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Latvijas vēstnieks 5. oktobrī 
ieradās Mičigenas galvaspilsētā 
Lansingā, lai tiktos ar Mičigenas 
Nacionālās gvardes (National  
Guard) vadību un pārrunātu 
turpmāko sadarbību ar Latvijas 
zemessargiem un militāriem 
spēkiem. Grandrapidu presē 
rakstīts, ka Mičigenas Nacionālā 
gvarde sāka trenēt latviešu ka -
reivjus 1993. gadā. Pērn Miči -
genas un Latvijas kareivju ap -
vienotā vienība ieradās Afga -
nistānā, lai apmācītu turienes 
kaŗavīrus. Vēstnieks ticies arī ar 
Mičigenas gubernātori Dženi -
feru Gran  holmu, kopā apska -
tījuši Grayling nometni, kur 
latviešu kaŗavīri mācās Na  cio -
nālās gvardes ko  mandieŗa  ģe -
nerālmajora To  masa Katlera 
(Cutler) vadībā. Arī Grandrapidu 
Daugavas Vanagu apvienība 
piedalījusies šajā sadarbībā, 
uzņemot Latvijas kaŗavīrus sa -
vās mājās un atbalstot viņu 
rosmes sadarbībā ar Mičigenas 
Nacionālo gvardi. 

Vakarā vēstnieks A. Pilde-
govičs ieradās Grandrapidu 
latviešu biedrībā, lai tiktos ar 
tautiešiem un pasniegtu Latvijas 
valsts augstāko atzinību – 
ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu 
ordeni šī raksta autorei Julietai 
Rumbergai. Andrejs Pildegovičs 
nolasīja Latvijas Valsts prezi-
denta Valža Zatlera vēstuli:  
,,Lat  vijas valsts un Ordeņu ka -
pitula vārdā sūtu jums sirsnīgus 
sveicienus, sa  ņemot Latvijas 
valsts augstāko apbalvojumu – 
Triju Zvaigžņu ordeni! Jūsu 
aktīvais darbs un nesavtīgās 
rūpes, kalpojot lat  viešiem un 
Latvijai, rūpējoties par latviešu 
sabiedrību trimdā, ir neat -
sveŗams ieguldījums lat  vietības 
uzturēšanā un mūsu tautības 
kopības saglabāšanā sve  šumā. 

Latvijas vēstnieka Andreja Pildegoviča vizīte Grandrapidos

Jūsu apzinātais un de   dzīgais 
ceļš uz latvietību, veltot sava 
mūža lielāko daļu latviešu 
kultūras un jaunatnes latviskās 
izglītības veicināšanai un na -
cionāli patriotiskajai audzinā -
šanai, aktīvi darbojoties žurnālā 
Treji Vārti un laikrakstā Laiks ir 
nenovērtējams devums trim   das 
latviešu kopienai un Latvijai. 
Visdziļākā pateicība Jums par 
paveikto. Turpināsim savas pū -
les veltīt latviešiem un Latvijai, 
cik mūsu spēkos! Vēlreiz ap -
sveicu jūs ar Latvijas valsts 
apbalvojuma  saņemšanu!” 

Sarīkojumā ievadrunu teica dr. 
Zigfrids Zadvinskis uzsveŗot, ka 
mēs neesam nekādi klaida 
latvieši, bet gan cilvēki, kuŗi bija 
spiesti bēgt no padomju varas 
nežēlīgā režīma un nekad 

nepārtrauca kalpot latviešu tau-
tai un Latvijai ceļā uz brīvību un 
neatkarību. 

Vēstnieks Andrejs Pildegovičs 
uzrunā atzina trimdas latviešu 
darba nozīmi Latvijas neatkarī -
bas atgūšanā un latvietības 
uzturēšanā ASV.

Pēc kopīgi nodziedātas Latvijas 
valsts himnas vēstnieks šī raksta 
autorei Julietai Rumbergai pa -
sniedza Triju Zvaigžņu ordeni, 
un  dr. Z. Zadvinskis uzaicināja  
nodziedāt ,,Nevis slinkojot un 
pūstot”. 

Apsveikumus saņēmu no 
Grandrapidu organizāciju va -
dītājiem: Pensionāru biedrības 
priekšnieces Paulīnes Zadvin -
skas, Latviešu biedrības priekš-
nieces dr. Līgas Gonzalesas, 
Latviešu ev. lut. draudzes 

priekšnieces Birutas Auziņas, 
Daugavas Vanagu ap  vienības 
priekšnieces Olgas Jansones, 
Kreditsabiedrības prezidenta  
Ivara Petrovska, kā arī no 
draudzenēm  Dzintras Korne-
tas, Rutas Vanuškas, Mai  gas 
Kildišas un meitas Džulītes.

Sirsnīgi pateicos vēstniekam 
A. Pildegovičam, visiem orga -
nizāciju vadītājiem, sarīkojumu 
dalībniekiem un daudziem 
kopīgā darba darītājiem, kuŗi 
jau aizsaulē. Zelma Lapsiņa 
pirmā mani aicināja strādāt 
latviešu skolā, Eduards Avots –  
Gaŗezera vasaras vidusskolā, 
Ilga Grava – Kursas vidusskolā; 
esmu pateicīga Robertam Krūk-
lītim, kas aicināja strādāt Gaujas 
apgādā, izdodot grāmatas un 
žurnālu Treji Vārti,  visiem, kuŗi 
darbojās literārās un teātŗa 
kopās, skolu darbā un jaunat-
nes audzināšanā.  Panākumus 
spējam gūt tikai kopīgā darbā 
vienam mērķim, kalpojot mūsu 
mīļai Latvijai.

Svētku mielasta laikā ritēja 
interesantas savstarpējas sarunas. 
Vissirsnīgāko pateicību pelnījis 
dr. Z. Zadvinskis – viņš atveda 
vēstnieku no Lansingas un 
sagādāja viņam naktsmājas.

Grandrapidu organizāciju 
padomes prezidējošā orga  ni -
zācija šogad ir latviešu ev. lut. 
draudze. Priekšnieces Birutas 
Auziņas vadībā 6. oktobŗa rītā  
rīkoja brokastis un tikšanos ar 
Latvijas vēstnieku ASV. A. Pil -
degoviču uz brokastīm atveda 
dr. Z. Za  dvinskis un Paulīne 
Zadvinska. Vēstnieks izskaid-
roja apstākļus Latvijā. Stāvoklis 
patlaban ir grūts, bet ne bez -
cerīgs, un Latvijas iedzīvotāji 
nedomā nespēkā nolaist rokas. 
Vēstnieks domā, ka ekono-
miskai  krizei varētu būt arī kā -

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs 5. oktobrī 
Grandrapidu latviešu biedrības namā pasniedz Julietai 
Rumbergai Triju Zvaigžņu ordeni

da pozitīva nozīme, iespējams, 
tā iemācīs cilvēkus dzīvot savu 
iespēju robežās. Grūtības ir 
tiem, kuŗi no bankām aiz -
ņēmušies daudz naudas, jo 
parādus atmaksāt nav viegli.  
Bezdarbs ir liels, darbavietas 
cenšas iztikt ar mazāku dar-
binieku skaitu, arī Latvijas vēst-
niecībā Vašingtonā tagad strādā 
tikai pieci darbinieki.

Latvija saņēmusi ievērojamu 
Eiropas Savienības pabalstu un, 
būdama   NATO dalībvalsts, ir 
drošāka kā jebkad. Satraukums 
radās pēc ASV prezidenta lē -
muma mainīt iepriekšējā prezi-
denta aizsardzības plānu Eiropā, 
gan solot labāku plānu, bet ar 
plānu vien nepietiek. Latvijas 
iedzīvotāji cer, ka ASV amat-
personas paliks uzticīgas savam 
solījumam būt stingriem pret 
varu, kas grib kaitēt Eiropas un 
ASV līdzšinējām kultūras un 
polītikām aktīvitātēm. Latvijas 
laukos tiek apvienotas skolas, 
kuŗās skolēnu skaits stipri saru-
cis. Rīgā slēgtas desmit krievu 
skolas, bet iepriecina, ka skolās 
obligāti būs jāmāca Latvijas 
vēsture.

Polītiskā dzīvē vēl arvien 
vērojams 50 gadu okupācijas 
ietekme. Latvijai atgūstot ne -
atkarību, viss bija jāsāk no gala 
visās nozarēs. Tautai jāpārvar 
kūtrums un jāpiedalās vēlēšanās, 
jo galvenais ir tautas balss. Pati 
tauta ievēlēja A. Rubiku Eiropas 
Savienībā. Tautai ir spēks! Šis 
spēks tikai jāapzinās un liet -
derīgi jāizmanto. 

Vēstnieks atzina, ka, viesojoties 
Mičigenā un tiekoties ar Na -
cionālās gvardes pārstāvjiem un 
Grandrapidu tautiešiem, daudz 
ieguvis.  

Julieta Rumberga

 Darbi bij. Latvijas skautu 
prezidenta ģenerāļa Kārļa Gop-
pera fonda balvām literātūrā, 
mūzikā, tēlotājmākslās un arī 
darbi, kuŗi šīm katēgorijām 
neatbilst, bet ir nozīmīgi jau-
natnes latviskai audzināšanai, 
iesūtāmi vai piesakāmi  (grūti 
pārsūtāmi tēlotājmākslas darbi) 
fonda valdei līdz 2009. gada 
31. decembrim. tos adresējot: 
Goppera Fonds P. O. 4235, Troy 
MI  48099

Godalgos tikai jaundarbus – 
oriģināldarbus, kuŗi publicēti 
vai radīti 2009. gadā ārpus 
Latvijas vai kuŗu manuskripti 
piesūtīti vai pieteikti fonda val-
dei līdz 2009. gada 31. decem-
brim. Iesūtītājs var arī nebūt 
pats autors. Darbi iesūtāmi 
četros eksemplāros. Balvu 
nepiešķiŗ vienam autoram divus 
gadus pēc kārtas.

Godalgošanas komisija lē -
mumus izsludinās 2010. gada 

2. aprīlī, ģenerāļa K. Goppera 
dzimšanas atceres dienā.

Balvu literātūrā piešķirs dar-
bam, kas veicinātu jaunatnes 
audzināšanu latviskā garā, 
piem., dzejoļu krājumam vai 
gaŗākai poēmai, balādei, ro -
mānam, plašākam stāstam, 
pastāstam, novelei vai tēlo  ju -
mam, vai stāstu, pastāstu, no -
veļu krājumam.  Balvu mūzikā 
piešķirs darbam, kas veicinātu 
jaunatnes audzināšanu latviskās 

mūzikas izpratnei, piem., 
dziesmu krājumam balsij vai 
jauniešu ansamblim, instru -
men  tālai oriģinālmūzikai vai 
folkloras apdarei, mūzikai ska -
tuves uzvedumiem un mūzikas 
mācībmateriāliem. Balvu tēlo -
tājmākslās piešķirs darbam, kas 
veicinātu jaunatnes audzināšanu 
latviskās glezniecības izpratnē, 
piem., tēlotājmākslas ciklam ar 
latvisku tematiku, skatuves 
ietērpam jaunatnes uzvedu-

mam vai ilustrācijām literāram 
darbam. Ja tēlotājmākslas darbs 
ir liela izmēra, jāatsūta fo -
toattēli.

Īpašu balvu var piešķirt dar-
bam, kas neatbilst minētajām 
katēgorijām, bet ir nozīmīgs 
jaunatnes latviskai audzinā -
šanai.

Ikvienas balvas lielums ir ASV 
$1000.

Ģen. Kārļa Goppera fonda valdes paziņojums
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

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

P. S.  Vēlamies izteikt lielu paldies tiem mūsu lasītājiem, kuŗi jau mūs apsveikuši un... pasnieguši 
dāvanas. Labākā dāvana – Laika abonements, ko varam nosūtīt pēc sava ieskata:

• kādai latviešu skoliņai Amerikā,
• dzimtajai skolai vai kādai bibliotēkai Latvijā,

• draugam Latvijā vai citur pasaulē.

Redakcijas rīcībā ir DV CV Pārstāvniecības iesūtīts saraksts ar sirmo leģionāru adresēm, kuŗi 
vēlas saņemt mūsu avīzi, bet nevar to atļauties.

Paldies Ivaram Galiņam, Dacei Micānei Zālītei un Andrim Ritmanim par literārajiem 
novēlējumiem, kuŗus publicēsim Laika jubilejas numurā!

Uz tikšanos Rīgā vai laikraksta slejās!

Lasītāju balsis
Par vārdu „režīms”
Es brīnos, no kuŗa laika un 

kuŗā valstī režīms pēkšņi kļuvis 
tik maigs, ka būtu jāraksta 
sieviešu kārtā – režīma, kā Lai -
mons Zvaigzne (Laiks, nr. 34) 
iesaka. Man liekas, ka viņš būs 
par daudz salasījies tajā grāmatā, 
ko pats pieminējis, – „Mērnieku 
laiki”. 

Kanaks, Anglijā 
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Reizē priecīgi un skumji

Tuvojas diena, kad svinam 
Latvijas valsts dibināšanu – 
1918. gada 18. novembris.

Ar šo dienu saistās vairāku 
paaudžu vēlmju piepildījums  – 
dzīvot savā neatkarīgā valstī.
Pēc pussimt gadu pārtraukuma 
esam varējuši atkal būt priecīgi 
par 1990. gadā necerēti atgūto 
brīvību. Šim priekam tomēr līdzi 
iet skumjas, ka viss nav noticis tā, 
kā vajadzētu.

Kur ir Latvija pēc deviņpadsmit 
brīvības gadiem tagad? Kur bija 
Latvija pēc 19 brīvības gadiem 
1937. gadā?

Pašlaik uz izglītības, mākslas 
un veco ļaužu rēķina grib salāpīt 

budžeta deficitu, ko savā valstī 
radījusi valdības nemākulīgā 
saimniekošana. Ir vesela virkne 
darījumu, kuŗos valsts ir zaudēju-
si miljonu miljonus. Vispār –  
da  rījumos ar citām valstīm Lat-
vija vienmēr bijusi zaudētāja. Arī 
juridiskajā jomā nav bijis veik -
smes. Latviju spējuši piemuļķot 
pat bijušie komūnisti. Deviņ -
padsmit brīvības gados Latvija 
zaudējusi vairāk cilvēku, nekā 
boļševiki aizveda uz Sibiriju... Ja 
1937. gadā Latvija bija kļuvusi 
par ražotājvalsti ar vērā ņemamu 
labklājību, kas savus ražojumus 
eksportē uz ārzemēm, tad tagad 
pat kartupeļi tiek ievesti no citu-

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     Kopā.....
                    Ārpus ASV – par pirmo $2,50
  par katru nākamo $1,50            Kopā......  
              Kopā pievienoju                        US $.......   

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

LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS – 2010
JAUNAIS LAIKA KALENDĀRS KLĀT!

rienes. Kauns visaugstākā pa -
kāpē! Ja 1937. gadā tika celtas 
sko  las, veidotas rūpnīcas, tad ta -
gad profesoru algas mēģina no -
nivelēt sētnieku līmenī. Arī ne -
kad pašu latviešu starpā nav 
bijusi tik liela ekonomiskā plaisa 
starp tiem, kam ir, un tiem, kam 
nav. 

Taču Latvijai ir bijuši nekad 
nepiedzīvoti panākumi mākslās 
un sportā. Latviju pamatoti dēvē 
par mākslas lielvalsti. Nav prā -
tam aptveŗams, ka arī šo iestāžu 
budžetus mēģina pamatīgi ap -
cirpt. Bez vainas nav ne likum -
devēji, ne prezidenti, ne daudzās 
ministrijas ar ministriem priekš -

galā, par polītiskajām partijām 
nemaz nerunājot. Nesaprotami, 
ka augsti skoloti un gudri cilvēki 
var būt tādi neprašas valsts dar-
bā! Vērojama milzīga alkatība 
iedzīvoties uz valsts rēķina. 
Rīcība ir bijusi līdzīga pirku-
miem ar kreditkarti. Bet krediti 
ir jāatmaksā un, lai atmaksātu, 
vajadzīga nauda, lai būtu nauda, 
tā jānopelna. Te, lūk, ir nākotnes 
atslēga. Latvijai jāiemācās naudu 
pelnīt, ne tikai to tērēt. Arī turīgie 
ārzemju latvieši nav kautrējušies 
„reālizēt” Latvijas īpašumus, pat 
tos pārdodot krieviem... 

Dzejnieks Jānis Rainis runāja 
par tiltiem, kas ved uz jaunu cilti. 

Lai Latvija pastāvētu, vajadzīga 
jauna cilts, kas spēj skatīties pāri 
personiskajām interesēm, dzīvot 
un darboties savas tautas un 
valsts labā.

Nesen uzcēlām tiltu pāri Dau -
gavai (arī par to smagi pār  mak-
sājot). Laiks tagadējai paaudzei 
saņemties vai vismaz palīdzēt 
celt tiltu uz jauno cilti. Arī mums 
derētu atlocīt kreklu piedurknes, 
lai nopietnāk palīdzētu savai val-
stij.

Palīdzēt celt tiltu uz jauno cilti 
varam mēs visi, arī tu un es. Tad, 
svinot Latvijas Valsts svētkus, 
priekam nebūs skumju mākoņu.

Ivars Galiņš 

Pirmssvētku pārdomas

Antikomūnisms un latvieši
Par šo tematu runās profesore 

IEVA  ZAĶE  Latvijas valstssvētku 
atcerē Bostonā

2009. gada 15. novembrī pulk-
stens 1.00 Trimdas draudzes 
zālē.

Valstssvētku  svinības rīko 18. 
novembra rīcības komiteja Lat -
viskā Mantojuma fonda iz -
kārtojumā. 

Dr. Ieva Zaķe beigusi Latvijas 
Universitātes filozofijas fakultāti 
(1997).  Maģistra gradu ieguvusi 
Ohaijo valsts universitātē (1999), 
par tematu” Exploring Political 
Subjectivity in Post-Soviet 
Latvia”. Doktora gradu(Ph.D.) 
Socioloģijā University of Mas -

sachusetts, Amherst (2004) par 
tematu “Latvian Nationalist Ideas 
and Intellectuals 19th Century – 
1939”. Profesorei Ievai Zaķei ir 
liels skaits publikāciju un 2009. 
gadā izdota viņas grāmata par  
antikomūnismu. Grāmatas vāku 
grezno Bostonas latviešu jauniešu 
uzņemums ar plakātu: “Dievs, 
pasargi Ameriku no komūnisma”.
(Laika fotografa Viļa Grāvīša 
uzņēmums).

Ieva Zaķe pašlaik ir Rowan 
universitātes socioloģijas asociētā 
profesore un tās pašas uni -
versitātes Sieviešu studiju pro-
grammas direktore.

Ivars Galiņš

Četras Latvijas 
organizācijas saņem 

ASV vēstniecības 
pabalstu korupcijas 

novēršanai

ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere 9. oktobrī  svinīgi pa -
sniedza pabalstu ASV vēst -
niecības rīkotās Korupcijas no -
vēršanas pabalstu programmas 
konkursa uzvarētājiem. Trīs 
Latvijas sabiedriskās organi -
zācijas un viena universitāte 

kopumā saņems 27 000 ASV 
dolaru, lai īstenotu projektus, 
kuŗu mērķis ir pievērst sa -
biedrības uzmanību korupcijas 
apkaŗošanai un likuma varas 
nostiprināšanai. 

Pabalstu saņems Izglītības 
attīstības centrs (projektam 
„Mācīsimies par likuma varu”, 
Rīgas Stradiņa universitāte 
(projektam „Korupcijas no -
vēršana nacionālajā veselības 
aprūpes sistēmā”), Latvijas Kon-
 servatīvā jauniešu apvienība 
(projektam „Nepārdodiet Lat -
viju!”) un Risinājumu darbnīca 
(projektam „Aizstāvība un lo -
bēšana bez korupcijas – no 

zināšanām pie prasmēm un 
prakses”). Nākamā gada laikā 
šīs organizācijas īstenos šos 
projektus, kuŗi veidoti, lai pie -
vērstu plašāku uzmanību ko -
rup cijas cēloņiem un veidiem, 
kā to apkaŗot, dažādās mērķa 
gru  pās, kuŗās piedalīsies jau -
nieši, mazā uzņēmuma vadītāji, 
sabiedriskās organizācijas, mā -
cībiestāžu studenti. 

ASV vēstniecības Korupcijas 
novēršanas pabalstu program-
mas konkursam tika saņemti 
vairāk nekā 30 pieteikumi no 
visas Latvijas. Konkursa uzva -
rētājus izvēlējās komisija, kuŗā 
strādāja gan ASV, gan ASV 

vēstniecības Latvijā un ASV 
Tirdzniecības kameras pār  stāvji. 

***
GLOBE vides 

izglītības 
programma Latvijā 

darbojas 10 gadu
ASV vēstniece Latvijā Džūdita 

Gārbere 7. oktobrī kopā ar 
Latvijas skolēniem un sko  lo -
tājiem pieminēja GLOBE vides 
izglītības programmas desmito 
gadadienu Latvijā. Vēstniece 
tikās ar skolēniem no visas 

Latvijas, kuŗi iesaistījušies šajā 
programmā un pasniedza vi -
ņiem atzinības rakstus. 

GLOBE (Pasaules novērojumi 
vides kvalitātei) ir starptautiska 
vides zinātnes un izglītības pro-
gramma. Tās mērķis – skolē-
niem populārizēt izpratni par 
vides problēmām pasaulē, tā -
dējādi padziļinot viņu zi  nāšanas 
par vidi, dabaszinātnēm un 
infor  mācijas technoloģijām. 

Šajā programmā iesaistījušās 
vairāk nekā 20 000 skolas no 
105 pasaules valstīm, tostarp 14 
skolas Latvijā. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

Sveiks Ventiņpusē!  
Ventspilniece Agnese Selga ar 

Valsts kultūrkapitāla fonda at -
balstu izdevusi grāmatu tām -
nieku izloksnē ”Es i pedzims 
Ven  tiņpuse”. Ventspils bibliotē  kā 
Agnese vada jauniešu nodarbības 
”Es domāju un rakstu ventenis-
ki” ar mērķi – populārizēt  tām-
nieku izloksni.

„Daudzi ventspilnieki neno -
vērtē savas valodas nozīmi, no 
tās kautrējās, pat uzskata, ka 
tāmnieku izloksne nav jālieto.  
Grāmata pierāda pretējo – tā ir 
vērtība,” saka Agnese.   

