi ir viens
no prokurātūras pārbaudes centrāliem jautājumiem.
Par Valsts kontroles revīziju
Maizītis izteicās skopi, norādot, ka
Ģenerālprokurātūras rīcībā ir dokuments ar ierobežotu informācijas pieeju. Prokurātūra pieprasījusi informāciju no Latvijas Bankas, Valsts kancelejas un Finanču
ministrijas, kā arī no Parex bankas. Prokurātūra ir gatava iztaujāt
polītiķus un amatpersonas.
Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis atzinis, ka valsts izredzes atgūt Parex bankā ieguldīto
kapitālu būs atkarīgas no bankas
pārdošanas. Iespējamo amatpersonu atbildību Dombrovskis nevēlējās komentēt, norādot, ka tā ir
tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanas kompetence. Ministru prezidents atzina, ka Valsts kontroles
publiskotā revīzija būs papildinājums Ģenerālprokurātūras izmeklēšanai.

8. novembrī, iegūstot 51% kapitāldaļu. Vēlāk, decembŗa sākumā,
tās īpašumā nonāca 85%. Šobrīd
gan 25% bankas kapitāldaļu jau
pieder Eiropas Rekonstrukcijas un
attīstības bankai. Valsts Parex bankā ieguldījusi vairāk nekā 670 miljonus budžeta naudas. Tas pagājušā
gada izskaņā lika Latvijai vērsties
pie starptautiskiem aizdevējiem ar
lūgumu saņemt aizdevumu.
Valsts kontrole secinājusi, ka uz
nenosakāmu termiņu no ekonomiskās aprites ir izņemti finanču
līdzekļi vismaz 673 miljonu latu
apmērā un valsts ir uzņēmusies
augstu risku, ka termiņnoguldījumi netiks atgūti, jo bankas rādītāji jau kopš 2008. gada 28. oktobŗa
nav atbilduši normatīvajos aktos
noteiktajām minimālajām prasībām. VK arī secinājusi, ka no
Parex bankas pārņemšanas tiešie
ieguvēji bijuši tās akcionāri, nevis
Latvijas valsts.

Zviedrijas premjērministra
brīdinājums

Preses konferencē Stokholmā
Zviedrijas premjērministrs Fredriks Reinfelts paziņojis, ka visām
Eiropas Savienības dalībvalstīm
būtu jāsaprot, ka viena no bloka
dalībvalstīm - Latvija nonākusi
patiešām ļoti smagā ekonomiskā
situācijā. Apliecinājums tam ir
valdības pēdējā laikā pieņemtie
lēmumi par algu, pensiju un citu
sociālo pabalstu samazināšanu. Šo
lēmumu dēļ Latvijā var sākties
polītiski satricinājumi.
„Mēs vēlamies vērst uzmanību
uz to, ka valsts, kuŗas valdība nolemj samazināt algu gandrīz visiem strādājošiem, kā arī slēgt skolas un slimnīcas, nonākusi ļoti
smagā stāvoklī,” sacīja Reinfelts.
Valsts kontroles atzinumi
Parex banku valsts sāka pārņemt Zviedrijas valdības piešķirtie aiz-

devumi Latvijai un garantiju programma, kas aptveŗ zviedru banku
biznesu Baltijā, ir signāls, ka zviedru bankas neplāno pamest Latvijas
un abu pārējo Baltijas valstu tirgu
un ieradušās tajos uz ilgu palikšanu.

Arī finanču ministrs...
Latvijas valdības lēmums samazināt nākamā gada budžeta izdevumus tikai par 225 miljoniem
latu licis kristies Zviedrijas banku
akciju cenām un zviedru kronas
vērtībai. Zviedrijas banku Swedbank un SEB akciju cena Stokholmas fondu biržā kritās vairāk
nekā par 3%.
Nodomu vēstulē Starptautiskajam valūtas fondam Latvija bija
solījusi samazināt 2010. gada budžeta deficitu par 500 miljoniem
latu. Valdība vienojās, ka no šīs
summas apmēram 225 miljonus
latu dos izdevumu samazināšana,
100 miljonus latu - ieņēmumu
palielināšana, pārējos līdzekļus
nodrošinās jau šā gada budžeta
grozījumi.
Tomēr šis Ministru kabineta lēmums izraisīja Eiropas Savienības
prezidējošās valsts Zviedrijas finanču ministra Andersa Borga
sašutumu. Viņš paziņoja, ka starptautisko aizdevēju pacietībai ir
robežas un ka Latvijai jāpilda savas
saistības. Borga izteikumi var
nozīmēt, ka Latvija nespēs izpildīt
savu apņemšanos un tāpēc nesaņems nākamās starptautiskā aizdevuma daļas. Atkal var rastiest
bažas par iespējamo lata devalvāciju, un tas apdraud Zviedrijas
bankas Swedbank un SEB, kuŗām
ir liela ekspozīcija uz Latviju.
Turklāt runas par lata devalvāciju
apdraud arī Zviedrijas nacionālās
valūtas stabilitāti un var radīt jaunus satricinājumus Baltijā.

Britu polītiķu maldinošie
izteikumi
Pēc Ārlietu ministrijas iniciātīvas
notika Valsts sekretāra Andŗa
Teikmaņa tikšanās ar Lielbritanijas
un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vēstniecības Latvijā pilnvaroto lietvedi Antoniju Stouksu
(Antony Stokes). Stouksam norādīts, ka Latvijas Republikai nav
pieņemami starptautiskā presē
izskanējušie britu polītiķu maldinošie apgalvojumi par vienu no
Latvijas valdības koalicijas dalībniekiem un par Otrā pasaules kaŗa
traģiskajiem notikumiem.
Apvienotās Karalistes diplomātiem sniegta informācija par Latvijas territorijā Otrā pasaules kaŗa
laikā piespiedu kārtā iesauktajiem
kaŗavīriem, atkārtoti uzsveŗot, ka
Latvija vienmēr ir nosodījusi Otrā
pasaules kaŗa laikā izdarītos noziegumus.
Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš
pauž nožēlu, ka debates starp
Apvienotās Karalistes partijām ir
pārsniegušas ne tikai Apvienotās
Karalistes robežas, bet arī nonākušas pretrunā ar starptautiskos
spriedumos, tostarp 1946. gada
Nirnbergas tribunāla un 1950.
gada ASV pārvietoto personu komisijas nolemto.

Atbilde Latvijai
Sarunā ar Latvijas ārlietu ministru Māri Riekstiņu Apvienotās
Karalistes ārlietu ministrs Deivids
Milibends (David Miliband) apgalvojis, ka viņa izteikumi nav bijuši
vērsti pret Latviju vai tās valdību.

Telefonsarunā abi ministri apstiprināja, ka starp valstīm ir izcilas
attiecības un arī turpmāk jāstrādā
kopā Eiropai svarīgu jautājumu
risināšanā, tostarp ekonomikas atveseļošanā.
Lielbritanijā turpinās diskusija
par britu konservātīvo partijas
attiecībām ar Latvijas partiju Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. Daži
britu polītiķi partijai piedēvējuši
nacistu glorificēšanu. Deivids Milibends leiboristu ikgadējās konferences nobeiguma uzrunā izteica
neapmierinātību ar toriju sabiedrotajiem - TB/LNNK, kas katru gadu
piedaloties Latvijas Waffen SS piemiņas sarīkojumos. Savukārt konservātīvo partijas pārstāvis Eriks
Pikls uzsvēra, ka Latvijas partija
TB/LNNK nesēro par nacistiem,
bet gan par Latvijas kaŗavīriem,
kas krita Otrā pasaules kaŗā.
Milibenda izteikumi izraisījuši
sašutumu britu konservātīvajos,
un viņi pauž nosodījumu par Latvijas valdības aizskaršanu.

Vienojas par ciešāku
sadarbību ar Ekonomikas
ministriju
Eiropas Parlamenta deputāte
Sandra Kalniete tikās ar ekonomikas ministru Arti Kamparu un
vienojās par turpmāku sadarbību,
rēgulāri apmainoties ar informāciju par EP aktuālitātēm. A. Kampars solīja deputāti informēt par

Ekonomikas ministrijas nostāju
jautājumos, kuŗi izskatīti Iekšējā
tirgus un patērētāju tiesību komitejā, kuŗā strādā S. Kalniete.
“Esam vienojušies, ka turpmāk
EM sniegs informāciju, lai mēs
kopīgi varētu aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā,” pēc tikšanās sacīja S. Kalniete. Sarunā
īpaša uzmanība tika pievērsta
energoresursu jautājumiem.
Eiropas Parlamentā S. Kalniete
strādā Iekšējā tirgus un patērētāju
tiesību komitejā, Lauksaimniecības
un lauku attīstības komitejā un
Sieviešu tiesību un dzimumu vienlīdzības komitejā.

LSDSP meklē sadarbības
partneŗus
Latvijas Sociāldemokratiskās
strādnieku partijas (LSDSP) 41.
kongresa delegāti nobalsoja par
pilnvarojumu valdei sākt sarunas
ar citiem polītiskiem spēkiem par
kopīga saraksta veidošanu nākamajām Saeimas vēlēšanām. Par šo
lēmumu nobalsoja 136 kongresa
delegāti, pret - divi, atturējās 13.
LSDSP priekšsēdis Jānis Dinevičs
norādīja, ka runāšot ar visām partijām, tikai ne ar polītisko apvienību PCTVL. Dinevičs uzsvēra, ka
sociāldemokratiem nav jēgas apvienoties ar sīkpartijām un ir jāmeklē sadarbības partneris, kas patlaban ir spēcīgāks par LSDSP.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja AS Latvenergo
ražotni - Pļaviņu hidroelektrostaciju un iepazinās ar Latvenergo
aktuālitātēm un enerģijas ražotnes darbu un perspektīvu.
Saeimas deputātu grupa sadarbībai ar ASV parlamentu tikās
ar ASV ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Džūditu
Gārberi. Pārrunātas Latvijas un ASV divpusējās attiecības, abu valstu parlamentārie sakari, kā arī ar NATO darbību saistītie jautājumi,
tostarp NATO vadītā starptautiskā miera uzturēšanas misija
Afgānistānā, kuŗā dien arī Latvijas kaŗavīri. Deputātu grupa
sadarbībai ar ASV parlamentu Saeimā darbojas kopš 1998. gada.
Šajā grupā ir divdesmit deputāti, priekšsēdis ir deputāts Uldis Ivars
Grava (JL).
UNESCO Nemateriālās kultūras aizsardzības starpvalstu
komitejā nolemts suitu kultūrtelpu iekļaut UNESCO Pasaules
nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Savā lēmumā UNESCO
Latvijai un suitu kopienai ieteic rīkot dažādus pasākumus suitu
kultūras un identitātes glābšanai. Suitu kultūras spilgtākais fainomens ir suitu sieviešu daudzbalsīgā dziedāšana, krāšņie tautastērpi,
tradicijas, savdabīgā mentālitāte, suitu izloksne, bagātais dziesmu
pūrs. Suitu Latvijā ir apmēram 2000.
Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Latvijai Eiropas Parlamentā
būs deviņi deputāti. Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem devītais būs
Kārlis Šadurskis (Pilsoniskā savienība). Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā paziņojusi, ka Lisabonas līgums, ar ko grozīs
līgumu par Eiropas Savienību (ES) un Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumu, paredz iespēju dalībvalstij, ja tā vēlas, izstāties no ES.
ANO ziņojumā teikts: pasaulē augstākais dzīves līmenis ir
Norvēģijā, Austrālijā un Īslandē. Latvija kopā ar pārējām Baltijas
valstīm ierindota to valstu grupā, kur tautas attīstības līmenis ir
augsts. Veicot pētījumu, sakopoti dati par cilvēka dzīves caurmēra
ilgumu, lasītpratēju proporciju, par to, cik daudz skolas vecuma
bērnu mācās skolās, IKP uz vienu iedzīvotāju. Igaunija sarakstā
ieņem 40., Lietuva - 46., Latvija - 48. vietu. Baltkrievija ir 68.,
Krievija - 71. vietā.
Sanktpēterburgā II Starptautiskā folkloras festivālā un
konkursā Interfolk Latviju pārstāvēja Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centra “Mazā ģilde” tautasdeju ansamblis “Līgo”. Tas
vairāk nekā četrdesmit ansambļu konkurencē kļuva par pirmās
pakāpes laureātu tautasdeju grupā, ar deju “Sasala jūrīna” iegūstot
Grand Prix konkursā kopumā.
Oktobŗa sākumā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā sasniedzis 13,3% un par bezdarbniekiem reģistrēti 148 612 cilvēki.
Salīdzinājumam - septembŗa beigās bezdarba līmenis Latvijā bija
13,2% un reģistrēto bezdarbnieku skaits 147 754 cilvēki. Šobrīd
bezdarba līmenis pieaug straujāk, nekā tas notika vasarā. Datu bazē
reģistrētas 1910 vakances, un tas nozīmē, ka uz vienu brīvu darba
vietu pretendē 78 bez darba palikuši cilvēki. Oktobŗa dienās bezdarba līmenis visstraujāk pieaudzis Ludzas novadā, kur tas šobrīd
sasniedz 24,7%. Visaugstākais reģistrētā bezdarba līmenis oktobŗa
pirmajās dienās reģistrēts Rēzeknes novadā - 28,2%.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Pāršauts pār strīpu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Neatkarīgā Rīta
Avīze (NRA) ir
kaujiniecisks laikraksts. NRA diendienā izvērš kaŗa
darbību pret trim
ienaidniekiem - avīzi Diena, miljardieri Sorosu un gejiem. Šim
laikrakstam ir arī elks - Ventspils
pilsētas galva Lembergs, kuŗš
apsūdzēts smagos pārkāpumos
un kuŗa lietas izskatīšana velkas
gaŗumā.
23. septembrī NRA nāca klajā
ar pazīstamā žurnālista Bena
Latkovska rakstu, kam autors
devis provokātīvu virsrakstu:
Zatlera - Sorosa pakts.
Vispār jau tāds raksts iederētos
Viktora Birzes vietnē www.
uzbrukums.lv vai Gardas meiteņu
avīželē DDD.
Taču NRA, kas skaitās nopietns izdevums, atvēlējusi savas
slejas spalgam un musinātājam
rakstam.
NRA rakstītāju un lasītāju
aprindās populāra ir sazvērestības teorija, kas Džordža Sorosa
(dzim. Švarca) vārdu saista ar
starptautiskā žīdisma tieksmi pēc
pasaules kundzības. Te nu jāat-

gādina fakti, kas Bena Latkovska
rakstā noklusēti: Džordžs Soross
nav īpaši izcēlis savu etnisko
izcelsmi, allaž nosodījis ASV
Jewish Lobby rosības Izraēlas
atbalstam un licis lietā miljoniem
dolaru, lai Džordžs W. Bušs un
līdz ar viņu t.s. neocon kliķe ciestu sakāvi vēlēšanās.
Ne tikai NRA kopumā, bet arī
Bens Latkovskis noklusē, ka
Soross, sludinādams atvērtās
sabiedrības ideju, daudz darījis,
lai pēc PSRS sabrukuma veicinātu
brīvo presi, kultūru, zinātni gan
Viduseiropā, gan Balkānos, gan
Baltijā, un lai man kāds pārliecinoši pierāda, ka latvju nacionālā pašapziņa no tā ir cietusi...
Labs ir. Dodam vārdu Benam
Latkovskim. Viņš vaicā: “Kas tad
ir galvenais iemesls, kas liek Zatleram un Sorosam sēsties pie viena galda un, plati smaidot, sarokoties fotoreportieŗu klātbūtnē?”
Tālāk Bens Latkovskis iesaka Latvijas sorosiešiem izlasīt
kādreizējā ASV prezidenta Harija
Trumena memuārus. Tajos lasāms, ka Trumenam nav gribējies atzīt ebrēju valsti Palestīnā,
kuŗas proklamēšanai bija jānotiek

1948. gada 15. maijā, jo ASV
valsts sekretārs Maršals brīdināja,
ka šāds solis būtu priekšlaicīgs
un bīstams. Tad ASV ebrēji vērsās pie Trumena bērnības drauga
Edija Džeikobsona, lai tas mēģinātu pielauzt prezidentu. Džeikobsonam tas izdevās, Trumens
ASV vārdā atzina nupat pasludināto Izraēlas valsti, un ASV
žīdu kopiena, protama lieta,
atbalstīja Trumena kandidātūru
1948. gada novembŗa vēlēšanās.
Es Trumena memuārus lasīju,
un minētā story atbilst patiesībai.
Taču Bens Latkovskis pasteidzās
īpaši izcelt šādu teikumu: “Divi
lielākie ASV laikraksti - New
York Times un Washington Post
- piederēja ietekmīgām ebrēju
dzimtām.” Te nu jāatgādina, ka
abu šo laikrakstu īpašnieki visādi
izvairījās no atklāta atbalsta
Izraēlai un cionismam, lai tiem
nepārmestu dubultu lojālitāti...
“Kāds tam visam sakars ar
Zatlera tikšanos ar Sorosu?” vaicā Latkovskis un tūdaļ atbild:
“Atcerēsimies apstākļus, kādos
Zatlers kļuva par mūsu valsts
prezidentu. Sorosiešu kontrolētie
mediji ar laikrakstu Diena priekš-

galā noorganizēja pret Zatleru
īstu psīcholoģisku terroru (..) Lai
cik skumji to atzīt, prezidents
tika salauzts un līdz galam nav
atguvies vēl līdz šim.”
Un Latkovskis secina: “Tikšanās
ar Sorosu iezīmē abpusēju darījumu, kas, no vienas puses, sola
prezidenta atbalstu sorosiešu
pārstāvētajam polītekonomiskajam grupējumam un, no otras, sorosiešu ietekmē esošo mediju
atbalstu prezidentam. Būtībā šī
tikšanas iezīmē sorosiešu potenciālo atbalstu prezidenta ievēlēšanai uz otru termiņu.”
Skaidrs? Necik sen Vairai
Vīķei-Freibergai pārmeta “klanīšanos starptautiskajam žīdismam”. Tagad Bens Latkovskis ne
visai veikli aizplīvurotā veidā
pārmet to pašu Zatleram.
NRA līnijas noteicēja, apdāvinātā un neapšaubāmi patriotiskā
žurnāliste Elita Veidemane diemžēl atrodas līdzīgu aizspriedumu
valgos. Kad iedegās diskusija par
likumā atļauto lopu kaušanas
metodi - sakarā ar Zviedrijas
musulmaņu kopienas piedāvājumu importēt no Latvijas saldētu gaļu, kas atbilst lopu kaušanas

islāmticīgo rituālam - halal, Elita
Veidemane īpaši uzsvēra, ka
halal ir tas pats, kas jūdiem
kosher, kad lopiem liek noasiņot
un raustīties agonijā.
Šo metaforu Veidemane veikli
iekļāvusi savā rakstā pavisam par
citu tematu.Virsraksts: Valoda
lēnām noasiņos. Viņasprāt Saeimas latviskie deputāti spriežot,
‘lai tā valoda lēnām noasiņo kā
košera tradicijā kauts lopiņš”.
Tīmeklī (YouTube) es noskatījos
nacistisko propagandas filmu
Der ewige Jude (Mūžīgais žīds).
Sevišķi iespaidīgi ir filmas pēdējie
kadri, kur tuvplānā redzams, kā
agonijā raustās govis, kas nokautas saskaņā ar jūdu rituālu.
Parastam vācietim, redzot šos
kadrus, roka sažņaudzas dūrē un
viņam rodas vēlme - tūliņ skriet
un kaut žīdus...
Ir metaforas, kas rada asociācijas, kādas, gribētos ticēt,
nebūtu gluži pa prātam nedz
Benam Latkovskim, nedz Elitai
Veidemanei. Der atgādināt divas
senas gudrības: “Lēnām pa tiltu”
un “Nevajag trakot”.
Franks Gordons

Ai, mana Latvija, ai, mana valdība!
„Starptautiskās sabiedrības pacietība ir
ļoti ierobežota, un Latvijai nav daudz iespēju
manevrēt.” Šādus vārdus 2. oktobrī pauda
Zviedrijas finanču
ministrs Andress Borgs. Tie ir
skarbi vārdi, bet diemžēl arī
patiesi.
Runa ir par mūsu valsts un
valdības attiecībām ar starptautiskajām organizācijām, kuŗas pēdējā
gada laikā Latvijai ir aizdevušas
visnotaļ pasakainas naudas summas, lai valsts spētu risināt ieilgušo
un pat ļoti smago ekonomisko
krizi, kas sākās pagājušā gada
beigās. Lasītāji droši vien zina, ka
vasarā visas Latvijas valdošās
koalīcijas partijas parakstīja vēstuli
Starptautiskajam valūtas fondam
(SVF), kuŗā solīja darīt visu iespējamo, lai valsts budžeta deficitu
nākamgad saglabātu akceptējamā
līmenī. Tas nozīmētu ne vien budžeta apcirpšanu, bet arī nodokļu
paaugstināšanu. Un te nu mēs nonākam pie iemesla, kāpēc starptautiskie donori Latvijai vai, pareizāk sakot, – tās valdībai vairs
netic un neuzticas.
Lielākā vaina šajā gadījumā gulstas uz Latvijas Zaļo un zemnieku
savienības (ZZS) un it īpaši uz
Tautas partijas (TP) pleciem. Viens
ienākumu avots, kas minēts parakstītajā vēstulē, ir nekustamā
īpašuma nodoklis, kuŗu valsts
attiecinātu ne vien uz zemi, kā tas
ir patlaban, bet arī uz cilvēku
mājokļiem. Var notikt debates par
to, cik liels šis nodoklis varētu būt,
kā arī par to, vai pašvaldībām būtu
dodamas tiesības noteikt, ka atsevišķām cilvēku katēgorijām tas
varētu būt zemāks, vai varbūt arī
ļaudis to varētu nemaksāt vispār.
Ir pavisam skaidrs, ka Latvijā ir
pietiekami daudz cilvēku, kuŗiem

patlaban ir pat ļoti grūti savilkt
galus kopā, un viņiem likt, lai
maksā vēl vienu nodokli, – tas
varētu izraisīt ļoti lielu nepatiku
sabiedrībā.
Taču tas tomēr nav arguments
un divu iemeslu pēc. Pirmkārt, solījums tomēr ir solījums, un starptautiskās organizācijas nav mazie
bērni, kuŗus ir viegli apvest ap
stūri. Brīdī, kad valdība likumprojektu par nekustamā īpašuma
nodokli iesniedza Saeimā, TP piepeši paziņoja, ka tai vispār nekāda
nodokļu paaugstināšana nav pieņemama, un kopā ar deputātiem
no ZZS noraidīja jautājuma iesniegšanu Saeimas komisijām. Tas
būtu pirmais solis diskusijā – komisijas būtu pirmās, kas to apspriestu, un, ja pieņemtu pozitīvu
lēmumu, likumprojekts tiktu
iesniegts Saeimā. Tur to apspriestu
vairākos lasījumos, partijām un
deputātiem būtu iespēja ieteikt
labojumus un priekšlikumus. Bet
še tev bija – minētās partijas
nobloķēja ne vien nodokli, bet
vispār pat diskusiju par to. Tas
nudien nav nopietni, vēl jo vairāk
tāpēc, ja atceramies, ka abu partiju
vadītāji parakstīja minēto SVF
vēstuli. Tajā bija teikts, ka nekustamā īpašuma nodoklis „nodrošinās daudz lielākus ieņēmumus,
nekā prognozēts iepriekš, mazinās
atšķirības un būs sociāli taisnīgāks”.
Un te, lūk, ir otrs iemesls, kāpēc
partijas šajā gadījumā ir rīkojušās
muļķīgi, lai neteiktu krietni vairāk.
Valsts budžeta ienākumu ailītē var
paredzēt arī citus nodokļus. Ir visai
ticams, ka valdība ar nodokli apliks kapitāla pieaugumu, kā arī
noguldījumos un investīcijās pelnītos procentus. Abos gadījumos
runa ir par cilvēkiem, kuŗiem ir
pietiekami daudz naudas, lai
palielinātu kapitālu un veiktu no-