Autore grāmatu pati illustrē-
jusi. Mazlie lasītāji var izkrāsot 
attēlus, karogus un latviskos rak-
stus, tāmnieku izloksnē  iespējams 
izlasīt atmiņu stāstiņus un aprak-
stus, arī par atmodas laiku 

ventiņa skatījumā. 
Atzinīgi šo grāmatu novērtēju-

si Nora Ikstena: ,,Astoņos stāstos 
autore bērna acīm raksta par  20. 
gadsimta 80.-90.gadiem Vents-
pilī, par laiku, kad ritēja viņas 
pašas bērnība. Grāmatā piemi-
nēts tolaik raksturīgais, piemē-
ram, iecienītā kafejnīca ,,Bitīte” 
un metalla trauciņi, kuŗos pasnie-
dza saldējumu. Tas ir arī dziļi 
personisks stāsts par attiecībām 
ar apkārtējo pasauli un ģimeni. 
Visas illustrācijas un zīmējumi ir 
Agneses Selgas pašas darināti. 
Turklāt ,,Es i pedzims Ventiņpuse” 
ir krāsojamā grāmata ar dažādiem 
uzdevumiem, kas rosinās jauno 
lasītāju darboties radoši un ne -
manot mācīties. Visi teksti ir arī 
latviešu literārajā valodā. Jāteic, 

ka sen nebiju izjutusi tik vien-
kāršu, gaišu labestības un smalka 
humora pasauli, kāda strāvo no 
katras Agneses rakstītās rindiņas 
un zīmējumiem. Ventiņu iz -
loksnē uzrakstītie bērnības pie -
dzīvojumi ir kā mazs nogrieznītis 
mūsu visu kopējā nesenajā 
vēsturē. Vēl un vēlreiz pārliecinos, 
ka tieši tā bērni un pieaugušie 
iemīl vēsturi.”

 Selga šo grāmatu veltījusi savai 
meitai.

Tiek veidota interneta vietne 
tāmnieku izloksnes izziņai, aiz -
sardzībai un populārizēšanai 
www.ventish.lv

Ar autori var sazināties:  agnese.
selga@gmail.com

Jānis Bībelnieks
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību

Fragmenti no publikācijām

1996. gads
Sāk parakstu 
vākšanu TB 

pilsonības likum-
projektam

Latvijā ir sagatavotas 625 pa -
rakstu vākšanas vietas, lai 15. jan-
   vārī varētu sākt trīsdesmit dienas 
ilgo parakstu vākšanu apvienības 
Tēvzemei un Brīvībai izstrādātā 
alternatīvā pilsonības likuma 
pro  jekta iesniegšanai valsts prezi-
 dentam. Parakstīšanas vieta sa -
gatavota katrā pilsētā un pagastā, 
bet pilsētās, kur vēlētāju ir vairāk 
par 10 tūkstošiem, ir ierīkotas 
vairākas šādas vietas. Lai TB 
pilsonības likumprojektu nodotu 
valsts prezidentam, kuŗam tas 
jāiesniedz izskatīšanai Saeimā, 
līdz 13. februārim jāsavāc 131 
104 paraksti tā atbalstam, kas ir 
desmitā daļa no Latvijas vē  lē -
tājiem. To paredz Satversme – 
parakstu vākšana netikšot or  ga -
nizēta ārzemēs un nenotiks arī 
izbraukumi uz vēlētāju mājām. 
Parakstīšanas vietās būs aizliegta 
aģitācija. 

Ideja par parakstu vākšanu TB 
radusies jau 1994. gadā, kad pie-
 ņemts pašlaik spēkā esošais pil -
sonības likums. TB neuzskatot, 
ka Latvijā okupācijas laikā 
iebrau  kušajiem jādod pilsonība, 
un noraida pilsonības pie  -
šķiršanu par īpašiem nopelniem. 
Ap  vie  nības izstrādātais likum-
projekts sašaurina to personu 
loku, kas var iegūt Latvijas pil -
sonību. Tie ir latvieši un līvi, līdz 
1940. gada 17. jūnijam Lat  vijā 
legāli iebrau  kušie ār   valst  nieki 
un viņu pēc  nācēji, ne   pārtrauktā 
laulībā 10 ga  dus nodzīvojušie 
pilsoņu dzī  ves  biedri, bijušie 
Lietuvas un Igaunijas pilsoņi un 
viņu pēc  nācēji. Likumprojekts 
paredz arī kvotu pilsonības 
uzņemšanā, kas nevar pārsniegt 
0,1 procentu no pilsoņu skaita 
iepriekšējā gadā. Likumam nav 
atpakaļejoša spē  ka, tāpēc TB 
likuma pie  ņemšanas gadījumā 
nedraud pil       sonības atņemšana 
cilvēkiem, kas to iegu  vuši pēc 
pašlaik spēkā esošā pilsonības 
likuma. (17.01.)

Pirmais Nākotnes 
simpozijs – Čikāgā 
Atsaucoties uz PBLA valdes 

priekšsēdes V. Paegles aicinājumu, 
Čikāgas Latviešu biedrība kopā 
ar Amerikas Latviešu apvienību 
(ALA) rīko pirmo ārzemju 
latviešu Nākotnes simpoziju.

Simpozija ietvaros plānoti arī 
divi pārrunu/diskusiju posmi ar 
ļoti plašu publikas līdzdalību, t. s. 
town meeting stilā/ Vienā – par 
jautājumu „Ko sabiedrība sagai-
da no savām organizācijām?” – 
piedalīsies gan vietējo, gan ASV 
mēroga latviešu laicīgo un garīgo 
organizāciju pārstāvji. 

Čikāgas latviešu biedrība un 
Amerikas Latviešu apvienība 
aicina – visiem vidienē dzīvo -
jošiem latviešiem piedalīties šajā 
pirmajā ārzemju latviešu Nā -
kotnes simpozijā. Tas būs kon -
krēts solis mūsu sabiedrības piln-
 veidošanai nākotnes vajadzībām, 
kā arī reta iespēja tikties un pār -
runāt mūsu sabiedrības būtis -
kākos izdzīvošanas jautājumus 
ar mūsu pašu vēlētajiem vietējo 
un ASV mēroga organizāciju 
vadītājiem. (17.01.)

1997. gads
Ir jāskatās arī 

pagātnē
Prezidenta Ulmaņa viesošanās 

Zviedrijā noslēdza virkni Latvijas 
valstsvīru oficiālās vizītes šajā 
rietumu kaimiņvalstī. Pēc G. Ul  -
maņa vizītes prezidenta kancele-
jas preses dienests nāca klajā ar 
paziņojumu attiecībā uz Zvied -
rijas un Latvijas plašsaziņas 
līdzekļos pausto: ”...sagrozīta in -
terpretācija par sabiedrības attīs -
tības un naturalizācijas procesu 
Latvijā, par valsts prezidenta 
G. Ulmaņa attieksmi pret to. 
Valsts prezidenta pārliecībai un 
valsts polītikai neatbilst skaidro-
jums, ka valsts prezidents vēloties 
visiem nepavalstniekiem uzreiz 
piešķirt pavalstniecību, tādējādi 
īstenojot Krievijas polītiku. Pa -
tiesība ir, ka valsts prezidents 
vienmēr izteicis savus uzskatus 
un pārliecību par pamatnācijas 
tiesībām un noteicošo lomu savā 
zemē un paudis cieņu pret citu 
nāciju cilvēkiem, kas dzīvo Lat -
vijā. Valsts prezidents uzskata, ka 
ikviena cilvēka labsajūta un 
ieguldījums Latvijā ir nozīmīgs 
no  sacījums, lai varētu runāt par 
drošu nākotni valstij kopumā.”

Visiem ļoti labi zināms, ka 
vairums slavu tautību imigranti 
Latvijā ieradās okupācijas laikā 
un ka šādu tautu pārvietošana ir 
Ženēvas konvencijas nopietns 
pārkāpums – rūpīgi izplānota 
Latvijas pārkrievošana. Ja šo faktu 
atkārtoti darītu zināmu Rietumu 
sabiedrībai un tā sekas rūpīgi 
izskaidrotu, tad tā saucamais 
„krievvalodīgo jautājums” ar 
laiku zaudētu nozīmi. (13. 12.)

Par ko vēl Laiks 
rakstīja 1997. gadā?

* Piecu valstu prezidentu 
tikšanās Tallinā (26. – 27.05.) 

* Atjaunota Rīgas Pils Triju 
zvaigžņu torņa smaile. (12.11.).

* Rīgu iekļauj UNESCO 
Pasaules kultūras mantojumu 
sarakstā. (04.12.)

* Saeima pieņem grozījumus 
LR Satversmē – turpmāk Saeimu 
un Valsts prezidentu ievēl uz 
četriem gadiem.

1998. gads
Saeimas svinīga sēde

18. novembrī notika saeimas 
svinīga sēde, kas bija veltīta Lat -
vijas Republikas pasludinā  šanas 
80. gadadienai. Uz sēdi bija iera -
dušies gandrīz 60 ārvalstu dip -
lomāti, goda konsuli, kā arī Eiro-
 pas Komisijas vēstnieks Latvijā 
Ginters Veiss un UNDP vadītājs 
Jans Sorensens. 

Uzrunājot deputātus un 
diplomātus, Saeimas priekšsēdis 
Jānis Straume sacīja, ka diemžēl 
pagātnē ir ne mazums „tāda, ko 
nevar un nevarēs nedz aizmirst, 

nedz piedot, un ir labi, ka pēdējos 
gados par to runājam ne tikai 
savā starpā, bet mūsu valsts 
institūcijas ir sākušas par to at -
gādināt arī starptautiskajā arēnā”. 
Straume uzsvēra, ka šā gada 
pavasaŗa notikumi pierādīja ne -
pieciešamību skaidrot patiesību 
par latviešu kaŗavīru vietu un 
lomu abās frontes pusēs Otrā 
pasaules kara laikā. Šis iz   skai -
drošanas darbs ir jāturpina arī 
7. Saeimai, nākamajai valdībai 
un visam ārpolitiskajam dienes-
tam, „un neklausīsim tos, kuŗi 
mūs aicina pārvilkt svītru pa -
gātnei un negremdēties atmiņās”, 
sacīja Straume. (21.11.)
Latviju sveic svētkos

Latviju un tās iedzīvotājus 
valsts neatkarības pasludināšanas 
80. gadadienā apsveikušas vai -
rākas augstas ārvalstu amatper-
sonas.

Latviju apsveica ASV prezi-
dents Bils Klintons.

Apsveicot valsts svētkos, 
Krievijas prezidents Boriss Jeļcins 
izsaka cerību, ka „Krievijas-
Latvijas attiecības attīstīsies pēc 
labu kaimiņattiecību principiem, 
pamatojoties uz cieņu pret tautu 
tiesībām un interesēm, kas dzīvos 
mūsu valstīs”.

Maija Meirāne 
astoņdesmit gadi aizsapņoti,
aiz loga novembŗa nakts,
patriotisms nav pusizdegusi 
svecīte,
bet zemes brūnajās vagās silti
sasegti rudzu graudi –
tā būs jauna maizīte,
tā būs dziesma tiem, kas 
sadzirdēja:
caur astoņdesmit gadu palodām
šonakt līs zvaigžņu lietus. 
(21.11.)

1999. gads
Latvijas 

prezidente – Vaira 
Vīķe-Freiberga

Par Latvijas valsts prezidenti 
pārliecinoši ievēlēta viena no 
izcilajām personībām – Vaira 
Vīķe-Freiberga. Tas ir ārkārtējs 
notikums. Pirmkārt Latvija ir 
pirmā valsts Austrumeiropā, kur 
sieviete ir valsts galva, otrkārt 
tika ignorētas vienas partijas 
šauras intereses, ievērojot visas 
tautas intereses.Vairas Vīķes-
F r e i b e r g a s 
ievē  lēšana par 
Latvijas valsts 
prezidenti lie -
cina, ka naci  o -
nālie spēki sa  -
lie  dē  jas, preto-
joties pro  krie -
viskām un 
tran    sit  tir  goņu 
aprindu mēģi -
nā  ju  miem pa  -
darīt Latviju 
par austrumu 
sa   telītvalsti. 

No prezidentes 
biografijas

Vairas Vīķes-Freibergas vecāki 
bija Otrā Pasaules kaŗa bēgļi. 
Viņa kopā ar vecākiem, sešgadīgo 
brāli un deviņpadsmitgadīgo 
māsu atstāja Latviju 1945. gadā 
un pēc tam nonāca Vācijā un 
Marokā, līdz 1954. gadā apmetās 
uz pastāvīgu dzīvi Kanadā. Vīķe-
Freiberga studēja Toronto Uni -
versitātē un Makgila Universitātē 
Montrealā, 1965. gadā iegūstot 
doktora gradu psīcholoģijā. No 
1965. līdz 1998. gadam viņa bija 
Montrealas Universitātes psī -
choloģijas profesore. Vīķe-Frei -
berga aktīvi darbojās Kanadas 
trimdas latviešu kopienā. Viņa 
veica pētījumus latviešu folklorā, 
sarakstot deviņas grāmatas.

1998. gadā Vaira Vīķe-Frei -
berga atgriezās Latvijā, un vadīja 
Latvijas Institūtu, kas nodarbojās 
ar Latvijas populārizēšanu ār -
valstīs. 1999. gada jūnijā, kad 
Saeimai neizdevās vienoties par 
prezidenta kandidātu, bija 
skaidrs, ka varēs ievēlēt tikai 
prezidentu, kuŗš nav saistīts ne ar 
vienu no partijām, un Vairu 
Vīķi-Freibergu ievēlēja par prezi-
 denti.

Vaira Vīķe-Freiberga Latvijas 
valsts prezidentes pienākumus 
sāka pildīt 8. jūlijā.
Laikrakstam Laiks 

50 gadu
Čikāgas Piecīšu vadītāja 

Alberta Legzdiņa apsveikums:  
Ar LAIKU („Laiku”) mums visiem 
būs jubilejas,
Tikai jāmācās uzturēt smaidīgu seju 
– 
To palīdzēs, lasot šī laikraksta slejas,
Kur jocīgi apraksti, ziņas un dzeja.
Redzam jubilāra bildi – pirmskolas 
gadi,,
Svešs rādās viņš draugiem, vēl 
svešādāks radiem.

Kas dejotājiem ir klasiskais valsis,
Tas abonentiem „Lasītāju balsis”, 
Tur lasām, kuŗš zinīgs, kuŗš aiz-
snaudies gul,
Kam atmiņa laba vai pelavas kuļ.
Šos literāros ziedus,asnus un lakstus
Reiz vajadzētu izdot kā kopotos raks-
tus
Ar virsrakstu „vai suņiem ir dvēs’le, 
vai kuņģis?”
Izdevuma redaktors – varbūt 
Arnolds Ruņģis?
Ziņas no Latvijas ne visai labas,
Tik daudz tajās rādās negatīvas 
dabas,
Kamēr mēģinām lasīto analizēt,
Kāds paspējis sev kaut ko privātizēt.
Visi šie raksti, trimdas dzīves gara 
maize un sāls,
Ir humoristiem bieži labs materiāls.
Nu jābeidz šis dzejol’s, sveiciens no 
mums,
Lai „Laikam” labs jaunais „mile-
niums”! 

2000. gads
Igoram Vichrovam – 

zelts
Vingrotājs Igors Vichrovs 

Sidnejas Olimpiskajās spēlēs Lat -
vijai izcīnīja pirmo olimpisko zelta 
medaļu, kļūstot par olimpisko 
čempionu brīvajās kustībās ar 
9,812 punktiem. Otrās vietas iegu-
vējs – Krievijas vingrotājs A. Ne  -
movs izcīnīja  9,8 punktus.  

Latvijai tā ir pirmā olimpiskā 
zelta medaļa kopš neatkarības 
atgūšanas. (30. 09.)     

2001. gads
Pieminot aizvestos
14. jūnijā, 60. gadadienā kopš 

1941. gada 14. jūnija deportāci-
jām, klātesot vairākiem tūksto-
šiem cilvēku pie Torņakalna sta-
cijas atklāja tēlnieka Paula 
Jaunzema un architekta Juŗa 
Pogas veidoto Komūnistiskā 
terora upuŗu pieminekli „Putenī”. 
Pieminekli veido pieci akmenī 
plēsti tēli, kas simbolizē vecākus, 
vecvecākus un bērnu. Saskaņā ar 
autora Paula Jaunzema ieceri 
figūru izvietojums atveido 
pamestu māju krāsmatas, izpos-
tītu ģimenes pavardu.

Pieminekli atklāja Latvijas 
valsts prezidente vaira Vīķe-
Freiberga, dziedāja vīru koris 
„Tēvzeme”. 

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons   

       

Latvijas valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga preses 
konferencē Latvijas institūtā 
18. jūnijā

Ka Čikāgas Piecīšu” izrādēs visbiežāk lasītais 
laikraksts ir „Laiks”, pierāda Alberts Legzdiņš (no 
kr.) un Uldis Ievāns

Igors Vichrovs
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Rakstot vēstuli 1982. gada 12. 
oktobrī, Teodors Zeltiņš gan 
interesējas par jaunumiem lat -
viešu literātūrā, bet sūdzas arī 
par veselības pasliktināšanos:

Pasūtināju no apgāda Veronikas 
Janelsiņas jauno grāmatu un 
gaidu ar lielu interesi, kad tikšu 
pie lasīšanas. Jaunu labu grāmatu 
tagad ir tik maz. Mans Antiņa 
cikls jau nu paliks nepabeigts, jo, 
kad izdevējam ceturto grāmatu 
piedāvāju, biju to jau galvenās 
līnijās izdomājis. Un nu jau esmu 
no tālaika jutoņas izdzīvojies 
laukā, lai atkal varētu to at -
dzīvināt. Var jau būt, ka labi vien 
ir, ja izdevējs nobeigumu toreiz 
negribēja izdot, jo būtu ar to vēl 
vairāk nokaitinājis baznīckungus. 
Tur, piemēram, biju nodomājis 
notēlot eņģeļu cenšanos ievest 
debesīs demokratisku iekārtu, jo 
autoritārā vienvaldība jau savu 

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

Reinis Ādmīdiņš

laiku uz Zemes pārdzīvojusi, un 
kā uz to reaģē Pietuka Krustiņš, 
Švauksts un Ķencis. Žēl jau pašam 
ir, ka darbs tā palika bez kārtīga 
nobeiguma. Bet citu izdevēju 
negribējās meklēt, jo atcerējos, cik 
ļoti biju sadusmojis Lielhelmāru, 
kad atdevu „Dvēseļu glābējus” 
Skrastiņam, un tie vēl kā par 
nelaimi saņēma Kultūras fonda 
godaldziņu. Rakstīšanu vispār 
esmu pārtraucis tādēļ, ka jūtos 
stipri savārdzis, un Tu jau pats 
zināsi, ka grāmatas uzrakstīšana 
prasa diezgan daudz spēka, ko 
lasītāji laikam nekad neiedomā. 
Viena no kaitēm, ko dakteris asins 
analīzē atrada, esot Tairoida 
dziedzeŗa pārāk aktīvā darbība, 
kas izraisot paātrinātu sirds -
darbību, metabolismu un no  vā -
jinot ķermeni. Tagad nu riju 
tabletes, jo dakteris mana vājuma 
dēļ operāciju neieteica. Ir jau arī 

vēl citas kaites, tādēļ vairs diezko 
ilgi neceru nodzīvot. (..)

Par Kalvju Vitausi esmu 
dzirdējis tkai to, ka Rīgā izdot 
paredzētajai Linarda Tauna 
dzejoļu grāmatai, ko it kā kārtojot 
Vācietis, Vitausis esot piespēlējis 
dažus Linarda krājumā neiespies-
tos dzejoļus. Linarda draugi par 
tādu Vitauša rīcību nemaz nav 
iepriecināti. Ja jau Linards pats 
dažus savus dzejoļus nav atzinis 
par grāmatā liekamiem, tad tiem 
nebūtu vieta arī viņa Rīgā izdotajā 
dzejoļu izlasē. Bet vai tā vispār 
iznāks, pagaidām nav nemaz 
skaidri zināms. Par tās izdošanu, 
Rīgā būdama, esot iestājusies 
Monika Zariņa, Gunša Zariņa 
atraitne. Pašam Guntim jau arī 
nekas neiznāca no lielajiem 
plāniem par dzejoļu izlases 
izdošanu, kur kopā būtu pārstāvēti 
padlatvijas un trimdas dzejnieki.

Kā jau Ziemsvētku gaidās, 
Anšlavs Eglītis uzmundrina savu 
vēstuļu draugu (13.12.82.):

Tev kā svētku gabalu rakstītājam 
ir arvien teicamas rezerves trum-
pis – Antiņš svētī svētkus vai nu 
debesīs, vai arī no tām noskatās, 
kā zemes cilvēku svētī. Bet 
tikdaudz ir taisnība, ka „populāru 
gaumi” neviens nespēj noteikt.” 

Manā kollekcijā ir četras An -
šlava Eglīša 1983. gada vēstules, 
bet nav nevienas Teodora Zeltiņa 
atbildes vēstules. Anšlavs Eglītis 
raksta (20.3.83.), ka „ar brāli man 
nav it nekādu tiešu sakaru. Viņš 
baidās rakstīt, lai kaut kā ne -
ieķēpētos nelaimē. Ta jau viņam 
klājoties palabi. (..) Vīkas gleznu 
izstādes jau vairākkārt rīkotas. 
Man ir pat krāsaini katalogi. 
Bildes pēdējā galā apsolītas 
mūzejam.”

1983. gadā Anšlavs Eglītis 

atzīstas (7.10.83.), ka gribētos 
satikties ar kollēgām:

Nav jau tā, ka man negribētos 
satikt raisteriešus. Arī Henrijs 
Moors zvanīja un viņu, liekas, es 
vispār nekad neesmu vaigā 
redzējis. Un tā vēl vienu otru. 
Resp., daudzus. Arī Ņujorkai de -
rētu uzmest acis, jo tā kopš 
1964. g., kad tur biju, esot varen 
pārvērtusies. Bet, redzi, pie vien -
mērīgas, ērtas dzīves pieradušam, 
aplam vairs negribas dzīties pa 
lidlaukiem un lidmašīnām, mi -
tināties pa svešiem ciemiem. 
Se nāk jau skrēju un braucu, kur 
vien tiku klāt. Un kā ar daiļradi? 
Lūk: Tu, būdams vēl pajauns 
cilvēks, gan mazliet priekšlaicīgi 
atsakies no rakstīšanas. Manos 
gados tad nu ir tā, ka nemaz 
negribas pie rakstīklas sēsties. Ap 
70 es vēl vingrinājos diezgan 
dūšīgi.

(Turpinājums sekos)

(3. turpinājums)
Eleonora Šturma un mūzika 

ir īpašs stāsts. Stāsts par divu, 
ar mākslu saistītu cilvēku 
kopdzīvi, kuŗā viens otru pil -
nībā saprot un atbalsta. Eleo -
nora ne tikai saprata, bet arī 
reāli palīdzēja vīra sarakstītajai 
mūzikai nokļūt līdz klausītājam. 
Viņa, ieguvusi profesionālu 
izglītību grafikas jomā, ar labi 
trenētu roku, pārrakstīja notis, 
jo izmantot profesionālu nošu 
pārrakstītāju nebija iespējams. 
Šis pakalpojums bija pārāk 
dārgs.

Mūzika tā ir Dieva dāvana. 
Mūziķi ir Dievu kārta. Viņiem 
piemīt kaut kas tāds! Mūzika ir 
tik nemateriāla,  tu to uzliec uz 
papīra un pēc tam to dzirdi 
spēlējam. Otram ir pārliecība, ka 
tam, kas ar šo Dieva dzirkstīti ir 
apbalvots, ir vērts pakalpot un 
kaut pārrakstīt notis. Grūti 
rakstīt? Bet kā tad lai viņš iz -
paužas, ja nav uzrakstīts uz 

papīra. Es to darīju brīvprātīgi. Ja 
mans vīrs to būtu pieprasījis, bet 
viņš to nedarīja. Viņš nekad 
nerakstīja grozam. Noteica datu-
mu koncertam, un amerikāņu 
kollēģiem vienmēr bija, ko 
spēlēt. 

Mūzika man vienmēr bijusi 
ļoti tuva. Tā mani tiešām 
uzrunājusi ļoti tiešā veidā. Varbūt 
mans vīrs ieskatīja mani tieši 
tāpēc, ka man mūzika tā patika. 
Man tik daudz patīk – Debisī, 
Bachs, Bēthovena simfonijas, 
klavieŗkoncertus varētu klausī-
ties visu gadu! Arī Mocartu. Patīk 
Čaikovskis, Pučīni operas. Pučīni 
ir tik patiess. Tādus Dievs daudz 
nav radījis! Kā viņš pareizajās 
notīs iedabū teātŗa skatuvisko, 
emociju un psīcholoģisko pa -
tiesību! Tu taču nevari palikt 
vienaldzīgs. To pašu dara Čai -
kovskis. Jūs zināt, ka Amerikā 
izrādē „Pīķa dāma” es visā ložu 
rindā paliku vienīgā līdz pēdējam 
cēlienam. Amerikāņi izgāja ārā, 

viņus šī opera gaŗlaikoja. Viņiem 
patīk Verdi. Amerikā jau dzied 
tikai oriģinālvalodā, bet krievu 
valodu neviens nesaprot. Bet tam 
taču domāts teksta tulkojums pie 
katras krēsla atzveltnes. 

Varbūt krievu mentālitāte 
ame  rikāņiem ir pārāk sveša?

Bet tagad taču narkomāni nau-
das dēļ nomušī, cik uziet. Un šī 
opera ir par to pašu. Par naudu. 
Lai dabūtu noslēpumu un tiktu 
pie naudas. Amerikāņi ir izau -
guši, jūsmodami par Verdi. 

Mani patiesībā mūzika ir 
aizrāvusi pat vairāk nekā māksla. 
Mūzika cilvēku uzrunā tieši. 

Māk  slā ir tāda sajūta – vajag 
iedzi  ļināties tur, kur vairāk kaut 
kas uzrunā. Mūzika uzrunā arī 
bez pamatzināsānām. Ja tā ir 
patiesa, tad uzrunā, ja autors 
savu dvēseli ielicis. Ja sapun  k-
tierēts, tad neuzrunā.

Manuprāt, šodien ir tik daudz 
safunktierētu darbu. Tik daudz 
nodevu modei.... 

Tagad vairs nav novelkama 
robežlīnija starp patieso un nīsto 
tāpēc vien, ka jārīkojas pēc mo -
des kliedzienu prasībām. Kā tas 
ir ieviesies? Nezinu. Amerikā tas 
ienācis ar naudu. Kāda galerija 
sāk šitādu klekseri sponsorēt un 
pārdod viņa bildes par miljoni-
em. Tūdaļ tam ir liela atzīšana. 
Tā tas notiek.

Un kas notiek ar mākslas 
kritērijiem?

Tie ir stipri individuāli. Ko 
kuŗš uzskata par šo robežlīniju? 
Bet tikai nav brīv izteikties. At  -
ceros izstādi Bruklinā. „Mākslas 
darbs”- uz kaut kāda bleķa gaba-
la uzšķiestas olas. Klāt pielikts 
ļoti gaŗš apraksts par to, kas tas ir. 
Cits darbs – lielā stikla būrī no -
griezta govs galva. Paldies Die -
vam, mulāža! Būrī salaistas dzī -
vas mušas, pilns ar mušām. Tās 
riņķo ap to galvu. Tas bija 
briesmīgi! Bet cilvēku kā biezs, 
mums ar Annusu Annu pat rindā 
bija jāstāv, līdz tikām izstādē 
iekšā.

 Eleonoras Šturmas divas dzīves

(Turpinājums sekos)

Eleonora Šturma sarunājas ar Sarmīti Sīli

Eleonoras 70. dzimšanas dienā mājās Ņujorkā 1998. gada 
12. februārī

(10. turpinājums)
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(Nobeigums)
Nedrīkstēju nakti gulēt, jo lido-

jumam bija jāpiesakās piecos no 
rīta. Piezvanīju Astrīdai un pazi-
ņoju jauno ielidošanas laiku. 
(Minu šīs divas īsās telefona 
sarunas no Īrijas, jo, kad saņēmu 
rēķinu, man bija $70 liels pārstei-
gums).

Naktī uzrakstīju sūdzības vēs-
tuli lidostas drošības iestādei. 
Atradu svarus un vairākas reizes 
nosvēŗu koferi un arī rokas kofe-
rīti, lai nebūtu nekāda iemesla 
mani atturēt no iecerētā lidoju-
ma. Dokumentu mape arī bija 

sakārtota iegūtajā Duty Free 
maisā, kuŗu tagad varēju nest pie 
rokas atļauti. 

Pie reģistrācijas uzliku koferi 
uz svariem. Svars zem – 15 kg. 
Labi. Tad rādīju video somiņu 
un teicu, ka tā jānodod speciālā 
bagāžas nodaļā. Man teica, lai 
lieku to uz svariem virs kofera. 
Notika pavisam kas negaidīts! 
Atskanēja kā pārmetums – 4 kg 
virs svara. Taisnojos, ka biju 
spiests likt rokas bagāžu par 
nododamu bagāžu un par to jau 
samaksāju 20 eiro. Kāpēc man 
jāmaksā atkal?! Tā pati angļu 

stūrgalvība – jāmaksā sods par 
lieko svaru! 60 eiro! Jūs samaksā-
jat 20 eiro tikai par otro bagāžu!

 Saucu pēc priekšnieka. Ne -
gulētās naktis, nepareizie norā-
dījumi, liekie izdevumi un jaunie 
sarežģījumi bija mani uzvilkuši 
kā atsperi. Visi mani protesti, 
loģika, atskaites par viņu nepa-
reizajiem norādījumiem, lidoju-
ma nokavēšanu, piespiedu bagā-
žās otrreizēju nodošanu gāja 
viņiem pa vienu ausi iekšā, pa 
otru ārā. Pat mans jautājums, 
kāpēc man jācīnās par 4 kg bate-
riju, kas it kā pārceļ manu bagā-

žu pāri svara normai, ka lidmašī-
nā kāp iekšā 150 kg smags vīrie-
tis, kurš vairākkārt pārsniedz 
mana kofeŗa svaru, bet viņam 
nav jāmaksā sods! 

Vajadzētu svērt koferi kopā ar 
cilvēku! Teicu, ka viņi ir tikai 
naudas izspiedēji un nemaz nerē-
ķinās ar cilvēku jūtām, vai viņu 
labklājību. Visi šie iebildumi bija 
bez panākumiem. Nevarēju at -
ļau  ties nokavēt šo lidojumu, tādēļ 
neapmierinātības vārdu pavadī-
bā samaksāju nepamatoto soda 
naudu. Minēju, ka izplatīšu šo 
notikumu presē, tādēļ arī jūs par 

šo lasiet. Apsolīju viņiem, ka ar 
Ryanair vairs nekad nelidošu. 
Man ir vienalga, ja Ryanair rek-
lāmā rakstīts, ka ar viņiem var 
lidot lētāk, (nupat viņi sludināja 
Rīga – Dublina par vienu latu), 
jo ļoti labi zinu, ka ar šīs lidoju-
mu firmas lidmašīnu un varbūt 
ar dievietes Pele palīdzību varu 
noteikti lidot par daudz, daudz 
dārgāku cenu!

Jā! Somiņu saņēmu Rīgas lid-
ostā bez bojājumiem, un savu 
solījumu izpildīju, jo Čikāgas 
Piecīšu koncerts tika iemūžināts 
video lentē.

Atkāpies!

(Nobeigums)
Tā nu mēs pavadām pirmo 

nedēļu. Ar laiku redzam visus 
„lielos”, bet arī milzīgus zebru, 
gnu (wildebeest) un antilopju 
barus. Tas varbūt ir vis -
iespaidīgākais. Ziloņi, žirafes un 
lauvas tuŗas kopā mazos bariņos. 
Tos var redzēt zooloģiskos dār -
zos. Bet zebras, antilopes un gnu 
klejo apkārt milzīgos baros, katrā 
pa vairākiem tūkstošiem. Tas 
tiešām ir varens skats!

Lai gan mēs Āfriku apmeklējām 
februārī, kad vajadzēja būt sau-
sam laikam, lija katru dienu. 
Serengeti, Ngorongoro un Em -
pakaai krāteŗos ceļu īsti nav. 
Džipi brauc pa pļavām, pa gaŗu 
zāli,  un lietus laikā bieži iestieg. 
Tādos gadījumos cits citam pa -
līdz. Vienu dienu sastapām iesti -
gušu džipu, kas vadā vācu tū -
ristus. Vācieši, vīri un sievas, iz -
ģērbušies apakšveļā, centās ma -
šīnu izrakt. Mēs arī metāmies 
palīgā.  

Vakaros pasniedz garšīgas va -
kariņas, un var nopirkt arī vīnu. 
Mēs brīnāmies, kā tik primitīvos 
apstākļos var sagatavot tik kva -
litatīvu ēdienu. 

Ar mazgāšanos viss kārtībā.  
Jauns masaju puisis lej karstu 
ūdeni brezenta maisos, ūdens pa 
caurumiem apslapina miesu, un 
viss kārtībā. 

Mūs katru nakti apsargā divus 
metrus gaŗš, stalts, grezni ģērbies 
masaju masaju vīrs. Viņš  savu 
darbuuztveŗ ļoti nopietni, nekad 
nesmaida un vienmēr liekas 
aizņemts. Sargs esot vajadzīgs ne 
tik daudz tādēļ, ka jāsargās no 
zvēru uzbrukumiem, bet lai 
vietējie neapzagtu. Problēma ir 
nopietna, jo ar tūristiem masaji-
em rodas kultūru sadursme. 
Vietējo kultūrā zagšana neek -
sistējot. Visa manta esot kopīgā 
īpašumā. Ja nu tā, tad var saprast, 
ka masaji vēlētos šo to no tūristu 
mantām palaikam izmēģināt. Es 
gan nezinu, kāpēc, jo, piemēram, 
mūsu parastais vienkāršais, gar -
laicīgais apģērbs nav salīdzināms 
ar masaju krāšņo, grezno, ele-
ganto gaumi.

Ngorongoro krāteris ir inte-
resants tāpēc, ka visi dzīvnieki 
dzīvo lejā, krāteŗa pašā apakšā. 
Līdz ar to visa dzīvība ir daudz 
tuvāk kopā, nevis izkaisīta kā 

Serengeti. Visu to aptvert ar 
binokli no 10 000 pēdu augstā 
krātera malas ir aizrāvīgi.

Empakkai krāterī paredzēts 
vairākus tūkstošus pēdu nokāpt 
lejā.  Lejā kāpt jau ir viegli. Bet kā 
tikšu atpakaļ? Skatos, apakšā liels 
ezers. Gar malām tūkstošiem fla-
mingo. Pārējie kāpj. Ko nu es 
izgāzīšos? Kāpju. Te mums pie -
vienojās sargs ar šauteni plecā. 
Viņš mūs pavada visu atlikušo 
ceļojuma daļu. Kad esam no -
kāpuši lejā, sargs izšauj, šāviens 
nobiedē putnus un tūkstošiem 
flamingo paceļas gaisā. Varens 
skats! Kāpšana augšā ir lēna un 
grūta. Ko lai dara! Kad ar lielām 
mokām augšā tomēr tieku, jūtos, 
ka esmu kaut ko sevišķu iz -
darījis.

Ar to mūsu ceļojuma pirmais 
posms beidzās. Bija jau inte-
resanti visus to dzīvniekus un 
krāsainos putnus redzēt, bet es 
nepacietīgi gaidu nākamo: pa -
staigu masaju pasaulē. 

Te mūsu naktsmājas iekārta 
mainās. Ērto telšu vietā tagad 
uzstāda mazas, pavisam pri  mi -
tīvas un katram gulēšanai iedod 
piepūšamu gumijas matraci. 
Labierīcībām caurumi zemē, un 
par mazgāšanos nav ko runāt. 

Otrā rītā sākās staigāšana.  
Džips aizbraucis. Džeims mūs 
iepazīstina ar četriem ēzeļiem. 
Viņu vārdus neatceros. Nākamās 
piecas dienas ēzelīši nesīs ūdeni, 
ēdienu, teltis un mūsu somas. 
Džeims un vīrs ar šauteni mūs 
mudina uz iešanu. Šodien jānoiet 
divdesmit kilometri. Sākam stai -
gāt. Šeit es jūtos tāpat kā reizēm 
Sibirijā. Liekas, ka nu gan atro-
dos tik tālu no modernās pa -
saules, cik vien iespējams. Vis -
apkārt milzīgs klusums. Tikai 
ēzeļi pa laikam bauro. Viss ir 
zaļš, gaŗa zāle, koku maz, jau de -
viņos no rīta nejēdzīgi karsts. 

Pēcpusdienā sastopam pirmos 
masajus. Tā ir Afrikas slavenākā 
cilts. Atšķirībā no citām Ziemeļu 
Tanzānijas un Kenijas ciltīm 
masaji vēl arvien uztur savu 
tradicionālo dzīves stilu un vecās 
parašas, dzīvojot tāpat kā viņu 
senči pirms daudziem tūkstošiem 
gadu. Viņi nodarbojas ar lop  ko -
pību un audzē kazas. Viņi tērpjas 
spilgti sarkanos, zilos vai lillā ap -
ģērbos un  ar rotas lietām grezno-

jas visi bez izņēmuma, kā vīrieši,  
tā sievietes.

Kad ejam gaŗām vietējo ba -
riņam, viņi smejas, ar izbrīnu 
skatās un rāda uz mums ar pirk-
stiem. Laikam mēs esam pirmie 
baltādainie, ko viņi jebkad  
redzējuši. 

Pēc kādas stundas nokļūstam 
pirmā masaju ciematā. Tur jau 
tūristus pazīst. Tūdaļ sāk pie -
dāvāt, ko nu viņi pārdod, gal -
venokārt rotas lietas. Diņģēšanās 
ir obligāta, pārdevēji jūtas apvai-
noti,  ja pircēji to nedara. 

Masaji lepni parāda, kā viņi 
dzīvo. Katrai ģimenei ir sava 
maza, apaļa būdiņa, celta no 
zemē ieraktiem stabiņiem, kas 
saistīti kopā ar žagariem, dub -
ļiem, sienu un govju mēsliem. 
Būdiņa ir tikai 1,5 metrus augsta, 
bez logiem, bez skursteņa, iekšā 
tumsa. Telpa pilna ar simtiem 
mušu, gaiss nav neko labs. Pa -
stāsta, ka tur viņi vārot, ēdot, 
uzdzīvojot, un pārnakšņojot ko -
pā ar kazām un telītēm.

Visu kārtīgi apskatām, sa  pēr -
kam suvenīrus un čāpojam tālāk. 
Pēcpusdienā visi noguruši, bet 
vēl kādi pieci kilometri jānočāpo. 
Rodas problēma. Pietrūcis ūdens, 
un mūsu ūdens rezervju nesēji, 
ēzeļi, pazuduši. Esam jau todien 
katrs vairākus galonus ūdens 
izdzēruši, turpināt ceļu bez ūdens 
nav ieteicams. Tādēļ meklējam 
ēnu, kur pagaidīt. Beidzot ierau -
gām vienu mazu, vientuļu, 
kociņu, apsēžamies un gaidām. 

Sāku domāt par piedzīvoto. No 
mūsu viedokļa nevar teikt, ka 
masaju dzīve ir pārāk omulīga. 
Bet viņi visi, bez izņēmuma, lie-
kas priecīgi, laimīgi, apmierināti. 
Par mums to nevar teikt. Nu, 
kam tad ir labāka dzīve?

Pēc kādas stundas ēzeļi at  -
skrien. Nesaka, kādās darīšanās 
novēlojušies. Padzeŗamies un 
ejam tālāk. Jāsteidzas. Šovakar 
svarīgas nodarbības – tradicionā-
 lā kazas kaušana un vietējo kon-
certs.

Kazu kaušana ir sevišķi intere-
sants process. Vispirms kazu 
nosmacē. Divi masaju puiši satur 
kazas purnu un kājas, kaziņa 
nospirinās, un viss. Tad notiek 
uzšķēršana. Vēders tiek iztīrīts, 
bet asinisk sakrātas vēdera dobu-
mā. Tad masaju puiši, cits pēc 

cita bāž galvas dobumā un 
nodzeŗas. Piedāvā arī mums. 
Mēs kautrīgi atsakāmies. Kad 
asinis izdzertas, sākas kazas 
dīrāšana. Pēc tam cepšana uz 
iesma un cepeša ēšana. Arī mums 
piedāvāja. Šoreiz mēs piedāvā-
jumu pieņēmām. Garšoja tīri 
labi, bet sīksta gan.

Pēc vakariņām sākās masaju 
koncerts. Viņi ciena koŗus, tāpat 
kā letiņi. Bet viņu uzvedumi ir 
jautrāki, enerģiskāki un intere-
santāki. Tika izveidots mazs 
korītis ar kādiem astoņiem 
dziedātājiem. Programmā kādas 
desmit tīri skanīgas dziesmas, 
kas tika pasniegtas bez diriģen-
ta, koristiem visu laiku lēkājot 
augšā un lejā, tupjoties un 
izstiepjoties. Pēc koncerta un 
mūsu sirsnīgiem aplausiem pie-
dāvājām samaksu. Tā bija kļū-
da. Viņi apvainojās un naudu 
neņēma. Viņi dziedot sava prie-
ka pēc. Nedomāju, ka mūsu 
modernā pasaulē tas būtu noti-
cis.

Vēl pāris dienu pavadījām, 
ejot kājām, bet viss interesantais 
jau bija beidzies. Mūs aizveda 
atpakaļ uz Serengeti. Tur mēs 
šķīrāmies no mūsu ļoti patīka-
miem ceļa biedriem. Lidojām uz 
Dar es Salam un tad tālāk uz 
Zanzibāru.

Zanzibāra, dēvēta arī par Garš-
 vielu salu, daļa no Tanzānijas re  -
publikas, ir maza saliņa Indijas 
okeānā, 25 jūdzes no Daresala-
mas. Kādēļ dzīties tur? Tādēļ, ka 
pats vārds ''Zanzibāra'' man jau 
no bērnības ir izlicies kā sens, 
primitīvs, eksotisks, mistisks. 
Prātā nāca cilvēku tirgi, pirātu 
divkaujas. Zelts, sudrabs un dārg-

akmeņi, kas paslēpti piekrastes 
alās.

Jau 2000 gadus Zanzibāras tir-
goņi ir tirgojušies ar Persiju, 
Arabiju un Indiju, pa laikam, ar 
cilvēkiem, garšvielām un ziloņ-
kaulu. Šodien salu apdzīvo 
arabu, indiešu un afrikāņu ciltis, 
tās tirgojas galvenokārt ar garš-
vielām un nodarbojas ar tūris-
mu.

 Apskatījām Akmeņu pilsētas 
(Stone Town) bagātīgi izrotāto 
architektūru un no galvas līdz 
kājām melnā tērptas sievietes, 
kas pastaigājas pa ielām lielā 
karstumā. 

Pirms došanās mājup, pārcēlā-
mies uz viesnīcu Indijas okeāna 
krastā. Viesnīcā, laikam dzirdot 
mūsu akcentu, tūdaļ vaicāja, vai 
mēs esot krievi. Kad noliedzām, 
jautātāji ju  tās vīlušies. Cerējuši, 
ka mēs būšot krievi. Krievi vi -
ņiem labi viesi. Daudz trokšņojot 
un piedzeroties, bet to varot pie-
dot, jo izdodot milzīgu naudu. 
Kad atbraukuši ar divām kastēm 
pašu vodkas, no sākuma licies, 
ka no viesnīcas nekādu degvīnu 
nepirks. Bet jau pirmā rītā bro-
kastīs sākuši dzert šampanieti, ko 
viesnīcā pārdod par $500 pudelē. 
Iepriekš tik dārgu šampanieti 
pārdevuši pa pudelei, varbūt pāris 
reižu gadā, medusmēnešu vie-
siem. Viņiem žēl, ka pagrabā 
bijušas tikai desmit pudeles. 
Visas iz  dzertas. Bet, ja vairāk 
nav dārgā šampanieša, tad vod-
kas netrūcis. Pēc nedēļas arī krie-
vu līdzvestā vodka iz  dzerta. 
Vodkas krājumi viesnīcai bijuši 
lieli, un arī tos, pirms aizbraukša-
nas, krievi tikpat kā izdzēruši.

Ardievu, Afrika!

Ceļojums pie masajiem
L A T V I E Š I  C E Ļ O

Jānis Bolis

Pamācošs ceļojuma stāstiņšIvars Švānfelds

Masaju zēni
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Vi e n n a , 
October 7 – 
The dra-
matic in -
crease in the 
number of 
Muslims ta -
king part in 
r e l i g i o u s 
ser  vices in 

various Russian cities on Id al-
Fitr this year reflects more an 
increase in religious awareness 
and activity among formerly 
“ethnic” Muslim migrants from 
Central Asia and the Caucasus 
than an upsurge in religious life 
among the faithful of Russia 
itself.

 In this, Daniyal Isayev argues 
in an article entitled “Migrants 
and Islam: A Return to Truth 
Through Experience in an Alien 
Land,” immigrants from Central 
Asia and the Caucasus are fol-
lowing in the footsteps of their 
co-religionists in Western 
Europe who became more 
Islamic after leaving their home-
lands behind (www.islam.ru/
pressclub/analitika/misvozw-
yt/).

 If Isayev is correct in drawing 
this parallel, then Muslim 
migrants may present an even 
more serious problem than 

Window on Eurasia: Migrants from Central Asia and Caucasus 
Returning to Islam as a Result of Their Experiences in Russia

Pols Goubls many Russians have assumed 
not only because their new reli-
giosity may turn some of them 
to radicalism and violence but 
also because it may become a 
model for many of the more 
than 20 million “ethnic” Muslims 
in the Russian Federation itself.