guldījumus un investīcijas. Protams, banku depoziti ir arī mazāk
turīgiem cilvēkiem, bet viņiem
maksājamais nodoklis būtu ievērojami zemāks.
Taču valdībā runāts ir arī par
citiem nodokļiem, kas Latvijas
iedzīvotājiem pa kabatu sistu
krietni sāpīgāk. Piemēram, polītiķi
ir runājuši par tā dēvēto sociālo
iemaksu paaugstināšanu. Tas ir
nodoklis, ko savā starpā dala darba
devēji un darba ņēmēji, un patlaban tas jau ir pāri par 30 procentiem. Šā nodokļa paaugstināšana
nodrošinātu, pirmkārt, uzņēmumu
financiālās stabilitātes samazināšanos, jo iemaksu lauvas tiesu sedz
tieši darba devējs. Un, otrkārt, lielu
krāpšanos, jo nekas nav vienkāršāk
kā darba ņēmējam paredzēt zemu
algu „uz papīra” un atlikušo summu izmaksāt „zem galda” vai „aploksnē,” kā to pieredzēts mūspusē
saukt.
Tas pats attiecas arī uz domu, ka
valstī varētu ieviest progresīvo
ienākuma nodokli. Šķiet, valdība
atteikusies no sākotnējās domas,
ka augstāku nodokli varētu sākt
maksāt tie, kuŗiem ienākumi ir
virs 500 latiem mēnesī, jo, kā esmu
rakstījis arī citreiz, 500 latu mūsdienās nekāda milzīgi lielā nauda
nav, it īpaši Rīgā un it īpaši ģimenēm ar bērniem, kuŗās algu pelna
tikai viens cilvēks. Taču arī tad, ja
augstāko nodokli attiecinās uz
1000 latiem, varam būt pavisam
droši, ka valstī būs ļoti daudz
cilvēku, kuŗi „oficiāli” pelnīs 999
latus. Ar nekustamā īpašuma
nodokli šāda krāpšanās nebūtu
iespējama, jo savu dzīvokli cilvēks
mazāku nepataisīs un pašvaldību
dokumentācijā katra dzīvokļa platība tomēr ir zināma.
Protams, neviens nevēlas maksāt
lielāku nodokli, ja var maksāt
mazāku. Piedevām, TP un ZZS

rīcība šajā jautājumā pavisam
nepārprotami ir saistīta ar nākamās
Saeimas vēlēšanām jau tikai pēc
viena gada. Abos gadījumos partiju populāritāte patlaban ir dziļā
bedrē, un abos gadījumos tām
nepalīdzētu nodokļu paaugstināšana. Priekšvēlēšanu laikā
nodokļus, ja vien no tā var izvairīties, nepalielina neviena valdība
visā pasaulē. Amerikā dzīvojošie
lasītāji, jādomā, atceras prezidentu
Bušu vecāko, no kuŗa mutes
priekšvēlēšanu laikā skanēja vārdi:
„Nolasiet to no manām lūpām –
jaunu nodokļu nebūs.” Ne jau tikai
tāpēc Bušs 1988. gada vēlēšanās
guva uzvaru. Kad pienāca laiks
nodokļu pacelšanai, amerikāņi to
neaizmirsa, un jau pēc četriem
gadiem Bušam nācās pakot čemodānus un no Baltā nama izvākties.
Taču Latvijas gadījumā arī tas
nav uzskatāms par argumentu.
Latvijā ekonomiskā krize bijusi
gandrīz vai smagākā Eiropā.
Ietekmīgajā britu žurnālā The
Economist pirms pāris nedēļām
bija rakstīts, ka patlaban vislielākās
rūpes Eiropā ir par trim valstīm –
par Ungāriju, par Īslandi un par
Latviju. Par Lietuvu ne – Lietuva
nav prasījusi starptautisko donoru
atbalstu, tā ar savu krizi cenšas tikt
galā pati. Arī par Igauniju ne –
Igaunijas valdība jau tagad
parlamentā ir iesniegusi nākamā
gada budžetu, turklāt tajā nekādi
lieli financējuma samazinājumi
nav paredzēti.
Bet par Latviju runa ir un runa
būs. Valdība, izrādās, ir galīgi
nespējīga veikt plašas pārvaldes
struktūras reformas, kas pārvaldi
padarītu gan lētāku, gan arī
efektīvāku. Kaut kur iestrēdzis ir
jautājums - vai valstij ir vajadzīgas
14 ministrijas. Daudzviet ministrijās un to pakļautajās iestādēs
notikusi štatu samazināšana, algu

pazemināšana un atteikšanās no
dažāda veida prēmijām (lai arī ne
visos gadījumos – Valsts kontrole
joprojām ziņo par iestādēm, kuŗās
naudas prēmijas vietā darbiniekiem pasniegtas dāvanu kartes
veikaliem, it kā tā nebūtu tā pati
prēmija; VK to ir nosaukusi par
„radošu grāmatvedību”, bet es to
sauktu par vienkāršu un prastu
krāpšanos), taču tās tomēr nav
sistēmiskas reformas. Te runa jau
ir ne tikai par budžeta izdevumu
samazināšanu, runa ir arī par
valsts pārvaldes efektīvitāti. Daudz
ko valstī varētu darīt centrālizēti,
katrai ministrijai un iestādei nav
vajadzīga sava grāmatvedības
sistēma, savi juristi, savs autoparks.
Daudzas funkcijas varētu nodot
privātuzņēmumiem, kas sniedz
ārpakalpojumus. Beidzot varētu tā
pa īstam ieviest elektronisko parakstu, kas patlaban vēl stipri klibo.
Bet galvenais tomēr ir tas, ka
Latvijā polītikāņi ir pieraduši pie
situācijas, kuŗā viņi var teikt un
darīt visu, kas ienāk prātā, un
nevienam par to nav jāsniedz atbilde. Melot Latvijas sabiedrībai ir
viens, – nākamgad rudenī mums
būs visas iespējas no krāpniekiem
un žuļikiem Saeimā atteikties uz
visiem laikiem. Taču melot Eiropas
Savienībai un SVF ir kaut kas
pavisam cits. Arī šādā kontekstā
runa ir par Latvijas tēlu, par ko
rakstīju pagājušajā nedēļā. Auklēties ar mums neviens vairs netaisās,
nav vairs tā, ka finanču sabrukums
Latvijā būtu lavīnveidīgs un
ietekmētu visu Eiropu. Jebkuŗam
polītiķim ar sirdsapziņu tomēr
būtu smagi jākaunas par Zviedrijas
ārlietu ministra teikto. Tautas
partijai un zaļajiem zemniekiem
acīmredzot ar to sirdsapziņu tā ir,
kā ir. Mums visiem par lielu nelaimi.
Kārlis Streips
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Pavisam drīz – 14., 15. un 16.
oktobrī Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) valde Rīgā
tiksies gadskārtējā sēdē. Sarežģīts
laiks, kuŗā Latvija varbūt pat
vairāk nekā citkārt ar cerībām
raugās pēc ārzemju latviešu
organizāciju padoma un atbalsta.
Lai skaidri apzinātu lielākās
pasaules latviešu organizācijas
mērķus un gluži konkrētos darbus, savā kārtējā Latvijas apmeklējumā bija ieradies Mārtiņš
Sausiņš. Mūsu laikrakstā jau
aprakstījām viņa tikšanos un
sarunās ar Ministru prezidentu
Valdi Dombrovski un citām amatpersonām skartos tematus (sk. Nr.
35 ). Šodienas saruna būs vairāk
personiska. Mārtiņš Sausiņš ir
„Kanadas latvietis”.
Mītu Kanadā četrdesmit divus
gadus, arī tur ir manas mājas.
Kanadā esmu dzīvojis, strādājis,
darījis „latviešu lietas”, darbojoties Latviešu nacionālajā
apvienībā (LNAK), būdams
starpnieks starp Latvijas vēstniecības darbiniekiem un Kanadas valsts oficiālajām personām
un valstsvīriem, rīkojot viņu
tikšanos un sarunas. Tāpat kā
latviešu organizācijas citās valstīs,
esam „barojuši” Kanadas oficiālās struktūras ar informāciju par
Latviju, par baltiešu jautājumiem.
Esmu izaudzinājis divus bērnus, kas savā sirdī un pārliecībā
ir valstiski domājoši latvieši.
(Meita Katrīne šobrīd strādā
PBLA Rīgas birojā. - Red.) Esmu
ļoti gandarīts, kad dzirdu savu
dēlu runājam par valstisku
attieksmi pret Latviju, ar to
domājot sevis ziedošanu nacionālām, sabiedriskām vērtībām.
Jā, arī mani bērni ir sapratuši, ka
„būt latvietim ārzemēs ir dārgi”,
- to sapratīs ikviens Amerikā,
Kanadā, Austrālijā, Anglijā un
citur mītošs tautietis, kuŗš izjutis

„PBLA darbalauks ir neizsmeļams”
PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš sarunājas ar Ligitu Kovtunu

Lorraine, Katrīne, Mārtiņš un Jānis Sausiņi
nepieciešamību darboties latviešu sabiedrībā, sūtīt bērnus latviešu skolā utt. Taču ļoti nozīmīga ir
tā dziļi emocionālā saikne, kas
saista ar savu tautu un ar Latviju.
Pats varu apgalvot, ka emocionāli pilnvērtīgs jūtos tikai Latvijā, pie saknēm. Te esmu mājās
visā pilnībā. Un esmu laimīgs, ka
mani izprot un manās izjūtās
blakus ir mana sieva Lorraine,
esmu laimīgs, ka Latvijā iedzīvojusies Katrīne. Un tomēr esmu
apsolījis saviem bērniem nekad
nepārdot vasaras māju Tērvetē,
Kanadā, kur viņi pavadījuši bērnību un kas arī ir emocionāli
neatņemama mūsu ģimenes
dzīves daļa. Tādas, lūk, sadalītas
izjūtas.

Audiatur et altera pars
2009. gada 15. septembrī
LR Valsts prezidentam
Valdim Zatlera kungam
Pasaules brīvo latviešu apvienības
priekšsēdim
Mārtiņam Sausiņa kungam
Augsti godātie kungi!
Vēršos pie jums kā pie cilvēkiem,
kam uzticēts gods un kas uzņēmušies pienākumu katrs atbilstošā
veidā pārstāvēt Latvijas valsts un
latviešu tautas intereses dzimtenē
un pasaulē.
Tagad, kad valsts un tauta pārdzīvo smagāko krīzi kopš neatkarības atjaunošanas, bet tās pārvarēšana pamatā aprobežojas ar
budžeta caurumu lāpīšanu uz
sabiedrības lielākās daļas labklājības un uz jaunās paaudzes,
tātad – visas tautas nākotnes
izredžu rēķina, aicinu jūs apvienot
savas pūles, lai rosinātu patiesos
Latvijas patriotus dzimtenē un
pasaulē no līdz šim piekoptās
bezcerīgās lāpīšanas pāriet uz
krīzes reālu pārvarēšanu, kopīgiem spēkiem veidojot Latviju kā
21. gadsimta valsti, kas balstās uz
pilnvērtīgu demokrātisku pārvaldi un mūsdienu augsto tehnoloģiju tautsaimniecību, nodrošinot
tautas labklājību un valsts ilgtspējīgu attīstību.
Lai to panāktu, ir nekavējoties
jāķeras pie visas Latvijas moder-
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nizācijas, visā pilnībā apzinoties
uzdevuma milzīgo sarežģītību un
nepieciešamo pašatdevi tā veikšanai. Tieši pašlaik, kad tautas
spēks un spējas tiek izniekoti,
arvien lielāku daļu iedzīvotāju
pārvēršot par bezdarbniekiem,
liedzot viņiem iespējas uzturēt
sevi, savus tuviniekus un valsti,
atņemot cerības uz savu un bērnu
labāku nākotni, ir jānāk pie sabiedrības ar praktiskiem piedāvājumiem, kas ļauj ieraudzīt to bieži
pieminēto gaismu tuneļa galā un,
kas ir sevišķi svarīgi, pašiem piedalīties šīs gaismas sasniegšanā.
Runa ir par Latvijas iedzīvotāju
gribas, uzņēmības un darba spēju
apvienošanu ar pasaules latviešu
pieredzi mūsdienu demokrātiskās
pārvaldes veidošanā un funkcionēšanā, kā arī pasaules līmeņa
uzņēmējdarbības projektu izstrādāšanā un īstenošanā, lai kopīgi
ķertos pie starptautiski konkurētspējīgu ekoloģiski tīru ražotņu
projektēšanas un celšanas, vienlaicīgi veidojot pie tiem mūsdienu
līmeņa infrastruktūru – dzīvojamās mājas, izglītības, medicīnas,
kultūras un sporta iestādes, radot
cilvēkiem draudzīgu sociālu vidi.
Praktiski tas nozīmētu ciematu
un mazpilsētu kompleksu atjaunotni (vai jaunu projektēšanu),
piesaistot klaida latviešu pieredzi
un iespējas – līdzās valsts atbalsta
programmām.

Bet šodienas reālitāte ir „otrā
emigrācija” – ekonomiskie bēgļi, cilvēki, kas masveidā atstāj
Latviju, juzdamies nevajadzīgi
savai valstij un patiešām nespējot izdzīvot.
Tas ir sāpīgi, ļoti sāpīgi. Turklāt
izceļotāji rada arī gluži polītiskas
nepatikšanas, apdraudot sūrā
darbā panākto bezvīzu režīmu ar
lielvalstīm. Mums, latviešu organizācijām, nu ir vēl jauns uzdevums – „uzmanīt” šā bezvīzu
režīma sekas. Proti, nelegālie
izceļotāji un patvēruma prasītāji
apdraud Latvijas valsts prestižu,
un tas var beigties tā, kā beidzies
ar bezvīzu režīmu Čechijai un
Meksikai, – Kanada šo režīmu ar
abām valstīm atsauca. Kā Kanada,

tā Amerika sargā savu darba
tirgu un valsts reputāciju. 12.
augustā LNAK sēdē viens no
darba kārtības jautājumiem bija
divpadsmit Latvijas koristu
„gadījums” – viņi pēc Dziesmu
svētkiem nolēma palikt Kanadā.
LNAK, būdama nevalsts organizācija, aicināja šos cilvēkus uz
sarunām un mēģināja panākt
saprašanos, lai palīdzētu viņiem
rast pārliecību par savas rīcības
pareizību vai tomēr nepārdomātību. Pārliecināt ir grūti, jo
Latvijas valsts taču nevar dot
nekādas garantijas par savu
pavalstnieku labāku nākotni. Žēl,
bet šie ekonomiskie bēgļi arī
neiedzīvojas latviešu sabiedrībā
citās zemēs, jo – viņi tajās iera-

Šādu projektu īstenošana vienlaicīgi sekmētu valsts šī brīža un
stratēģisko problēmu risināšanu,
radot jaunas darba vietas, siltinot
ekonomiku un nodrošinot Latvijai
iespēju savā attīstībā virzīties kopsolī ar pasaules visattīstītākajām
valstīm.

ir vispārēji, labi zināmi un noteikti
pieņemami lielākajai daļai Latvijas
polītisko partiju, kā arī Latvijas
iedzīvotājiem vispār.
Jūs savā vēstulē rosināt „patiesos
Latvijas patriotus dzimtenē un
pasaulē no līdz šim piekoptās bezcerīgās lāpīšanas pāriet uz krizes
reālu pārvarēšanu, kopīgiem spēkiem veidojot Latviju kā XXI gadsimta valsti”.
PBLA neuzskata, ka ārzemju
latviešu sabiedrība visus 18 neatkarības gadus būtu nodarbojusies tikai ar „bezcerīgu lāpīšanu”
– kā liecina neatkarīgi Latvijā
veikti pētījumi (Džinetas Dimantes Dr. oec. grada disertācija),
ārzemēs mītošā latviešu sabiedrība
kopumā Latvijas tautsaimniecības
modernizācijā, investīcijās, sabiedrības demokratizācijā, Latvijas integrācijā Eiropas Savienībā
un NATO, veselības un izglītības
nozarē (tostarp neskaitāmās studentu stipendijās) un kultūrā naudas izteiksmē 18 Latvijas neatkarības gados sekmīgi ieguldījusi
aptuveni 104 miljonus latu.
Apzinoties faktu, ka Latvijas
valdības rīcībā diemžēl šobrīd ir
ļoti ierobežoti finanču līdzekļi, un
to, ka arī ārzemju latviešu sabiedrības (kas ir apmēram 15% no
Latvijas tautas) rīcībā nav īpašu
fondu Latvijas modernizācijai –
ražotņu, infrastruktūras un jaunu
ciematu izbūvei, Jūsu vēstulē tomēr nesaskatījām konkrētu risinājumu piedāvājumu.

Ar dziļu ticību jūsu labajai gribai
un patiesu cieņu
Jānis Urbanovičs,
PPA Saskaņas centrs Saeimas
frakcijas priekšsēdētājs

2009. gada 21. septembrī
Augsti godājamam
Jānim Urbanoviča kungam,
Polītisko partiju apvienības
„Saskaņas centrs”
Saeimas frakcijas Priekšsēdim
Kopija:
Augsti godājamam
Latvijas Valsts prezidentam
Valdim Zatlera kungam
Augsti godājamais Urbanoviča
kungs,esam saņēmuši un iepazinušies ar Jūsu 15. septembŗa vēstuli, kas adresēta arī Valsts prezidentam Valdim Zatlera kungam.
Viedokļi, kuŗi pausti Jūsu vēstulē,

dušies pelnīt naudu un izdzīvot,
bet, kā jau minēju, būt latvietim
svešatnē nozīmē arī ziedot savu
naudu.
Par ziedošanu. Un tomēr, lai
cik grūti laiki visur pasaulē,
latvieši joprojām ziedo – piemērs tam ir Vītolu fonda
izglītības programmas, Likteņdārzs...
Pats personiski arī esmu izjutis lielo prieku, ko sagādā iespēja
palīdzēt, ziedot. Esmu ļoti
pateicīgs Vītolu fondam par
visu, ko tas dara, - ieguldījums
Latvijas izglītībā ir tālredzīgs un
gudrs ieguldījums. Likteņdārzs
– tas sniedz vīziju, atveŗ sirdis
un rosina domāt. Protams, var
teikt – labāk ziedot dzīvajiem
nekā mirušajiem. Taču šajā
gadījumā viens otru netraucē –
Likteņdārzam taču ziedo
labprātīgi, cik un ko var, – vai
nu savu latu, piezvanot pa ziedojumu tālruni, vai ieguldot
savu darbu, praktiski strādājot
šai vietā. Galvenais ir tas, ka
cilvēks atveŗ savu sirdi, viņš
cenšas dot. Latvijā diemžēl ir
pārāk daudz to, kas cenšas raust.
Varbūt Likteņdārzs iemācīs,
parādīs cilvēkiem dēvēja prieku.
Ļoti vērtīgs projekts!
Kas jūs visvairāk apbēdina,
vērojot procesus Latvijā? Un
vai ir kaut kas tāds, kas iepriecina vai vismaz liek domāt labu?
Sāksim ar labo. Pēc tikšanās ar
Ministru prezidentu varu teikt,
ka viņš atstāj cilvēciski tiešām
patīkamu iespaidu, - Valdis
Dombrovskis ir atklāts, spēj
ieklausīties un atzīt savas kļūdas.
Un tas ir pozitīvi. Profesionāli un
rīcībspējīgi ministri ir ārlietu
ministrs Māris Riekstiņš un
izglītības ministre Tatjana Koķe.
Domāju, ka laba profesionāle ir
veselības ministre Baiba Rozentāle.
(Turpinājums 12 . lpp)
Latvijas valsts pārdzīvo smagu
restruktūrizācijas periodu (kas
izglītības un veselības nozarē ir jau
gadiem nokavēts) tieši globālas
ekonomiskās krizes laikā, un tas
vissmagāk ar augošu bezdarbu
skaŗ Latvijas iedzīvotājus ārpus
Rīgas. Vispārzināms, ka pasaules
ekonomikā ir viļņveida svārstības,
un šī krize pāries, par ko liecina arī
nesenās saimnieciskās atveseļošanās pazīmes Rietumos un Āzijas
valstīs. Ar atklātu un nepolītizētu
dialogu starp Latvijas polītiskajām varām un latviešu diasporu
ārzemēs varam kopīgi meklēt izeju no krizes situācijas, un tas būs
arī diskusiju temats gaidāmajā
PBLA valdes sēdē Rīgā 2009. gada
14., 15. un 16. oktobrī.
PBLA vēlme ir, lai šī vēstule netiktu izmantota kā atbalsta vēstule
kādai partijai, frakcijai un tās polītiskajām ambīcijām. PBLA ir
nevalsts organizācija, kas neatbalsta nevienu īpašu polītisko frakciju
vai partiju.
Vēlu visām Latvijas polītiskajām
partijām un frakcijām vienotībā
un bez liekas polītizēšanas Saeimā
un masu medijos izskatīt Latvijas
pašreizējās valdības priekšlikumus, lai Latvija atkal tiktu uz
izaugsmes ceļa, kā pirms nedaudziem gadiem.
Ar cieņu –
Mārtiņš Sausiņš,
PBLA priekšsēdis
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Teātris bērna autos
un izrādēm autors pieskaŗas tikai
vietumis un kā gaŗāmejot. Uzmanīgi arvien paturēts prātā
norišu laikmets, ārzemju un vietējā ietekme uz lugu autoru darbu, kopsakarības.
Kopumā var sacīt, ka, jo tālāk
uz priekšu 19. gadsimts virzījies,
jo vairāk pieaugusi lugu autoru
mācēšana un varēšana. Atsevišķas
nodaļas grāmatā veltītas par mūsu teātŗa tēvu dēvētajam Ādolfam Alunānam, Blaumanim un
Aspazijai, kuŗu darbība ietiecās
arī 20. gadsimtā un – varbūt
drusku nepelnīti – Zeiboltu
Jēkabam, kuŗa slava jaunajā gadsimtenī ātri norietēja. Šīs, protams, būs nodaļas, kuŗās visvairāk
ieskatīsies literātūras un drāmas
studenti, kā arī vecāko klašu vidusskolēni vai vismaz viņu paidagogi. Turpretim gribas apgalvot, ka lasītāji, kas pēc grāmatām sniedzas tīrā prieka un
izklaides dēļ, lielāko baudu gūs
no sējuma pirmās trešdaļas, kur
apcerēti maz pazīstamu drāmatiķu vēl visai neveikli, it kā
zīdaiņu autiņos tīti „veikumi”. Šo
veikumu autori bijuši vai nu vācu
mācītāji un mūsu pašu tautības
skolmeistari, kuŗu ludziņām visai
didaktisks, pamācošs skanējums,
vai gados jauni „sabiedriskās
dzīves rosinātāji”, kā vienu no
viņiem – Kārli Kalniņu – nosauc
autors. Pēdējo vēlēšanās nereti
nav bijusi cita kā vien sagādāt
skatītājiem labu „amizieri”.
Rīgas Latviešu biedrības Līgo
zālē 23. septembrī notika Viktora
Hausmaņa grāmatas atvēršana.