“The sharp increase in the 
number of Muslims visiting 
mosques and observing religious 
requirements has become an 
unexpected surprise not only for 
the Moscow city powers that be 
but also for the leaders of the 
umma itself,” Isayev says, with 
thousands of Muslims praying 
in the streets around the mosques 
because they could not get 
inside.

That this was the case in 
Moscow, he continues, reflects 
the fact that there are only a 
handful of mosques for the 
roughly two million Muslims 
living there. But it was true in 
other cities as well. In Saratov, 
for example, where officials and 
imams had planned on 5,000 to 
6,000 of the faithful, more than 
50,000 turned up. 

Why this increase now? Isayev 
asks rhetorically. He proposes 
the following answer: “It is com-
pletely obvious that such a 
remarkable growth of those tak-
ing part in prayers were not new 
Muslim converts but rather ‘eth-

nic’ Muslims who have begun to 
remember their faith and deci -
ded to visit the mosque on this 
holiday.”

But unlike many observers of 
the Muslim scene in Russia, 
Isayev does not stop there. 
Instead, he argues that “ethnic” 
Muslims who are citizens of the 
Russian Federation were a less 
important source of the increase 
than “ethnic” Muslims who had 
come to Russia as migrants from 
the former Soviet republics in 
Central Asia and the Caucasus.

Even the dramatic increase 
this year, he writes, would be “a 
drop in the bucket” compared to 
the total number of “ethnic” 
Muslims in Russia, most of 
whom, including “the enormous 
number of representatives of the 
middle generation (our fathers) 
and the younger generation (we 
ourselves)” have “not yet” had 
their Islamic faith reawakened. 

Instead, he argues, the “sharp 
rise in the number of visitors to 
the mosques” this year reflected 
increased Muslim activism by 
“labor migrants from Central 
Asia and the Transcaucasus,” a 
development Isayev suggests 
Russians should have been pre-
pared for because of what has 
happened in Western Europe 
already.

The explanation, he continues, 

is to be found “in the psychology 
and behavior of an individual 
cut off from his motherland.” In 
his homeland, such an indivi -
dual may pray because it is cus-
tomary, but once he moves 
abroad, he will begin to expe-
rience “a spiritual hunger,” a 
sense that he is alone in a hostile 
environment, and turn to Islam 
for sustenance and solace.

That is what has taken place in 
Europe. There, Isayev re  counts, 
“the first generation of immi-
grants tried to show in every 
way their complete loyalty and 
inclusion in local society, includ-
ing giving up parts of their iden-
tity. But the second and third 
generations experienced a reviv-
al of their religious values.

Those in the second and third 
generation spoke the language 
of their new countries without 
an accent, studied in European 
schools and had professional 
qualifications often the equal of 
those around them, and they 
supported the idea and ideals of 
European integration even more 
than the latter.

But then, Isayev continues, 
“many young Muslims began 
with bitterness to be convinced 
that they were caught between 
two worlds: an old motherland 
which did not need them, which 
they did not know and whose 

language they often spoke worse 
than the European one they had 
adopted,” and a new country 
which was not prepared to treat 
them as complete equals.

In such circumstances, “it is 
not surprising,” Isayev argues, 
that young Muslims “began a 
search for their identity and this 
inevitably led them to identifica-
tion not with an already distant 
‘motherland of their ancestors’ 
but rather with something 
incomparable more significant – 
with Islam.”

 Exactly the same thing is tak-
ing place “today before our eyes 
with our brothers from Central 
Asia and the Transcaucasus who 
having lived and worked several 
years in a different cultural 
milieu are beginning suddenly 
to recognize that they are dif-
ferent, that they have better 
va lues and traditions and a purer 
relationship to girls, parents and 
the surrounding world.”

 “Of course,” Isayev adds, “it is 
not appropriate to make gene -
ralizations here, many as life 
shows really are recalling that 
they are Muslims” in a more 
direct and intense way than they 
ever were before, the products of 
the kind of experience of strange-
ness that lies at the basis of most 
self-identifications.

  

Latviešu 
f o l k l o r ā 
r u   d e n s 
d a u d z i -
nāts kā 
b a g ā t s 
vīrs. Ienā -
kas viss, 
kas gadā 
iekopts un 

audzēts. Lauksaimniecībā ražas 
novākšanas laiks ir grūtākais, 
bet arī patīkamākais. Kaut 
Latvijas kopproduktā lauksaim-
niecība aizņem tikai dažus pro-
centus, tā joprojām ir svarīga 
nozare. It sevišķi pašreizējā 
krizē pieaug lauksaimniecības 
ietekme, jo tā palīdz izdzīvot 
daudziem, kas palikuši bez 
darba un pievērsušies pašmāju 
dārziņu kopšanai, sēņu un ogu 
lasīšanai un citiem darbiem, kas 
palīdz iztikt un izdzīvot.

Lielā krize tā kā būtu, kā 
nebūtu sasniegusi dibenu. 
Daudziem tomēr var kļūt vēl 
sliktāk, piemēram, tiem, kuŗiem 
tagad beidzas bezdarba pabal-
sti, kam būs jāpaļaujas uz paš-
valdību pabalstiem, nabadzībā 
nonākušajiem. Paš  val  dībām 
pašām naudas nepietiek.

Šajos laikos valsts bagātība 
galvenokārt balstās uz saražoto 
vērtību pārdošanu ārzemju tir-
gos, uz preču un pakalpojumu 
eksportu. Mūsu lielākās tirdz-
niecības partneres ir Lietuva, 
Vācija, Igaunija, Krievija, arī 
Skandinavijas valstis un Polija. 
Lielākai daļai šo valstu pašām ir 
grūtības, un tirgošanās ar tām 
krietni vien sarukusi. Taču jau-
nus tirgus attīstīt arī ir grūti, un 
tas prasa laiku. Tāpēc ražošanas 

sektorā atkopšanos paredz lēnu. 
Pakalpojumu sfairā kritums nav 
bijis liels. Citi valsts ienākumi 
rodas no Eiropas Savienības 
dažādiem piešķīrumiem. Kādus 
300 miljonus latu gadā uz 
Latviju pārsūta ārzemēs strādā-
jošie.

Septembŗa pēdējā The Eco -
nomist numurā iespiests raks-
tiņš, kas veltīts Baltijas valstu 
ekonomiskajām likstām un 
Rietumu sniegtai palīdzībai. 
Pats virsraksts Feeling a bit fra-
gile – sajūta mazliet trausla – 
norāda uz situācijas nopietnību, 
bet visu skaidrāk pasaka apakš-
virsraksts: A Baltic melt-down 
has been averted, but the gloom 
may yet last a bit longer – Baltijas 
postošais sabrukums ir novērsts, 
bet nomāktība vēl kādu brīdi 
turpināsies. Dāsnā palīdzība no 
ārpuses esot novērsusi ļaunāko 
pašos Eiropas vājākajos punk-
tos – Ungārijā, Īrijā un Latvijā. 
Latvijā, piemēram, pozitīvs kļu-
vis tekošais konts, kas no 
–15,1% pērn tapis par +14,2% 
šogad, kaut ekonomika pati 
sarukusi par 18,7% gada laikā.

Gads sāpīgs bijis banku sekto-
ram, kas gadu iepriekš strādājis 
ar 400 miljonu peļņu, bet tagad 
zaudējot ap miljardu dolaru. 
Žurnāls vaino badīgās ziemeļ-
nieku bankas un viņu vadītāju 
neapdomīgo rīcību naudas aiz-
došanā Baltijai. Sākumā būtu 
palīdzējusi lata de  valvācija, bet 
tagad naudas vērtības pamazi-
nāšana vairs neliekoties pievil-
cīga. Starptautiskā valūtas fonda 
(SVF) un Eiropas Sa  vienības 
aizdotie divi miljardi Latviju no 
posta izglābuši, bet ar to viss vēl 

neesot atrisināts. Kā zinām, 
pašreiz Latvijas budžets pildās 
ar 4 miljonu latu deficitu dienā 
un valdība mīņājas un nevēlas 
to iegrožot. Latvijā joprojām 
esot atkopšanās problēmas, val-
dība neesot novērsusi kaitīgās 
problēmas, piemēram, korupci-
ju un sliktos sociālos pakalpo-
jumus. Šie soļi neesot sperti ne 
tad, kad laiki bijuši labāki, ne 
arī tagad.

Kā atceramies, pagājušā vasa-
rā naudas grūtībās nonāca Parex 
banka. Banka prasīja palīdzību 
valdībai, bet tika ignorēta. Ne 
Finanču ministrija, ne Finanču 
un kapitāla tirgus komisija 
(FKTK), ne Latvijas Banka (LB) 
nereaģēja. Kad Parex īpašnieki 
22. oktobrī atkārtoti lūdza FM 
ielikt bankā 211 miljonus latu, 
ministrija lūgumu noraidīja. 
Bet jau 31. oktobrī uz sēdi pul-
cējās Ministru prezidents God -
manis, fianču ministrs Slakteris, 
LB un FKTK vadītāji, kuŗi izlē-
ma tomēr banku glābt. Pēc ne -
dēļas FKTK lūdza valdību 
noteikt Parex bankai naudas 
izņemšanas ierobežojumus, bet 
tas netika darīts, kaut nākamajā 
dienā valdība nolēma banku 
pārņemt valsts īpašumā. Dīvai -
nā kārtā no noslēgtā līguma bija 
pa  zuduši bankas galvenajiem 
īpašniekiem Karginam un 
Krasovic  kim noteiktie ierobe-
žojumi. Tikai 1. decembrī val-
dība pamodās un bankas darbī-
bai noteica ierobežojumus. 
Starplaikā no bankas bija aiz-
plūduši 1,003 miljardi latu, 
tostarp 400 miljoni bankā iegul-
dītās valsts naudas.

Valsts Parex bankā kopumā 

ieguldījusi 673 miljonus latu, 
bet tās īpašnieku līdzekļus nav 
ieskaitījusi pamatkapitālā, tie 
atstāti kā noguldījums, no kā 
abi baņķieŗi iekasē sev ik mēne-
si 380 000 latu procentos. Tas 
notiek laikā, kad Parex jopro-
jām strādā ar zaudējumiem.

Valsts kontroles izdarītā revī-
zija visas šīs nebūšanas ir atklā-
jusi un ar revīzijas ziņojumu 
iepazīstināta Ģenerāl  pro  ku -
rātūra, kuŗai būs jāizlemj, kas 
par šo skandalu un valsts nau-
das iztērēšanu būs atbildīgi. 
Paš  reizējā izkārtojumā vienīgie, 
kas sveikā tikuši cauri, ir abi 
bankas izputinātāji, jo viņu 
nauda ir pasargāta un viņi par 
to saņem lielisku atalgojumu.

Bankas pārņemšanas lieta līdz 
Valsts kontroles revīzijai bija 
turēta lielā slepenībā. Atbildību 
it kā vajadzētu uzņemties torei-
zējam valdības vadītājam 
I. God  manim (kas, starp citu, 
iepriekš bijis Parex bankas dar-
binieks), finanču mi  nistram 
A. Slakterim, FKTK vadītājai 
I. Krūmanei, kā arī Latvijas 
Ban   kas vadītājam I.  Rim  še -
vičam. Lemt, kuŗš un kādā mērā 
saucams pie atbildības, tagad 
nākas Ģe  nerālpro  kurātūrai. 
Vienīgais veids, kā vismaz kādu 
daļu ieguldīto līdzekļu valsts 
varētu atgūt, ir banku pārdot. 
Kā nesen kādā TV programmā 
izteicās Rim  ševičs, esot bijuši 
kādi desmit piedāvājumi banku 
atpirkt, bet nevienā gadījumā 
valsts visus ieguldītos līdzekļus 
atgūt nespēšot.

Patīkamāka ziņa ir Vācijas 
Bundestāga vēlēšanu iznākums. 
27. septembrī notikušajās vēlē-

šanās pārliecinoši uzvarēja kris-
tīgo demokratu ūnija ar Angelu 
Merkeli priekšgalā. Izgāzās so -
ciāldemokrati, kas ieguva visze-
māko deputātu skaitu kopš 
Vācijas atjaunošanas. Merkeles 
CDU kopā ar Brīvo demokratu 
partiju (FDP) kopīgi veidos val-
dību, jo abām partijām kopā ir 
vairākums parlamentā. Abas šīs 
partijas Vācijā valdīja jau 
80. gados un 90. gadu sākumā. 
Tās bija aktīvas Austrum  eiropas 
atbrīvošanā no komūnisma. 
FDP vienmēr ir arī jutusi sim-
patijas pret Baltijas valstīm. Tā 
kā jaunajā koalicijā FDP, kā 
sagaida, dos ārlietu ministru, 
lielāku draugu un atbalstītāju 
iegūs arī Baltija. Mēs par vēlēša-
nu iznākumu tāpēc varam tikai 
priecāties.

Patīkama ziņa atrodama arī 
Latvijas iekšpolītikā. Sarosījušās 
trīs reģionālās partijas, Ādažu, 
Ogres un Tukuma novads, kuŗu 
vadītāji, neapmierināti ar līdz-
šinējo Saeimas un Valdības 
polītiku attieksmē pret reģio-
niem, tagad nolēmuši izveidot 
novadu apvienību, lai nākama-
jās vēlēšanās Saeimā iedabūtu 
savus deputātus.

Nav nekāds noslēpums, ka 
novadi ap Rīgu ir neapmierināti 
ar savu lomu un pašreizējām 
iespējām attīstīties. Kamēr Rīgā 
iedzīvotāju skaits samazinās, 
bet tās pievārtē pieaug, Rīga ar 
savu polītiku un valdība ar 
savējo nekādi nepalīdz pievārtei 
attīstīties, jo polītika ir koncen-
trēta Rīgā.

(Turpinājums 17. lpp.)

Rudens krizes laikā Ojārs Celle
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Pastāvēs, kas pārvērtīsies
Septembrī 

Sv. Pētera baz-
 nīcā jau četr-
padsmito reizi 
k o p i z s t ā d ē 
satikušies  Lat-
 vijas tekstil-
mākslinieki.

M ā k s l i -
nieks, ja viņš 

patiesi ir radošs, ja māksla viņam 
ir vienīgais pašapliecināšanās 
veids un ja viņš patiesi vēlas ko 
īsti pateikt ar mākslas tēliem, 
vienmēr atradīs iespēju, kā iz -
pausties. Tas attiecināms arī uz 
tekstilmāksliniekiem, kuŗi bijuši 
spiesti pielāgoties neatkarīgās 
Lat  vijas apstākļiem, kad nav vairs 
valsts pasūtījumu, taču izteikties 
vi  ņiem ir būtiski. Šī iemesla dēļ 
krietni vien samazinājies austo 
gobelēnu īpatsvars šādās izstā-
dēs, arī to izmēri ir sarukuši, 
parādās jauni materiāli, ievēroja-
mi lētāki. Mākslinieki eksperi-
mentē ar, teiksim, papīru, koku, 
dažādiem sintētiskiem materiā-
liem, voiloku utt. Vēl būtiski, ka 
pamazām vecie meistari kļūst 
pasīvāki (ne  runāsim par tiem, 

kuri jau elpo mūžības 
smaržas).

Tāpēc ir iepriecina, 
ka joprojām par sevi 
atgādina tāds izcils 
meistars, kāda ir Edīte 
Pauls-Vīgnere, kuŗa 
šo  ruden, 16.septembrī, 
svinēja savu 70 gadu 
jubileju. Arī šajā izstā-
dē jubilāre piedalās ar 
„Romantiku”. Ļoti sie-
višķīgs darinājums, 
mazliet mietpilsoniski 
sentimentāls, bet tāds, 
šķiet, ir bijis šā darba 
mērķis. Autore izman-
to gan audumu aplikā-
cijas, bižutēriju, ievil-
kumus, izšuvumus un 
citas technikas, lai 
radītu dzīvespriecīgu 
un optimistisku noska-
ņojumu. Nav nevienas 
melnās krāsas, tik sau-
lainās, krāšņās, kaut 
pašai māksliniecei dzī-
ves beidzamos gados 
sagādāti krietni vien 
traģiski „pārsteigumi”. Bet tā lai-
kam ir īsta radoša cilvēka pazī  -

me – nepadoties izmisumam, 
drāmatiskiem notikumiem un 

dot prieku citiem – melnā krāsa 
nav jāsēj pasaulē, tāpat daudziem 
mūsdienās jāpiedzīvo tumšas 
dienas.

Ļoti līdzīgi strādā ar Daina 
Dagnija, tikai viņa vairāk akcen-
tē ornamentu („Apburtā”).

Protams, ir mākslinieki, kuŗi 
joprojām auž savus darbus, tur-
pinādami gobelēnu klasiskās tra-
dicijas. Tāds ir Rolands Krutovs 
(„Kvadrātsakne no dievišķā”), 
Baiba Rīdere („Peldēt...”), Mārīte 
Leimane („Illūzija par Jelgavas 
pils gobelēna restaurāciju”). 

Asprātīgi vecmāmiņu lupatu 

deķa aušanas paņēmienus izman-
tojusi Antra Saliņa savā tekstilijā 
„Lauks. Septembris”, panākdama 
efektīgu, glezniecisku ainavas 
iespaidu.

Izstāde bija patiesi ļoti intere-
santa un radoši rosīga. Kaut arī 
netrūkst dažādu sarežģījumu, 
tekstilmāksla Latvijā tomēr jo -
projām pastāv, sniegdama ne 
vienu vien interesantu māksli-
niecisku atradumu un gandarī-
jumu skatītājiem. Te gribas atce-
rēties Raiņa Spīdolu: „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!”

Māris Brancis

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

Unikāla grāmata par latviešu tautas mākslu

Pašā vasaras nogalē vai rudens 
priekšnojautu laikā Latvijas Na -
cionālais vēstures mūzejs iepa-
zīstināja ar savu jaunāko izdevu-
mu – rakstu krājumu Nr.15, kam 
dots nosaukums „Tautas lietiskā 
māksla Latvijā: Šodiena. Piere -
dze. Rītdiena”. Tā pamatā ir 
2007. gada decembrī mūzeja sa -
rīkotajā konferencē nolasītie 
referāti. Šeit jāuzrāda arī kļūda, 
kas lasāma grāmatas titullapā. 
Tajā par krājuma izdošanu uzrā-
dīts 2008. gads, lai gan apgāda 
„Valters un Rapa” vainas dēļ tas 
dienas gaismu ieraudzīja tikai šā 
gada augustā, septembrī.

Konference tika sarīkota laikā, 
kad mūzejā bija arī skatāma tau-
tas lietiskās mākslas izstāde, kas 
atklāja šīs mākslas nozares attīs-
tību un problēmas no 20. gad-
simta 40. gadu otrās puses līdz 
mūsdienām. Arī referāti atklāja 
tautas lietiskās mākslas attīstības 
gaitu un problēmas.

„Tautas lietiskās māksla nav 
izolēta no tā vai cita laikmeta 
notikumiem. Katrs laika posms 
atstāj tam raksturīgas pēdas. 
Izņēmums nav arī 20. gadsimta 
otrā puse. Šajā laikā tautas lietis-
kā māksla piedzīvoja radošu pa -
cēlumu un sabiedrības uzmanī-

bu. Tā bija viena no retajām 
iespējām nest latvietības ideju 
padomju varas laikā. Savukārt 
pēc valstiskās neatkarības atgū-
šanas 1991. gadā bija jāmeklē 
jauna motivācija”, izdevuma 
priekšvārdā raksta Latvijas Na -
cionālā vēstures mūzeja direktors 
Dr. hist. Arnis Radiņš.

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
īstenais loceklis, etnografs Saul -
vedis Cimmermanis savā rakstā 
runā par Latvijas zinātnieku 
devumu etnografijas un tautas 
lietiskās mākslas izpētē un popu-
lārizēšanā, lielu vietu referātā 
ierādot arī dokumentālajiem 
avotiem kopš 17. gadsimta un jo 
sevišķi Edvarda Paegles un 20. gs. 
20.-30.gadu zinātnieku ieguldī-
jumam.

Savukārt Latvijas Nacionālais 
vēstures mūzeja Etnografijas no -
daļas vadītāja un šā krājuma 
sastādītāja Ilze Ziņģīte iepazīsti-
na ar mūzeja etnografijas un tau-
tas lietiskās mākslas kollekciju, 
īpaši uzsveŗot, ka bieži robež-
šķirtni starp etnografiju un tau-
tas lietisko mākslu nav novelka-
ma.

Īpaši gribas izcelt Dr.hist. Aijas 
Jansones referātu par tautas lie-
tiskās mākslas virzību 20. gad-
simta otrajā pusē. Zinātniece aiz-
rāda, ka „amatnieku vēsturiskā 
loma latviešu izstrādājumu spe-
cifikas un stila izveidē ir salīdzi-
noši neliela”, jo kopš 13. gadsimta 
amatnieku etniskais sastāvs ir 
visai raibs. No viņu veikuma lat-
vieši pieņēma tikai to, ko saprata 
un kas atbilda viņu aistētiskajām 
prasībām. Arī linaudēju rakst-
raudži ir pārņemti no citām tau-
tām. Viņa atklāj, ka vārdu „daiļ-
amatniecība” ieviesa dzīvē tikai 
1937. gadā, „lai uzsvērtu vārdko-
pas „mākslas amatniecība” daļu, 
kas balstās uz vietējām tautas 
mākslas tradicijām”. Bet termins 
„tautas māksla” ienāca sadzīvē 
padomju varas laikā, kad amat-

niecība bija stingri ierobežota, 
bet māksla bija atļauta. Tādējādi 
„tautas lietiskā māksla” akcentēja 
jaunradi.

Šo tēmu turpina Velta Rau -
dzepa, kas mēģina rast specifis-
kās atšķirības starp tautas un 
profesionālo mākslu un to mijie-
darbību. Viņa uzsveŗ, ka profe-
sionālajiem māksliniekiem tau-
tas māksla, etnografija un 
ar chaio  loģija vienmēr ir bijis 
iedvesmas avots. Arī tautas māk-
 slas kopēji daudz mācās no etno-
grafijas un archaioloģijas, citējot 
Arvīdu Dzērvīti: „Nav nekādas 
nozīmes tikai atdarināt senču 
mantojumu. Uz senču mākslas 
pamata jābūvē jauna, laikmetīga, 
īpatnēji latviska māksla”. 

Daudzus lasītājus piesaistīs 
vēsturnieces Ilgas Apines raksts 
par latvisko identitāti, tās veido-
šanos un pārmaiņām. Viņa izceļ, 
ka mūsu tautas raksturu veidoju-
si gan ilgstošā pakļautība vācu 
muižniekiem, gan ticība, gan ter-
ritorija un klimatiskie apstākļi, 
protams, arī vēsturiskie notiku-
mi. Šajā sakarā viņa atzīst – kopī-
gā vēsture mūs ir satuvinājusi ar 
igauņiem, bet attālinājusi no lie-
tuviešiem, kuŗiem kopā ar poļiem 
bija nacionāla valsts un arī katoļ-
ticība. Autore izceļ latviešu tiek-
šanos pēc izglītības, strādīgumu 
utt. Interesantu domu izteicis 
viens no krievu literātiem Jurijs 
Abizovs: latvieši esot šķietami 
pakļāvīgi, viņi it kā pieliecas un 
tad atkal iztaisnojas, kad situsi 
vēstures stunda. 

Šo latviskās identitātes temu, 
tikai amatniecībā un lietiskajā 
mākslā, turpina Dr.habil.art 
Ojārs Spārītis, kuŗš runā par „lat-
viskās” kultūras identitātes mai-
nīgo formu un saturu. Viņš 
uzsveŗ, ka „kultūras stereotipu 
maiņu izraisa ekonomisko, polī-
tisko un sociālo faktoru mijie-
darbība”. Daudzi amatniecības 
izstrādājumi, kas mums liekas 

raksturīgi tautas mākslai, faktiski 
ir radušies profesionālās un pil-
sētas kultūras iespaidā, tātad caur 
muižu kultūru, kas veidojusies 
Eiropas stilu ietekmē, tie vien-
kāršotā veidā ienākuši tautas 
amatniecībā. Pierādījumus 
autors atrod Etnografiskā brīv-
dabas mūzeja Latgales un Kur -
zemes sētās. Šis atzinums var 
šokēt, kā aizrāda mākslas vēstur-
nieks, taču tajā pašā laikā atklāj 
„jau izsenis pastāvošo Latvijas 
integrāciju Eiropas kultūras kon-
tekstos visos sociālajos līmeņos, 
pat tajā, kuŗu mēs uzskatījām par 
vismazāk pakļautu maiņai un 
ietekmēm”, t.i., tautas amatniecī-
bā.

Leonīds Petrovs stāsta par tau-
tas mākslas izstāžu iekārtošanu, 
ar kuŗu viņš nodarbojies kopš 
1968. gada. Andris Ušpelis apce-
rē Latgales keramiķu Ušpeļu 
dzimtu, Daina Kraukle pētījusi 
gadatirgu vietu mūsu tautas 
dzīvē. Savukārt Ārija Vītoliņa 
ilgus gadus strādā ar intelektuāli 
atpalikušiem bērniem, izmanto-
jot tautas mākslas pamatiemaņu 
apguvi kā terapiju viņu attīstībā.

Krājumu noslēdz Elīnas Apsītes 
apcerējums par slaveno Cimdu 
Jettiņu – dzērbenieti Jetti Užāni, 
kuŗa turpat visu mūžu pavadījusi 
uz ratiņiem, bet radījusi unikālus 
cimdus pēc gleznu motīviem, 
dziesmu, literāro darbu un pat 
polītisko notikumu iespaidā, pat 
cimdus – portretus un sievietes 
aktu. Viņas darbus šā krājuma 
sastādītāja Ilze Ziņģīte nosaukusi 
par tekstilmākslas miniātūrām.

Pēc Cimdu Jettiņas aiziešanas 
tika atrastas viņas dienasgrāma-
tas, ko viņa rakstījusi no agrī-
niem pusaudzes gadiem. Īsie, 
kodolīgie pieraksti skaidri parā-
da, ka pirms tam, kad Jettiņa 
kļuva par teicamu, tautā mīlētu 
un cienītu rokdarbnieci, viņa bija 
domātāja. Apceres autore secina: 
„Cilvēks, kuŗš skaudri apzinājās 

savas esamības smagumu un, pat 
nereducējot to uz savu slimību, 
apjauta, ka visu grūtumu un lik -
stu sākotne ir katra paša nespējā 
saprast dabas ritmu un kārtību, 
neprasmē ieklausīties apkārtējā 
pasaulē un, pats galvenais – 
nespējā ieraudzīt pasauli sevī”.

Viņas dzīve mums ir pierādī-
jums, ka cilvēks ir tik liels, cik 
viņa gars. „Esmu sev atradusi 
gaismu,” Jettiņa rakstīja savā grā-
matā. Viņas gaisma – tas gan 
iziet no šī rakstu krājuma ietva-
riem – turpina spīdēt. Elīna 
Apsīte, kopš agras bērnības pava-
dīdama katru brīvu brītiņu pie 
Jettiņas, uzsākusi lielu darbu – 
izveidot viņas dzimtajās mājās 
Dzērbenes „Lejniekos” Cimdu 
mūzeju. Tur iecerēts rādīt ne 
tikai Jettes Užānes cimdus, bet 
savākt cimdu kollekciju no visas 
plašās pasaules, kur vien latvieši 
mituši (pirmos dāvinājumus 
mū  zejs jau saņēmis no Ilgas Mie-
 riņas Anglijā un Birutas Frei -
manes Kanadā). Bet arī ar to 
mū  zejs neaprobežotu savas funk-
  cijas. Te iecerēts mācīt cimdu 
adīšanu un ar laiku arī citus rok-
darbu veidus bērniem un jaunie-
šiem (arī ar īpašām vajadzībām), 
dzīvot dabā, ieskatīties dabā, 
sadzirdēt un saredzēt dabu. Da -
ba ir latviskās dzīvesziņas pamat-
akmens. Dzīvot saskaņā ar dabu, 
ar latvisko dzīves uztveri un 
moderno pasauli. Ir izveidots 
fonds „Cimdu ceļš”, kuŗš pieņem 
ziedojumus mūzeja darbības 
uzsākšanai.

Nobeigumā gribas teikt, ka 
globālizācijas un unifikācijas 
laikmetā, kad modernās techno-
loģijas mēģina dzēst etniskās 
īpatnības, šis Latvijas Nacionālā 
vēstures mūzeja rakstu krājums 
parāda, cik unikālu kultūru mūsu 
tauta ir veidojusi, tā ir glabājama 
un turpināma, ja gribam saukties 
par latviešiem.

Māris Brancis

Edīte Pauls-Vīgnere. Romantika
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Rīgā 13. oktobrī ieradās Eiropas Savienības (ES) ekonomikas 

un monētāro lietu komisārs Hoakins Almunja. Augstais viesis 
vizītes laikā tikās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski (JL), finanču ministru Einaru Repši 
(JL) un citiem valdības locekļiem, kā arī  ar Latvijas Bankas prezi-
dentu Ilmāru Rimšēviču, lai pārspriestu ekonomisko situāciju un 
budžeta sagatavošanu Latvijā. Almunjas ieskatā ES, vairākas bloka 
dalībvalstis un Starptautiskais valūtas fonds palīdz ar budžeta 
līdzsvarošanas aizdevumiem un citiem instrumentiem, taču arī 
Latvijai nepieciešams veicināt stabilizāciju, lai pēc tam ekonomiku 
novirzītu uz konkurētspējīgākiem un stiprākiem pamatiem.

Pēc  sarunām ar Saeimas  priekšsēdi Gundaru  Daudzi (ZZS), 
veselības aprūpes nevalsts organizāciju vadītājiem un Jaunā  
laika valdes  priekšsēdi Solvitu Āboltiņu Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis (JL) uzdeva  Finanču ministrijai atrast budžetā 
vēl 25 miljonus  latu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu neatliekamo 
medicīnisko palīdzību un slimnīcu  darbību līdz šā gada  beigām. 
Arī finanču  ministrs Einars Repše (JL) apliecināja, ka financējums 
veselības aprūpei būs.

Aizsardzības ministrs Imants Lieģis, viesojoties ASV, ielūdzis 
savu kollēgu - ASV aizsardzības sekretāru Robertu Geitsu  vizītē   
uz Latviju, jo arī ārlietu ministrs Māris Riekstiņš (TP), šovasar 
tiekoties ar ASV valsts sekretāri Hilariju Klintoni, ielūdzis savu 
kollēģi vizītē.

ASV nekomerciālo sabiedrisko televīzijas staciju tīkls PBS
iegādājies Edvīna Šnores dokumentālo filmu „Padomju stāsts” 

(Soviet Story). Filmas demonstrēšana televīzijas kanāļos sāksies 
oktobŗa vidū. Latvijas goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš norā- 
dīja, ka PBS filmu atlasē ir ļoti izvēlīga, tāpēc „Padomju stāsta” 
pieņemšana izrādīšanai ASV ir liels atbalsts filmas izplatīšanai 
Rietumos. 

Par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) Latvijas 
balvas laureātu 2009. gadā kļuvis profesors un Augstākās izglītības 
padomes priekšsēdis Jānis Vētra. Savukārt veicināšanas balvas iegu-
vis filozofs Raivis Bičevskis un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas Krūts slimību centra vadītājs Arvīds Irmejs. EZMA 
Latvijas balva, neoficiāli saukta arī par Lielo Fēliksa balvu, tiek pa-
sniegta kopš 2001. gada reizi trijos gados. Iepriekšējos gados to 
saņēmusi eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga un filozofi Maija 
Kūle un Vilnis Zariņš.

Pēc Labklājības ministrijas prognozēm bezdarba līmenis Lat-
vijā 2010. gadā būs aptuveni 15%. LM prognozē, ka 2010. gadā 
nebūs ievērojama situācijas uzlabojuma, bet gada beigās bezdarba 
līmenis varētu pieaugt līdz pat 16,4%, kas ir aptuveni 180 tūkstoši 
bezdarbnieku. Lai atbalstītu cilvēkus, kas būs pavisam neapskau-
žamā situācijā, LM nolēmusi pašvaldībās ieviest prakšu program-
mu, un to laikā bezdarbnieki saņems 100 latus lielu stipendiju. 
Oktobŗa sākumā reģistrētais bezdarba līmenis Latvijā sasniedzis 
13,3% - par  bezdarbniekiem reģistrēti 147 754 cilvēki.

Bijušais Jūrmalas domes priekšsēdis Ģirts Trencis rosinājis 
Ordeņu kapitulu piešķirt valsts augstāko apbalvojumu  konkursa 
Jaunais  vilnis rīkotājiem. Tas izraisījis plašas diskusijas par  pub-
liskoto faktu, ka apbalvojumu būtu pelnījuši konkursa rīkotāju 
vadītājs Aleksandrs Šenkmans un konkursa komisijas līdzpriekš-
sēdis komponists Igors Krutojs.

NATO ģenerālsekretārs 
Latvijā

Latvijā pirmo reizi oficiālā vizītē 
bija ieradies NATO  ģenerālsek-
retārs Anderss Fogs Rasmusens. 
Viņš tikās ar mūsu valsts augstā-
kajām amatpersonām.

Ārlietu ministra Māŗa Rieks-
tiņa un Rasmusena sarunā gal-
venā uzmanība bija veltīta jau- 
nas NATO Stratēģiskās koncep-      
cijas izstrādei. Puses pārrunāja 
Koncepcijas izstrādes procesu un 
ģenerālsekretāra vadītās ekspertu 
grupas darbu, atzinīgi novērtējot 
Baltijas valstu pārstāvja Aivja Ro- 
ņa darbību ekspertu grupā. Ār- 
lietu ministrs un NATO ģenerāl-
sekretārs bija vienisprātis, ka kol-
lektīvā aizsardzība saglabāsies par  
galveno NATO uzdevumu arī 
jaunajā Stratēģiskajā koncepcijā. 
Ministrs uzsvēra visaptverīgas 
dalībvalstu diskusijas nozīmi,   
kas, konsolidējot Aliansi ap sva-
rīgākajiem drošības jautājumiem, 
stiprinātu tās polītisko vienotību. 
M. Riekstiņš un A. F. Rasmusens 
apmainījās viedokļiem par Ali-
anses attiecībām ar partneŗiem, 
tostarp ar Eiropas Savienību, un 
pārrunāja NATO lomu un atbil-
stīgu spēju attīstīšanu pret drau-
diem un izaicinājumiem dalīb-
valstīm kā Alianses territorijā, tā 
arī ārpus tās.

Pārrunājot kopīgos Afgānistā-
nas stabilizācijas centienus, M. 
Riekstiņš atzina, ka papildus mi- 
litārajam ieguldījumam un īste-
notajiem attīstības sadarbības  
projektiem Latvija ir gatava sniegt 
atbalstu kravu nogādē uz Afgā-
nistānu. Ministrs iepazīstināja 
ģenerālsekretāru ar Latvijas - 
Afgānistānas dzelzceļa maršruta 
pieredzi, nodrošinot ASV kravu 
transportēšanu uz Afgānistānu. 
“Latvijas infrastruktūras kapa-
citāte, mūsu spējas un veiksmīgā 
pieredze ar ASV kravām ļauj 
mums piedāvāt Latviju par vado-
šo NATO valsti kravu nogādei uz 
Afgānistānu,” uzsvēra M. Rieks- 
tiņš. Ministrs aicināja ievērot Lat-
vijas piedāvājumu, NATO struk-
tūrām plānojot NATO operācijas 
Afgānistānā apgādes jautājumus.

Par mācībām Baltijas 
valstu pierobežā

NATO saprot bažas par nesen 
notikušajām Krievijas un Balt-
krievijas militārajām mācībām 
Baltijas valstu pierobežā, taču 
uzsveŗ, ka alianse sekojusi līdzi 
mācībām un tās nav uzskatāmas 
par apdraudējumu nevienai 
NATO dalībvalstij. Tā pēc tikša-
nās ar Valsts prezidentu Valdi 
Zatleru žurnālistiem sacīja   
NATO ģenerālsekretārs Anderss 
Fogs Rasmusens.

Rasmusena ieskatā ir svarīgi uz-
labot NATO un Krievijas attie-
cības jomās, kur pušu intereses 
saskan, - situācija Afgānistānā, 
terrorisma apkaŗošana, masu 
iznīcināšanas ieroču jautājums, 
pirātisms. Taču nepieciešams arī 
saglabāt savus principus un savu 
nostāju.

Jaunais NATO ģenerālsekretārs 
uzsvēra, ka Baltijas valstis satrau-
cējs jautājums par kollektīvo aiz-
sardzības sistēmu un tās ievēro-
šanu ir un paliks NATO priori-
tāte. “Kollektīvā territorijas aizsar-
dzība paliks arī turpmāk NATO 
uzdevums un prioritāte,” sacīja 
Rasmusens.

Savukārt Zatlers uzsvēra, ka 

Latvijai, izstrādājot jauno NATO 
stratēģisko konceptu, svarīgi ir 
saglabāt principu, lai katra da- 
lībvalsts justos droša un alianse 
būtu solidāra un vienota. Par 
veiksmīgu piemēru kollektīvajai 
drošībai prezidents minēja NATO 
patrulēšanu Baltijas valstu gaisa 
telpā, kas, pēc Zatlera vārdiem, 
būtu jāturpina arī nākotnē.

Zviedrs bēris sāli 
Latvijas brūcēs

Trīs no četru Zviedrijas valdības 
koalicijas partiju vadītājiem at- 
klātā vēstulē Zviedrijas premjēr-
ministram Fredrikam Reinfeltam 
izteikuši kritiku par konservā-
tīvās Moderātu partijas (Modera-
terna) finanču ministra Andersa 
Borga darba stilu, tostarp par  
viņa aso toni pret Latviju. Vēstu-
lē, kas publicēta avīzē Dagens 
Nyheter un tās portālā dn.se Centra 
partijas vadītāja Mauda Olofsone, 
liberālās Tautas partijas (Folk-
partiet) vadītājs Jans Bjerklunds 
un Kristīgo demokratu (Kristde-
mokraterna) vadītājs Jerans 
Heglunds raksta: “Mums se- 
višķas rūpes sagādāja tas, ka  
Borgs pagājušā nedēļā atļāvās 
Latviju nobārt par to, ka valsts 
mēģinājusi mīkstināt skarbos aiz-
devuma noteikumus, kuŗus iz-
virza ārpasaule. Rīgā slēdz slim-
nīcas un skolas, nabadzības lī- 
menis kāpj debesīs. Šādā izmisīgā 
situācijā Zviedrijas finanču mi-
nistrs izvēlas bērt sāli brūcēs, kaut 
gan tādas bankas kā SEB un 
Swedbank lielā mērā ir pielikušas 
roku Latvijas sabrukumam.”

Pamatā vēstule ir par Borga 
līdzšinējo darbību Zviedrijas iekš-
polītikā - ekonomikā, starp citu, 
bezdarba mazināšanā un zviedru 
valdības globālizācijas padomes 
darbā, bet pats pirmais piemērs, 
ko trīs koalicijas partneŗi uzskai-
ta vēstulē, ir Borga sastrīdēšanās 
ar Latviju.

“Divdesmitajā gadsimtā Latviju 
okupēja un pazemoja nacisti un 
komūnisti. Tagad ir risks, ka 
Zviedrija un Eiropas Savienība 
kļūst par jauniem virskundzības 
un apspiešanas simboliem. An- 
dersa Borga necieņa diemžēl ir 
daļa no uzvedības, ko esam  pa- 
manījuši ilgāku laiku. Viņam un 
viņa ierēdņiem iezīmējas trau-
cējoša pašpārliecinātība, kuŗai 
nav vietas koalicijas valdībā,”   
raksta trīs vadošie polītiķi.

Vīķe-Freiberga dusmojas
Bijusī Latvijas prezidente Vaira 

Vīķe-Freiberga no Eiropas Komi-
sijas un vairāku valstu līdeŗiem 
saņēmusi signālus, ka Latvijai 
noteikti jāievēro vienošanās ar 
starptautiskā aizdevuma devē-
jiem par budžeta deficita un iz-
devumu samazinājuma apmēru, 
lai mūsu valsts nezaudētu uz- 
ticību.

“Viselementārākā lieta jebkā-
dās attiecībās, vai tās būtu po- 
lītiskas vai ekonomiskas, ir uzti-
cība norunātam vārdam un kopā 
izlemtajam. Ja cilvēki sāk mētā-
ties un parakstīt kaut ko vienu 
mēnesi un nākamreiz tam pa- 
griezt muguru, kā var sagaidīt, ka 
aizdevēji būs gatavi ar mums 
sadarboties un palīdzēt? Tas taču 
nav iespējams,” LNT raidījumam 
Top10 sacīja Vīķe-Freiberga.

Eksprezidenti saniknojuši pie- 
ļāvumi, ka iespējamā starptau-
tisko saistību neizpildīšana varē-
tu būt saistīta ar Saeimas vēlē-

šanām, kas notiks pēc gada. Ja tas 
ir saistīts ar vēlēšanām, tad polī-
tiķi būtu pelnījuši, lai neviens    
par viņiem nebalso, domā bijusī 
prezidente.

“Es to teikšu ļoti brutālā veidā. 
Par to nedrīkst šobrīd domāt. 
Viņiem ir jādomā par valsti un 
valsts situācijas glābšanu. Ja viņi 
domā par savu populāritāti, tad 
viņi ir peŗami tādā veidā, ka par 
viņiem nevar nākamreiz balsot,” 
sacīja Vīķe-Freiberga.

No Dienas aizgājušie...
Izdevniecības “Dienas mediji” 

galvenā redaktore Nellija Ločmele 
un laikraksta Diena galvenā re- 
daktore Anita Brauna iesniegušas 
atlūgumu un pametušas laikraks-
tu Diena. Atlūgums iesniegts AS 
Diena valdes priekšsēdim Alek-
sandram Tralmakam. Pēc Braunas 
teiktā, viņas nekavējoties lūgtas 
atstāt redakcijas telpas un viņām 
aizliegts kontaktēties ar darbi-
niekiem.

Laikraksta darbinieku sašutu-
mu izraisījis veids, kā virzījušies 
notikumi, - Tralmaks paziņojis, 
ka Braunai, Ločmelei un Raud-
sepam redakcija nekavējoties jā- 
pamet, un  apsardze pārbaudījusi 
viņu personiskās mantas.

Tralmaks jau iepriekš bija iz- 
šķīries par laikraksta vadības 
maiņu, par ko liecina fakts, ka uz 
pēcpusdienu bija sarunāta ap-
sardze.

AS Diena vadītājs neesot slēpis, 
ka šie trīs darbinieki jebkuŗā ga- 
dījumā tiktu atlaisti, ja nebūtu 
aizgājuši paši, - ar viņiem neesot 
iespējams sadarboties, jo ir jūta-
ma pretdarbība.

Apsardze vērsusies arī pret fo- 
tografu Uldi Briedi, izdzēšot fo- 
tografijas, kuŗās redzams, kā ap-
sardze krata no Dienas aizejošo 
darbinieku mantas.

Pilsoniskā savienība: publisks 
atbalsts agresijai pret Latvijas 

Republiku ir krimināli sodāms
Partijas Pilsoniskā savienība 

(PS) Saeimas frakcijas deputāti 
sagatavojuši grozījumus Latvijas 
Republikas Krimināllikumā, kuŗi 
paredzētu kriminālatbildību par 
publiska atbalsta paušanu PSRS 
vai nacistiskās Vācijas agresijai 
pret Latvijas Republiku, šīs agresi-
jas noliegšanu vai tās nozīmes 
mazināšanu saistībā ar šo valstu 
īstenotajiem kaŗa noziegumiem.

Līdzīga satura priekšlikums ie-
sniegts arī Lietuvas Republikas 
Seimā, un nesen tas pieņemts 
pirmajā lasījumā. PS deputāti, 
līdzīgi kā Lietuvā, par šādu no-
ziegumu izdarīšanu ierosina no-
teikt naudas sodu vai brīvības 
atņemšanu līdz diviem gadiem. 

Eiropas Parlamenta deputāte 
no PS Inese Vaidere atgādina, ka 
Eiropas Parlaments jau šā gada 2. 
aprīlī pieņēmis rezolūciju par 
Eiropas sirdsapziņu un totālitā-
rismu, ieņemot stingru nostāju 
pret nacistu un staļinistu izda-
rītajiem kaŗa noziegumiem, kas ir 
vienlīdz nosodāmi.

Pilsoniskās savienības Rīgas do-
mes (RD) frakcijas vadītājs Ģirts 
Valdis Kristovskis norāda, ka      
PS RD deputāti nosoda Rīgas 
pilsētas izpilddirekcijas lēmumu, 
ar kuŗu š.g. 13. oktobrī tā pie-   
kritusi atļaut Latvijas Sociālis-
tiskajai partijai rīkot saietu pie 
pieminekļa Uzvaras laukumā par 
godu 65. gadadienai, kopš Rīgā 
ienācis padomju kaŗaspēks. 

Piesakās vadīt valsti
Tautas partijas pirmais priekš-

sēdis un trīskārtējais valdības 
vadītājs Andris Šķēle pieņēmis 
partijas valdes aicinājumu at-
griezties aktīvajā polītikā. Viņš 
piekritis, ka 21. novembrī Dailes 
teātrī paredzētajā kongresā tiks 
izvirzīts TP priekšsēža amatam 
un ka partija viņu nominēs par 
ministru prezidenta amata pre-
tendentu.