„PBLA darbalauks ir neizsmeļams”
(Sākums 11. lpp.)
Vai viņa rīkojas pareizi, būdama
administrātore, neņemos spriest,
tad būtu labāk jāpārzina veselības
aprūpes nozare Latvijā. Neesmu
drošs, ka viņa necenšas glābt
savas partijas (Tautas partijas –
red.) ādu. Katrā ziņā jāuzteic
viņas apņēmība un spars.
Visvairāk sarūgtina apziņa,, ka
Latvijai nav vienotas valstiskas
koncepcijas, savas filozofijas.
Tās, ko dēvē par reformām, nav
nopietni ņemamas reformas.
Valsts ir nesakārtota, un neviens
no malas to nesakārtos. Pasaules
banka, Starptautiskais valūtas
fonds un citas organizācijas var
vienīgi sniegt padomus. Taču
Latvijas valsts iekšējās problēmas, cilvēciskos aspektus u. c. tās
taču nesapratīs. Un matēmatiskas formulas te arī neder. Ir
vajadzīgas lokālās zināšanas,
izpratne, iedziļināšanās. Un gluži
cilvēciska nesavtība, patiesa
ieinteresētība savas valsts liktenī.
Mani mulsina, piemēram, fakts,
ka Latvijas Bankas prezidenta
alga, izrādās, ir lielāka nekā ASV
Federālo rezervju sistēmas
vadītāja alga – laikā, kad tik
daudziem cilvēkiem alga tiek
samazināta līdz izdzīvošanas
minimumam vai viņi vispār
palikuši bez algas un iztikas
līdzekļiem. Es domāju par
solidāritāti – varbūt visi kopā
apņemsimies dzīvot pieticīgāk
un pārdzīvot šos grūtos laikus?
Kā pēdējā gada laikā ir veicies
ar citu PBLA prioritāro jautājumu risināšanu, piemēram,
ar vēlēšanu reformu, Latvijas

vēstures kā atsevišķa mācību
priekšmeta ieviešanu skolās?
Par Latvijas vēsturi jāteic, ka
neskaidrības ir, piemēram, par
koncepciju – vai mācīsim savas
valsts vēsturi, sākot no akmens
laikmeta, vai akcentēsim jaunākos laikus, šodienas aktuālitātes;
no kādām mācību grāmatām
mācīsim utt. Trīs gadus ritēja t. s.
pilotprojekts 39 skolās, bet par tā
rezultātu vēl nav nekādas skaidrības. Kā būs ar Latvijas vēstures
kā atsevišķa mācību priekšmeta
mācīšanu krievu skolās? Man
radies iespaids, ka ir liela pretestība no ierēdņu puses, turklāt
apzināta pretestība. Taču jāatzīst,
ka ir liels atbalsts un izpratne no
izglītības ministres Tatjanas Koķes puses, gluži praktiski lielu
atbalstu sniedz Valters Nollendorfs u. c.
Par vēlēšanu likumu. Lielākais
sasniegums ir, ka esam „tikuši
vaļā” no „lokomotīvēm”. Tas paveŗ iespējas beidzot panākt, ka
tauta ievēlē savus izraudzītos
deputātus un turpmāk varēs būt
saskarsmē ar savu deputātu, kas
uzklausīs un palīdzēs.
Ceļā uz akceptēšanu ir kārtība,
ka vēlētājs varēs balsot, nepārsūtot savu pasi, nebraukājot
ar to apkārt, jo darbosies vienots
vēlētāju reģistrs. Savukārt latviešiem ārzemēs vēlēšanu iecirkņu skaits, cerams, tiks palielināts no 5 līdz 13.
Gadskārtējā sēdē, kad visu
iepriekšējā posmā paveikto izvērtēsim, protams, tiks izvirzīti
arī turpmākie mērķi un prioritātes. PBLA darba lauks ir
neizsmeļams.

Kādi astoņi zinātņu doktori un
doktores lasīja un daļēji lūkoja
arī notēlot fragmentus no agrīnajām lugām, brīžiem paši pasmaidot vai pasmīnot par lugu
autoru tīšajiem jokiem vai viņu
naīvitāti un neveiklību. Nedoktoriem auditorijā bija tīkami
konstatēt, ka augsti sasniegumi
kādā intelektuālā disciplīnā negarantē, ka cilvēks parādīs izcilību arī skatuves mākslā. Taču
vājajiem tekstiņiem viduvējais
pasniegums šķita itin piemērots,
jo arī mūsu tautas pirmie aktieŗi
nebija nekas vairāk par amatieŗiem.
Viktors Hausmanis nolasīja
pirmās oriģināllugas latviešu
valodā Tā dzimšanas diena
(1804. g.) autora mācītāja Kārļa
Gotharda Elferfelda norādījumus, kā latviešiem būs teātri
spēlēt:
„Kariet priekš kambara durvīm
jeb kādā istabas stūrī jeb galā
priekš tās vietas, kur spēlēs, kādu
priekškaŗamu autu, ko ar šņorēm
ātri var uzvilkt, ka, iekam spēlē,
nevar redzēt, kas tai kambarī jeb
aiz to priekškaŗamu autu notiek.”
„Tās drēbes jau arāju ļaudīm
reti tādas varēs būt, kādām īpaši
pēc ikvienas skatāmas spēles
vaijadzētu būt. Bet par to jau
neva bēdas jātur; var arīdzan
ierastas labas drēbes pie tām
ģērbt, kad tā tikai, ja vajadzīgs, ja
maķenīt pēc tā apzīmē, kā pie tās
spēles vaijaga.”
„Labi būs, ka viens no jums,
kas līdz nespēlē, šo grāmatu, kur
tā skatāmā spēle uzrakstīta, rokā
turēdams, kādā vietā, kur skatītāji

to neredz, sēd un vienmēr visvairāk tam, no kā jau mana, ka
gandrīz varētu apmistrēties, tos
vārdus, kā grāmatā stāv, lēniņām
lasīdams, priekšā saka.”
Nevarēju uzkavēties līdz sarīkojuma beigām, jo bija paņēmusies biļete uz angļu drāmatiķa
Deivida Harovera lugu Melnais
strazds Nacionālajā teātrī. Priekškaŗamā auta tur nekāda nebija,
tāpēc, jau ieejot zālē, varēja redzēt
skatuvē novietotus divus krēslus
un pa skatuves grīdu izmētātas
saspaidītas skārdenes un saplosītas avīžu lapas. Izrādei sākoties,
griestos pār skatuves vidu tika
ieslēgta nežēlīgi spilgta gaisma,
nu gluži kā saule, tāpēc sekoju
optiķu un Jāņa Jaunsudrabiņa
padomam „Neskaties saulē” un
labu tiesu izrādes noklausījos
slēgtām acīm kā raidlugu. Tēloto
vārdi bija Una un Rejs. Kad Unai
bijuši tikai 12 gadi, Rejs viņu
izvarojis, nosēdējis par to kādu
laiku cietumā. Tagad, daudzus
gadus vēlāk, viņi nejauši tikušies
un, brīžiem skaļi kliegdami,
citubrīd atkal čukstus, pusotru
stundu ilgā izrādē skaidro savas
savstarpējās attiecības.
Reizēm ar divām, citviet tikai
ar vienu maņu tverdams skatuvē
teikto un notiekošo, jutos bezgala laimīgs un lepns, ka mūža nogali vadu 21., ne 19. gadsimteņa
sākumā. Diez kā toreiz to kambari mēdza izgaismot: ar svecēm?
skaliem? lāktuŗiem? Bet tagad
programmas lapiņā par gaismu
mākslinieku nosauktais Egīls
Kupčs – viņš pelnījis, ka te atzīmē

viņa vārdu – ņēmies parādīt, kas
viss izdarāms kopš elektrības
atklāšanas. Laimes un lepnuma
sajūta pieauga, ieklausoties Unas
un Reja tekstā. Tur nebija ne miņas no tukšajiem, primitīvajiem
jokiem kā pirms divsimt gadiem,
bet tika skartas tautām un cilvēcei
vissvarīgas problēmas kā seksuāli
stāvokļi un izdarības – erekcija,
masturbācija...
Nē, es nospriedu, pēc 200 gadiem nevienam ne prātā neienāks
par mūslaiku teātri smaidīt vai
smīnēt, kā mēs to nupat darījām
par sendienu teātri. Mūs par
mūsu viedumu, mūsu dziļumu,
mūsu progresu apbrīnos. Ja mana
mazmeita Kaijiņa, kam prieks
reizēm teikt, ka opim jau atkal
sajucis, būtu iemācījusies lasīt un
spētu te pastāstīto aptvert un
saprast, viņa droši vien aizrādītu,
ka sajukušais opis uzrakstījis
„apbrīnos”, kur pareizāk būtu
teikt „par mums pabrīnīsies”.
Atgriežoties pie Viktora Hausmaņa grāmatas, jāteic - profesora
lielākais nopelns ir mūsu sākotnējo, maz pazīstamo drāmatiķu paglābšana no aizmirstības.
No daudzām viņu iespiestajām
lugām saglabājušies vēl nedaudzi
eksemplāri, bet citas archīvos
pieejamas pašu autoru rokrakstā,
jo nekad nav tikušas publicētas.
Uz galvošanu neviens tās pārskatāmā nākotnē visā pilnībā
nenodrukās. Jebkuŗi pirmie soļi
taču pelnījuši, ka tos neaizmirst,
pat ja tie vēl ir nedroši un kusli.
Eduards Silkalns

L AT V I E Š I AU S T R Ā L I JĀ
Sidnejas latvieši piemin Rūdolfu Blaumani (1863-1908)
Sidnejā cītīgi darbojas Valodas
un literātūras pulciņš – tā vadītājs
un administrātors ir Alfreds
Siļķēns. Programmā parasti ir
referāti un arī izvilkumi no
lugām. Šoreiz, 6. septembrī, Alfreds Siļķēns stāstīja par Rūdolfa
Blaumaņa dzīvi un darbiem un
Sidnejas Latviešu teātŗa aktieŗi
lasīja humoristisko viencēlienu
„Pēc pirmā mītiņa” un dažus
Blaumaņa dzejoļus.
Nelaimīgas sagadīšanās pēc
sarīkojums notika „Tēva dienā”.
Daži eventuālie klausītāji neieradās, jo dienu pavadīja ģimenes
lokā. Sarīkojums bija iekārtots
kafejnīcas stilā – klausītāji sēdēja
pie balti klātiem galdiņiem un
baudīja kafiju, tēju vai vīnu.
Aktieŗi darbojās uz provizoriski
iekārtotas skatuves. Aktieŗu
kustības traucēja rokā turamais
manuskripts. Publika nekādus
brīnumdarbus negaidīja. Viss
noritēja gludi.
Alfreds Siļķēns sveica visus,
kas bija sarīkojumā ieradušies,
sevišķi tēvus. Ievadvārdos viņš
atgādināja, ka 4. septembrī paiet
101 gads kopš Rūdolfa Blaumaņa
nāves. Referents domā, ka
Blaumaņa dzīve aprakstāma dažos vārdos, tāpēc par rakstnieka
dzīvi un darbu viņš nolasīja fragmentus no kādas grāmatas.
Uzveduma „Pēc pirmā mītiņa”
režisors bija Kārlis Gulbergs,
aktieŗi - Iveta Rone, Vaira Zemīte,
Jānis Daniklifs un Kārlis Gulbergs. Tēlotāji pārliecināja, ka
Sidnejas latviešu teātrim ir drošs
pamats – Kārlis Gulbergs grožus

tur stingri rokās. Viņa tēlotais
Taukšķis bija nepārspējams.
Jaunajiem aktieŗiem derētu padomu prasīt godājamam teātŗa
senioram.
Otrā programmas daļā klausījāmies Rūdolfa Blaumaņa dzejoļus. „Tālavas taurētāju” lasīja
Jānis Daniklifs. Jaunais, spējīgais
aktieris nebija īsti izpratis dzejoļa
teksta nozīmi – kliboja vārdu
zilbju pacēlumi un nolaidumi,
taču šī kļūmīte ir labojama.
Jānis Daniklifs lasīja arī Kārļa
Skalbes runu, kas teikta Blaumaņa
pieminekļa atklāšanā 1929. gadā.
Pēteris Kļaviņš mūs iepriecināja
ar Blaumaņa humoresku „Mūsu
Orfeji” un pamācību „Vectēvs
runā”. Aktieŗi lasīja arī dzejoļus,
ko Blaumanis rakstījis saviem
mācekļiem jeb, kā viņš mēdza
teikt, saviem „padēliem”. Tie bija
Antons Austriņš, Viktors Eglītis,

Kārlis Skalbe, Kārlis Jēkabsons.
Šiem rakstniekiem veltītos
dzejoļus lasīja Iveta Rone, Vaira
Zemīte un Kārlis Gulbergs.
Rūdolfs Blaumanis sirga ar
tuberkulozi, un viņa laicīgais
mūžs beidzās Somijā, Takaharju
sanatorijā, 45 gadu vecumā. Alfreds Siļķēns apcerē nepieminēja
Rūdolfa Blaumaņa tuvu draugu
Jāni Gresti, kuŗa kuplais atzarojums dzīvo arī Sidnejā Ojāra
Grestes dzimtā. Ojāra un dēla
Edgara darbi dižajam sencim
kaunu nedara kaunu nedara. Abi
Grestes čakli darbojas latviešu
sarīkojumos.
Programmas nobeigumā aktrises un aktieŗi saņēma apbalvojumus – atspirdzinājumus un
krāšņus rožu pušķus.
Paldies Alfredam Siļķēnam par
uzņēmību un izturību!
Elga Rodze-Ķīsele

FOTO: Rūdolfs Nemme

Viktors Hausmanis, Latviešu
drāmas sākotne, apgāds Zinātne,
2009. g., 320 lpp.
Sagadījies, ka Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras
un mākslas institūta iepriekšējais
un tagadējais vadītājs Viktors
Haismanis un Benedikts Kalnačs
abi ir teātŗa un drāmas mīļotāji
un lietpratēji. 2004. gadā viņu
institūts laida klajā abu habilitēto
filoloģijas doktoru kopīgi sarakstīto Latviešu drāmu ar
apakšnosaukumu – 20. gadsimta pirmā puse. Tagad iznākusi
Hausmaņa viena paša uzrakstīta
plašapcere par latviešu drāmas
agrīnajiem gadiem no mācītāja
Aleksandra Johana Stendera
1790. gadā veiktā dāņu rakstnieka Ludviga Holberga lugas Kalna
Jepe tulkojuma un lokālizējuma
ar virsrakstu Tas Zemnieks, kas
par Muižnieku tape pārvērsts
līdz Zeiboltu Jēkaba sacerētajiem
darbiem skatuvei 19. gs. 90. gadu
beigās.
Pirms pieciem gadiem iznākušais sējums atainoja latviešu drāmas zelta laikmetu no Aspazijas
un Raiņa līdz Zīvertam un Anšlavam Eglītim, bet jaunā grāmata ir tā cienījami apjomīga uvertīra jeb priekšspēle. Daudz telpas
Viktors Hausmanis atvēl svarīgāko lugu satura atstāstījumam
un ar savu akadēmiķa erudīciju
izvēlas zīmīgus citātus no lugu
teksta, kuŗus tad veikli iestrādā
stāstījumā. Jāuzsveŗ, ka grāmata
ir pirmām kārtām drāmas, tātad
sacerēto tekstu, bet ne teātŗa vēsture, tāpēc lugu iestudējumiem

Sarīkojuma dalībnieki. No kr.: Iveta Rone, Jānis Daniklifs, Vaira
Zemīte, Kārlis Gulbergs, Alfreds Siļķēns, Pēteris Kļaviņš
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Vai spēsim sevi aizstāvēt?
Kultūrai
vajadzīgs
atbalsts

Latvijā trako
rudens vēji un
līdz ar tiem kaislības ap nākamā
gada budžeta sastādīšanu. Analizējot valsts pastāvēšanai svarīgās
funkcijas, gudri ierēdņi un nopietni „eksperti” no visām viszemāk novērtējuši kultūru. Vēsu
prātu tā atzīta par visnevērtīgāko,
vismazāk atbalstāmo sfairu, līdz
ar to kultūras materiālais nodrošinājums, kas jau tā krizes
apstākļos ir krietni samazināts,
draud izsīkt līdz tai robežai, kad
daudzu kultūras iestāžu darbība
kļūst neiespējama.
Pret šo situāciju sacēlušies
Latvijas radošo savienību pārstāvji un, lai atspēkotu dažu
„ekspertu” viedokli, izplatījuši
aicinājumu parakstīties par kultūras nepieciešamību. Šo aicinājumu atradīsit tīmekļa portālā
delfi.lv, kur varat pievienot arī
savu parakstu. Aicinājumā lasām:
Latvijas valsts sākas ar cilvēku,
kuŗš runā un raksta latviešu valodā. Latvijas valsts sākas ar dzeju
un mūziku, ar “Dievs, svētī Latviju!”. Latvija sākas ar Kultūru.
Latvijas kultūra ir dzīva, bagāta
un atvērta, bez tās nebūs Latvijas.
Kultūra ir mana maize un sāls,
mani svētki un ikdiena, tā ir
manas dzīves daļa. Kultūra man
ir nepieciešama tagad un turpmāk.
Šī parakstīšanās par kultūru
līdz 16. oktobrim notiks teātŗos,
mūzejos, bibliotēkās, grāmatu
veikalos un daudzās citās kultūras iestādēs. Šai laikā Latvijas
radošo profesiju pārstāvju akciju
atbalstītas arī papildu aktīvitātes,
kuŗu nolūks ir pievērst plašāku
ievērību norisēm daždažādos
kultūras veidos. Lai gan, tikai
pavērojot kādas vienas nedēļas
norises, ar gluži neapbruņotu aci
saskatāmas radošās izpausmes,
kas gūst dzīvu atbalsi skatītājos,
klausītājos, lasītājos. Un apšaubīt, vai valstiski atbalstāma, piemēram, koncertu rīkošana, latviešu literātūras jaundarbu radīšana un izdošana, jaunu filmu
veidošana, mūzikas komponēšana utt., vai tas patiešām šķiet
muļķīgi un izaicinoši bezrūpīgi.
Kultūra ir Latvijas valsts vizītkarte, - šo patiesību visiem patīk
atkārtot. Taču apzināties, ka
nepārtraukta kultūras procesa
pastāvēšanai vajadzīga valsts
ieinteresētība un materiālais atbalsts, tas ir pārāk nopietns uzdevums. Ja jau nicīga attieksme
pret kultūru ir valsts iestāžu un
valdības aprindās, arī „tautas
masās” atradīsies pa kādam kaujas spara pilnam grāvējam. Var
jau saprast tīmekļa komentāros
dažu saniknotu viedokli, ka
mums nav vajadzīga ne Gaismas
pils, ne jauna koncertzāle. Savulaik Alberts Kronenbergs
„Sprunguļmuižas gadatirgū”
rakstīja:
Cilvēks taču augu dien
Nedzīvo no maizes vien.
Tik vienkārša un tik ietilpīga
atziņa! Vai tiešām latvietis gatavs
savu Gaismas pili apmainīt pret
maizes kukuļiem?
Tad gan drīzāk gribētos piekrist citam tīmekļa komentāros
izlasītam viedoklim. Tas ierosina

kultūras aizstāvībai izsludināt,
teiksim, divus mēnešus bez kultūras, minot iespējamo variantu
– no 18. novembŗa līdz 18. janvārim. Divi mēneši bez svētku koncertiem, bez priekšnesumiem un
Ziemsvētku dzejoļiem, bez skolēnu un pieaugušo izrādēm, bez
rakstiem par mākslu avīzēs un
žurnālos, bez televīzijas un radio
raidījumiem, bez mūzikas radio
programmās, bez svētku apsveikuma kartītēm utt. Šāda „blokāde”, iespējams, pat viscietākajiem
pauŗiem liktu apjēgt, ka Latvijas
kultūra nav tikai Gaismas pils vai
Nacionālās operas izrādes, tā
mums patiešām vajadzīga kā
maize un sāls ikdienā.

Latvijas Nacionālā opera
atklāj sezonu

Ar krāšņu koncertu 2. oktobŗa
vakarā uzsākta Latvijas Nacionālās operas 90 gadu jubilejas sezona, un tas bija arī nu jau tradicionālais teātŗa mecenāta – uzņēmuma Latvijas gāze – gada balvas pasniegšanas sarīkojums.
Tika godināti Gada balvas laureāti, starp kuŗiem ir arī jaunā,
dzirkstīgā soprāniste Inga Šļu-

iekaŗojusi vietu Eiropas labākajos operteātŗos. Viņa dziedājusi
arī operteātrī La Scala, izpelnījusies ovācijas šīsvasaras Zalcburgas festivālā, bet koncertā skanēja žilbinošais Margaritas valsis
no Š. Guno operas „Fausts”.
Gada balvu klāstā arvien bijusi
katēgorija „labākais orķestŗa
mākslinieks”,. Šogad tā pienācās
vairākiem mūziķiem – Latvijas
Nacionālās operas stīgu kvartetam un pianistam Jurim Žvikovam. Kvartetā mūzicē vijolnieki Svetlana Okuņa un Leonards Antoņevičs, altiste Elizabete Sorokina un čelliste Inga
Sunepa. Viņi mūzicējuši gan
orķestŗa sastāvā, gan kamermūzikas koncertos, arvien gūstot
klausītāju atzinību.
Par radošiem sasniegumiem
Gada balva piešķirta arī Nacionālās operas orķestrim, kas
šajā sezonā mūzicēs jaunā galvenā diriģenta, lietuviešu mūziķa
Modesta Pitrena vadībā.
Šogad Operas darbiniekiem
tika arī divas balvas par mūža
ieguldījumu. Šo apbalvojumu
saņēma koŗa bass Guntis Rostoks, kas nu jau gandrīz piecdes-

Tenors Aleksandrs Antoņenko (pa kreisi) apsveic kādreizējo
Operas koŗa kollēgu Gunti Rostoku, pasniedzot balvu par
mūža ieguldījumu
bovska, kas izpelnījusies labākās
operas solistes titulu. Aizvadītajā
sezonā uz Baltā nama skatuves
viņa atveidojusi trīs spilgtas
operlomas – Papagenu un
Cerlīnu V. A. Mocarta „Burvju
flautā” un „Donā Žuānā”, Adīnu
G. Doniceti „Mīlas dzērienā”,
piedalījusies un guvusi atzinību
starptautiskos
konkursos.
Labākais baleta solists ir zēniski
trauslais, liriskais dejotājs Andris
Pudāns, kuŗa lomu virknē pati
sarežģītākā un veiksmīgākā ir
Nataniels baletā „Smilšu vīrs”.
Savukārt skatītāju tīmekļa balsojumā šis vācu choreografa Kristiana Špuka iestudējums atzīts
par aizvadītās sezonas labāko
izrādi. Skatītāju izvēle liecina par
publikas augstajām mākslas prasībām un gaumi, jo šis balets
daudzo skatītāju vērtējumā
apsteidza teātŗa paša plaši un
aktīvi reklāmētos „modernos”
operu iestudējumus – gan
„Burvju flautu”, gan „Mīlas
dzērienu”, kuŗā darbība pārcelta uz makaronu fabriku, gan
„Donu Žuānu” uz izpriecu kuģa.
Balvu par īpašiem mākslinieciskiem sasniegumiem saņēma
dziedone Marina Rebeka, kas
pāris beidzamos gados spēji

Kino veidotāji saņem
Lielo Kristapu

Nacionālajā kinofestivālā Lielais Kristaps plašāka sabiedrība
un kinospeciālisti varēja novērtēt
divu gadu laikā tapušās filmas.
Konkursam iesniegtos darbus
vērtēja žūrija, un 3. oktobŗa vakarā tika paziņoti balvu ieguvēji
un notika apbalvošanas ceremonija. Tā noritēja jaunajā koncertzālē Spīķeŗos, kur pastāvīgu mājvietu radis kamerorķestris Sinfonietta Rīga.
Visu ceremoniju, tāpat kā filmu
radīšanas procesu, mūsdienu
apstākļos neapšaubāmi bija
ietekmējusi krizes diktētā taupība. Tāpēc veselu Lielo Kristapubronzā lietu statueti - saņēma
tikai vecmeistars Viktors Šildknechts, kas tika godināts par
mūža ieguldījumu Latvijas kinomākslā. Pārējiem laureātiem bija
jāsamierinās ar kādu no skulptūras daļām: vienam tika Kristapa
kāja, otram plecs ar bērniņu, bet
vēl kādam – cits ķermeņa fragments. Tātad arī balva atgādināja
filmu mākslai atvēlēto līdzekļu
nepietiekamību. Tas, protams,
netraucēja priecāties par kollēgu
panākumiem un savām veiksmēm, par to, ka latviešu kinomāksla vēl pastāv un ir ieguvusi
spējīgu papildinājumu jaunās
paaudzes režisoru, operātoru,
mākslinieku un citu kino speciālistu personā.
Zīmīgi, ka filmas, kas saņēma
godalgas pilnmetrāžas spēlfilmu
un pilnmetrāžas dokumentālo
filmu katēgorijā, abas pievēršas
sabiedriski nozīmīgām problēmām - gan režisora Māŗa Martinsona Lietuvā filmētā „Nevajadzīgie ļaudis”, gan Ivara Zviedŗa
„Bēgums” par latviešiem, kas
dzīvo Īrijā; filmā atainota nācijas
eksistencei būtiska tema, rodot
tai mākslinieciski iespaidīgu risinājumu.
Kā atzina viens no filmas
„Nevajadzīgie ļaudis” veidotājiem, šis kinodarbs, kaut tapis
kaimiņvalstī, Latvijā nonācis
tikai pēc tam, kad jau apceļojis
visu zemeslodi, parādīts Āzijā un
Amerikā. Šīs filmas autors – režisors un scēnārists Māris Martinsons savu nākamo darbu nolēmis veidot dzimtenē.
Par spīti grūtiem laikiem,
Latvijā veidotajām animācijas
filmām ir labi panākumi visā
pasaulē. Jau pirms nacionālā
konkursa starptautiskus laurus

ar filmu „Aiŗi un spārni” guvis
režisors Vladimirs Leščovs. Viņš
saņēma Kristapu animācijas
filmu katēgorijā. Savukārt emocionāli iespaidīgais, dziļi personiskais dokumentālais darbs Ilzes Burkovskas-Jakobsenas veidotā filma „Bēkons, sviests un
mana mamma” izpelnījās balvu
dokumentālo īsfilmu nominācijā.
Otrā dienā pēc festivāla nobeiguma kinoteātrī „Rīga” vairākos
seansos tika izrādītas godalgotās
filmas, un tās varēja noskatīties
par brīvu.