Tautas partijas valde jautājumu 
par Andŗa Šķēles aicināšanu at-
griezties polītikā izskatīja pēc 
pašreizējā priekšsēža Mareka 
Segliņa ierosinājuma. “Pēdējo pā- 
ris mēnešu laikā mēs esam 
saņēmuši ļoti daudzu TP biedru 
viedokļus mudināt Andri Šķēli 
šajā valstij izšķirīgajā brīdī aktīvi 
iesaistīties polītikā un palīdzēt 
izvest valsti no krizes. Cilvēki velk 
parallēles ar pag. gs. 90. gadu otro 
pusi, kad Latviju skāra Bankas 
Baltija krize un Krievijas krize. 
Atcerēsimies, ka, tieši liekot lietā 
Andŗa Šķēles izlēmīgo polītiku, 
Latvija toreiz ātri atgriezās uz 
attīstības ceļa. Arī šobrīd manā 
ieskatā partijas un valsts priekš-
galā visvairāk vajadzīgi tieši tāda 

līmeņa līdeŗi kā Andris Šķēle – 
izlēmīgi, tālredzīgi, mērķtiecīgi, 
sabiedrību mobilizētāji, koman-
du konsolidētāji, ļoti kompetenti 
krizes vadības un tautsaimnie-
cības attīstības jautājumos.”

Mareks Segliņš valdes sēdē ap- 
liecināja, ka kongresā ir nolēmis 
atkāpties no partijas priekšsēža 
amata, dodot iespēju par priekš-
sēdi ievēlēt Andri Šķēli.

Andris Šķēle uzsvēra, ka Tautas 
partijai arī turpmāk būtu jāat-
balsta pašreizējā valdība, kamēr  
tā vēl bauda Valsts prezidenta    
un Saeimas uzticību. Patlaban 
pirmā numura uzdevums ir tāda 
nākamā gada valsts budžeta pie-
ņemšana, kas veicinātu Latvijas 
tautsaimniecības atdzimšanu.   
Tas nozīmē, ka ļoti rūpīgi jāiz-
vērtē ne tikai katras iniciātīvas 
īslaicīgie ieguvumi, bet arī sekas, 
ko uz bezdarba un cilvēku ienā-
kumu līmeni, kapitāla un perso-
nu migrāciju, drošību, sabied-
rības veselību un konkurētspēju 
nākotnē atstās tās pieņemšana  
vai noraidīšana.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

No Rīgas man at-
veda Vladlena Do- 
zorceva memuārus - 
Nastojaščeje pro-
šedšeje vremja (Ta- 
gadne/pagātne). 
Jaunībā viņš bija 

mans darba biedrs Rīgas Balss 
redakcijā, sarakstīja divas lugas, kas 
guva lielus panākumus. 1989. ga- 
dā viņš pieslējās Tautas frontei un 
vērsās pret Interfronti. Taču drīz 
jutās vīlies un kļuva par Saskaņas 
līdzdibinātāju. 

Izlasījis viņa vaļsirdīgos un ko- 
pumā godprātīgos memuārus, es 
parakņājos savā archīvā un uzdū-
ros Dozorceva rakstam, kas taisni 
šobrīd ir ļoti aktuāls: nedēļas 
laikrakstā Moskovskije Novosti, 
kas tai laikā bija izteikti demokra-
tisks izdevums, 1990. gada 7. jan- 
vārī parādījās Dozorceva apcerē-
jums Počva dļa obščego doma 
(Augsne kopīgai mājai), kuŗā viņš, 
būdams Tautas frontes domes 
valdes loceklis, piesardzīgi izskaid-
roja Latvijas tautfrontiešu tezes. 

Apgalvodams, ka “Latvijā nav 
augsnes nacionāliem konfliktiem”, 
Dozorcevs atzīst, ka var saprast 
latviešu bažas, vērojot tautas iz- 
nīkšanas tendenci: 76 procenti no 
iedzīvotāju kopskaita, tad 65, tad 
52.

Ienācēju “reemigrācijas” ideja 
esot ūtopiska, raksta Dozorcevs: 
var apturēt migrantu plūsmu, bet 
izspiest jau apmetušos cilvēkus   
nav iespējams - neviens neaiz-
brauks, jo viņus nekur negaida.

“Tikai suverēnas dzīves gadi var 
korriģēt nacionālo demografiju - 

Vai divkopienu rēgs atvairāms? 
52,1 %, 52,4 %, 52,9 %... Skaidrs, ka 
radikālai domai tik lēns temps     
nav pieņemams,” atzīst Dozorcevs, 
pieļaujot, ka priekšā vēl ne ma-
zums spriedzes.

Bet tālāk viņš jau alojas, apgal-
vojot, ka “jaunais (1990.) gads Lat-
vijā nacionālā ziņā būs mierīgāks 
nekā iepriekšējais: latviešu tautai 
atdota nacionālā simbolika, pie-
ņemts lēmums - apturēt mecha-
nisko migrāciju, latviešu valoda 
ieguvusi valsts valodas statusu”. 

Nelatvieši, mierina Dozorcevs, 
savukārt pārliecinājušies, ka mig-
rācijas apturēšana nav etniski ie- 
krāsota, tā atbilst visu republikas 
iedzīvotāju interesēm. Un “latviešu 
valoda tiek ieviesta ne attiecībā uz 
itin visiem (pogolovno) un ne sākot 
ar rītdienu, un tas ir ceļš uz reālu 
divvalodību” (izcēlums mans - 
F.G.). 

1990. gads bija vētrains, 1991. 
gadā bija barikādes un augusta 
nogalē Latvijas Republika tika 
atjaunota de iure un PSRS sabru-
ka. 

Pagājuši turpat vai divi gadu 
desmiti - pirmskaŗa Latvijas mūža 
ilgums. Un ko mēs redzam? De- 
mografiskais spiediens, tiesa, at- 
slābis, bet “reālā divvalodība”, ko 
Dozorcevs tik mierinoši solīja 
1990. gada 7. janvārī, kļuvusi par 
skaudru īstenību, kuŗa arī vēl ta-
gad, 2009. gada nogalē, draud 
izjaukt jebkādas izredzes uz Latvi-
jas Republikas t.s. polītiskās nāci-

jas konsolidāciju kā Latvijas tau-
tai (sk. Satversmi). 

Drīzāk jau otrādi. 
Rīgā krievvalodīgo cittautiešu 

īpatsvars ir 60 procenti, LR galvas-
pilsētas galva ir Nils Ušakovs, un 
latviskajiem rīdziniekiem ir itin 
parocīgi ikdienā komūnicēt Puš-
kina, ne Raiņa mēlē.

Diemžēl patlaban, rezumējot 
gandrīz divdesmit atgūtās neat-
karības gadus, izveidojušās divas 
nošķirtas informācijas telpas: 
krievvalodīgie faktiski ignorē trīs 
lielās avīzes, kas iznāk valsts valo-
dā, - Dienu, Latvijas Avīzi un NRA. 
Viņi lasa trīs “savējās” avīzes, no 
kuŗām Vesti Segodņa ir spalgs, 
griezīgs, promaskavisks un anti-
latvisks izdevums, - tur šai ziņā 
izceļas publicists un Saskaņas cen-
tra (SC) frakcijas deputāts Saeimā 
Nikolajs Kabanovs, kas kopā ar 
polītiskās nodaļas vadītāju Abiku 
Eļkinu un online izdevuma redak-
toru Sergeju Malachovski veido 
tādu kā nešķīstu Trīsvienību. Otra 
lielākā avīze - Čas ir, kā mēdz teikt, 
kultūrālāka, bet Latvijas likteņ-
gaitu analizē tikpat “pēcpadomis-
ka”. Trešā avīze - Telegraf vēl necik 
sen, kad tā piederēja Valerijam 
Belokoņam, centās būt lojāla, mē- 
rena un demokratiska, ik numurā 
piedāvājot pieeju Maskavas libe-
rālajām vietnēm - www.grani.ru u.
tml., bet šī laikraksta jaunie īpaš-
nieki, kuŗu īstā identitāte miglā  
tīta, pagrozīja Telegraf stūri krasi 

Kremļa virzienā, un tas pamudi-
nāja avīzes redaktori Tatjanu Fas- 
tu steigšus iesniegt atlūgumu.

Vēl arvien nav izlemts jautājums 
par TV un radio raidījumiem 
krievu valodā, to īpatsvaru un 
īpatnībām. 

Vispār jau tas ir normāli, ka 
krievvalodīgos apkalpo daudz-
šķautnains plašsaziņas līdzekļu 
klāsts, jo turpat vai 40 procenti no 
valsts iedzīvotāju kopskaita ir tie-
sīgi lasīt šai valodā avīzes un žur-
nālus, skatīties resp. klausīties rai-
dījumus, baudīt pašiem sava krie-
vu teātŗa izrādes utt.

Bet nelaime ir tā, ka šī masa 
joprojām ir diezgan kompakta.  
Bija mēģinājumi atdalīt no šīs ma-
sas ukraiņus un baltkrievus. Labs 
ir, viņiem ir savi klubiņi un sko-
liņas, bet sistēmatiskā pārkrievo-
šana Padomju Savienībā, kas skāra 
vairākas paaudzes, tagad nes rūg-
tus augļus un ļauj krievam Bu- 
zajevam un nekrievam Plineram 
spriedelēt par nez kādu krievu 
lingvistisko kopienu (bez etnis-
kām atšķirībām) un paģērēt, lai       
šī - Eiropā pirmoreiz tik dīvaini 
formulētā cilvēku kopa - tiek pie 
varas un lai LR pamattauta - 
latvieši dalās varā ar šo lielo blāķi. 

Saskaņas centrs (SC) šo mērķi 
deklarē mazliet aizplīvurotā vei- 
dā, orientējoties uz 10. Saeimas 
vēlēšanām.

Manuprāt, gaŗām ir palaista    
laba izdevība - iesaistīt LR valdībā 

kādu lojālu un darbspējīgu krievu, 
kaut vai to pašu bijušo KNAB 
vadītāju Loskutovu. Tas pozitīvi 
ietekmētu gan krievvalodīgo elek-
torātu, gan t.s. sabiedrisko domu 
ārzemēs. 

Bet ko mēs tagad redzam? To,   
ko Dozorcevs solīja 1990. gada       
7. janvārī, - reālu divvalodību ar 
visām no tā izrietošām psīcholo-
ģiskām sekām. 

Viena valsts, bet divas valodas. 
Latviešiem ir Dziesmu svētki, 
krievvalodīgajiem Devītais maijs. 
Un nav jau daudz to krievu, kas    
18. novembrī justos pacilāti... Kriev- 
valodīgie, ja neskaita sakarus ar 
valsts iestādēm, tīri labi iztiek bez 
latviešu valodas zināšanām. 

Jā, Beļģija ir divu kopienu valsts. 
Ja Brisele kā “Eiropas galvaspilsē-
ta” nebūtu tā java, kas šo karalisti 
satur kopā, Flandrija un Valonija 
sen jau būtu gājušas katra savu   
ceļu kā pilnīgi neatkarīgas valstis. 
Bet Latvijā pati divkopienu valsts 
ideja ir draudīgs rēgs, kas saindē 
pamattautas un krievvalodīgo at- 
tiecības. Nekur Eiropā, pat ne   
Igaunijā nav tāda iedzīvotāju 
samēra, kas turklāt mīt pamīšus.

Kā atvairīt šo rēgu - Dievs vien 
zina. Izraēla piekritusi formulai - 
Divas valstis divām tautām. Beļ-
ģijā šī formula jau par 90% īste-
nota: Brisele paliek vienīgi “jumts”. 
Tai pašā Izraēlā tās pamattauta ir 
vienprātīga savā apņēmībā nepie-
ļaut,  lai tur izveidotos viena valsts 
divām tautām, jo tas būtu mūsu na- 
cionālā valstiskuma gals. Un Lat-
vijā? 

Franks Gordons

Pagājusī nedēļa no 
pirmdienas līdz 
pirmdienai bijusi ga- 
na satriecoša un, ie- 
spējams, dara skaid-
rākas dažas Latvijas 
nākotnes aprises. Pa- 

tiesību sakot, prieku tās nenes, 
drīzāk bažas par mūsu valsts un 
mūsu pašu nākotni.

Pirmo reizi atjaunotās Latvijas 
vēsturē – ja vien nepieskaita noti-
kumu, kā 1991. gadā omonieši 
padzina žurnālistus no Preses 
nama, – žurnālisti no darba Dienā 
tika aizvadīti ar apsardzes palīdzī-
bu, kā arī izkratot viņu somas.

12. oktobrī pēc Tautas partijas 
(TP) valdes aicinājuma Andris 
Šķēle ir piekritis novembrī pare-
dzētajā partijas kongresā kandidēt 
uz TP priekšsēdētāja amatu, pie-
dalīties 10. Saeimas vēlēšanās un 
kļūt par ministru prezidenta ama-
ta kandidātu.

Piektdien, 9. oktobrī, tika pazi-
ņots, ka laikrakstu Diena un Die-
nas Bizness jaunie īpašnieki esot 
Roulandu (Rowland) ģimene no 
Anglijas, tomēr atbildes uz jautā-
jumiem, kas saistībā ar laikrakstu 
īpašnieka maiņu bija sakrājušies 
trīs mēnešu laikā, netika sniegtas. 
Vēl vairāk – nu jau ar katru aizva-
dīto dienu arvien mazāk kļūst 
ticams, ka Roulandi patiešām ir 
nevis izkārtne, bet patiesie īpaš-
nieki, jo nekādi dokumenti, kas to 
apliecinātu, nav parādīti. Kad atlū-
gumus iesniedza trīs laikraksta re- 
daktori - Nellija Ločmele, Anita 
Brauna un arī viens no tā dibi-
nātājiem Pauls Raudseps, viņiem 
tūlīt pat tika aizliegts sarunāties      
ar kollēgām un jau iepriekš iz- 

Patiesības nedēļa

Sallija Benfelde

sauktā apsardze izvadīja viņus no 
telpām, pie reizes pārbaudot so-
mas. Piektdien atlūgumus iesnie-
dza vēl 11 Dienas žurnālisti, kollē-
gām šonedēļ sekojusi kinorežisore 
un komentētāja Laila Pakalniņa un 
dzejniece un žurnāliste Māra Mi- 
siņa. Patiesībā aizejošo saraksts nā- 
kamajās dienās vēl pieaugs, bet 
katrs, kas vēlas uzzināt, kas un kā 
noticis, par to var lasīt blogu vietnē 
www.citadiena.wordpress.com. 
Mans stāsts un bažas ir par kaut ko 
mazliet citu – proti, par preses brī-
vību un par ietekmi nopirku-
šajiem. Neapšaubāmi, Dienu var 
vērtēt dažādi, tā nebija un neva-
rēja būt ideāls preses izdevums, jo 
ideāli neesam mēs paši. Tomēr šis 
laikraksts centās cīnīties par go- 
dīgu un caurredzamu polītiku,  
tam bija zināmi ideāli. Informā-
cijas un komūnikācijas zinātņu 
doktors Sergejs Kruks domā, ka 
līdz ar vairāku vadošo darbinieku 
aiziešanu no Dienas laikraksts ir 
zaudējis visas nākotnes izredzes: 
“Šai Dienai ir pienācis gals.” Jau- 
tāts par to, vai AS Diena vadība 
tomēr nemēģinās pierunāt aizgā-
jušos darbiniekus atgriezties dar- 
bā laikrakstā, Kruks atbildēja, ka 
pirmām kārtām ir sabojāta laik-
raksta reputācija, kas ir svarīgāk 
par to, kādi cilvēki tajā strādā. 
“Tralmaka iepriekšējie izteikumi 
neliecina, ka viņam piemistu va- 
dītāja un diplomāta īpašības un 
viņš drīzāk izskatās pēc pašpuikas, 
kas savā varā pārņēmis lielu uzņē-
mumu un grib ieriebt bijušajiem 
kollēgām,” Kruks komentēja piekt-

dien notikušo. Savukārt nevalsts 
organizācija demokratiskas sabied-
rības attīstībai, starptautiskās pret-
korupcijas organizācijas Transpa-
rency International Latvijas noda- 
ļa Delna ar nožēlu atzīst, ka 2009. 
gada jūlijā laikrakstu Diena no- 
pirkušais Aleksandrs Tralmaks nav 
spējis novērtēt laikraksta lomu 
Latvijas demokratijas procesā un 
ar savām darbībām ir sagrāvis šo 
nozīmīgo polītikas un sabiedrisko 
procesu uzraugu. Aleksandra Tral-
maka neskaidrā komūnikācija ar 
laikraksta darbiniekiem un sa- 
biedrību par pirkuma būtību rada 
pamatu bažām par sistēmatisku  
un mērķtiecīgu rīcību šī būtiskā 
plašsaziņas līdzekļa vājināšanā,   
kas atstās smagas sekas uz Latvi-  
jas demokratiju nākotnē

Ja par notikušo ar Dienu runā-  
tu pavisam atklātu valodu, tad jā- 
teic – ir bažas, ka par patiesajiem 
laikraksta īpašniekiem ir kļuvušas 
kādas personas vai organizācijas 
Krievijā, bet par starpnieku kal-
pojis nupat aktīvajā polītikā nu jau 
oficiāli sevi atkal pieteikušais An- 
dris Šķēle. Katrā ziņā fakts ir tāds, 
ka Roulandu ģimenes biznesa 
pamati atrodas Gērnsijas salā, kur 
savulaik Andris Šķēle pavadīja 
vairāk laika nekā Latvijā. Un TP     
ir uz polītiskā bankrota robežas, 
Latvijā šo partiju par labu atzīst 
tikai aptuveni divi procenti vēlē-
tāju. Vēl vērts atgādināt, ka pavi-
sam nesen bijušais TP priekšsēdis 
un valdības vadītājs Aigars Kalvītis 
tika ielūgts uz trīs stundu pus-
dienām divatā ar Krievijas prem-

jēru un patieso vadoni Vladimiru 
Putinu. Katrā ziņā, neiedziļinoties 
visos sīkumos, varu vienīgi teikt,  
ka secinājums par to, kam patie-
sībā pieder Diena, ir visai ticams, 
kaut arī atliek cerēt, ka aizdomas 
šoreiz nav pamatotas. 

Protams, pirms vēlēšanām iegūt 
laikrakstu ir izdevīgi jebkuŗai par-
tijai, tāpat kā pēdējā pusgadā ir 
acīm redzami Krievijas centieni 
paplašināt un nostiprināt savu 
ietekmi Latvijā. Un ir tikpat skaidrs, 
ka ikvienam no tiem, kuŗus Lat-
vijā dēvējam par oligarchiem, rūp 
nevis valsts un tās cilvēki, bet gan 
pašu nauda un vara. Sacītajam varu 
piemetināt, ka Andris Šķēle ir gal-
venais lata devalvācijas karoga ne- 
sējs, jo tā ļautu viņam ievērojami 
palielināt savus bankas kontus – 
tiesa gan, uz valsts sabrukuma rē- 
ķina. Lai nu kā, Šķēle atkal ir sevi 
„legālizējis” lielajā polītikā, un vieg-
las dienas tas Latvijai nesola. Socio-
logs Arnis Kaktiņš Šķēles atgrieša-
nos vērtē: „Skatoties no Tautas par- 
tijas pozicijām, šis ir labs gājiens. Ja 
atceramies, kādas pozicijas partijai 
bijušas pēdējo divu gadu laikā, tad 
ir skaidrs, ka, neizdarot radikālas 
pārmaiņas, iespējas pārsniegt 5% 
robežu nākamā gada Saeimas vē- 
lēšanās būtu minimālas. Ieguvumi 
var rasties tikai tad, ja tiek veiktas 
kardinālas pārmaiņas. Domāju, ka 
līdz ar Šķēles atnākšanu Tautas 
partijai parādīsies iespējas.”

Tikmēr bezdarbnieku skaits Lat-
vijā sasniedzis 151,1 tūkstoti, aiz-
vien pieaug pašnāvību skaits. 
Polītoloģe Vita Matīsa intervijā 

Latvijas Radio polītisko situāciju 
Latvijā vērtēja skarbi: „Kaŗa gados 
bija cerība, ka tas viss kādreiz beig-
sies, bet šobrīd ir īpaši smagi, jo  
nav pārliecības, ka tas kādreiz beig-
sies – ka tie, kas ir izlaupījuši Lat-
viju, saņems sodu, ka reiz dzīvo-
sim taisnīgākā un tīrākā valstī.” Par 
bīstamu viņa novērtēja polītiķu 
“bazūnēto”, ka smagajā finanču 
situācijā ir vainojamas Rietumu 
bankas. Acīmredzot ar nopietnu 
mērķi – lai Latvijas seja grieztos no 
rietumu virziena uz austrumiem, 
minēja V. Matīsa. 

Par Latvijas - neatkarīgas nacio-
nālas valsts apdraudējumiem pē- 
dējā laikā bažas tiešām skan biežāk 
un biežāk. Latviešu valodas lieto-
šanas samazinājums, Rīgas domes 
prokrieviskā orientācija, kas itin 
veikli reizēm tiek aizsegta ar eko-
nomiskām interesēm (Rīga kā ma- 
zā Lasvegasa, lai uz Latviju varētu 
pārcelties Krievijas spēlmaņi kopā 
ar visu tos pavadošo mafijas „asti”, 
iecerētās pārmaiņas Imigrācijas 
likumā, lai katrs vismazākais in-
vestors no Austrumiem varētu pār-
vākties uz Rīgu kopā ar radu ra-
diem un draugu draugiem), ne- 
atlaidīgās runas pat lata devalvā-
ciju un „slikto” Eiropu, kas to vien 
sapņo, kā mūs iznīcināt. Pieļauju, 
ka drīzumā pēc Šķēles atgriešanās 
polītikā un pēc Šlesera solījumiem 
aši padarīt Rīgu par plaukstošu 
pilsētu Latvijai pēkšņi tiks piedā-
vāti ļoti izdevīgi darījumu līgumi  
ar Krieviju. Katrā ziņā mums atliek 
paļauties pašiem uz sevi un savu 
veselo saprātu, jo publiskajā telpā 
patiesību aizvien skaļāk pārkliedz 
polītiķu – oligarchu solījumi.
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Ir sācies 2009./10. mācību gads, 
ir izskanējis gadskārtējais augusta 
sarīkojums, ir bijušas skaistas un 
neaizmirstamas tikšanās un mirk-
ļi, kas ļauj noticēt brīnumam, ka 
cilvēku labestībai nav robežu. 

Fonds saņēma vēstuli, ko bija 
rakstījis Uldis Streips no ,,Čikāgas 
piecīšiem”: 

”Mans nodoms ir nodibināt sa- 
vu vecāku Hugo un Eleonoras 
Streips piemiņas stipendiju. Šis ir 
par daudz svarīgs laiks mūsu ze- 
mītei, lai kādam trūktu naudas 
izglītībai.”