Starptautiska monoizrāžu
skate

Šajā pašā nedēļā Rīgā notika
arī Starptautiskais monoizrāžu
festivāls „Zvaigzne”, kas pulcināja šī grūtā un ārkārtīgi ietilpīgā
teātŗa žanra meistarus no dažādām valstīm. Skatuves mākslinieki no Ukrainas, Izraēlas,
Krievijas, Igaunijas un Šveices
piedāvāja izrādes viena aktieŗa
atveiojumā, pārliecinot par neierobežotām radošām iespējām un
kopīgi apjaustu satura dominanti. Tēlojot atšķirīgu laikmetu un
atšķirīgu raksturu dzīvesstāstus,
tika apliecināta cilvēcība, mīlestība un sirsnība - vērtības, bez
kuŗām mākslai trūkst siltuma.
Vai tas būtu enerģiskā žīdu pienavedēja Tevjes liktenis, ko atainoja aktieris no Krievijas, vai
naīvi primitīvais, tomēr ne vienkāršotais igauņu puisis, kuŗš
dzīvē izlasījis vienu vienīgu grāmatu – ābeci, vai izveicīgais sapņotājs -Afrikas valsts Sudānas
lidotājs Muhameds, kas šveiciešu
aktieŗa atveidā tik bezgalīgi vēlas
reiz nokļūt Eiropā ,– viņi visi liek
domāt par to, kas mūs vieno, - tie
ir sapņi, ilgas un spēcīgas jūtas.
Izrādes notika angļu un krievu
valodā, savu ārtavu festivālam
„Zvaigzne” pievienoja arī latviešu aktieŗi. Vilis Daudziņš latviski
spēlēja savu monoizrādi „Vectēvs”,
savukārt Maija Apine
skatītājus iepazīstināja ar savu
jauno darbu „Rambuku”.
Festivāla dibinātāja un direktore, aktrise Dzintra Klētniece
uzrunā festivāla dalībniekiem
sacīja: „Mēs dzīvojam tikai tad,
kad domājam pa vertikāli.” Tik
tiešām –nu jau septītais monoizrāžu festivāls rosināja visiem
kopā domāt vienotājas, augšup
cēlējas domas. Paldies par to!

mit gadus ar savu balsi kuplina ik
iestudējumu. Svinīga aizkustinājuma pilns bija brīdis, kad šo
balvu viņam pasniedza kādreizējais koŗa kollēga, tagad pasaulē
slavenais operdziedonis Aleksandrs Antoņenko, kas arī piedalījās koncertā.
Savukārt par mūža darbu teātŗa
techniski administrātīvā jomā
balva pienācās Valdim Biezajam,
Gundega Saulīte
kas Operā pārzina dekorāciju
darināšanu.
Ar krāšņu jubilejas koncertu
Latvijas Nacionālā opera 22.
decembrī paredzējusi svinēt savu
90 gadu jubileju. Koncertā diriģēs Mariss Jansons, dziedās gandrīz visi spožākie spēki, kas savas
gaitas sākuši uz šīs skatuves.
Piedalīties apsolījuši Inese Galante, Egils Siliņš, Inga Kalna,
Marina Rebeka, Kristīne Opolais,
Aleksandrs Antoņenko. Krizes
apstākļos visi viesmākslinieki
atteikušies no atlīdzības par piedalīšanos šajā koncertā.
Baltajā namā pašlaik top arī
pirmās latviešu operas autora
Alfrēda Kalniņa 130 gadu jubilejas koncerts, sezonas gaitā tiks
svinēta arī baritona Samsona
Izjumova sešdesmit un tenora
Kārļa Zariņa astoņdesmit gadu Igauņu aktieris Tenu Oja ar izrādi "Ābeces gailītis" kļuva par
jubileja.
monoizrāžu festivāla "Zvaigzne" Lielās balvas laureātu
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VIEDOKLIS
Ordeņnesēju atbalsta plecs
Maza ironiska atkāpe
Nez kuŗam cilvēkam pirmajam
ienāca prātā izgudrot ordeni? Lai
vai kā – ordeņu dalītāja amata
spožums un posts viņam nebija
ienācis prātā, bet vēl mazāk izgudrotājs piedomāja, ka dažkārt un
dažviet apbalvotais nemaz tik
laimīgs nejutīsies. Arī mūsu mazajā Dievzemītē ik pēc ordeņu
saraksta publicēšanas uzvirmo
tāds kaislību putenis, ka bieži vien
apbalvojuma saņēmējs pašu ordeni izjūt kā plāksteri uz ziluma. Arī
apbalvotie dažkārt ordeni demonstrātīvi atsakās pieņemt vai pat,
mazliet pavalkājuši, atnes uz prezidenta pili nodot atpakaļ, sak, es
esmu pārāks par visiem – apbalvojumu lēmējiem un citiem ordeņnešiem.
Ordeņu brālība patiešām nav un
nevar būt parasta sabiedriskā organizācija, jo augstie apbalvojumi
uzliek pienākumu visam mūžam
– būt ordeņa vai medaļas cienīgam.
Savukārt ordenis ir tikai morāla
rakstura balva, likuma “Par Triju
Zvaigžņu ordeni” 12. pantā 2. sadaļā teikts, ka ,,ordeņa piešķiršana
personai nerada nekādas priekšrocības”. Vēsturnieks Jānis Graudonis jau pirmajā Triju Zvaigžņu
ordeņa nesēju sanāksmē teica pravietiskus vārdus: ,,Organizācijas
uzdevums būs gādāt par tās dalībnieku materiālo un morālo stāvokli un darīt visu, lai neviens no
augsto apbalvojumu saņēmējiem
netiktu aizmirsts.” Vai viņam tiešām jau pirms 11 gadiem bija
skaidrs, ka brālībai nepiepulcēsies
nedz polītiķi, nedz valstsvīri, nedz
diplomāti, kuŗu biografiju grezno
ieraksts TZO „lielkrusta komandieris”, ,,lielvirsnieks”, „komandieris”? Vai viņš paredzēja, ka balsotāji
par 4. maija neatkarību čakli vien
norobežosies savā, atsevišķā organizācijā – „4. maija deklarācijas
klubā”?
Juris Karlsons, kas vada abas šīs
sabiedriskās organizācijas, Ordeņu
brālības domes priekšsēža stafeti
pārņēma pēc Jāņa Graudoņa un
Pēteŗa Laķa (abas šis spožās personības diemžēl jau mīt Aizsaules
dārzos), septembŗa salidojumā Siguldā apgalvoja: ,,Latvijas Ordeņu
brālības sabiedriskajā organizācijā
apvienojušies tie, kuŗi apbalvojumus saņēmuši, nesavtīgi strādājot
tautas interesēs, tie, kuŗi strādājuši
savā labā, šeit kopības izjūtu
nemeklējot...” Gribētos brālības
priekšsēža teikto mīkstināt: tā jau
mēdz būt, ka vairāk laika kopībai
atrod cilvēki, kuŗi ikdienā vairs
nav tik aktīvi aizņemti, tātad
pirmām kārtām pensionāri; gados
jaunākie ir ierauti ikdienas ritmā,
viņiem tādiem saietiem nav laika..
Arī šajā ziņā Juris Karlsons izsakās precīzāk: ,,...viņiem (materiāli
labi situētajiem un pie dažādu
vadību grožiem joprojām esošajiem – A. M.) ir citi pleci, kur
pieslieties. Šeit sanāk cilvēki, kuŗi
vienoti savā tautā, savā idejā par
Latvijas nākotni...”
Nebija jāgaida krizes laiki, lai
apstiprinātos fakts, ka ļoti daudzi
brālības locekļi dzīvo zem iztikas
minimuma, pat īstā trūkumā.
Patlaban pat ap 45%! Jā... grūti
iedomāties, ka šajā sabiedrībā kā
savējie varētu justies apbalvotās

personas, kuŗu sejas un ik sīkumu
biografijās čakli atspoguļo dzelteni
krāsainie žurnāli?! Bet varbūt
likumsakarīgi vien ir – atkal kāda
sabiedriskā organizācija aizlāpa
caurumu, kas citādi mūsu Latvijas
tēlā nebūtu apslēpjams?

Neliela vēsturiska atkāpe
Triju Zvaigžņu ordenis Latvijā
atjaunots 1994. gadā. Tieši pēc
desmit gadiem atjaunoja Viestura
ordeni un Atzinības krustu. Līdz
ar jauno apbalvojumu atdzimšanu
TZO brālība pārtapa par Latvijas
ordeņu brālību. Šo gadu laikā ar
minētajiem ordeņiem un to goda
zīmēm apbalvoti apmēram 3000
cilvēki (to skaitā daudzi ārvalstu
diplomāti un sabiedriskie darbinieki).
Gadus piecus mūsu plašsaziņas
līdzekļos, arī tīmeklī, lasāmi ordeņu brālības vadītāju un aktīvistu
pesimistiskie izteikumi, ka viņiem
nav iespējas savā organizācijā
uzņemt jaunus biedrus, jo Prezidenta kanceleja un Ordeņu kapituls neizpauž jaunapbalvoto personu adreses un personas kodus,
jo esot likums par privāto datu
aizsardzību. Tomēr – organizācija
sekmīgi turpina darboties, par
spīti specifiskām un visu sabiedrisko organizāciju raksturīgām
nedienām (lasi: naudas trūkumam). Ļoti iespējams, ka organizācija, kuŗas biedrus iesākumā
spārnoja pamatotas cerības tikšanās reizēs sajust tautā populāru
polītiķu un mākslinieku atbalstu,
pat fizisku plecu, šo vilšanos sajutusi, būtu varējusi izdzist kā sveces
liesma vējā, bet, par laimi, organizācijas dibinātāji ielikuši stiprus
pamatus, pareizāk – pamatos
ielikuši stiprus vīrus! Ar vienu no
viņiem - Voldemāru Dziedātāju
izdevās parunāt arī svētku mutulī:
lai Latvijas cienījamiem darbarūķiem būtu ne tikai prieks par kopā
sanākšanu, katru tikšanos brālības
valde iecerējusi un īstenojusi citā
Latvijas vietā. Pirmais salidojums
notika Lielvārdē, kad tika nolemts
dibināt biedrību, Rīgā ordeņnešus
mīļi sagaidīja un joprojām uzņem
Rīgas Latviešu biedrībā, nākamie
salidojumi bijuši Cēsīs, Kuldīgā,
Limbažos, Liepājā, Bauskā, Jelgavā,
Valmierā, Ogrē! Voldemārs Dziedātājs un citi domes vīri centās, lai
sarīkojumiem atbalstu atrastu
pašvaldībās, viņi sāka ar vietām,
kuŗās mīt vairāk apbalvoto. Klauvēja – un viņiem tapa atvērts! Arī
pašvaldību amatpersonas apzinājās, ka ir gods uzņemt tik cienījamus cilvēkus! Sena ir patiesība,
ka cilvēki sabiedriskā kārtā izdara
brīnumus, par ko nemaz nav iespējams samaksāt. Katras pilsētas
mūzeja un kultūras nama darbinieki, pašdarbības kopu vadītāji,
skolu direktori, pašvaldību vadītāji
svētku programmā ielika visu savu
sirds siltumu un izdomas bagātību.
11. salidojums notika Siguldā
(izvēlē nenoliedzams nopelns ir
Siguldas pagasta ilggadējam padomes priekšsēdim Oļģertam Brokam, Ordeņu brālības domes loceklim). Salidojumu rīkoja nedēļu
pirms „zelta lapām”, turklāt pilsētas
kultūras norišu organizētāja

Salidojuma dalībnieki pie Livonijas ordeņa pilsdrupām
Jolanta Borīte ar ,,Latvijas zvaigznāju” tikās jau otro reizi, pirmoreiz viņa programmu veidoja Limbažos. Jolanta ļoti labi apzinājās,
ka šos ciemiņus grūti ar kaut ko
pārsteigt, bet pārsteigumu taču
gaida katrs! Sigulda ne tikai lepni
nes oficiāli atzīto ,,Latvijas skaistākās pilsētas” nosaukumu, Sigulda
ir vieta, kuŗā bijuši gan ievziedu
apjūsmotāji, gan opermūzikas mīļotāji, gan zelta lapu romantiķi,
gan kamaniņbraucēji, lēcēji no
vagoniņa, vertikālo vēja tuneļu
apbrīnotāji, gaisa balonu cienītāji
utt.
Siguldā grūti atrast vēl līdz šim
neparādītu kaktiņu, bet arī šoreiz
mājiniekiem tas izdevās: viena
viesu grupa palika Siguldā un dabūja redzēt jauno izstāžu telpu
,,Tornis”, kas iekārtota savu laiku
nokalpojušā ūdenstornī. Tagad
ekskursanti romantiskos pakāpienus var skaitīt ne tikai Turaidas
tornī, 79 kāpieni mērojami, lai
apskatītu jaunāko gleznu vai foto
izstādi! Otrs autobuss ordeņbrāļus
aizvizināja uz netālajiem Allažiem,
kuŗi pavisam nesen kļuvuši par
Siguldas novada daļu. Šeit Allažu
pagasta attīstības biedrības biedres
bioloģe Gaida Ābele un lauku konsultante Iveta Ābelīte dabas takās
viesiem stāstīja gan par neparasti
skaistās Allažu baznīcas atjaunošanas darbiem, gan Teodora Zaļkalna dzimtajām mājām un avotiem ar septiņu garšu ūdeni, gan
senlatviešu upuŗakmeni pie Černavsku mājām, gan šļūdoņa brīnumdarbiem un dabas ģeografijas
pārmaiņām pirms 35 miljoniem
gadu! Nebija ko brīnīties, ka
ekskursanti pie pusdienu galda

leģendārajā krodziņā ,,Raibais
suns” ieradās ar nokavēšanos, arī
turpmākā darba kārta bija jāsasteidz, neizrunāto atstājot uz organizācijas pilnsapulci 19. decembrī
Latviešu biedrības namā. Valdes
priekšsēdis Jānis Rožkalns uzsvēra
galveno: brālība attaisno nosaukumu, jo ne tikai stiprina savu
biedru garu ar lietderīgu kopānākšanu, bet palīdz tiem, kuŗiem
pietrūkst naudas malkai un oglēm,
protēzēm, komūnālo maksājumu
segšanai, vienam no pensionāriem
pat sarūpēts jumts virs galvas...
Jāatzīst vien ir – vai gan par to
būtu interesanti klausīties „lielvirsniekiem” un „komandieŗiem”?

Smeldzīga atkāpe
Patlaban Latvijas sabiedrībā
atkal ar joni tiek uzkurinātas „pelnīto” un „nepelnīto” ordeņu kaislības. Un katrā tādā reizē kāda
netīra ūdens šļakata tiešā nozīmē
tiek uzgāzta mūsu valsts vēsturei
un pašiem pašaizliedzīgākajiem
cilvēkiem. Neviens no lielākajiem
kliedzējiem neatnāca un 26. septembŗa rītā nepaskatījās acīs tiem
cilvēkiem, kuŗi atbrauca uz savu
domubiedru salidojumu nevis ar
smalkiem auto, bet ,,Rīgas satiksmes” sagādātā autobusā, neredzēja
viņu sastrādātās rokas, novalkātos
tērpus un apavus... Jā, „noslāņojusies” ir pat brālība, kuŗas karogam vajadzētu apvienot tautas
izredzētos un atzītos. Tāpat kā visa
mūsu tauta. Katra mūsu sabiedriskā
organizācija ir kā ūdenslāse, kuŗā
atspoguļojas visa valsts. Ordeņu
brālības piemērā tas jaušams
pavisam skaudri. Nereti gadās, ka,
runājot par kopīgām problēmām,

aizmirstas cilvēks.
Skaista ir brālības tradicija –
kopīga fotografēšanās, turklāt šajā
reizē ordeņneši no personām,
kuŗas viņus pavada, netiek atšķirti – gluži pareizi, jo dzīvē apbalvojumu darbarūķiem visbiežāk
palīdzējuši nopelnīt viņu tuvinieki. Un tomēr arī lielajā foto – kā
zvaigžņotā debesī – saskatāmi
atsevišķi zvaigznāji: te ir nenogurdināmie uz Sibiriju izsūtīto
pētnieki un aprakstītāji Ainārs
Bambāls un Ilmārs Knaģis, sava
novada kultūras mantojuma
kopēja Lūcija Ķuzāne, Haralda
Medņa chronists un pusgadsimta
līdzgaitnieks Raimonds Baltakmens, spilgtā aktrise uz skatuves
Ņina Ņeznamova, teātŗa anekdošu
vācēja Vera Gribača-Valtere,Turaidas mūzejniece Anna Jurkāne,
Piebalgas bibliotēkāre Dzidra Kuzmane.
Salidojumā ar siltiem aplausiem
tika saņemti tālumnieku sūtītie
sveicieni – no kanadietes Intas
Purvas un 23 ASV dzīvojošiem
ordeņnešiem, par kuŗu kopīgā
gara uzturēšanu rūpējas Vilmārs
Kukainis. Diemžēl skaistais Doma
baznīcā jauniesvētītais brālības
karogs gada laikā vairākkārt noliecies pār Mūžībā aizgājušo pēdējo
šīs zemes mājvietu... Par to visu
tapuši ieraksti ,,Karoga grāmatā”.
Jāatceras, ka 19. decembris nav
tālu, aktīvistiem vienmēr ir ko
darīt.
Anita Mellupe

6. oktobris
komerckurss

Noguldījumu likmes
Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu
termiņa beigās
Termiņnoguldījums ar procentu
izmaksu termiņa beigās, %

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

6,00

0,40

1,40

90-119

3

10,00

0,90

2,00

180-209

6

10,50

1,50

2,30

270-299

9

10,75

1,65

2,30

367-395

12

12,00

1,85

2,50

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 01.10.2009.