Šī vēstule mani iedrošināja Vī- 
tolu fonda vārdā uzrunāt 136 
latviešus pasaulē, kas domā līdzī-
gi Uldim. Kāpēc tikai 136? Pēc 
mūsu šīs vasaras darba tieši tik 
daudz jauniešu palika kandidātu 
sarakstā. Viņi ir iestājušies dažā-
dās Latvijas augstskolās, un viņi 
cer uz brīnumu… 

Mēs varam tikai lūgt. 
Bet mēs varam arī stāstīt par cil-

vēkiem, kas stipendiju jau dibinā-
juši. Mēs varam stāstīt par Emīlu 
Gaili, kas uzsāka sadarbību, piesa-
kot 50 stipendijas, taču pēkšņi 
aizgāja aizsaulē, un stipendiāti pa-
lika bez atbalsta.

Mēs varam stāstīt par Ināras un 
Gunāra Reiņu dibināto Vaidas 
Miķītes Jordans stipendiju. Vaida, 
izbaudījusi šīs ģimenes viesmīlī-
bu, centās atlīdzināt materiāli, ta- 
ču Reiņu ģimene nolēma šo naudu 
atvēlēt jau trešajai savas ģimenes 
stipendijai, nosaucot to dāvinā-
tājas vārdā. 

Savukārt Duburu ģimene nolē- 
ma nedoties ceļojumā, bet izskolot 
vēl vienu topošo ķīmiķi, un Aivars 
Slucis mazāk laika veltīs savam 
vaļaspriekam makšķerēšanai un 
atbalstīs 12 jauniešus. 

Apbrīnu un patiesu cieņu pel-
na Gundara un Astrīdas Straut-
nieku stāstītais. Kad traģiski bojā 
gāja viņu meita, Strautnieku ģi- 
menei vajadzēja uzņemties rūpes 
par abiem mazdēliem, palīdzot 
studēt ASV augstskolās, kur iz- 
glītība nebūt nav lēta. Taču Straut-
nieku ģimene izvēlas mazāk ceļot, 
bet ik gadus dāvā kādam Latvijas 

Cilvēku labestībai nav robežu
‘‘Šis ir par daudz svarīgs laiks mūsu zemītei, lai kādam trūktu naudas izglītībai”

jaunietim iespēju iegūt augstāko 
izglītību. Mairis Čukurs jau izsko-
lots, šogad ar Strautnieku ģimenes 
atbalstu studijas uzsāka topošā 
fiziķe Kristīne Isaka.

Kristīne Anstrats, palīdzot mam-
mai izvēlēties stipendiātu tēva 
Paula Anstrata piemiņas stipen-
dijai, izlēma kopā ar draudzeni 
dibināt arī savu stipendiju. Vēstu-
lē Kristīne rakstīja: ,,Es stāstīju sa- 
vai draudzenei Čikāgā par Vītolu 
fondu. Viņu ļoti aizkustināja mani 
apraksti par kandidātu dzīves 
apstākļiem Latvijā.” Tā nu ar 
Kristīnes Anstrats un Janet Geo-
vanis stipendiju studijas uzsāka 
latviešu valodas filoloģijas stu-
dente Līga Kalniņa.

Septembŗa sākumā fondā vie-
sojās Biruta un Dzintars Abuli. 
Sadarbība ar Birutu fondam sākās 
pirms diviem gadiem, kad tika 
nodibināta Ausekļa ģimnazijas 
audzēkņu stipendija, bet pēc gada 
Biruta un Dzintars nodibināja sa- 
vas ģimenes stipendiju. Septem-
brī viņi pieņēma lēmumu ieguldīt 
naudu arī neaizskaŗamajā kapi-
tālā, tādējādi pierādot savu pārlie-
cību, ka Vītolu fondam uzticētie 
līdzekļi tiks godprātīgi izmantoti 
jauniešu izglītībai.

 Mēs varam izstāstīt 135 dažādu 
ziedotāju stāstus.

Bezgala daudzu cilvēku dās-
nums veido Vītolu fondu. Reizēm 
šķiet, ka Latvija ir pati bagātākā 
zeme pasaulē – tik daudz ļaužu 
spēj dot, spēj palīdzēt, atbalstīt. 
Un kā nu ne – neierobežotā dau-
dzumā zeltu šai zemē atrod pa -
vasarī ziedošajās pieneņu pļavās, 
bet sudrabu – rasas un asaru lāsēs. 
Uldim Streipam taisnība – šis tie-
šām ir pārāk svarīgs laiks mūsu 
zemītei, un mēs nedrīkstam aiz-
mirst, ka ,,zelts ir mana tauta”.

2009./10.m.g. stipendijām bija 
pieteikušies 515 jaunieši. No 
tiem

161 tika piešķirta stipendija
218 saņēma atteikumu
136 jaunieši palika kandidātu 

sa rakstā
2009./10. m.g. Vītolu fonds no - 

   slēdza līgumus ar 594 sti pen-
diātiem. No tiem

161 studentam stipendija tika 
piešķirta pirmo reizi un 433 – 
atkārtoti

73% ir meitenes, 27% - zēni
58% studē eksaktās zinātnes un 

42% - humānitārās

18% jeb 108 stipendiāti studē 
medicīnu; 14% (85) – būvniecību, 
14% (84) – ekonomiku un uzņē-
mējdarbību, 12% (68) – dabas zi-
nātnes (fizika, ķīmija, matēmatika, 

bioloģija), 7% (42) vēlas kļūt par 
paidagogiem, 7% (41) ir topošie 
filologi, 7% (38) studē komūni-
kācijas zinātnes (sabiedriskās at -
tiecības, žurnālistika, tiesību zi -
nātnes, polītika), 5% (32) ir kul-
tūras studenti (mūzika, māksla, 
teātris, starptautiskās kultūras 
attiecības), 5% (29) – informācijas 
technoloģijas. 

Sfairas, kas nav tikušas pāri 5 
procentu slieksnim, ir ģeografija 
(3,5 % jeb 21 students), teleko-
mūnikācijas (3,2% jeb 19 studen-
ti), vēsture (1,3 % jeb 8 studenti), 
enerģētika (1 % jeb 6 studenti), 
mežzinātne (0,8 % jeb 5 studenti), 
kuģa vadīšana (0,6 % jeb 4), 
pārtikas technoloģijas (0,3 % jeb 2 
studenti ), teoloģija (0,3 % jeb 2 
studenti).

Uzziņai
Ziedotājam - uzņēmumam Lat-

vijā ir tiesības saņemt nodokļu 
atlaidi saskaņā ar likuma „Par 
uzņēmuma ienākuma nodokli” 
20. pantu, ziedotājam – fiziskai 
personai saskaņā ar 2005. gada  
12. maija LR Finanču ministrijas 
lēmumu Nr.117. Ziedotājam no 
ASV ir iespēja saņemt attiecīgos 
nodokļu atvieglojumus, veicot 
ziedojumu ar ALA vai PBLA 
starpniecību. Ar minētajām orga-
nizācijām Vītolu fonds ir vienojies 
par šāda veida atbalstu fonda 
darbībai.

Fonds piedāvā administrēt šāda 
veida stipendijas:

Draugu stipendija - ziedotājs 
var piedalīties ar jebkuŗu paša 

izvēlētu summu. Stipendija tiek 
piešķirta, kad vairāku ziedotāju 
devums kopā sasniedzis 1300 
latus.

Gada stipendija - 1400 lati. No 
ziedotās summas 7% (Ls100) ir 
Vītolu fonda administrātīvās 
izmaksas.

Mūža stipendija – 35 000 lati, 
kas tiek iemaksāti fonda neaiz-
skaŗamā kapitālā. No kapitāla pro-
centiem ik gadu kāds kandidāts 
saņem ziedotāja vārdā nosauktu 
stipendiju. Summā ir iekļauts 
inflācijas procents. Administrā-
tīvās izmaksas gada stipendijai ir 
5%, tas nozīmē, ka viena gada sti-
pendija ir Ls 1300. Attiecīgajā lī -
gumā tiek precīzi norādītas zie-
dotāja vēlmes un noteikumi.

Testamentāri novēlējumi - 
ziedotāji, kuŗi vēlas atstāt manto-
jumu un veidot piemiņas sti-
pendiju, var to darīt ar testamen-
tāru novēlējumu. Attiecīgajā līgu-
mā tiek precīzi norādītas ziedo-
tāja vēlmes un noteikumi.

 Nodibinājums “Vītolu fonds”
 LV 40008066477
 Danske Bank A/S filiāle 

Latvijā
 SWIFT: MARA LV22
 Konta nr. 

V55MARA0000107895700
 Lāčplēša iela 75-III, Rīga, 

LV-1010, Latvija
 Mērķziedojums: 

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde 

Dzintars un Biruta Abuli

Gunārs un Renāte Duburi Gundars un Astrīda Strautnieki

Ināra un Gunārs Reiņi kopā ar saviem stipendiātiem
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Desmit līdzdomu, 258. Jauno Gaitu lasot

Ilgonis Bērsons
(Turpinājums 13. lpp.)

Kultūrai un brīvai domai vel-
tītais jaunais rakstu krājums, 
kā parasti, ir valdzinoši sais-
tīgs un ziņām bagāts.

Pakavēšos pie desmit vietām 
tekstā.

1. Franks Gordons ļoti vērtī-
gajās atmiņās „Būt latvietim 
bīstamāk nekā būt vācietim” 
stāsta: ”Strādājot Rīgas Balss 
redakcijā, man katru dienu no 
plkst.12 līdz 15 bija jāuzturas 
tipografijā Nr. 1, Pērses ielā, 

kur šo avīzi salika un aplauza 
(senlaiku technika, vai ne?). 
Un 1969. gadā pienāca diena, 
kad visi šīs tipografijas lat-
viešu tautības poligrafisti – no 
t.s. metranpāža līdz linoti-
pistēm – līksmoja un gavilēja, 
jo no rokas rokā gāja necilais 
zili pelēkais sējumiņš – Vizmas 
Belševicas „Gadu gredzeni”. 
Tas bija kā bumbas sprā- 
dziens, kā starmeša gaismas 
kūlis, kas izkliedēja sarkano 

miglu. Un   šī sējumiņa kro- 
nis – „Indriķa Latvieša pie-
zīmes uz Livonijas Chronikas 
malām” tika uztverts kā sava 
veida „Antikomūnistiskais ma- 
nifests”." (29. lpp.)

Tik augstu idejisko novēr-
tējumu šī grāmata saņem pir-
moreiz. Turklāt tā ir aculieci-
nieka liecība. Belševicas „Ga- 
du gredzeni” (parakstīti iespie-
šanā 7. februārī, redaktors  
Jānis Sirmbārdis, metiens – 
16 000 eksemplāru) ir cienīgi 
stāvēt līdzās Andreja Eglīša 
„Lāstam” (1961). 

2. ”Vēstuļu” kopā Ainārs 
Zelčs (Siguldā) [piebildīsim – 
prozists] apgalvo, ka „trimdas 
literātūra ir saistošāka un vēr-
tīgāka par to, kuŗu spējām 
sarakstīt vairāk nekā 40 zau-
dētajos gados dzimtenē” (47).

Piemēru nav, tāpēc mazliet 
jāpadomā par salīdzinājumu, 
pat pretstatījumu. Interesan-
tums izvirzīts kā aistētikas 
katēgorija. Nopietnāks mērs ir 
darbu vērtība, bet tas ir ļoti 
ietilpīgs vārds. Un tie gadi - 
pārāk aptuveni, izplūduši. No 
kuŗa laika līdz kuŗam laikam?

Laiki bijuši dažādi (staļi-
nisms-ždanovisms, Chruščova 
atkusnis, Gorbačova pārbūves 
pārveidošana par polītisko 
atmodu ar celšanos uz sting-
rām kājām). Vajadzētu sa- 
stādīt latviešu vērtīgāko grā-
matu (arī lugu, filmu) sarakstu. 
Un pēc tam izdarīt secinā-
jumus (sk. arī pirmajā līdz-
domā teikto).

3. Juris Silenieks, viens no 
erudītākajiem JG recenzenti-
em, atsauksmē par Rīgā izdoto 
Astrīdes Ivaskas „Dzeju un 
atdzeju” izsaka vispārinājumu: 
”Jau tajos laikos, kad „trimda” 
bija visai izplatīts, pieņemams 
un gandrīz nepieciešams ap- 
zīmējums, pacēlās balsis ar 
aizrādījumu, ka rakstniecības 
sadalīšana ģeopolītiskos ap-
lokos nozīmē ignorēt mūsu 
rakstniecības kopību. Atskaitot 
patriotiskos taurētājus un tos, 
kas pelnīja maizi ar ideolo-
ģisko pretstatu uzsvēršanu, 
šāda bipolāritāte izlikās visai 
aizdomīga, ideologu atva-
sināta” (59).

Tiešām – ilgus gadus pub-
liskajā telpā, it īpaši avīzēs, 
valdīja polītiskas spēlītes ciklos 
„mēs un viņi”, „viņi un mēs”, 
nevis notika nopietna, dziļa, 
tālredzīga literāro vērtību 
izcelšana, autoru situācijas 
izpratne. Okupētajā Latvijā, 
visās zemēs, kur dzīvoja lat-
vieši, mita daudzi rakstnieki, 
kam pirmā rūpe, pirmā sāpe 
bija par mūsu tautas likteni, arī 
latviešu valodas dzīvotspēju.   
Rakstāma tāda literātūras vēs-
ture, kur pirmajā vietā būtu 
personība un laiks, nevis vieta, 
kuŗā radītājs dzīvojis.

4. Eva Eglāja-Kristsone savā 
dižpētījumā „Okupētās Lat-
vijas un  latviešu trimdas sa-
skarsme un tās dinamika” ri-
sina problēmu par to, kā JG 
jāraksta par literātūru Latvijā 
sešdesmitajos un septiņdes-

mitajos gados. Rolfs Ekmanis 
iecerējis apskatīt arī 1969. ga- 
du, kad iznāk Vizmas Belše-
vicas „Gadu gredzeni”, Māŗa 
Čaklā „Lapas balss”, Vitauta 
Ļūdēna „Trīsdesmitgadīgās 
acis”, Ojāra Vācieša „Aiz simtās 
slāpes” u.c., taču pašcenzūras 
dēļ to neuzraksta. 

E. Eglāja-Kristsone: „Redak-
tors Laimonis Zandbergs gan 
vēstulē Rolfam Ekmanim lū- 
dzis pārskatu rakstīšanu tur-
pināt, piebilstot, ka „mūsu   
lielā brīvība jāierobežo, lai   
jaunie autori (Latvijā) varētu 
paturēt savu mazo brīvību (..), 
tā kā Tu ļoti bieži trāpi naglai 
uz galvas un norādi uz da- 
žādiem zemtekstiem, cenzoru 
neuzmanību utt., tad rezul- 
tātā JG publicētie raksti tiek 
izmantoti kā argumenti, lai 
Latvijas rakstniekus viņu ve- 
cākie un dogmatiskie kollēgas 
varētu nobāzt aizkrāsnē” (15).

Pēc savas prakses varu teikt, 
ka ļoti daudzus dzejoļus jē- 
dzienu valodā var iztulkot da- 
žādi – atkarībā no polītiskā 
skatījuma. 1967. gadā, kad, 
būdams Rakstnieku savienības 
valdes sekretārs, organizēju 
Eduarda Veidenbauma simt-
gades sarīkojumu, LKP CK 
funkcionārs man norādīja: 
„Skaties, lai kāds no publikas 
neiesaucas: „Mosties, mosties 
reiz, svabadais gars!”” 

Visas Latvijā iznākušās 
grāmatas varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Franču rakstnieces Fransu-
āzas Sagānas darbs Mazliet 
saules aukstā ūdenī tika uz- 
ņemts pretrunīgi un tomēr 
kļuva par atzītu darbu. Maz-
liet saules ir metafora mīlestī-
bai, kas ienāk mūsu dzīvē un 
ko no tās mācāmies. Agates 
Nesaules jaunā romāna nosau-
kums In love with Jerzy Kosinski 
latviski būtu jāpieradina, jo 
Polijas ebrēju rakstnieka Ježija 
Kosinska vārds Latvijā, iespē-
jams, būtu jāskaidro. 

Agates Nesaules jaunā grā-
mata ir neparasta, jo viņas ro- 
māna varone ir netipiska lat-
viešu literātūrā, – Anna Dūja ir 
akadēmiskas vides sieviete,   
kas latviešu literātūrā kopumā 
ir reta parādība. Gribētu pat 
teikt, ka grāmatas lasītāji tiek 
ievadīti un aicināti izprast inte-
lektuālos procesus, kas noti-
kuši Amerikas universitāšu vi- 
dē no pag. gs. 70. gadiem līdz 
mūsdienām.

Rakstniece mums ļauj ieska-
tīties dzimtes studiju disku-
sijās, attieksmju un attiecību 
kultūrā. Mēs zinām, ka literā-
tūras zinātnē eksistē dalījums 
sieviešu literātūra, kuŗā domi-
nē kāds vēstījums. Teorētiķi to 
apzīmē par Bildungsroman – 
sacerējums, kas rāda cilvēka 
ceļu pašam pie sevis, pie sa-
viem lēmumiem, pie izpratnes, 
ka pašam jāveido sava dzīve ar 
saviem lēmumiem un atbil-
dību. Cilvēks tā mācās, māca 
sevi un arī lasītāju. Sievietes, 

Par sauli, Nesauli un mazliet mīlestības
kas strādā akadēmisku darbu, 
apstiprinās, ka ar cilvēku kul-
tūras telpā saprata tikai vīrieti. 
Tāpēc jo svarīgāk ir izprast, ka 
Bildungsroman pieeju šodien 
māca arī vīriešiem terapijas 
kursos, kā mācēt sadzirdēt  
savu balsi un izprast sevi.

Mēs dzīvojam nepārtrauk- 
tas komūnikācijas un dažādo 
stāstu ielenkumā. Tie ietveŗ 
mūs dienu no dienas, reizēm 
pat nespējam atšķirt, kur bei-
dzas redzētais, dzirdētais un 
kur sākas tikai mūsu pašu indi-
viduālais lēmums. Mēs pārāk 
maz apzināmies, cik lielā mērā 
esam visas kultūras konteksta 
rezultāts. Tik bieži mēs pieņe-
mam lēmumus iemācītās, dzir-
dētās un apgūtās kultūras stās-
tu iespaidā. Romāna galveno 
varoni Annu Dūju sastopam 
brīdī, kad viņa ir ceļā pie sevis 
pašas, pie sapratnes, ka laulība 
ar Stenliju vairs nav iespējama. 
Tieši šai dzīves posmā mēs 
ieraugām Annas satiktos cilvē-
kus un to, kā viņi redzamā un 
neredzamā veidā māca un dara 
Annu gudrāku. Vai mīlēt nozī-
mē būt ar rozā brillēm un visu 
redzēt mīlas pilnām acīm? 
Agates Nesaules varonei mēs 
izsekojam viņas sirds gudrības 
jūtīgumā, kā jaunā situācija - 
šķiršanās no vīra atkailina cil-
vēku, maina apkārtnes uztveri. 
Cik grūti ir atrast mīlestību 
pusmūžā, kad ir iegūta tik sa- 
režģīta pieredze kā DP nomet-
ņu dzīve, integrācija ASV, jau-

nas valodas un jaunas kultūras 
apguve, kad ir jau piedzīvotas 
pirmās mīlestības un laulības 
beigas.

Anna Dūja piedzīvo robež-
situācijas – kā ir būt gan lat-
viešu, gan amerikāņu drau-
dzeņu lokā, dzirdēt dažādos 
viņu dzīves risinājumus un 
saprast savu klātbūtni tajos. 
Ebrējietes Sāras stāsts faktiski 
lasītāju vedina nedaudz tuvāk 
saprast Annas lielo garīgo 
mīlestību, viņas autoritāti - 
holokaustu pārcietušo rakst-
nieku Ježiju Kosinski. Annā 
Dūjā rakstniece ir apvieno- 

jusi, šķiet, divas mīlestības, 
vienu, ko galvenā varone mek-
lē dzīvē, atrod un viļas. Annai 
pietiek spēka noņemt rozā 
brilles arī pēc kaislīgā romāna 
ar Andreju. Otra mīlestība ir 
nekad nesatiktais, kuŗa klā-
tieni Anna izjūt, veidojot savu 
jauno dzīvi, - Ježijs Kosinskis.

Anna ir parasta latviete, jo 
mēs viņā pazīstam tieši tādu 
klusu un ļoti delikātu sievietes 
tēlu. Gribu tomēr teikt, ka 
Anna ir arī neparasta latviete. 
Viņa nenes līdzi savu pagātni 
kā smagu ceļasomu. Viņa to 
nolikusi. Anna iet tālāk. Tas ir 

viņas iekšējais spēks, kas pa- 
līdz cilvēkus redzēt mazliet 
labākus, nekā viņi ir. Man gri-
bas ticēt, ka Anna palīdz ci- 
tiem būt labākiem un tas pa- 
līdz arī viņai pašai. Tā viņa 
mācās sirds atvērtību, jā, arī 
latvietēm neraksturīgu tie-
šumu intimās dzīves izjūtās. 

Mēs varam sadzirdēt pašas 
autores balsi, lai arī tie ir iz-
domu tēli, mēs varam dzirdēt 
rakstnieces vēstījumu, ka ik-
vienam šajā dzīvē pienāk brī-
dis, kad vairs nespējam dzīvot 
tā brīža attiecību vai vērtību 
modelī, ka mēs katrs dzīvē 
augam iekšēji, maināmies. 
Kļūstam nesaderīgi ar agrāka-
jiem partneŗiem, mūsdienu 
dzīves dinamika ir lielāka nekā 
citos gadsimtos. Tā nav Annas 
Dūjas vaina, ka pasaule mai-
nījusies. Anna iet līdzi laikam, 
māca sevi un pārsteidz mūs ar 
savu izjūtu tiešumu.

Agates Nesaules domas bieži 
vaicā ASV plašsaziņas līdzekļi, 
jo rakstnieces balss atgādina 
un aicina sabiedrību vairīties 
no agresijas, nosodījumiem, 
bet atvērt sirdi sapratnei, citu 
pārdzīvotajam, ieklausīties. Kā 
viņa pati to darījusi, ieklau-
sīdamās Ježija Kosinska vēstī-
jumā, kas viņai devis spēku un 
drosmi. Drosmi piedot, sa-
prast un spēku pagriezties, ja  
ir jāiet prom. 