AUD/LVL
CAD/LVL
CHF/LVL
DKK/LVL
EEK/LVL
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/LTL
EUR/LVL
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/LVL
GBP/USD
LTL/LVL
NOK/LVL
SEK/LVL
USD/CHF
USD/LTL
USD/LVL

Pirkšana
0,4095
0,4280
0,4585
0,0907
0,0408
1,4712
0,9080
3,4189
0,6980
4,1488
10,1635
1,4456
0,7521
1,5415
0,1967
0,0799
0,0644
0,9876
2,3053
0,4715

PƗrdošana
0,4315
0,4560
0,4765
0,0987
0,0478
1,5592
0,9361
3,6239
0,7160
4,2498
10,5885
1,4996
0,7801
1,6487
0,2137
0,0879
0,0724
1,0677
2,4813
0,4870
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Dzērveņu ogas un asins lāses
Salīdzinājumā ar tuvējām kaimiņpilsētām Rīgu un Jelgavu
Olaine ir mazpilsēta. Sīka un
maza ir upīte, kas pilsētai devusi
vārdu. Daudzi varbūt atceras
tautasdziesmu Ai, upīte, olainīte...
Gan upēm, gan pilsētām ir savs
liktenis. Olaines liktenis ir tās
cilvēki. Kopš š. g. pirmā jūlija
Olaine ir novads, pie tās 13 000
iedzīvotājiem jāpieskaita vēl septiņi tūkstoši, – to un vēl daudz ko
citu var izlasīt mājaslapā.
Izjautājām dažus olainiešus, bez
kuŗu liecībām nebūs iespējams
uzrakstīt nevienu nopietnu grāmatu par Olaini, ja tādu rakstīs.
Kalifornijā latviešu bērnus skolā kādu laiku mācīja Agita Rūsa.
Viņa bieži viesojusies Olainē pie
savas mātesmāsas Intas Purviņas,
arī Intai varētu pajautāt, kāda tad
viņai tagad šķiet ķīmiķu pilsēta.
Īsi pirms Atmodas sākuma
Olainē valdīja trauksmes stāvoklis: ķīmiskās produkcijas neizbēgami pavadoņi ir atkritumi, tos
pilnīgi likvidēt nebija pa spēkam
pat rūpnīcām gigantiem. Un nu
šie giganti bruka! Nav nemaz
īpaši jāiztēlojas, kāda Olaine varētu izskatīties, ja patiešām visa
ražošana apstātos (tādu pamestu,
pussabrukušu rūpnīcu graustu
Latvijā diemžēl nav mazums), ja
neviens no darbiniekiem neatrastu drosmi fabrikas pārkārtot,
meklēt jaunus sadarbības partneŗus un produkcijas noieta ceļus.
Izklīda viesstrādnieki, pilsētā
palika sešas galīgi tukšas daudzstāvu ēkas, bijušās rūpnīcu kopmītnes, cilvēki mainīja dzīvokļus
uz citām vietām, aizgāja dzīvot

uz jaunatgūtiem senču īpašumiem.
Varbūt kāds pavīpsnās par apgalvojumu, ka Olainē juku laikos
palikuši pilsētas patrioti, nevis
neveiksminieki! Cilvēki noticēja
ne tikai paši sev, bet arī pilsētas
vadībai: te pirmie jāmin tieši tie,
kuŗi arī 17 deputātu sarakstā
atrodas pašā augšgalā – domes
priekšsēdis Jānis Pavlovičs šajā
amatā ievēlēts jau trešo reizi pēc
kārtas. Inta Purviņa par pilsētniekiem rūpējas jau gandrīz divdesmit gadu. Turklāt, jau strādādama Bioķīmisko reaktīvu rūpnīcā, Inta aktīvi darbojās Olaines
sieviešu padomē, kuŗā neaprobežojās ar lietderīgu laika pavadīšanu, bet palīdzēja ļoti daudzām
ģimenēm.
Jau lielo rūpnīcu slavas gados
Olainē bija viena ,,privilēģēta
šķira” – daudzbērnu ģimenes, arī
tās, kuŗās auga trīs mazuļi:
ģimenes saņēma plašus dzīvokļus,
tām bez kavēšanās piesķīra vietas
bērnudārzā. Arī tagad Olainē
netrūkst kuplo ģimeņu, Intai
Purviņai visi skaitļi ir galvā: patlaban Olainē ir 72 lielās ģimenes,
šogad piedzimuši 130 bērnu, 1.
vidusskolā mācības uzsāks 830,
2. vidusskolā – 626 audzēkņi,
mākslas un mūzikas skolā
mācīsies 185 bērni. Kamēr piemaksas no budžeta netika aizliegtas ar likumu, katram skolotājam
un bērnudārza darbiniekam
pašvaldība piemaksāja 60 latu.
Olaine ir tā lieliskā vieta Latvijā,
kur no divu gadu vecuma vieta
bērnudārzā garantēta ikvienam
mazulim, ir arī īpašas grupiņas
bērniem ar kustību traucējumiem

un valodas problēmām.
Olaines uzņēmuma BIOLAR
arodbiedrības aktīvisti ar prieku
tiekas joprojām un šajās tikšanās
reizēs ar gandarījumu secina, ka
rokas juku laikos nav nolaidis
neviens: cilvēki, kuŗiem agrāk
bija stabils un labi samaksāts
darbs lielajās rūpnīcās, nepapildināja bezdarbnieku rindas, bet
pelnīja iztiku sev un bērniem
gadījuma darbos, strādājot veikalos, apsardzes dienestā, telpu
uzkopšanā, un gandrīz katrs tika
pa solītim uz augšu, arvien
augstāk... Galvenais tomēr, ka
pilsēta dzīvo pilnvērtīgu dzīvi: kā
allaž no rūpnīcām uz pilsētu un
dzelzceļa staciju kursē autobusi,
kā senāk – pēc darba maiņas
caur purva malu uz dzīvojamo
daļu plūst strādnieku straumīte,
kā vienmēr ģimenes dārziņos
izaudzētos augļus un dārzeņus
ģimenes sagatavo ziemas krājumiem, kā arī parāda kopējā
izstādē. Visfantastiskākās ražas
izstādes savulaik notika Bioķīmisko reaktīvu rūpnīcas zālē, tur
ik mēnesi mainījās arī mākslas
darbu ekspozīcija, savlaik mīļi
tika uzņemti galvaspilsētā ,,aizliegti” mākslinieki un viņu darbi.
Piemēram, Auseklis Baušķenieks,
kam brīvdomības dēļ Rīgas
izstāžu zāles bija slēgtas. Rūpnīca
katram māksliniekam izdeva arī
nelielu katalogu, par kuŗu viņiem
bija vislielākais prieks.
Olainē dzīvo daudzu tautību
bērni, bet, gods kam gods, šeit
nekādi strīdi tāpēc nav bijuši,
cilvēki allaž ir atraduši iespēju
saprasties – ar dzīvokļa vai
mazdārziņa kaimiņiem, ar kol-

Pilsētas parku pie Kultūras un sporta centra (bijušais kinoteātris
pārveidots par koncertzāli, saglabājot kinoteātŗa funkcijas)
pilsētnieki salīdzina ar Rīgas Arkādiju. Attēlā: Olaines sieviešu
kluba vadītāja Rasma Brikmane. Tagad viņa mazbērnus ved uz to
pašu bērnudārzu, uz kuŗu vedusi savus bērnus

lēgām, ar jebkuŗu. Pilsētas nerakstīts likums allaž bijis –
veicināt saskaņu! Īpašs stāsts būtu jāveltī Olaines Mechanikas un
technoloģijas kolledžas direktoram, ukrainim Valerijam Krupskim. Viņam un viņa lieliskajiem
palīgiem jāpateicas, ka it kā pavisam neperspektīva mācību
iestāde izaugusi par pirmo kolledžu Latvijā (nu jau ar augstskolas statusu), kuŗas sagatavoto
speciālistu Latvijā pat pietrūkst!
Kolledža gadu gadiem sadarbojas ar ārzemju partneŗiem, piedalās Eiropas projektos, audzēkņi apgūst pieredzi Eiropas lielos
bioķīmiskos uzņēmumos un
mācībiestādēs. Ārzemnieki Olaini sauc par zaļo pilsētu. Nereti
rīdzinieki, savām acīm pilsētu
ieraudzījuši, no tiesas apstulbst
– tad tāda ir tā Olaine, kas
televīzijas skatītājiem lielākoties
pazīstama kā pilsēta, kur atrodas

nelegāli valstī ieceļojušo bēgļu
cietums (agrāk te bija iestāde,
kur piespiedu kārtā ārstēja chroniskos alkoholiķus).
Olainieši lepojas ar savu pilsētu,
svētku reizēs ar paceltu galvu
iziet gājienā pa ielām, jo zem
kājām nav jāskatās, tik sakopta
pilsēta nav bijusi pat lielo uzņēmumu ziedu laikos, kad Olainē
ražotās zāles bija atrodamas arī
kosmonautu aptieciņā. Pilsētas
ģerbonī redzamas trīs asins lāses
un divas dzērveņogas. Trīs asins
lāses simbolizē ārstnieciskos preparātus, kuŗi ražoti Olainē un ne
vienam vien izglābuši dzīvību.
Savukārt dzērveņu ogas atgādina,
ka pilsētu ieskauj purvi, kuŗos
Pirmā un Otrā paasaules kaŗā
notika sīvas cīņas, un dzērvenes
uz ciņiem ir līdzīgas asinspilieniem.
Anita Mellupe
Astra Moora

Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas kardioloģijas un kardiochirurģijas klīnikā gadā izdara ap 130 operāciju, kuŗas katra
ir unikāla, ja ievērojam, ka kopumā ir aptuveni 30 dažāda veida
sirds un asinsvadu operāciju.
Aizvadītajā nedēļā augstas klases
Latvijas bērnu chirurgiem palīgā
atbrauca chirurgu komanda no
Italijas, lai kopā veiktu vairākas
sarežģītas sirds operācijas mazuļiem. Jau izoperēti seši bērni.
Klīnikas vadītājs profesors Aris
Lācis atzina, ka viņa vadītajā
iestādē krizi nejūt, jo notiek
intensīvs darbs, ko neatmaksā no
valsts naudas maka. Tā ir pilnīgi
bezmaksas palīdzība mūsu bērniem, ko īsteno saskaņā ar
Latvijas un ārvalstu klīniku savstarpējās palīdzības programmām. Klīnika sadarbojas ne tikai
ar Eiropā kvalificētāko un populārāko Padujas (Italijā) bērnu
kardioloģijas un kardiochirurģijas klīniku, bet arī ar līdzīgām
ārstniecības un apmācības iestādēm Francijā, Vācijā un Anglijā.
Katru gadu mūsu valstī piedzimst ap 12 mazuļu ar iedzimtām sirdskaitēm, un lielāko daļu
operē līdz gada vecumam. A. Lācis skaidroja - jo agrāk manipulāciju veic, jo rezultāts ir veiksmīgāks un bērniem ir lielākas

iespējas dzīvot pilnvērtīgi, nebaidoties no fiziskas slodzes.
Šogad pirmo reizi Latvijā un
pat Eiropā A. Lācis kopā ar jauno
kardiochirurgu Valtu Ozoliņu
četrus mēnešus vecas meitenītes
sirds muskulī transplantēja cilmes šūnas. Sofijai pēc piedzimšanas konstatēja ļoti smagu diagnozi - dilatācijas kardiomiopatiju jeb vāji attīstītu, plānu sirds
kreisā kambaŗa sieniņu. Ja neizdarītu operāciju, tā pēc kāda
laika varētu plīst, un iznākums
būtu letāls. Statistika ir skarba aptuveni 80% bērnu ar šādu
diagnozi iet bojā, nesasniedzot
10 gadu vecumu. Līdz šim slimību ārstēja tikai ar zālēm, lai bērna veselības stāvokli stabilizētu
un nedaudz uzlabotu. Ārstu cerība ir piepildījusies - šūnas sākušas vairoties un palīdz attīstīties
sieniņai. Operācija bija vienīgā
iespēja, jo nav zāļu tik smagas
kaites ārstēšanai. Gadā ar šādu
slimību piedzimstot trīs četri
mazuļi, un līdz šim nav izdevies
viņus izglābt. Mazā paciente ir
pirmā, kas pēc pārstādītajām cilmes šūnām, ir atveseļojusies, kā
atzina A. Lācis, pat pārsteidzoši
labi — sirds ir samazinājusies
izmēros un pēc savas konfigurācijas pietuvinājusies normālai
sirdij. Chirurgs Lācis pastāstīja,

Jāņa Strazdiņa foto

Bērnu chirurgi apiet krizi ar
unikālām operācijām

Kardiochirurgs Aris Lācis ar savu skolnieku chirurgu Valtu Ozoliņu

ka neesot oficiāli zināms, kuŗās
valstīs izdarītas šādas operācijas.
Nevienā Eiropas un pasaules
kardiologu kongresā par to neesot runāts, nav bijis arī publikāciju, tāpēc ir ļoti grūti secināt,
kādi panākumi bijuši, transplantējot cilmes šūnas zīdaiņiem.
Neoficiāli zināms, ka līdzīgas
operācijas veiktas vienīgi Krievijā
un Anglijā.
Šogad Latvijas jauno, daudzsološo kardiochirurgu, kardiologu
un reanimatologu komanda apguvusi jauna veida operāciju —
aortas koaktāciju minimāli invazīvo ārstēšanu jeb aortas sašaurinājuma likvidēšanu ar balonu
katetru. Šī bija pirmā operācija

Latvijā, ko A. Lāča skolnieks
Valts Ozoliņš pēc rūpīgas sagatavošanās Kopenhāgenas klīnikā
Rigshospitalen veicis tik mazam
bērnam kā Marija. Sašaurināta
aorta ir iedzimta sirdskaite, ko
bērnam konstatē jau mātes grūtniecības laikā. Mazulis šo pasauli
neierauga prieka pilnām acīm, jo
viņš piedzimst slims – nepietiekami apasiņojas iekšējie organi,
un ir steidzami nepieciešama
chirurģiska iejaukšanās.
Daudz nežēlīgākas ciešanas vecākiem jāpārdzīvo tad, ja mazulis piedzimst bez viena sirds
kambaŗa. Agrāk to uzskatīja par
neārstējamu kaiti un bērns mēneša laikā nomira. Ārstu profe-

sionālā prasme un technoloģiskās iespējas ir attīstījušās tik tālu,
ka Bērnu kardioloģijas un kardiochirurģijas klīnikas ārsti jau
izoperējuši arī šādu smagi slimu
pacientu, ko diemžēl gaida vismaz vēl divas operācijas un neskaitāmas medicīniskas manipulācijas to starplaikā.
A. Lācis uzsveŗ, ka operācija ir
tikai daļa no ārstēšanas. Galvenais
ir mazā slimnieka medicīniskā
aprūpe līdz operācijai un pēc tās.
Ja līdz ar labi sagatavotiem mediķiem slimnīcā nebūtu īpaši labas
pēcoperācijas intensīvās terapijas
iespēju, tad par šādām operācijām varētu tikai sapņot.
Māra Linde
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N O VA D U Z I Ņ A S
mantiniece, viņa brāļameita Ārija Kalpaks–Grundmane. Memoriālā iekļautas viņas idejas un
financiālie līdzekļi. Talkās piedalījušies arī Oskara Kalpaka Meirānu pamatskolas skolēni. Liepsalas kļuvušas par O. Kalpaka
dzimtas vēstures mantojuma
ligzdu, par skolēnu grupu un tūristu iecienītu apmeklējuma vietu. Memoriālā var iepazīt ne tikai
vienas dzimtas likteņstāstu, bet
gūt ieskatu arī Latvijas vēsturē.
Iespaidīgs ir akmenī cirstais monuments „Kalpaku dzimta” kādreizējās dzīvojamās mājas vietā.
Ārzemju latvieši ar saviem
financiālajiem līdzekļiem ne tikai
iemūžina savu dzimtu piemiņu,
bet sniedz palīdzību Latvijai arī
mūsdienu sarežģītajā ekonomis-

Tēvzemes mīlestība sākas no dzimtas vēstures izpētes
pastatīja, ka galvenā ievirze bijusi
„paaudžu sasaukšanās”. Vai jaunākā paaudze spēj izveidot savas
dzimtas ciltskoku? Kas mantots
no vecākiem un vecvecākiem?
Tāpēc līdztekus bērniem tik
ierastām vasarīgām izklaidēm
tika apzinātas ģimenes, kas dzīvo
kopā vairākās paaudzēs. Atmiņā
palika daudzu paaudžu tikšanās,
kuŗu kuplināja žurnāliste Liene
no Rīgas un kuŗas laikā varēja
noklausīties emocionālus stāstījumus par vairākās paaudzēs
piedzīvoto, kad laikmetu griežos
svešas varas bieži izlēma ģimeņu
un pat dzimtu likteņus. Izturēt
palīdzējusi mīlestība pret dzimto
vietu un Latviju. Dāvinājumam

žurnāliste no Rīgas bija atvedusi
likteņstāstu grāmatu „Par zemi,
ko mīlam”.
Topošā ārste Daila Zariņa no
Kanadas stāstīja, kā tālajā zemē
vecāki centušies saglabāt un
saviem bērniem mācīt latvietību
un uzturēt saikni ar Latviju.
Nometnes dalībniekiem bija
iespēja doties ekskursijā uz
Brīvdabas piemiņas memoriālu
Latvijas nacionālā kaŗaspēka pirmajam komandierim - pulkvedim Oskaram Kalpakam viņa
dzimtas mājās „Liepsalas” Madonas novadā. Memoriālu sāka veidot klajā vietā, kad 1997.gadā
tēvzemē pēc pusgadsimta atgriezās pulkveža O. Kalpaka dzimtas
Foto: Jānis Brencis

Zasas „Brīvzemniekos” notika
nedēļu ilga vanadzēnu nometne,
ko financiāli atbalstīja Daugavas
Vanagu Amerikā Floridas nodaļa, kuŗai izveidojusies laba sadarbība ar Daugavas Vanagu Latvijā
(DVL) Jēkabpils nodaļu. Septembrī nometnes dalībnieki sakopo
gūtos iespaidus un veido savas
dzimtas ciltskoku.
Nometnē 30 vanadzēniem no
Jēkabpils, Zasas un citām vietām
tika dota iespēja saturīgi pavadīt
vasaras brīvlaiku ar dažādām
interesantām aktīvitātēm, ekskursijām un tikšanos ar ievērojamiem cilvēkiem. Nometnes organizētāja - DVL Jēkabpils nodaļas priekšsēde Edīte Ortveina

Vanadzēni saka paldies Daugavas Vanagu Amerikā Floridas nodaļai un Daugavas Vanagu Austrālijā
Kanberas nodaļai
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Līmeniski. 5. Teksta daļa, kas
sākas ar jaunu rindu. 8. Saasināti
komiski kādu parādību atdarinājumi. 12. Nepiekāpīgi censties
pārliecināt. 13. Vadīt, komandēt.
14. Teze, kas tiek pieņemta nekritiski, nesaistot to ar praksi. 15.
Vispilnīgākās, iespējami labākās.
16. Izvirtīgi. 17. Asaŗveidīgo kārtas
saimnieciski nozīmīgas zivis. 18.
Budisma paveids. 21. Dārgakmens.
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24. Iepriekš nodzīvotais laika
posms. 25. Ostas pilsēta Arģentīnā.
29. Taisnes, kas krusto līkni vismaz divos punktos. 32. Viegli ādas
apavi. 34. Valsts galvaspilsēta
Afrikas ZA. 35. Drupata. 37. G.
Flobēra romāns. 39. Stērķele. 40.
Pilsēta Kurzemē. 41. Ģeodēzijas
instrumenti. 42. Vērtīgas ēdamās
sēnes. 43. Iestādes, uzņēmuma
vadītājs.

Stateniski. 1. Nesteidzīgi gājieni.
2. Blēdis, krāpnieks. 3. Dižskābaržu dzimtas koka auglis. 4. Mūžzaļš
tropisks koks ar dzelteniem ziediem. 6. Rožu dzimtas augs. 7. Sa
ritināts priekšmets. 9. Latvijā
ievests Ziemeļamerikas izcelsmes,
grauzējs. 10. Virs paredzētā laika.
11. Latgales atmodas darbinieks
(1881-1918). 19. Gaujas pieteka.
20. Īslaicīga apmešanās vieta. 22.
Karnevāla atribūts. 23. Ostas
pilsēta Čīles ziemeļos. 26. Asins
šūnas. 27. Neliels jūras zvejas
kuģis. 28. Laupītāji, kas piesavinās
kaujas laukā kritušo un ievainoto
mantas. 30. Vingrošanas ierīce. 31.
Plaknes, kas veido ķermeņa
virsmu. 32. Gleznošanas technika.
33 Servjete. 36. Iecere. 38. Cieši
spiest.
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kajā situācijā. Par paveikto stāstīja viena no palīdzības darba
organizētājām Ilga Nirādija, ilgus
gadus Daugavas Vanagu Austrālijā vanadžu priekšniece. Visus
20 Latvijas neatkarības gadus uz
Latviju tiek sūtīta dažāda humānā palīdzība. Nesen Jēkabpils
pilsētas pašvaldības Sociālajā
pārvaldē Edīte Ortveina iepriecināja 30 daudzbērnu, nepilnās
un mazturīgās ģimenes ar dāvanu kartēm skolēniem nepieciešamo lietu iegādei. Kartes
samaksāja DV Austrālijā Kanberas nodaļa. Sociālās pārvaldes
vadītājs Juris Tužikovs izteica
pateicību gan Edītei Ortveinai,
gan ārzemju latviešiem par ilggadējo nesavtīgo palīdzību.
Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Latvijas Lauksaimniecības universitātē sākta parakstu vākšana,
protestējot pret sasteigtu valsts augstskolu reformu un ieceri izveidot
vienu lielu, apvienotu Latvijas Universitāti.
Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvalde aicina ziedot Jelgavas
atbrīvotājiem veltītajam piemiņas akmenim, kas 21. novembrī tiks
atklāts Vārpas ciemā. Līdz šim visus darbus financējusi pašvaldība, taču
vēl būtu vajadzīgi līdzekļi pieminekļa apkārtnes iekārtošanai.
Dobelē ieradās viesi no Zviedrijas — pieaugušo izglītības centra
lektori un universitātes West mācībspēki. Zviedri piedāvā sociālo lietu
pārvaldei izglītojošu projektu, kā apmācīt pārvaldes darbiniekus. Viesi
apmeklēja Dobeles Pieaugušo izglītības un informācijas centru, kā arī
viesojās vispārizglītojošās skolās.
Gulbenē viesojās pieci Rotari kluba biedri no Holandes. Rotarieši
iegriezās bibliotēkā, guva nelielu ieskatu “sagšas” daiļamata meistares
darbā, apskatīja muižas klēti, devās arī uz mūzikas skolu, veco ļaužu
māju, slimnīcu un citur.
Katru pirmdienu Tukuma ev. lut. baznīcas draudzes namā atvērta
zupas virtuve. Šo labdarības akciju rīko draudzes diakonija sadarbībā ar
uzņēmumu “Dekšņi”.
Cēsu veselības aprūpes centrā darbojas sirds veselības kabinets.
Tur joprojām bez maksas var izmērīt asinsspiedienu, noteikt cholesterīna
un cukura līmeni asinīs, kā arī uzzināt, cik lieku kilogramu uzkrājies, un
konsultēties par nepieciešamo diētu.
Ventspils profesionālā vidusskola ir viena no piecām mācību
iestādēm, kuŗu audzēkņi bija uzaicināti piedalīties cienastu gatavošanā
Starptautiskās gastronomijas pilsētu apvienības Delice ģenerālās asamblejas dalībniekiem. Rīgā pirmoreiz notika tik nozīmīgs, gastronomijas
jautājumiem veltīts plaša mēroga starptautisks sarīkojums, kuŗā
piedalījās 70 pārstāvju no visas pasaules.
Jēkabpils Rotari kluba biedri jau piekto gadu piešķiŗ 500 latu balvu
Jēkabpils 3. vidusskolas absolventam, kuŗš sevi apliecinājis ar izcilām
sekmēm mācībās, sabiedriskās un sporta aktīvitātēs.
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas četri audzēkņi devušies
uz Slovakiju, lai uzsāktu divu nedēļu praksi, bet 6. oktobrī uz praksi
Skotijā dosies vēl divi skolas audzēkņi.
Gulbenes vidusskola 17. oktobrī svinēs 65 gadu jubileju. Ciemos
tiks gaidīti skolas absolventi un bijušie paidagogi. Viņi saņems īpašu
Patriota pasi. Absolventi ir Latvijas Valsts kontroliere Ingūna Sudraba,
uzņēmēja Aiva Vīksna, vairāki Rīgas teātŗu aktieŗi un daudzi citi.
Tukuma ev. lut. draudze līdz 15. novembrim rīko Pļaujas svētku
labdarības akciju „No visas sirds”. Draudzes ļaudis ar ziedojumiem
atbalstīs daudzbērnu ģimenes, vecos un vientuļos, bezpajumtniekus.
Tukumā darbu uzsākušas divas zupas virtuves mazturīgajiem.
Viena darbojas Tukuma ev. lut. baznīcas draudzes namā, otra patversmē,
ko financē Tukuma novada dome.
Atjaunotajā bijušajā Laucesas pašvaldības un pasta ēkā atklāta
Laucesas bibliotēka un sabiedriskais centrs „Laucesa”.
Bebrenes dabas parkā “Dvietes paliene” atklāts putnu vērošanas
tornis, kas uzcelts par Nīderlandes Karaliskās putnu aizsardzības
biedrības dāvināto naudu.
Kaŗostā atklāts Pensionāru dienas centrs. Šis ir jau otrais dienas
centrs Liepājā, kur ik dienas varēs pulcēties gados vecāki ļaudis, lai
kopīgi pavadītu brīvo laiku.
Liepājas Simfoniskā orķestŗa mūziķi sagatavojuši pirmo programmu - Franča Šūberta un Johannesa Brāmsa skaņdarbus jaunā orķestŗa
galvenā viesdiriģenta Liora Šambadāla vadībā.
Baltijas pilsētu savienības valde nolēmusi, ka nākamā ģenerālā
konference notiks Liepājā. 2011. gada rudenī. Par tiesībām rīkot konferenci sacentās Liepāja un Mariehamna (Somija).
Liepājas tramvajs nosvinēja 110 gadu jubileju. Uzņēmuma darbiniekus sveica arī Liepājas pilsētas domes priekšsēdis Uldis Sesks.
Miķeļdienas noskaņas valdīja folkloras centrā “Namīns”, kur folkloras kopa “Atštaukas” aicināja liepājniekus atcerēties gadatirgus patieso
būtību un godināja tos, kas vasarā rūpējas, lai pilsēta kļūtu vēl košāk
ziedoša.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Trīs Latvijas tenori koncertē Kārļa Ulmaņa pilsētā
Kad šīs rakstu rindas sasniegs
laikrakstu, trīs Latvijas tenoru
piektā, straujā un maratonam
līdzīgā koncertturneja Amerikā
un Kanadā jau būs beigusies.
Trīsdesmit sešās dienās tika
sniegti 18 koncerti un pārbraucienos mērots pāri par 12 000
jūdžu. Vai dziedoņi, tās pieveikdami, uzstādīja kādu Ginesa
pasaules rekordu, nav zināms.
Garākais vienas dienas pārbrauciens starp Jaunmeksiku un
Linkolnu bija pāri par 900 jūdzēm (1 500km). Solījums
iebraukt Linkolnā ap pusnakti
nepiepildījās, jo ceļa barikādes
un lietus gāzes braucējus pavadījušas gandrīz līdz pat ceļa
mērķim. Tomēr Veltas Didrichsones gatavotās italiešu-meksikāņu vakariņas arī divos no rīta
ceļiniekiem garšoja lieliski.
Pēc dažu stundu atpūtas un
vēlām brokastīm viņi vēlējās doties uz Nebraskas universitāti, lai
redzētu piemiņas vietas, kas
atgādina, ka tur no 1907. līdz
1910. gadam Kārlis Ulmanis
pavadīja savu divu gadu studiju
un arī īsu universitātes mācībspēka laiku. Sekoja pusdienas,
baudot Nebraskas steikus, kam
pēc tenoru apgalvojuma neesot
līdzīgu nekur pasaulē. Tad lielā
steigā uz Latviešu namu iekārtot
skatuvi ar līdzņemto elektronisko skaņu sistēmu. Pirms koncerta vēl pusstunda īsai meditācijai, aizveŗot acis aktieŗu is-

tabā. Tomēr drīz nāk rīkotāju
aicinājums koncertu sākt.
Programmas bagātība un lieliskais izpildījums jau vairākkārt
aprakstīts Laikā. Arī mūsu publika dzīvoja līdzi ikvienai operu
ārijai un tautas dziesmu dziedājumam, bieži tos pavadot ar
ilgiem aplausiem. Tomēr elektroniskie pavadījuma ieskaņojumi atkārtojumus padarīja
komplicētus. Pēc koncerta klātesošie tika aicināti uz glāzi vīna
un garšīgām uzkodām, visiem
bija iespēja tikties ar māksliniekiem.
Savā apsveikumā māksliniekiem DV apvienības priekšnieks
teica: “Pirms gadu desmitiem,
kad veidojās pasaulslavenā
grupa – The Three Tenors, nebija
viegli. Organizātoriem bija jāšķērso ne tikai valstu robežas, bet
pat Atlantijas okeans, lai un kopā
saliedētu slavenos dziedoņus
Hosē Karerasu, Plasido Domingo
un Lučāno Pavaroti. Latviešiem
izveidot grupu “Trīs Latvijas tenori” bija daudz vieglāk. Nebija
jāšķērso ne valstu robežas, ne arī
okeāni, bet tikai jāiegriežas Latvijas Nacionālā operā, kur strādā
visi trīs – Miervaldis Jenčs,
Nauris Puntulis un Guntars
Ruņğis. Kaut arī viņi nav sasnieguši tādu pasaules slavu, ko
ieguvuši The Three Tenors,
priekšnesums sagādā lielu mūzikālu baudu publikai, kas jūsu
koncertos nav mērojama desmi-

Jānis Jarāns, tautā saukts
par Miedziņu, viesojas
Amerikā

Kopš viesizrādēm ar M. Zadornova lugu „Pērku jūsu vīru”
komiķis Jānis Jarāns Ziemeļamerikas skatītājiem jau labi
pazistams. Tagad gaidāma jauna
tikšanās un aktieris skatītājiem
sola atvest pavisam jaunu programmu.
Pa šo laiku daudz ūdeņu
aiztecējis un daudz jaunu darbu
bijis Jāņa profesionālajā dzīvē.
Latvijā spēlēta populārā monoizrāde „Alu cilvēks”(Cave man)
un jaunākais darbs „Tētis”, bet
viņa repertuārā nav tikai komēdijas. Iestudējumā „Indrāns”
(pēc R. Blaumaņa lugas) viņš
tēlojis galveno lomu – veco
Indrānu. Par šo lomu aktieris
saņēma ļoti atzinīgu kritiku un
tika pat izvirzīts gada balvai par
labāko aktieŗa darbu. Pašlaik viņš

piedalās izrādē „Kailie brieži”,
kas izpelnījusies skatītāju atzinību.
Latvijas Televīzijas skatītāji joprojam ar sajūsmu skatās vecos
labos humora raidījumu ierakstus ar amizantām dāmām Skaidrīti Nabiņu un Mildiņu Krāniņu, šīs lomas ar lielu azartu atveido Jānis Jarāns un Dainis Porgants. Pirms daudziem gadiem
Jānis piedalījies daudzos televīzijas bērnu raidijumos, daļu no
tiem pats arī izveidojis. Daudzi
tagad jau pieauguši vīri un sievas
labprāt atceŗas Miedziņu. Tas
bija tāds mazs vīriņš, kuŗš katru
vakaru televīzijā stāstīja kādu
pasaciņu. Gadi ir pagājuši, bērni,
kas savā laikā lausījās vakara
pasaciņas, paši tagad ir vecāki,
satiekot uz ielas savu bērnības
pasaku varoni, viņi uzsauc:
„Sveiks, Miedziņ!”
Mīļie skatītāji! Esiet visi laipni
lūgti uz tikšanos ar Jāni Jarānu!
Sarīkojumi notiks – 16. oktobrī
Bostonā,17. oktobrī Priedainē,
18. oktobrī Vašingtonā, DC,
20. oktobrī Sanktpētersburgā,
23. oktobrī Kalamazū, 25. oktobrī Čikāgā, 30. oktobrī Mineapolē, 31. oktobrī Milvokos,
1. novembrī Losandželosā un
6. novembrī Sanfrancisko.
Par viesizrādēm ASV varat lasīt
arī tīmeklī latvianusa.com Paldies
Ilonai Vilciņai!
Andris Magurs,
viesizrāžu organizētājs

No kreisās: Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis un Miervaldis Jenčs

tos tūkstošu klausītāju, un tomēr
mēs ar sajūsmas pilniem aplausiem un ovācijām izsakām savu
pateicību jums par vienreizējo
mūzikālo sniegumu. Mēs priecājamies, ka jūsu ansamblim ir
pievienojies slavenais pianists un
koncertmeistars Gints Bērziņš
un ceram, ka šī sadarbība turpināsies arī nākotnē. Šovakar
linkolnieši sūta savus sveicienus
arī Jurim Kulakovam, kuŗa skai-

stos latviešu tautas dziesmu
aranžējumus mēs dzirdējām
koncertā.
Paceļot savas vīna glāzes, mēs
pateicamies jums par šo skaisto
koncertu, vēlam lielus panākumus
dziesmotā mūzikas druvā arī
tālākā nākotnē, un pēc diviem
gadiem gaidām jūs atkal Linkolnā. Paldies, paldies, paldies!”
Sekoja vēlas vakariņas Baložu
ğimenes lokā. Tikai pēc dažu

stundu atpūtas, jau pusčetros no
rīta dziedoņi posās tālākam
ceļam uz Indianapoli. Kā Vācijas
latviešu bēgļu nometnes Mērbekas teātra ierašanās sagādāja
lielu sajūsmu un neaizmirstamas
atmiņas, tā arī tagad, trīs Latvijas
tenoru ierašanās ikvienā latviešu
centrā Amerikā sniedz izjustu
mūzikālu pārdzīvojumu, kas
paliks mūsu sirdīs uz mūžu.
Ārijs R. Liepiņš

Liepājnieki Priedainē
Ņudžersijas latviešu biedrības
namā Priedainē 20. septembrī
Liepājas teātŗa aktieŗi izrādīja
ievērojamā chorvatu drāmatiķa
Miro Gavrana lugu ,,Viss par
vīriešiem”. Ļaudis gudroja – iet
vai neiet uz izrādi, bet tie, kuŗi to
noskatījās līdz galam, bija gandarīti par aktieŗu izcilo spēli,
viņiem patika arī lugas neparastais saturs.
Liepājas teātris ir visvecākais
teātris Latvijā, un kopš 1953.
gada tā mākslinieciskā vadītāja
Nikolaja Mūrnieka ,,smēde” kļuva par ,,kadru kalvi” Rīgas teātŗiem. Zigrīda Stungure, Dzidra
Ritenberga, Ieva Mača, Astrīda
Kairiša, Helga Dancberga, Valdemārs Zandbergs u. c. savas

aktieŗa gaitas sāka Liepajā.
Šoreiz priedainieši iepazinās ar
trim talantīgiem Liepājas teātŗa
jaunākās paaudzes aktieriem –
Egonu Dombrovski, Kasparu
Godu, Leonu Leščinski un
izrādes vadītāju Ritu Kroderi.
Visi trīs aktieŗi Amerikā un
Ņudžersijā viesojās pirmo reizi
un, kā paši teica, bija mazliet
nobažījušies: ,,Kā mūs uzņems?”
Aktieŗi izrādē meistarīgi, viegli un rotaļīgi pārtapa no viena
tēla citā, atklājot vīrieša pasaules
uztveri un domāšanu dažādās
dzīves situācijās, sākot no jaunekļa gadiem līdz vecumdienām.
Saspringti sekojot līdzi notikumu gaitai, rodas izpratne par
mūsdienu vīrieti un viņu iz-

No kreisās: Egons Dombrovskis, Kaspars Gods, Rita Krodere,
Leons Leščinskis

turēšanos dažādos, pat liktenīgos
dzīves brīžos, kuŗos netrūkst
nedz nopietnības, nedz irōnijas.
Dažbrīd trīs vīrieši – trīs draugi
skatītājiem pavēstīja svarīgas
patiesības, kuŗas sabiedrībai nav
svešas, bet kuŗas tā labprāt izliekas neredzam. Izrādes beigās trīs
draugi jau ir tik veci, ka neatceras
ne savu, ne drauga vārdu un
jauc, kuŗš ar kuŗa sievu mīlējies.
Egons, vēlēdamies palīdzēt
Kasparam atcerēties drauga
vārdu, nodziedāja dažas rindas
no Raimonda Paula dziesmas:
,,...lapas dzeltenās un lapas tumši
sārtās”. ,,Nu Pauls!” Kaspara
tēlotais večuks vecīgi čāpstināja
lūpas, bet skatītāji smējās kā
kutināti.
Pēc izrādes aktieŗi iepazinās ar
vienu no Priedaines vecākajiem
apmeklētājiem, stalto, eleganto
Kārli Ķilkutu, kam drīz būs 95
gadi. E. Dombrovskis ar humoru
bilda, ka turpmākajās izrādēs
pensionāram, ko viņš tēlo, vajadzēšot pielikt vismaz gadus
desmit…
Izrāde valdzināja ar psīcholoģiskām niansēm, asprātībām,
mizanscēnām, kuŗās atklājās
aktieŗu neapstrīdamais talants.
Skatītāji varēja no sirds izsmieties vai iegrimt dziļās, nopietnās
pārdomās par vīriešiem, kuŗi ir
mums blakus, kuŗus it kā pazīstam un tomēr nepazīstam.
Priedainē pēc izrādes mākslinieki tika sumināti ar ilgiem
aplausiem, viņiem pasniedza
puķes, savukārt aktieŗi pateicās
skatītājiem par atsaucību.
Laima Dzene
Foto: Jānis Students
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Viestura Liepkalna „Desmitkāršs spēks”
Viesturs Liepkalns studējis
ASV universitātēs, ieguvis
maģistra gradu fizioloģiskajā
ķīmijā un doktora gradu
bioķīmijā. Viņš strādājis vairākās
ASV
universitātēs
un
medicīniskās akadēmijās, arī
Parīzes universitātes vēža
pētniecības centrā, sarakstījis
daudz zinātnisku rakstu. Tagad
zinātnieks dzīvo Harvikā, Masačusetas pavalstī (Harwich,
Massachussetts), un nesen laidis
klajā grāmatu Power of Ten , kuŗā
atklāj savas plašās zināšanas
mākslā, mūzikā, filozofijā, sportā
un citās nozarēs.
Grāmatā The Power of Ten ir
rūpīgi novērojumi par spējīgiem,
bet ne visai veiksmīgiem
cilvēkiem, kuŗus autors saticis
savās dzīves gaitās. V. Liepkalns
par viņiem sacerējis fiktīvu stāstu
– par grupu, kas piedalās UDISI
zinātniskā pētījumā, kuŗā analizē
inteliģentu cilvēku neveiksmes.

UDISI nozīmē Underachievement
and Displacement of Individuals
with Superior Intelligence. Šīs
grupas vadītājs Mails Leonards
(Myles Leonard) pats arī sevi
uzskata par nepietiekami
veiksmīgu un kļūst par grupas
desmito locekli un tās vadītāju.
Grāmatā attēlotas dažādas
personības, stāsts par tām plūst
raiti no viena epizoda uz citu.
Lasītājam rodās interese, kas
notiks ar pētījuma darbiniekiem. Katrā epizodā atspoguļota
kāda grupas dalībniekam
nozīmīga
situācija,
kuŗā
iepazīstina ar notikumiem
bērnībā un dzīves grūtībām,
kuŗām kāds no grupas locekļiem
pakļāvies un tāpēc kļuvis par
neveiksmnieku.
,,Savā darbā esmu centies
izprast akadēmiķu un man
pazīstamo ne tik veiksmīgo
cilvēku pieredzi. Viņu vārdi ir
grozīti. Viņi visi strādā vienā

telpā, viņiem ir vēlēšanās saprast
citam citu un, lai to panāktu,
viņi atceras notikumus bērnībā,
kad veidojas raksturs. Bieži no
viņu stāstiem uzzinām par
ļaunprātīgu rīcību pret bērniem,
kas izraisījusi spriedzi, kā arī par
atpestīšanu, pielāgošanos un
pašaizliedzību. Viņi uzmundrina cits citu, māca, iedvesmo
nepadoties. Es centos izprast,
kas vieno mīlētājus, kāpēc
reizēm tuviem radiniekiem ir
grūti sarokoties vai apskauties.
Ceru, ka lasītājs no šiem stāstiem
izlobīs sev ko derīgu,” raksta
autors.
V.
Liepkalna
grāmata
analizējama vairākos līmeņos.
Varam piekrist vai nepiekrist
autora filozofiskai nostājai un
viņa psīcholoģijai „mācīties ar
iejūtību” (Learning through
empathy). Grāmatā ir labi saprotama fābula, pievilcīgi tēli, tā
uzrakstīta raitā, viegli lasāmā

valodā.
Amerikāņu psīchologs Mārtiņš
Seligmans aizritējušā gadsimta
70. gados runāja par learned
helplessness un kāpēc bieži vien
spējīgi cilvēki nevar atrisināt
samilzušas problēmas. Iepazīstot
V. Liepkalna grāmatas personas,
varam nojaust, cik ļoti
pārdzīvojumi jaunībā ierobežo
garīgo un emocionālo attīstību.
Ļoti iespējams, ka mēs katrs savā
veidā pietiekami neesam
attīstījuši savas spējas.
Power of Ten var interesēt
latviešu izcelsmes lasītājus, kuŗi
labprātāk lasa angļu valodā un
kuŗus interesē cilvēku attiecības,
to psīcholoģiskās nianses.
Grāmata līdzīga dēku stāstam, to
grūti nolikt malā, tā būtu laba
dāvana tiem, kuŗi raizējas, ka
viņiem ne nepaveicas. V.
Liepkalna grāmatu ieteicams
lasīt pārrunu vai psīchologa
vadītās pašpalīdzības grupās.

Grāmatas ISBN kods ir
9781434380807, to var iegādāt
Authorhouse (www.authorhouse.
com), Barnes&Noble un citos
pazīstamos grāmatuveikalos
ASV, Kanadā un Anglijā, kā arī
www.amazon.com
un citos
veikalos tīmeklī.
Vidvuds Beldavs

Foto: Andris Rogainis

Foto: Edvīns Circenis

Pie Vašingtonas universitātes šalc jauna ozolu birzs

Gājiens uz ozolu birzi vijolnieču pavadījumā
,,Trejdeksnītis“ un skolas audzēkņi pie latviešu ozola

tītājus ar dejas un mūzikas priekšnesumiem. Sietlas latviešu tautasdeju grupa „Trejdeksnītis“ dejoja
trīs dejas –,,Jautraviņa“, ,,Plaukstiņpolka“ un ,,Kreicburgas polka“.
Latviešu skolas audzēkņi nodziedāja „Kur tu teci, gailīti manu“.
Pulksten divpadsmitos divas
vijolnieces, jautri spēlēdamas,
vadīja gājienu uz jauniestādītajiem
ozoliem, kas atrodas pie visvecākā
gājēju celiņa universitātes territorijā. Pie katra koka bija plāksnīte
ar valsts nosaukumu un karodziņu.
Šī projekta ierosinātājs un
īstenotājs profersors Guntis Šmidchens iepazīstināja ar visu astoņu
valstu goda konsuliem, tostarp
Latvijas goda konsulu Stīvenu
Zirškiju (Stephen Lee Zirschky).
Savā uzrunā profesors G. Šmid-

chens pastāstīja, kā viņam radās
doma stādīt šo ozolu birzi. Aizritējušā gadsimta sākumā profesora Edmonda Mīnija (Edmond
Meany) ierosinājumā Vašingtonas
universitātes territorijā stādīja
daudz koku. Īpašu vērību ieguva
1932. gadā stādītā Starptautiskā
birzs (International Grove), kas
simbolizēja Vašingtonas universitātes sakarus un ievērojamo
sadarbību ar citām pasaules valstīm. Toreiz ceremonijā piedalījās
35 ārzemju konsuli, arī skandinavu un baltiešu, katrs veltīdams
koku savai valstij. Latviešu goda
konsuls 1932. gadā bija Hanss
Krons (Hans Cron). Daudzi no
šiem kokiem netālu no norvēģu
komponista Edvarda Grīga statujas aug vēl tagad, bet skandinavu
un baltiešu koki gadu gājumā

pazuduši, daži nokaltuši, citi nocirsti, kad cēla jauno bibliotēku.
ProfesorsG.Šmidchensatgādināja,
ka kokiem skandinavu un baltiešu
kultūrā vienmēr bijusi liela nozīme. Skandinavu mītoloģijā koks
atrodas pasaules centrā, apvienojot un pasargājot visas pasaules.
Baltiešus koks pavada no šūpuļa
līdz kapam. Pazīstami koki mums
ir kā labi draugi. Tā arī radās
doma, ka, svinot šīs divas jubilejas,
varētu stādīt jaunu birzi. Palīgā
nāca simtiem labvēļu, katrs ziedojot desmit dolaru, un tika savākti
vairāki tūkstoši dolaru. Vēl vajadzēs līdzekļus pastāvīgām plāksnītēm.
Skandinavu
departamenta
priekšsēdis profesors Terje Leirens
(Terje Leiren) apsveica skandinavus un baltiešus teikdams, ka šie
ozoli simbolizē Skandinavu depar-

Foto: Edvīns Circenis

Foto: Andris Rogainis

Saulainā atvasaras sestdienā, 26.
septembrī, pie Vašingtonas universitātes Sietlā pulcējās skandinavu un baltiešu izcelsmes bērni,
jaunieši un pieaugušie, viņu draugi un atbalstītāji nozīmīgai, priecīgai ceremonijai, svinot Vašingtonas universitātes Skandinavu
deptartamenta 100 gadu un Baltiešu studiju programmas 15 gadu
jubileju. Ceremonijā iesvētīja
skandinavu un baltiešu ozolu
birzi, astoņus ozolus, vienu katrai
valstij, kas pārstāvēta universitātes
Skandinavu departamentā.
Bagātīgo programmu, kas sākās
pulksten vienpadsmitos, vadīja
Baltiešu studiju vadītājs profesors
Guntis Šmidchens. Skandinavu
un baltiešu dejotāji, dziedātāji un
mūzikanti, ģērbušies savos skaistajos tautastērpos, iepriecināja ska-

No kreisās: Andris Rogainis, Vaira Pelēķe-Kristofera, Latvijas
goda konsuls Stīvens Žirskijs (Stephen Zirschky).

Baltiešu stenda iekārtotāji, pirmais no labās Andris Rogainis,
trešā – Vaira Pelēķe-Kristofera, otrais no kreisās Guntis Šmidchens

tamentu un Baltiešu studiju programmu, kas no mazām zīlītēm
izauguši par vareniem kokiem.
Apsveikuma vārdus teica arī
Vašingtonas universitātes starptautisko attiecību nodaļas vadītājs
(Vice Provost for Global Affairs)
Stīvens Hensons (Stephen Hanson)
un pastāstīja par Vašingtonas universitātes nozīmi, uzsveŗot, ka pasaules mērogā universitāte vairākos akadēmiskos un zinātniskos
pasākumos ir galvgalā.
Pēc ceremonijas pāris stundu
turpinājās priekšnesumi, veicinot
draudzību starp skandinaviem un
baltiešiem. Svinību laikā bija
iespēja apmeklēt informācijas
stendus un baudīt tradicionālās
zviedru pusdienas. Atbildību par
latviešu informācijas stendu
uzņēmās Vaira Pelēķe-Kristofera
un Andris Rogainis. Rīcības komitejā, ko vadīja Mākslu un
zinātņu kolledžas pārstāve Ērina
Makoja (Erin MacCoy), bija apmēram 30 dalībnieku no universitātes un palīgi no skandinavu
un baltiešu kopienas. Paldies
visiem, īpaši Guntim Šmidchenam
par šiem skaistajiem svētkiem.
Novēlam Skandinavu departamentam un Baltiešu studiju programmai Vašingtonas universitātē
kā jauniestādītajiem ozoliem dzīt
dziļas saknes, augt kupliem un
vareniem, saglabājot savu valstu
identitāti, valodu un kultūru
nākamām paaudzēm!
I. M.
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Toronto

R. Norītis

* Toronto
Latviešu pensionāru apvienības
1. oktobŗa
sanāksmē
Latviešu
centrā izrādīja
aizvadīto
Dziesmu svētku filmā uzņemto kopkoŗu koncertu. sanāksmes dalībnieki ar
tradicionālo dziesmu „Daudz
baltu dieniņu...” sveica jubilāru
Ojāru Turķi. Sanāksmē piedalījās
arī Austrālijas viešņa Sofija Zaķe.
Apvienības 15. oktobŗa sanāksme
plkst. 13 Latviešu centra Rīgas
zālē būs veltīta jautriem stāstiem
un dziesmām Lienes Martinsones,
Dr. Viļa Mileiko un Ritas Skrastiņas izpildījumā. Vingrotāju un
rokdarbnieču grupas nodarbības
sāks plkst. 9.
* Toronto Latviešu mednieku
un makšķernieku kluba lauku
īpašumā „Bērzaine” iecienītā
„tītaru” šaušana notiks 17. oktobrī plkst. 10. Šaušanas sporta
cienītāji var piedalīties šaušanas

treniņos, iepriekš piesakoties pa
tālr. 905-274-6695.
* Reliģisko pārdomu pēcpusdienas Latviešu centrā atsāksies
14. oktobrī plkst. 13, prāv. Dr. F.
T. Kristberga vadībā. Pārdomu
un pārrunu temats būs ”Latviešu
kristīgās konfesijas 20. gadsimtenī”
* DV Toronto nodaļa 59 gadu
darbību svinēs 17. oktobrī
plkst. 15 Latviešu centra Kursas
zālē. Pēc svinīgā akta un vanadžu
sarūpētā cienasta DV vīru koŗa
Kanadā koncerts diriģentes Īrisas
Purenes vadībā. Ieeja pret ziedojumiem sākot ar 15 dolariem
personai.
* Toronto Latviešu centrā
moderno deju kursi piektdienu
vakaros sāksies 16. oktobrī un
turpināsies līdz 20. novembrim.
dalības maksa 75 dolaru pārim.
Informācija un pieteikšanās centra birojā, tālr. 416-759-4900, vai
pa e-pastu: sarmite@sympatico.
ca.
* Toronto Latviešu biedrības
gada sapulcē ievēlētā valdē
priekšsēža pienākumus turpinās
līdzšinējais priekšsēdis Laimons
Ozols un viņa vietniece Rasma

Pērkone. Līdzšinējo amatu turpinās arī kasiere Ingeborga Veinberga, biedrzine Marta Korolkēvica un Elizabete Pētersone.
Dāmu komiteju vadīs Benita
Tiltiņa, un revīzijas komitejā
darbosies Lilija Bādere, Gunta
Reinolde un Zaiga Mikelšteina.

Montreala

M. Štauvers

Baltiešu
Mākslinieku
asociācijas
( B A A )
gadskārtējā
darbu izstāde
3. un 4. oktobrī
lietuviešu katoļu baznīcas
sarīkojumu
zālē Verdanā, bija piesaistījusi
mazāku dalībnieku (12) un
apmeklētāju skaitu (ap 60 abās
dienās kopā). Vietējo kanadiešu
tajā šoreiz nebija. To 3. oktobrī
atklāja priekšnieks Romas
Verbyla. Pēcpusdienas vernisāžā bija ieradušies 20 interesenti. Ievērojams uzlabojums
izrādījās jaunā telpas apgais-

mošanas sistēma. Visu darbu
aplūkošana un novērtēšana
radīja prieku un patīkamu
pārdzīvojumu. Tautas mākslas
darinājumus bija izstādījušas
piecas lietuvietes – Staskevičius
Danute (cimdi un sedziņas)
Brikis Regina, Nogys Biruta,
Gabutis Kristina un Vaitonis
Aldona ( tautiskās lelles, jostas,
rošu ladītes u. c.); lietuviešus
pārstāvēja 5 mākslinieki: Piesina
Ramonda (2 darbi), Ibianskas
Petras (4 darbi), Jakonis Natalija
(3 darbi), Povilaitis Alvyra
(8 darbi). Visi saistīja skatītāju
uzmanību. Igauņus pārstāvēja
fotografi
Sultson
Meme
(6 darbi) un Kruzelnecky Ann
(8 darbu vidū bija 6 trejlapja
ziedi), un gleznotāja Monnapso
Mary (10 gleznas). Latviešus
pārstāvēja gleznotāja Dzintra
Paleja ar 2 gleznām. Svētdien,
4. oktobrī notika izloze, kuŗas
laimestu vidū bija latvietes
Noras Saletes ziedota glezna.
BAA vadībai, nākamo skati
veidojot, būs daudz jāprāto, kā
uzlabot dalībnieku piedalīšanos
un apmeklētāju piesaistīšanu
citu gadu. Tas nebūs viegls

uzdevums. Tomēr līdzšinējie
panākumi iepriekšējos gados lai
mudina pasākumu turpināt un
noskaidrot apstākļus, kā to
panākt. Pirmā izdevība būs
BAA Ziemsvētku saietā, kas
notiks 8. decembrī, plkst. 18,
lietuviešu baznīcas sarīkojumu
zālē 1465 de Seve ielā. Noslēguma paldies rīkotājiem par
skaisto skati.
Trīsvienības draudzes dievkalpojumu 4. oktobrī, Latviešu
centrā vadīja diakons Dags
Demandts, kas bija atbraucis no
Luterāņu semināra Waterloo,
Ontario, kur viņš gatavojas maģistra grada iegūšanai. Sprediķa
temats bija – līdzjūtība pret
savu tuvāko. Ziņojumos uzzinājām, ka draudzes bazārs
17. oktobrī, kā ziņojām iepriekš,
nenotiks. Tas tiks pārlikts uz
vēlāku datumu. Draudzes 60
gadu pastāvēšanas svētki notiks
1. novembrī, plkst 14, Norvēģu
luterāņu baznīca, Broadway ielā
Lašīnā. Dievkalpojumā sprediķos draudzes kādreizējā mācītāja Rasma Caune no Hamiltonas.
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Labi izdevies vanadžu rīkotais bazārs Klīvlandē
Tradicionālais vanadžu rudens bazārs 19. septembrī bija
labi apmeklēts. Kā parasts, bija
priekšnesumi, izstāde, bufete,
rudens iepirkumu galds un lielā
izloze. Sarīkojumu ar tematu
,,Koki mežā, koki mājās” vadīja
Ilga Rubene. Pasakai līdzīgais
uzvedums par malkas cirtēju,
ko tēloja Jānis Vasks, bija interesants un asprātīgs. Jaunākās
paaudzes pārstāvji Markus un
Matīss Reineki tēloja kokus,
viņiem palīdzēja Ilze Hāznere.
Līgai Zemesarājai spēlējot klavieres, sarīkojuma apmeklētāji
nodziedāja četras dziesmas par
kokiem. Sarīkojuma tematam
īsti piemērota bija plašā koka
izstrādājumu izstāde. Vanadzes
bija sagādājušas bagātīgu auksto galdu un kafijas galdu.
Atsevišķi varēja iegādāties vīnu,
alu un boli. Vanadzes piedāvāja
arī dažādus rudens labumus.
Lielo mantu izlozi kā parasti
veikli vadīja Gunārs Raņķis.
Klīvlandes DV apvienības
vanadžu kopas priekšniece Vita
Reineka visiem sirsnīgi pateicās
par atbalstu. Visu sarīkojuma
atlikumu izlietos vietējam
aprūpes darbam.
Vilmārs Kukainis
Foto: Alfrēds Zvejnieks

Joku diena
Grandrapidos
Grandapidu latviešu biedrības
biedru un labvēļu gadskārtējā
draudzības pēcpusdiena notika
30. augustā. Par tradiciju kļuvis,
ka šajā pēcpusdienā visi, kuŗi
vēlas, stāsta jokus. Kultūras nozares vadītāja Rūta Puriņa bija

Mantu izlozi vadīja Gunārs Raņķis un vanadžu priekšniece Vita
Reineka

Priekšnesumus bija sagatavojuši dvīņu brāļi (no kreisās) Matīss
un Markus Reineki un Ilga Rubene

Agrākie Klīvlandes latviešu skolas skolēni, nesen augstskolu beigušie
(no kreisās) Audra Čečere, Karīna Hāznere un Mārtiņš Daukšs tikās
pie boles galda; glāzes piepilda vanadze Nelija Kronīte

Kokgriezēju mākslas darbus no privātkollekcijām apskata
Mundrīte Andruini (pa kreisi) un Ruta Auzenberga

lūgusi valdes locekļus ievadīt
joku dienu ar anekdotiem. Viņa
bija atradusi vecos laikrakstos
rakstu, kuŗa saturs visai labvēlīgs
latviešiem – viņi esot labi strādnieki, viesmīlīgi, gatavojot gardus ēdienus un protot priecāties.
Raksta autors piebildis, ka viņam
žēl to cilvēku, kam nav neviena
latvieša drauga.

Joku stāstīšanā piedalījās
valdes locekļi – priekšniece Dr.
Līga Gonzalesa, Julieta Rumberga, Ausma Linde; dr. Zigfrids
Zadvinskis stāstīja par saviem
piedzīvojumiem ārsta praksē,
Vitalijam un Lidijai Tarbuniem
bija mazs jocīgs uzvedums,
vanadžu kopas priekšniece Olga
Jansone nolasīja kādas mātes

vēstuli dēlam. Beigās jokus vēl
pastāstīja Erika Štama un Tonija
Āboliņa, un tad jau bija laiks
sēsties pie mielasta galda. Par
ēdienu un atspirdzinājumiem
biedrības biedriem nebija jāmaksā. Daudzi solījās līdz nākamgadam, kad atkal pulcēsimies biedru un labvēļu sadraudzības pēcpusdienā, sa-

meklēt vēl asprātīgākus jokus.
Priekšniece Dr. Līga Gonzalesa
arī pastāstīja par uzlabojumiem
biedrības namam un pateicās
nama saimniekam Andrim
Runkam un visiem dāsnajiem
ziedotājiem.
Julieta Rumberga
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Tradicijas turpinās
Jau kuro gadu Milvoku
Makšķernieku un mednieku klubs
turpina pirms daudziem gadiem
iesāktās tradicijas. Augusta vidū
Rozīšu īpašumā notika gadskārtējās „Cūku bēres”. No tuvienes
un tālienes kuplā skaitā bija sabraukuši svinētāji. Rozīšu īpašums
atrodas skaistā vietā, tā daudziem
atgādina Latviju. Kraukšķigais
ruksis un vietējais Viskonsinas
alus katru gadu savieno arvien
vairāk cilvēku. Gan jauni, gan veci
šeit atrod nodarbošanos sev pa
pratam. Veci draugi pārrunā aiz-

vadīto gadu, jaunie makšķernieki
un makšķernieces izmēģina pirti
un bauda peldes dīķī. Kuplā skaitā
šajā sarīkojumā piedalās arī bērni
– kluba tradiciju turpinātāji.
Septembŗa sākumā Poigenas
ezerā un Vilku upē notika rudens
makšķerēšanas sacensības. Šoruden pārāk labi neķērās, bet
makšķernieku entuziasms tāpēc
nebija mazinājies. Tie, kas piedalījas sacensībās, baudīja skaisto
dienu un pricājās par lomiem.
Andris Magurs,
kluba priekšnieks

„Laternu stundā” pie Klīvlandes
tautiešiem
Klīvlandes latviešiem bija
iespēja tuvāk iepazīties ar
vairākiem Latvijas dzejniekiem Klīvlandes latviešu biedrības rīkotā mūzikālā izrādē
“Laternu stundā”.
Trīs mākslinieces no Latvijas – Ilze Grunte, Ieva Pļavniece un Raimonda Vazdika
uz Klīvlandi bija atvedušas
nostāstus par tikšanos ar dzejniekiem Rīgā. Aicinot uz
vakariņām viņas mājīgā
noskaņā uzbūra dzejnieku
mājokļus, pārmainot galdautus un atspirdzinājumus.
Raitā atstāstījumā izveidojās
dzejnieku tēli, priekšnesumam
netrūka nedz draiskuma, nedz
nopietnības arī dziesmu izvēlē.
Cits pēc cita stāstījumos
rindojās L. Briedis, M. Čaklais,
K. Dimiters, M. Melgalvs,
A Neibarts, J. Peters, O. Vācietis, M. Zālīte un I. Ziedonis,
un viņu dzeju rindas izskanēja
skaņražu M. Brauna, K. Dimitera, I. Kalniņa, U. Ozola,
R. Paula, V. Pūces un U. Stabulnieka kompozicijās. Programmā bija arī pašas Raimondas Vazdikas dzejas un
skaņdarbi.
Mūsu dzejnieki ir vienmēr
bijuši balsis, kas sauc uz
brīvību, un, klausoties šā
vakara mūzikālā priekšnesumā, klausītājus saistīja
iespēja pasmaidīt. Pacilāja arī
atziņa par mūsu tautas daudzveidīgajiem talantiem.
Pļavniece un Vazdika runāja
daudz, toties Ilze Grunte neteica ne vārda, bet viņa izcēlās
ar virtuozu ģitaras spēli.
Grunte spēlē vairākus instrumentus, ieskaitot divpadsmitstīgu ģitaru, viņa komponē
vairākos žanros. Ieva Pļavniece
ir kino, teātŗa un mūziklu
aktrise un dziedātāja, Dailes
teātrī spē lējusi vairākas
galvenās lomas. Raimonda
Vazdika, aktrise un dziedātāja,
ir arī režisore, choreografe,
komponiste un dzejniece.
Viņa ir tēlojusi Jaunajā Rīgas

teātrī, Dailes teātrī, Neat- miem, viņi baudīja arī ciekarīgajā teātrī, u.c.
nastu, ko bija sagādājušas
Sarīkojuma apmeklētāji Rīgas viešņas.
koncerta laikā sēdēja pie
galdiņiem ar atspirdzinājuAnda Sūna Cook

Aicinājums Kanadā dzīvojošiem
latviešu māksliniekiem
Mākslinieku vienības LATVIS un Latviešu centra Toronto
Mākslas komitejas rīkoto

Valsts Svētku tēlotājas mākslas izstādi
šogad atklās
18. novembrī, pl. 9.00
Centra mākslas galerijā.
Izstādē aicināti piedalīties visi Kanadā dzīvojošie latviešu
mākslinieki ar trīs darbiem, ne platākiem par 130 cm,
uzrādot nosaukumus latviski, apdari, lielumu, cenu,
autora vārdu, adresi un telefona numuru.
Ielogoti darbi iesniedzami žūrijas komisijai sestdien,
24. oktobrī, no pl. 10.00 līdz 12.00 Latviešu centrā,
4 Credit Union Dr., Toronto. No attālākām vietām darbus var sūtīt Ērikam Dzenim 31 Dove Lane, Thornhill
ON L3T 1W1 ar aprēķinu, lai tos saņemtu ne vēlāk kā
23. oktobrī. Tuvākai informācijai zvanīt 905-889-4207.
Visiem izstādes dalībniekiem par katru pieņemto darbu
jāmaksā $5.00 daļējai izdevumu segšanai. No pārdotiem
darbiem 15% paturēs rīcības komiteja. Darbi netiks
apdrošināti. Darbus varēs saņemt atpakaļ Centrā
19. novembrī, pl. 19.00.

Mākslinieku vienība LATVIS
Un centra Mākslas komiteja
ANTONS VARONKA,
dz. 1920. g. 7. febr., Asūnē,
Latvijā, miris 2009. g. 15. maijā
Grant, Minn. ASV.
Meklēju viņa radus
ASV un Latvijā.

Rīdziniece bez
kaitīgiem ieradumiem
meklē darbu
pensionāru
aprūpēšanai ASV.
Ir vīza un pieredze, kā
arī autovadītāja
tiesības.

Lūdzu rakstīt: J. J. Dimantam,
M.D., 2330 Innsbruck Parkway,
Minneapolis, Minn. 55421-2068
USA,

Tālr. +371 67 956 760

dimants@hotmail.com.

Pārdod māju & zemi

Kļūdas labojums

Iepriekšējā Laika numurā bijām kļūdījušies, pievienojot
fotoattēliem parakstus. Avainojamies lasītājiem un attēlotajām
personām! Publicējam attēlu ar attiecīgo parakstu.

Smiltenē, Dakteŗu ielā
cena: Ls 40 000
māja: 2 stāvi, dzīv. platība 150 m², 8 istabas,
daļēji veikts kapitāls remonts,
zeme & dārzs 1 933 m²
informācija: Ģirts Zēgners,
Liliju iela 104, Mārupe,
LV-2167, Latvija, tālr. 371-26850511,
girts.zegners@apollo.lv
IZĪRĒ nelielu māju Baltezerā, tikai 20 km no Vecrīgas,
meža ielokā ar plašu zemesgabalu. Pirts, kamīns un
terase. Saimnieku māja atrodas 50 m attālumā. Maksa
samazināta. Bildes pa e-pastu.

Kasieris Valdis Grasmanis ar kundzi Ariju

Tālrunis: 371 29447363, e-pasts: artis131@inbox.lv
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MEIJA & ASSOCIATES
Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068
janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
2009. Ziemsv tku st juma saiu savk anas datumi
un punkti vidien, dienvidos un Kalifornij!
(austrumkrasta datumus skat. nkamos Laika numuros)
------------------------

Skolotāja meklē
aukles vai pieskatītājas
darbu ģimenē.
Tālr. +371 67316566
(mob. +371 29817107)
e-pasts: spello123@inbox.lv

Jaunietis meklē iespēju
strādāt ASV vai Kanadā.
22 gadi, RTU absolvents.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tel.: 371 26330660
e-pasts: m.duksis@gmail.com

Vēlos sarakstīties ar
latviešiem Amerikā.
Inga Pilmane
4 Rathgory, Ardee
Co. Louth
Ireland.

Pārdodu Zemgales tautas tērpu:

Krekls - lielais raksts
Brunči - ar rozītēm
Josta, zeķes (rokām adītas)
Līgavas vainags
Lielums 14-16
Zvanīt 480-874-4842 Marija

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

Amerikas latvietim ir interese
pirkt latviešu gleznas.
Tālrunis 312-730-7459.

Teātra TT izrāde
''TIRITOMBA jeb ZELTA ZIVTIŅA"

PRIEDAINĒ
Trešdien, 14. oktobrī
pulksten 16.00
Informācija: J.Students 732-836-9750
Ieeja: $25

HUMORA VAKARS
Kopā ar populārāko Latvijas
teātru un televīzijas komiķi

Jāni Jarānu

PRIEDAINĒ
Sestdien, 17. oktobrī
pulksten 16.00
Vakara gaitā: Monologi, skeči, joki, tosti,
Latvijas dainas un visādas citas izdarības.

Atlant - pie Krsliiem, piektdien, 16. oktobr
Luisvill - ldzam zvant!, piektdien, 16. oktobr
Sv. P terburg , FL - Latvie u biedrbas nam, 17905 9th Ave, N. St. Petersburg, FL,
sestdien, 17. oktobr, 10:30 no rta
Losand elos – Latvie u sabiedrisk centr - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA,
svtdien, 25. oktobr no 10 rt -12:30 pp
Indianapol – Latvie u sabiedrisk centr – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN,
otrdien, 27. oktobr, no 5-6 vakar
ik g – St. Ptea Bazncas telps, 450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL,
tre dien, 28. oktobr, no 12:30-1:00 pp
Milvokos – Latvie u draudzes telps – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI,
tre dien, 28. oktobr, no 4-5 pp
Mineapol – Latvie u draudzes telps – 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 ldzam zvant!
Latvijas Ciem – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI, sestdien, 31. okt., 10:30 no rta
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 telps, 128 N. Elm, Saginaw, MI,
svtdien, 1. novembr, 11os no rta
Detroit – Sv. Pvila latv. Baznc, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI,
svtdien, 1. novembr, 5os pp
Kl vland – Latvie u draudzes telps, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107,
pirmdien, 2. novembr, 9os no rta

Pieemsim ar UPS stts pakas ldz 2009. g. 5. novembrim. Ja vlaties
saemt reistrcijas numurus pa telefonu, ldzam zvant uz:
(973) 744-6565 (spieiet 0) vai (201) 760-6427.
Msu epasts: anita@lasl.com • www.lasl.com
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Kultūras diena Filadelfijas S A R Ī K O J U M I
latviešu skolā

Silvija bija tos ar gudru ziņu
pirms tam novārījusi! Otrajā
šķēršļu gājiena pieturā Maijas
Brozovskas vadībā bērni mācījās
atrast Latviju uz lielās Eiropas
kartes. Mazajiem īpašu prieku
sagādāja iespēja mēģināt aizlidot
uz Latviju (diemžēl tikai uz
kartes!) ar papīra lidmašīnām,
kas veiksmīgi bija šim nolūkam
sagatavotas. Trešais šķēršļu
gājiena pieturas punkts bija
laukā, kur Inta Eckersone

uz spēļu istabu, kur notika
savstarpēja iepazīšanās un spēlēšanās. Pašreiz veidojas spēļu
grupiņa pirmsbērnudārza vecuma un bērnudārza vecuma
bērniem, kas tiksies apmēram
reizi mēnesī. Šajās tikšanās reizēs maziņie ne tikai rotaļāsies,
bet arī dziedās dziesmiņas, ies
rotaļās un dancos. Jauni dalībnieki ir laipni gaidīti! Ja jūs
vēlaties uzzināt ko vairāk vai
gribat pieteikt savu mazuli spēļu
grupiņai, lūdzu griezieties pie
skolas pārzines Silvijas Mežgailes (tel. 610-277-8072 vai
e-pasts roosters4@comcast.net).
Pirmajām kultūras dienas
aktīvitātēm sekoja jautra rotaļās
iešana. Par laimi, lielās lietavas
bija beigušās, tā ka varējām
izbaudīt svaigo āra gaisu un
priecēt acis ar skaisto baznīcas
apkārtni. Pēc “Kas dārzā?” bērni
varēja parādīt savas spējas,
piedaloties brīnišķīgi sagatavotā
šķēršļu gājienā, kas sastāvēja no
četrām pieturām. Vienā pieturpunktā katrs varēja pielikt
savu roku gardas dārzeņu zupas
tapšanā. Mazajiem burkānu
griešana veicās itin raiti, jo

iepazīstināja ar dažādu koku
lapām. Īpaši interesants bija
uzdevums doties meklēt koku
lapas, kas aug turpat baznīcas
territorijā! Ceturtais šķēršļu gājiena pieturpunkts bija Ritas
Vilciņas vadītā senlatviešu kalendāra iepazīšana skolas vecuma
bērniem, savukārt maziņie varēja
parotaļāties ar vilcieniņiem un
klucīšiem.
Pēc spraigā šķēršļu gājiena
norisinājās kas vēl spraigāks,
proti, Astrīdas Liziņas vadītās
tautas dejas. Bija patiešām aizkustinoši redzēt, jauno paaudzi
dancojam ar tādu azartu un dejotprieku. Lai raits solis arī turpmāk!
Pēc aktīvā rīta cēliena varējām
pamieloties pie bagātīgi klāta
galda, ko sagatavoja Inta Grunde,
Intas mamma, Silva Blassmanne
un Inta Jurcika, kā arī iepirkties
Miķeļdienas tirdziņā.
Nobeigumā jāizsaka liels
paldies jaukās Kultūras dienas
organizātorēm! Lai arī turpmāk
veicas šādu radošu dienu
veidošanā!
Guna Pantele

,,Humors un jautras dziesmas ir
labākā medicīna”, kuŗā piedalīsies aktrise Maija Ķuze, soprāns Sandra Ķuze un pianiste
Helēna Gintere no Toronto.
Ieejas maksa $20.00 personai;
skolēniem ieeja brīva.
• 11. novembrī plkst 11.00
Klīvlandes Daugavas Vanagu
apvienība aicina tautiešus piedalīties Lāčplēšu un varoņu godināšanā Sunset kapsētā pie
latviešu pieminekļa. Svētbrīdi
vadīs mācītāja Dr. Sarma Eglīte;
sekos uzruna, ziedu un vainaga
nolikšana.
LOSANDŽELOSA (CA)
• No 1. līdz 31. oktobrim
NORBERTELLEN GALLERY
(215 W. 6th Street, Suite #110)
Ērika Jerumaņa darbu izstāde
,,Fantastika un groteska”. Tālr.:
818-662-5041.
• 30. oktobrī plkst. 7.30 Jāņa
Circeņa stāstījums par Ķīnu.
• 25. oktobrī plkst. 12.30
draudzes bazārs.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 13. septembrī sākās jaunais
mācību gads Milvoku pulkveža
Oskara Kalpaka latviešu skolā.
Šogad zinības te apgūs 27 skolēni, kuŗu vecums ir 2-13 gadi.
Darbību uzsākusi rotaļgrupa,
kuŗā ir divi divus gadus veci

iepirkšanās centrā, St. Paulā.
Aktuālākie sarunu temati: veselības aprūpe Latvijā, 10.
Saeimas vēlēšanas 2010. gada
2. oktobrī, kā LR pavalstniekiem ārzemēs piedalīties vēlēšanās u. c. Visi laipni aicināti.
ŅUJORKA (NY)
• 31. oktobrī plkst. 2.30
mecosoprāna Birutas Grunvaldes un pianistes Šarlotas
Rosas Zandas koncerts A Haloween Afternoon bibliotēkā
Forest Hills (108-10-71 Ave,
Queens). B. Grunvalde dziedās
dažādas dziesmas par pusnakts
spokiem (,,Big Brown Bear;
,,With her Head Tucked Underneath her arm”), kā arī
franču, itaļu un spāņu dziesmas
un dziesmas no Brodveja
izrādēm. Šarlota Rosa Zanda
spēlēs K. Sensansa ,,Nāves deju”
un V. A. Mocarta skaņdarbus.
PRIEDAINE (NJ)
• 9. oktobrī plkst. 7.30 sadziedāšanās vakars un trīs tenoru koncerta videolentes izrāde biedrības nama lejas telpās.
Ieeja brīva. Lūdzu ņemt līdzi
groziņus.
• 14. oktobrī plkst. 4.00 Lauŗa
Gundaga komēdijas ,,Tiritomba
jeb Zelta zivtiņa” izrāde,
piedalās aktieŗi Juris Strenga,
Velta Straume, Anna Putniņa
un Arnolds Osis. Ieeja $25.00
• 17. oktobrī plkst. 4.00 humora vakars kopā ar populāro
Latvijas teātŗu kōmiķi Jāni
Jarānu. Ieeja $25.00
• 8. novembrī Longailendas
teātŗa kopas izrāde
,,Dzimšanas diena”.
Izrādē
piedalās
aktieŗi: Inta Krafta,
Dagnija SpunteleLapiņa, Māra Vilciņa,
Jānis Riekstiņš, Kārlis
Budkēvics,
Uldis
Stepe
SANFRANCISKO
(CA)
• 18. oktobrī plkst.
1:00 prof. Edgara
Skolēni un skolotāji pirmajā mācību dienā Andersona piemiņas
sarīkojums Draudzes
bērni. Skolā strādā 15 skolotāji. namā (425 Hoffman Ave.). Par
Skola darbosies pārzines prof. E. Andersona darbošanos
Renātes Blennertes vadībā.
stāstīs viņa laikabiedrs Gvīdo
Augusts. Ieeja par ziedojumu.
SIETLA (WA)
MINEAPOLE
• 24. oktobrī Sietlas latviešu
(MN)
centrā Vašingtonas universitātes
• 10. oktobrī Lauŗa Baltiešu studiju programmas
Gundara lugas “Ti- atbalstītāju rīkota Mārtiņballe.
ritomba jeb Zelta
SV. PĒTERSBURGA (FL)
zivtiņa” izrāde; pie15. oktobrī plkst. 13.00
dalās Dailes teātŗa Biedrības namā videoizrāde –
aktieŗi Velta Straume ieraksts no Latvijas Nacionālās
un Juris Strenga un operas atjaunotā nama atValmieras teātŗa ak- klāšanas koncerta, 2. daļa. Katieŗi Anna Puntiņa fija un cepumi. Visi laipni
un Arnolds Osis. aicināti! Ieejas ziedojums sākot
Izrādē piedalās aktieŗi: pirmā rindā Inta Režisors Lauris Gun- ar $3.00.
Krafta, Dagnija Spuntele-Lapiņa, Māra dars. Rīko LOAM.
20. oktobrī plkst. 10.00
Vilciņa; otrā rindā: Jānis Riekstiņš,
• 25. oktobrī plkst. Biedrības territorijas sakopšanas
Kārlis Budkēvics, Uldis Stepe
12.00 filmas Soviet talka, kurā paredzēts apgriezt
Story izrāde, rīko DV apkārtējos kokus un krūmus.
KLĪVLANDE (OH)
un LOAM.
Gaidīsim stiprus un darbīgus
• 8. novembrī plkst. 12. 30
• 30. oktobrī plkst. 7.00 aktieŗa vīrus!
Klīvlandes Daugavas Vanagu Jāņa Jarāna monoizrāde, rīko
apvienība rīko Lāčplēšu pie- LOAM un korporācija Selga.
DIEVKALPOJUMI
miņas aktu un apvienības 58
• 29. oktobrī, 12. novembrī
• Bostonas latv. ev. lut.
gadu darbības atceres svinības un 17. decembrī no plkst. 2.00 Trimdas dr.: 11. okt. plkst. 11.
Apvienotās draudzes zālē. Būs līdz 5.00 sarunu grupas dievk. 18. okt. plkst. 11.00
svētbrīdis, mielasts, gleznotāja ,,Dialogs” sanāksme Barnes & dievk. 25. okt. plkst.11.00
V. Krauca darbu izstāde, svētku Noble grāmatnīcas telpās pie Ticības atjaunošanas svētku
akts un svētku programma sarunu galda Har Mar dievk. ar dievg. Māc. Jogita
Foto: Ēriks Kākulis

Sestdien, 12. septembrī, Filadelfijas Sv. Jāņa Evaņģeliski
Luteriskās baznīcas paspārnē
noritēja Kultūras diena bērniem.
Diena bija īpaša, jo tajā tika gaidīti gan pavisam maziņie, gan
arī skolas vecuma bērni, gan
latviski runājošie, gan tie, kas
latviski nerunā. Ikviens bija laipni lūgts!
Kultūras diena sākās ar
svētbrīdi baznīcā. Pēc tam lielie
bērni devās uz skolu, bet mazie –

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
• 16. oktobrī plkst. 7.00
Latvijas aktieŗa Jāņa Jarāna
,,Humora vakars” Trimdas
draudzes zālē. Ieeja $20.00.
Aicina un rīko Jānis Bībelnieks
tālr.: 781-326-5085.
FILADELFIJA (PA)
• No 10. oktobra līdz 18. oktobrim mākslas darbu izstāde
Brīvo latvju biedrībā. Atklāšana
10. oktobrī plkst. 4.00, plkst.
6.00 vakariņas ar māksliniekiem.
• 16., 17. un 18. oktobrī
Latviešu fonda ,,Nedēļas nogale
nākotnei”, Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās (531 N. 7th
St.). 16. okt. plkst. 7.00 “sadraudzības stunda”, latviešu
mākslinieku izstāde (rīko FBLB
un ALMA, līdz 18. okt.), Latvijas
Okupācijas mūzeja dokumentālās filmas ar mūzeja Video
krājuma vadītājas, vēsturnieces
Leldes Neimanes komentāriem
(filmu skate ar komentāriem
turpināsies līdz svētdienai), 17.
okt., no plkst. 1.00 līdz 5.00
Latviešu fonda gada sapulce,
Valža Muižnieka piemiņa; plkst.
6.00 kopīgas vakariņas un rakstnieka, režisora un literātūras
zinātnieka Jura Rozīša (Zviedrija) priekšlasījums; pēc tam
saviesīga dzīve ar mūziku. Ieeja
visam vakaram, ieskaitot
vakariņas, $25. 18. okt., plkst.
12.00
atvadu
pusdienas
(brunch); plkst. 2.00 Longailendas Teātŗa kopas uzvedums:
Ulža Siliņa parafraze – “Dzimšanas diena”. Komēdija vienā
cēlienā. Piedalās Dagnija Spuntele Lapiņa, Jānis Riekstiņš,
Kārlis Budkēvičs, Māra Vilciņa,
Ulža Stepes režijā; pēc izrādes
Okupācijas mūzeja dokumentālās filmas ar komentāriem.
Ieeja uz teātri un filmām $10.
Sestdienas un svētdienas rītā –
LF padomes sēde un, ja piesakās
interesenti, Filadelfijas vecpilsētas apskate. Visi laipni ielūgti!
Sīkāka informācija: vbasens@
live.com.
• 18. oktobrī Longailendas
teātŗa kopas izrāde ,,Dzimšanas
diena” (pēc Ulža Siliņa).
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DIEVKALPOJUMI
Mingina. Pēc dievk. pie kafijas
galda pārrunas par Brazīlijas
mūsdienu rakstnieka Paulu
Koelju gramatu ,,Alķīmiķis”.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 18. okt. plkst. 11.00
Kvēkertaunā Ticības atjaunošanas svētku dievk. Pēc dievk.
kafija. 25. okt. plkst. 3.00
Lankasterā Ticības atjaunošanas svētku dievk. Māc. Dr.
A. Ziedonis, māc. Dr.
R. Ziedone.
• Čikāgas katoļu kopa: 25.
okt. plkst. 12.00 dievk.
Immaculate Conception baznīcā
(7211 W.Talcott Ave.).
• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut.
dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI):
11. okt. dievk., 18. okt. dievk.
ar dievg. 21. okt. dievk., pēc
dievk. pārrunas, kafija. 1. nov.
Ticības atjaunošanas svētku
dievk. 8. nov. dievk., pēc dievk.
DV tīkota LKOK atcere. Dievk.
sākas plkst. 10.00. Māc. diakons
F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-3435
; ērģ.: Dr. Silvija Lizlova, Laila
Upīte un Aija Greiema.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073, tālr.: 610-353-2227):
11. okt. laju dievk. 18. okt.
dievk. 25. okt. dievk. angļu val.
ar dievk. 1. nov. dievk. ar dievg.
8. nov. dievk. Dievk. sākas
plkst. 11.00.
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr 11. okt. Pļaujas svētki katoļu
draudzē. 18. okt. plkst. 10.00
dievk. 25. okt. svecīšu vakars
Woodlawn kapsētā. 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:
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.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: dievk. 11. okt.,18. okt.,
25. okt. plkst. 11.00 dievk. Prāv.
D. Kaņeps.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: Māc. M. CepureZemmele. 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.: 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.:
11. okt. plkst. 12.00 kapusvētki
latviešu kapos Katskiļos,
Tannersville, NY.
• 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

Mūsu mīļā

• 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.
• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: 18. okt. plkst. 2.00 Pļaujas
svētku dievk. ar dievgaldu
Trīsvienības baznīcā (35
Furman Str.) Skenektedijā. Prāv.
O. Sniedze, ērģ. D.VitušinskaBaltazara. Dz. grām. Pēc dievk.
groziņu azaids.
• Vašingtonas (DC) lat. ev.
lut. dr.: http://www.dcdraudze.
org

Dr. Elga
Mirdza
Mazkalniņa
mūžībā

VERONIKA IVANOVS,
DZIM. RUMPS

dzimusi 1922. gada 16. jūnijā Ludzā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 19. septembrī Ņudžersijā, ASV
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļā sirds
Uz mūžiem pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
(A.Vējāns)

Skumjās un mīlestībā
VĪRS GEORGS
MEITA UN DĒLS AR ĢIMENĒM
MĀSA UN RADI

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

LEONĪDS PILSUMS
dzimis 1916. gada 20. aprīlī,
miris 2009. gada 27. jūlijā

Augšā, aiz zvaigznēm tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies bij...

Mīlestībā viņu piemin
MEITA AIJA
MAZDĒLS KRIŠJĀNIS AR SIEVU MAIRU
MAZMAZMEITAS ALĪNA UN ALISA
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi

ERNA EMMA BĒRZIŅŠ,
dzim. BUNDE

dzimusi 1917. gada 24. martā Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2009. gada 28. jūnijā Dubuque, IA, ASV

Dr. Elga Mirdza Mazkalniņa
(dzimusi Dzērve 1923. gada
13. decembrī Rīgā) aizvēra acis
uz mūžu 29. augustā 85 gadu
vecumā savās mājās Parmā,
Ohaijo pavalstī. Latvijā viņa
piedzīvoja krievu un vācu
okupāciju un Otrā pasaules
kaŗa beigās devās trimdā. Vācijas pilsētā Hamburgā Elga
Dzērve iepazinās ar Jāni Hugo
Mazkalniņu, un 1946. gada 5.
oktobrī abi apprecējās. Elga
Mazkalniņa Minsterē beidza
universitāti. Ģimene 1951. gadā
ieceļoja Amerikā un apmetās uz
dzīvi Ņujorkā. Elga Mazkalniņa
te turpināja studijas medicīnā,
bet 1956. gadā ģimene pārcēlās
uz Klīvlandi Ohaijo pavalstī,
Elga ieguva ārsta licenci un
strādāja par psīchiatri Parmas
hospitālī. Savā psīchiatrijas
klīniku Parmā viņa 50 gadu
pieņēma pacientus – pieaugušos,
bērnus un pusaudžus. Elgai
Mirdzai Mazkalniņai patika
strādāt dārzā, viņa bija teicama
pavāre. Mācītāja Sarma Eglīte
nelaiķi izvadīja 3. septembrī no
Buša bēŗu nama (Busch Funeral
Home).
Sēro dzīvesbiedrs dr. Hugo
Mazkalniņš, meita Laura un
Freds Kinneji (Kinney), dēls
Andijs Mazkalniņš un Bonnija
(Bonnie) Mazkalniņa, mazdēls
Patriks Kinnejs, mazmeita
Dženifera Kandella (Candell),
mazmazdēls Džozefs Kandells.

Red.

Par viņu ļoti sēro
BĒRNI MIRDZA, INESE UN AIVARS
MAZBĒRNI AIMEE, ALEX, LARISA
MAZMAZBĒRNI HALEY, HANNAH, LOGAN
MĀSAS ANNA (ASV), VELTA (LATVIJA)
RADI, DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

...pie ziliem sapņu kalniem
Beigās visi satiekamies,
Pāri tumšām dzīves lejām
Ceļas zili sapņu kalni...
K. Ievins

Tikai nesen pienāca ziņa, ka Dieva svētajā mūža miegā aizmigusi mūsu mīļā
M. Bekeres ģimnazijas 1932. gada abituriente
un 1991. gada 5. jūlija Toronto, Canada, skolas salidojuma dalībniece

VERA PAPĒDE,
dzimusi BĒRZIŅA

dzimusi 1912. gada 13. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2007. gada 14. decembrī Minneapolis, Minnesota, ASV
Ja tev ar svešumā jāaiziet bija
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.
(Fricis Bārda)

Veriņu mīļā piemiņā vienmēr paturēs
M. BEKERES ĢIMNAZIJAS SAIME
SVEŠUMĀ UN DZIMTENĒ

Mūžīgā mierā aizgājis mūsu mīļais
brālis, svainis un onkulis

PĒTERIS DAUGAVIETIS
dzimis 1916. gada 11. februārī Latvijā,
miris 2009. gada 25. septembrī Grand Rapidos, Mičiganā
Dziļās sērās
BRĀLIS ZIGFRIDS AR SIEVU PAULĪNI ZADVINSKIS
VIŅU DĒLI JĀNIS, EDMUNDS, PĒTERIS AR SIEVU LINDU
MEITIŅĀM MADELĒNU, BONIJU UN DAVIDS
AR SIEVU INGU ZADVINSKIS
Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs,
un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam. LATVIJĀ MĀSA ŅINA MASIĻŪNE AR DĒLU RAIMUNDU
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LAIKS

2009. gada 10. oktobris – 16. oktobris

SPORTS

LHH 12. golfa spēles Lansingā
golfa
turnīra
sadraudzības
vakarā
Sietlas
latviešu namā allaž
ierodas krietns
skaits atbalstītāju
un kāpēc gan ne?!
Jau zināms, ka būs
gardas vakariņas,
plašs
dzērienu
klāsts,
nemaz
nerunājot
par
labvēlīgo attieksmi
citam pret citu.
Ilggadējie turnīra
rīkotāji Rolands
un
LHH golfa spēļu dalībnieki. 1 rindā no kr: Frana Rava, Andris Spielbergs, Abermanis
Ārija Spielberga, Kolins Korbs, Juris Moruss, Valdis Vītols, Ligita Ķepīte, Edmunds Leitis
visu
Uģis Augenbergs; 2. rindā: Maršija (Marcia) Vasare, Vija Markova, Elisa nevarētu
Korba, Daina Korba, Gunārs Spielbergs, Andris Runka, Jānis Dapķis; 3. paveikt, ja nebūtu
rindā: Jānis Šverns, Kārlis Druva, Dvaits Michelsons (Dwight Michelson), daudz palīgu, kuŗi
Jānis Priede, Jānis Kuģītis, Jānis Rikāns, Aldis Zuika, Atis Markovs, Pēteris atbalsta financiāli,
Oade, Kristīne Putne, Džons Greiems, Džošua Greiems; 4. rindā: Druvis ziedo
vērtīgas
Moruss, Treisija Morusa, Jānis Māliņš, Pēteris Sprenne, Uldis Rava, Eriks mantas
izlozei,
Ziediņš, Ģirts Austriņš, Gunārs Vasaris, Roberts Putnis, Eriks Putnis.
reklāmē
savus
uzņēmumus golfa
Lansingas LHH vienības golfisti un sporta entuziasti golfa laukumā, kā arī tie, kuŗi neliedz
12. gadskārtējās golfa spēles kluba telpās mielojās, uz veran- padomu un iegulda darbu.
notika 12. septembrī Wheatfield das atpūtās, paciemojās siltā
Viens no SLGA padomes loValley Golf Club laukumā Vil- saulīte.
cekļiem man vaicāja, ko vajadzētu
jamstonas pilsētā Mičigenas pa13. LHH golfa spēles notiks šī darīt, lai sacensības ieinteresētu
valstī. Agrā miglainā sestdienas paša golfa kluba zālienos 2010. plašāku latviešu sabiedrību un
rītā ieradās 37 ņipri golfisti, un gada 18. septembrī. Visi laipni Sietlas latviešu golfa apvienības
līdz saulainai pēcpusdienai viņu aicināti piedalīties. Paldies Lan- 10 gadu jubilejas sacensībās
panākumi bija šādi:
singas LHH golfa spēļu rīkotājiem ierastos sportisti no visām ASV
Vienībām 1. vietā Džons Grei- Ģirtam Austriņam, Ligitai Ķe- pavalstīm.
ams (John Graham), Džošua pītei, Jurim Morusam un Valdim
Mana atbilde ir pavisam
Greiams (Joshua Graham), Ligita Vītolam.
vienkārša: ,,Mums ir pieredzējuši
Ķepīte, Pēteris Oade; 2. vietā –
Gundega Ozola
sacīkšu rīkotāji, golfa laukums,
Jānis Māliņš, Andris Spielbergs,
kuŗa vadība atvēl to lietot,
Ārija Spielberga, Pēteris Sprenne;
pavisam tuvu Latviešu nams,
3. vietā – Jānis Dapķis, Kolins Golfa turnīrs Sietlā Sietlas latviešu sabiedrība mūs
Korbs (Colin Korb), Elisa Korba
Sietlas latviešu golfa apvienība atbalsta, tātad gaidām ciemiņus
(SLGA) jau astoto gadu pēc viesmīlīgajā, skaistajā Sietlā.”
(Korb), Valdis Vītols.
Ar vissekmīgākajiem tālsitie- kārtas rīkoja latviešu golfa turniem (longest drive) izcēlās sie- nīru. Golfa laukumā netālu no
Pēteris Galiņš
vietes Treisija (Tracy) Morusa, Sietlas latviešu nama, pulcējās
Foto: Doug Wolf
Daina Korba, vīrieši Jānis Māliņš, latviešu golfisti no malu malām.
Andris Runka. Bumbiņu vistu- Laika apstākļi bija lieliski – 85°
VEF gatavojas
vāk stabiņam (closest to the pin) F! Golfs, ko Latvijā, īpaši vecākā
raidīja Jānis Māliņš un Andris paaudze, tikpat kā nepazina,
sezonai
Spielbergs; Kolins Korbs iegrem- tagad ir iecienīts sporta veids, un
dēja bumbiņu bedrītē no vis- turnīrā Sietlā piedalījās abu dziVEF basketbola vienības plāni
lielākā attāluma (longest putt). mumu pārstāvji no ziedošiem jaunajai basketbola sezonai ir ļoti
Labākās vienības un spēlētāji jaunības gadiem līdz pat sirmam nopietni un plaši. Vienība
saņēma balvas – golfa krekliņus vecumam. Golfa sacīkstēs valda startējusi un vēl tikai startēs
ar Māras Mesas darinātām LHH jauka gaisotne, šis sporta veids četrās sacensībās gandrīz vienvienības latviešu saulītes zīmēm, cilvēkus sadraudzē. Ikviens laikus. Latvijas Basketbola līgā
jaunas golfa bumbiņas un vīnu. spēlētājs ir atbildīgs par savu (LBL) galvenais mērķis būs cīņa
Sacensībās piedalījās 28 vīrieši, darbību un, ja sitiens neizdodas, par meistartitulu, bet Baltijas
9 sievietes no Mičigenas, In- neviens no vienības partneŗiem basketbola līgā (BBL) – iekļūšana
dianas, Ilinojas, Ohaijo, Ņujorkas to neiztirzā, bet slavē, kas izde- četru labāko vienību skaitā.
un Džordžijas latviešu centriem. vies labi. Tāpēc golfa laukumā Savukārt Eiropas kausu izcīņā
Visjaunākā spēlētāja bija 14 gadu vienību sacensībās redz ļoti maz līdz ar VEF apvienojušās Krievecā Ārija Spielberga. Pēc spēlēm bēdīgu seju, jo tikai ar pozitīvu vijas, Ukrainas, Lietuvas un Igauenerģiju var sas- nijas klubu vienības, galvenais
niegt iespējami uzdevums būs pieredzes uzkrālabākos rezul- šana.
tātus.
Protams, lielāku mērķu izLīksms
un virzīšanu šajos divos turnīros
draudzīgs noska- varētu uzskatīt zināmā mērā par
ņojums
bija avantūrisku, jo VEF rindās puljūtams
dažas cēti galvenokārt gados jauni basstundas pirms ketbolisti. Piemēram, Latvijas
turnīra sākšanās valstsvienības
dalībnieks
un turpinājās vēl 36. Eiropas meistarsacīkstēs, uzilgi pēc tā beigām brucējs Gatis Jachovičs (200 cm,
Sietlas latviešu 25 gadi), perspektīvais amerikāņu
namā.
Kamēr saspēles vadītājs Alekss Renfro
golfisti cīnījās ar (190 cm, 23 gadi), spēka uzbrucējs
bumbiņas iemā- Jurijs Aleksejevs (202 cm,
nīšanu mazajā 24 gadi), jaunais centra spēlētājs
bedrītē,
saim- Andrejs Šeļakovs (208 cm,
nieces čakli klāja 21 gads), kā arī perspektīvais
LHH golfa spēļu rīcības komiteja: no kr.: galdus, gaidot gan krievu centra spēlētājs Ivans
gan Ņeļubovs (207 cm, 21 gads).
Valdis Vītols, Ligita Ķepīte, Ģirts Austriņš, golfistus,
skatītājus. Pēc Klubā spēlē arī perspektīvākais
Juris Moruss

1. vietas ieguvēji, no kreisās: Imants Bušs (Bush), Gunārs
Bluķis, Niks Bluķis, Imants Leitis

2. vietas ieguvēji, no kreisās: Kārlis Krastiņš, Niks Krastiņš,
Kristīne Krastiņa, Pauls Berkolds

3. vietas ieguvēji, no kreisās: Ērls Edvards (Earl Edward),
Džūlija Tonninga (Julie Tonning) Pauls Zommers, Pēteris
Galiņš

latviešu uzbrucējs Žanis Peiners
(203 cm, 19 gadi).
„Sezona VEF vienībai būs gaŗa
un saspringta, ar daudzām
spēlēm četros dažādos turnīros,”
uzsvēra Valdis Valters. „Šis kopš
vienības izveidošanas būs trešais
gads. Pirms diviem teicu, ka
mērķis trešajā sezonā ir cīnīties
par valsts meistaru titulu, un
pašreizējā situācija ir tāda, ka tas
ir pilnīgi reāli.”

„Mēs centīsimies panākt, lai
VEF spēlē tādā stilā kā pag. gs.
80. gados šīs vienības priekštece
ar tādu pašu nosaukumu, rādot
ātru basketbolu, ar bezkompromisa cīņu pa visu laukumu.
Skatītājiem šāds basketbols patīk.
Pretiniekus segsim pa visu laukumu, un, ja viņi nespēs izturēt
mūsu piedāvāto tempu, mums
radīsies izredzes gūt panākumu.”
P.K.