 Dagmāra Beitnere,
 kultūras socioloģe
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Tātad patoloģiskas bailes no 
tā, lai ar 1900. gadā iespiesto 
dzejoli nevēršas pret padomju 
režīmu 1967. gadā! – Ekmanis 
godprātīgi, profesionāli vērtēja 
jauno dzeju un no tautas inte-
rešu viedokļa. Saskatīja to, ko 
autors varēja just un progre-  
sīvā sabiedrība uztvert. Literā-
tūras kritiku nevar taču raks-    
tīt priekš dogmatiķiem. Savu-
kārt saprotamas arī Zandberga 
bažas.

5. Jaunā dzejniece Santa Sku-
jiņa par vecmeistara grāmatu 
„Saruna ar Pastnieku” raksta,   
ka „Ulža Bērziņa dzejas iz- 
prašanas priekšnosacījums ir 
vēstures un kultūras izpratne.  
Šis priekšnosacījums autora 
dzeju attālina no vidusmēra  
dzejas lasītāja - lai arī tās iz- 
prašanai vidējo izglītību apgu-
vušam lasītājam nevajadzētu 
sagādāt grūtības, tā nelīdzinās 
sentimentālajai vai ciniski sen-
timentālajai lirikai, ko dažā-    
das kvalitātes izpildījumā rada 
vairums mūsdienu latviešu dzej-
nieku” (59). 

Domas pirmajai daļai var pie-
krist. Bērziņš ir latviešu vēstu-
res dziļurbējs, daudzvalodu pār-
valdnieks. JG 258. grāmatai    
viņš devis „ Zintnieces pareģo-
jumu”, ko atdzejojis no senīs-
landiešu valodas un papildi- 
nājis ar trīsdesmit astoņiem 
paskaidrojumiem. Apbrīnojama 
ir Bērziņa iejušanās senlaikos 
(aptuveni no 800. līdz 1100. 
gadam), vēl jo vairāk aizrautība 
veidot jaunvārdu, personvārdu 
virtenes: Prātdevis, Cīņpāķis, 
Zeltalcis, Liktene, Zizlene, Šķēp-
roce...

Apstrīdams ir Skujiņas mēģi-

Desmit līdzdomu, 258. Jauno Gaitu lasot(Turpināts no 12. lpp.)

nājums paslavēt Bērziņu uz 
negātīvisma fona:„viņš nelīdzi-
nās (kāpēc gan būtu jālīdzi-     
nās? – I. B.) tādai un tādai dzejai, 
turklāt apgalvojot, ka vairums 
(tātad vairāk nekā puse) [vai-
rākums – red.] rakstot sentimen-
tālu liriku. Cik viņu ir – Latvijā, 
pasaulē? Un kuŗi tie ir? Nezinu, 
vai Skujiņa nopeļ arī Ziedoni, 
kam ir grāmata „Ceļa senti-
ments”. 

6. Psīchiatrijas doktore Aina 
Siksna (Stokholma) rakstā „Ma-
ni skolotāji Jānis Rudzītis un 
Zenta Mauriņa” atceras savus 
paidagogus ģimnazijā Upsalā. 
Autore meklē arī līdzības starp 
viņiem, secina arī, ka „dzīvē   
viņi bija nikni ienaidnieki”,     
taču Siksnas ”fantazijā Zenta 
Mauriņa un Jānis Rudzītis ir 

vislabākie draugi”.  
Atmiņas ir vērtīgas, 

bet Siksnas vērtējumi 
nonāk pretrunā ar ie- 
priekš teikto. Īstenībā 
lielu līdzību starp abām 
lielajām personībām 
nav. Vēl vairāk: „Ru- 
dzītis varēja būt ļoti 
nesaudzīgs (..), arī ļoti 
agresīvs” (A. Siksna). 
Lūk, Latvju enciklopē-
dijā „Mauriņa no Ru- 
dzīša izpelnījusies sa- 
disma iekrāsotu kriti-
ku” (A.S.). Paskatāmies 
vārdnīcā, tur rakstīts, 
ka Mauriņai bijusi 
„tieksme uz perversitā- 
ti” (LE, 18. grāmata, Stok- 
holmā, 1952, 1637. lpp.). 
Pamatota ir Siksnas 
kritiskā piezīme par   
to, ka Rudzītis Erika 
Ādamsona „Rakstu” 

izdevumā nav iekļāvis „trīs dze-
joļus ar ļoti radikālu tendenci 
sociālistiskā virzienā”, tādējādi 
tuvojies „saviem kollēgām oku-
pētajā Latvijā”.

7. Patīkami, ka JG ievērojusi 
arī Talsos „Aleksandra Pelēča 
lasītavas” izdoto Ineses Vaides 
grāmatu „Vētra liedagā”, kas 
stāsta par notikumiem Ventspilī 
un apriņķī 1944./1945. gadā un 
to atspoguļojumu kaŗa un pēc-
kaŗa gadu literātūrā. Anita 
Liepiņa pakritizē Vaides piezī-
mi par to, ka Arvīda Griguļa 
romānam „Kad lietus un vēji 
sitas logā” pietrūkst dvēselis-
kuma, tāpēc ka viņš nav noti-
kumu aculiecinieks (68). 

Recenzijā noklusēts autores 
dotais galvenais vērtējums: „Ro- 
mānā Arvīds Grigulis ieņem 

Tas bija sen, bet vēl ir labā 
atmiņā, kad šo rindiņu rakstī-
tājs ik nedēļu veda savas meiti-
ņas uz latviešu sestdienas skolu 
un pa ceļam atskaņoja latviešu 
mūziku. Tas bija t. s. Otrās atmo-
das laikā, toreiz viens no mūsu 
mīļākiem bija rokgrupas ,,Līvi” 
albums, kuŗā bija  jaukas dzies-
miņas – „Pīļu maršs”, „Jānītis 
pīpē” un „Durvis”:
 Durvis... Durvis...
 Un aiz katrām durvīm – burvis!
 Ko viņš tur buŗ?
 Ko viņš tur burrr?
 Ko viņš tur BURRRR?

Līdz šim nezināju, ka tekstu 
autors ir tas pats Māris Čaklais, 
kuŗa pieaugušiem domātie dze-
joļi un patriotiskie raksti mūs 
visus toreiz tā intriģēja un sa- 
viļņoja. To es uzzināju, izlasījis 
AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Studies)  
š. g. jūnija numura žurnālā JBS 
(Journal of Baltic Studies) Rolfa 
Ekmaņa rakstu Harmonizer of 
Disharmony: Latvian Poet and 
Editor Māris Čaklais. Virsraksts 
aizgūts no  Rutas Veidemanes 
recenzijas latviešu valodā, kuŗas 
man diemžēl nav. Varbūt to 
varētu tulkot: „Nesaskaņu saska-
ņotājs: latviešu dzejnieks un 
redaktors Māris Čaklais”. 

Labi, ka R. Ekmanis iepazīs-
tina mūsu draugus, latviešu va-
lodas nepratējus, ar Māri Čaklo, 
viņa vienreizējo personību, 
mūža darba panākumiem un 

Kaut ko pavisam bez nozīmes...
dzeju, bet šo rakstu noteikti 
vajag izlasīt arī katram latvie-
tim, kas labprātāk lasa angļu 
valodā.  

Māŗa Čaklā dzejoļi, raksta 
Rolfs Ekmanis, daudziem var-
būt šķiet sarežģīti, bet arī mīļi  – 
tieši tāpēc ir svarīgi tos saprast.  
Bieži dzejnieka dzejoļos ir jaut-
ras, dažreiz arī nopietni mīklai-
nas nesakarības, daži dzejoļi   
nav noapaļoti, nav gludi –  tie 
pilni asiem žuburiem, pārstei-
gumiem, kas mulsina, un ne- 
saskaņām. Rolfs Ekmanis ieteic 
lasīt daudzus Māŗa Čaklā dze-
joļus,  iepazīties ar tiem un ie- 
dziļināties viņa  veikumā, ieklau-
sīties viņa valodas mūzikā gan 
skaņu, gan domu līmenī, jo    
tikai tad atklāsies viņa dzejas 
harmonija jeb nesaskaņu saska-
ņa. Galu galā lasīt Māŗa Čaklā 
dzejoļus  ir vislabākais veids,     
kā vingrināt latvisku domāša-
nu, latvisku jušanu, latvisku 
mīlēšanu:
 Uzdāvini man šo pasauli 

čukstus –
 skaļu es vairs nevaru izturēt...
 Uzdāvini man
 vienu piemirstu mīļu vārdu,
 kaut ko pavisam bez nozīmes,
 kaut ko tik nenozīmīgu kā
 lapas balsi, kas
 decembrī turas pie plika zara.

Juris Žagariņš
Mellužu vasarnīcā ar Vairu Vīķi-Freibergu. 1990. gads

Fo
to

: J
. D

an
ov

sk
is

Māris Čaklais

 Evening, fog and sha-
dows on the bridge.

 Wordless stirring un-
der the trees.

 A mysterious reloca-
tion.

 The dull plot of eter-
nity.

 Hamlet suffering as 
suffler he must,

 Ophelia in her ninth 
floor nunnery,

 Stars on a leave of 
absence again.

 Just a scream. Perhaps 
an illusion.

 Perhaps a moan of my 
own. Perhaps just the 
wind.

 The sets never change.
 Evening, fog, a man on 

the bridge.
 Drowned in his very 

blood.

Translated by Ieva Lešinska

komūnisma cīnītāja aizstāvju 
poziciju(..) Romānā pausta ap- 
zināta necieņa, nievas pret tau-
tas gaišākiem prātiem, inteli-
ģenci” (107.) Tā ir būtiska atšķi-
rība no grāmatā aplūkotā In- 
grīdas Vīksnas romāna, Mārti-
ņa Zīverta un Gunāra Priedes 
lugām.

8. Biedrības „Aspazijas man-
tojums” priekšsēde Rūta Dze-
nīte atgādina Aspazijas mājas 
viešņas zinātnieces Astrīdas 
Stahnkes (ASV) sacīto: „Raiņa 
kapos piemineklī pie abu dzej-
nieku atdusas vietas vēl šobrīd 
blakus Raiņa vārdam nav Aspa-
zijas vārda” (22). Tas esot nepa-
darīts darbs.

Turpat priekšā Aspazijas at-
dusas vieta atzīmēta ar piemi-
ņas plāksni. Kārļa Zemdegas 
darinātais piemineklis bija vel-
tīts Rainim 1935. gadā, godinot 
viņu apaļajā atcerē, Aspazija tad 
vēl dzīvoja un lika ziedus savam 
mūža draugam. Tas ir vēsturisks 
piemineklis, pilnīgi nobeigts 
mākslas darbs, ko jebkuŗš papil-
dinājums tikai izkropļotu. Tad: 
ko rakstīt, kuŗā vietā un ar 
kādiem burtiem? Esmu jau ro- 
sinājis dzejnieku cieņu saglabāt 
citādi: ierastās, padomju režī- 
ma laikā uzsvērtās vārdkopas 
„Rainis un Aspazija” vietā rakstīt 
„Aspazija un Rainis”.  Tā būtu 
pieklājīgāk, cilvēcīgāk.

9.  Nodaļā „Dažos vārdos” zi- 
ņots, ka sabiedrības „Tilde” izvei- 
dotajā portālā www.letonika.lv. 
publicēta „visa Raiņa un gandrīz 
visa Rūdolfa Blaumaņa daiļra-
de. Sarakstā ietilpst arī Austra 
Skujiņa, Jānis Poruks, Jēkabs 
Janševskis, Jānis Ziemeļnieks, 
Fricis Bārda, Jānis Akuraters, 

Anna Brigadere, Jānis Ezeriņš, 
Gundega Repše u.c. kultūrvēs-
turē nozīmīgi autori” (49). 

Paldies par to. Tikai jautā-
jums: kad parādīsies vārdi 
Aspazija, Aleksandrs Čaks, Jānis 
Jaunsudrabiņš, Ojārs Vācietis, 
Imants Ziedonis, Mārtiņš Zī- 
verts u.c.?  

10. Progresīvais krievu radio-
žurnālists Jevgeņijs Kiseļovs 
rakstā „Kad vēstures skaidro-
šana kļūst par noziegumu” pie-
vēršas Krievijas Federācijas pre-
zidenta Dmitrija Medvedeva 
direktīvai izveidot komisiju cī- 
ņai pret mēģinājumiem falsifi-
cēt vēsturi Krievijas interesēm 
par sliktu: „Lielākais vēstures 
viltotājs, protams, ir pats Krem-
lis, un ir grūti nevilkt parallēles 
starp Medvedeva direktīvu un 
līdzīgiem lēmumiem Staļina 
laikā”  (58). 

Tik tiešām – lielkrievu šovinis-
mam ir dziļas saknes un plaša 
zarotne. Sašaurinātās imperijas 
valdītāji nevar un nevar samie-
rināties, ka vairākas tautas ar 
savu territoriju ir izsprukušas  
no tiešās pakļautības. Viņi grib, 
lai vēsturi rakstītu no viņu lī- 
deŗu, nevis krievu tautas inte-
rešu un, dies pasarg, kur nu vēl 
no taisnības un patiesības vie-
dokļa, kas iekļauj sevī tautu 
līdztiesību.

Birutas Sūrmanes pārtulkotā 
publikācija sasaucas ar pāris 
vietām Birutas Veisbergas „Pie-
rakstos”. 

Ziņu un domu sakarības ir 
Jaunās Gaitas izveides īpatnība. 
Tās var meklēt un atrast vēl un 
vēl.

Ilgonis Bērsons
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 komerckurssNoguldījumu likmes

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

90-119 3 11,75 0,90 2,00
180-209 6 12,75 1,50 2,30
270-299 9 13,25 1,65 2,30
367-395 12 14,00 1,85 2,50

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 09.10.2009. 

Latvijas li kum-
došana attiecībā  
uz dubultpilsonību 
(dubultpavalstnie- 
cību) kopš neatka-
rības atjaunošanas 
bijusi divējāda. No 

vienas puses, dubultpilsonība  
tika aizliegta, lai nodrošinātos,  
ka Krievijas pilsoņi nekļūst par 
Latvijas pilsoņiem. No otras pu-
ses, Pilsonības likums pieļauj 
dubultpilsonību tiem bijušajiem 
pilsoņiem, kas okupācijas laikā 
devās bēgļu gaitās vai tika de- 
portēti. Būtībā likums paredz, ka 
Latvijas pilsonību nevar iegūt, ja 
persona ir citas valsts pilsonis. 
Taču dubultpilsonība mūsdie- 
nās izveidojas, ja valsts, kuŗā 
piedzimis Latvijas pilsoņa bērns, 
piešķiŗ pilsonību pēc dzimšanas 
vietas principa   vai arī ja to pie-
prasa viens no vecākiem. 

Tātad, ja Latvijas un kādas ār- 
valsts pilsonim ārzemēs pie-
dzimst bērns, Latvijas vēstniecī-
bas konsulārajā daļā bērnu var 
reģistrēt par Latvijas pilsoni. 
Jāuzraksta lūgums atzīt bērnu  par 
Latvijas pilsoni, jāuzrāda bērna 
dzimšanas apliecība (dzimšanas 
apliecībai jābūt legālizētai) un 
vecāku pases. No bērna vecā-
kiem netiek pieprasīts doku-
ments par citas valsts pilsonī-   
bu, taču bērns daudzās valstīs 
automatiski iegūst pilsonību, vai 
arī otrs no vecākiem savas valsts 
pārstāvniecībā pieprasa bērnam 
otru pilsonību. ASV, Vācijā vai 
Īrijā dzimis bērns tādējādi kļūst 
par dubultpilsoni. Taču likuma  
9. pants paredz, ka personai, kas 
tiek uzņemta Latvijas pilsonībā, 
nedrīkst izveidoties dubultpil-
sonība. Izveidojies apburtais   loks, 
par kuŗu Latvijas vēstniecību 
konsulārajās daļās zina, taču cen-
šas to „neredzēt”. Juridisko lietu 
speciāliste Kristīne Krūma, 
konstatē: „Pilsonības likums pa-

redz, ka Latvijas pilsonību nevar 
iegūt, ja persona ir citas valsts 
pilsonis. Bet tas neizslēdz iespēju 
iegūt dubultpilsonību dzimša- 
nas brīdī. Praksē tas nozīmē,       
ka Latvija nerada dubultpilso-
nību, bet atzīst, ja citas valstis to 
dara.” Pamatots ir jautājums, vai 
nevar izveidoties situācija, kad, 
kādam iesniedzot sūdzību, Lat-
vijas tiesa anullēs pilsonību tūks-
tošiem ārzemēs dzimušu latvie-
šu bērnu? Atsaucoties uz likumu, 
ka Latvijā aizliegta dubultā 
pilsonība. 

Sabiedrību Latvijā satrauc četr-
gadīgās Emīlijas Ādamsones lik-
tenis. Emīlijai ir dubultā pilso-
nība. Viņa piedzima Austrālijā 
un par tās pilsoni kļuva automa-
tiski. Bet Latvijas pase viņai iz-
dota kā Latvijas pilsones meitai. 
Emīlijas tēvs nolēmis izmantot 
baltos plankumus likumā un 
pārraut Emīlijas saikni ar Latviju. 
Naturālizācijas pārvaldei nu būtu 
jāvēršas pret nepilngadīgo tiesā, 
lai pilsonību atņemtu. Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes 
priekšnieka vietnieks Jānis Cits-
kovskis presē izteicies visnotaļ 
lakoniski: „Mēs zinām, ka ir tā- 
das situācijas, bet likums par to 
klusē un šīs situācijas nerēgulē.” 

Satraukums valda Īrijas latvie-
šu sabiedrībā, portālā baltic-ire-
land.ie Latvijas Republikas vēst-
niecības Īrijā pirmā sekretāre Je- 
ļena Lobzova gan mierina: „Ga- 
dījumos, kad viens no vecākiem 
ir ārvalstnieks (ne Latvijas pilso-
nis), mēs, pieņemot dokumentus 
bērna reģistrācijai par LR pilso-
ni, lūdzam aizpildīt divus ie-
sniegumus – vienam no vecā-
kiem – LR pilsonim – iesniegumu 
ar lūgumu reģistrēt bērnu par   
LR pilsoni, savukārt otram no 
vecākiem – ārvalstniekam – pie-
krišanu bērna reģistrācijai par  

LR pilsoni. Es domāju, ka tad, ja 
ārvalstnieks ir devis šādu rakst-
veida piekrišanu, vēlāk vērsties 
tiesā ar lūgumu atņemt pilso-
nību būs sarežģīti.”

Vācijas latviešu ģimenes lieta
2009. gada 25. augustā Aug-

stākās tiesas senāts ir nolēmis 
iesniegt pieteikumu Latvijas Re- 
publikas Satversmes tiesai, pie-
prasot atcelt ierobežojumu līdz 
1995. gada 1. jūlijam reģistrēties 
par Latvijas pilsoņiem. Proti, ir 
ierosināta lieta par Pilsonības 
likuma pārejas noteikumu 1. 
punktu, kas noteic, ka iedzīvo-
tājiem, kas Otrā pasaules kaŗa   
un okupācijas laikā pametuši 
Latviju vai tikuši izsūtīti un 
pieņēmuši citas valsts pilsonību, 
bet nav paspējuši reģistrēties 
Iedzīvotāju reģistrā par Latvijas 
pilsoņiem līdz 1995. gada 1. jū- 
lijam, no citas valsts pilsonības    
ir jāatsakās, ja tie vēlas tikt atzīti 
par Latvijas pilsoņiem.

Konstatēts, ka tiek pārkāpta 
1990. gada 4. maija Neatkarības 
deklarācijas preambula, kas no-
stiprina Latvijas valstisko ne- 
pārtrauktību. Vācijā dzīvojošā 
Viktora un Baibas Strunsku ģi- 
mene jau gadiem tiesājas, lai 
pierādītu, ka viņiem pirms ne- 
atkarības atgūšanas izsniegtās   
LR ārzemju pases ir tiešs pil-
sonības apliecinājums. Savukārt 
atbildīgo Latvijas iestāžu ieskatā 
Latvijas Republikas ārzemju 
pases ir nevis pilsonības aplie-
cinājums, bet gan tikai tiesības  
uz pilsonību, neievērojot to, ka 
Latvijas okupācijas laikā kon-
sulātiem Vašingtonā un Londo-
nā bija tiesības izsniegt LR 
ārvalstu pases Latvijas pilsoņiem.

Strunsku ģimene savu viedok-
li laikraksta Latvijas Avīze slejās 
pamato: “Kāpēc Latvijas valsts, 
kas aktīvi pārņēma un paņēma 

LR diplomātiskos īpašumus 
ārzemēs, vienlaikus atsakās pār-
ņemt šo diplomātisko pārstāv-
niecību gadu desmitiem apkal-
potos Latvijas Republikas pilso-
ņus? Vai tas nozīmē, ka nedzī-
vais un nekustamais mantojums 
Rietumu pasaules demokratisko 
valstu galvaspilsētās Berlīnē, 
Londonā, Ženēvā, Vašingtonā, 
Parīzē un citur Latvijas valstij      
ir gribēts, taču dzīvais manto-
jums - Latvijas pilsoņi ārzemēs 
nav gribēti? Vai Latvijas valsts 
demokratiski, polītiski un juri-
diski nav tik attīstīta, lai ap-    
jēgtu, ka valsts dārgākais īpa-
šums un vērtīgākais kapitāls ir 
nevis manta, bet gan tās 
pilsoņi?” 

Jāpiebilst, ka pirms likvidē-
šanas Īpašu uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās 
sekretāriāts izstrādāja grozīju-
mus Pilsonības likumā, kas pa- 
redzētu piešķirt dubultpilso-  
nību ārzemēs dzimušajiem bēr-
niem. Grozījumi arī noteiktu 
dubultpilsonības piešķiršanu 
Otrā pasaules kaŗa bēgļiem, izsū-
tītajiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem. Bija ie- 
cerēts, ka tautieši ārzemēs varēs 
saņemt Latvijas pilsonību līdz-
tekus tās valsts pilsonībai, kuŗā 
viņi dzīvo, bez jebkādiem laika 
ierobežojumiem. Diemžēl val-
dības koalicijas partiju vairā-
kums nolēma nevirzīt šos gro-
zījumus izskatīšanai. Ar šo soli, 
ko atbalstīja arī t.s. nacionāli no- 
skaņotās partijas, piemēram,   
TB/LNNK, ir apslāpēta iespēja 
iegūt Latvijas pilsonību dau-  
dziem ASV, Kanadas, Austrā- 
lijas un citu Rietumvalstu lat-
viešiem un viņu pēcnācējiem,  
kas nebija reģistrējušies līdz   
1995. gada 1. jūlijam. 

Pēc neatkarības atgūšanas iz- 

strādājot Pilsonības likumu,    
savu roku pielika arī ārzemju 
latviešu organizācijas. Taču li- 
kums no iespējas iegūt pilsonību 
izsvītroja tos latviešu izcelsmes 
ļaudis, kuŗi dzīvo Krievijā, bet 
kuŗu vecāki nebija Latvijas pil-
soņi līdz 1940. gadam (19. gs. 
izceļotāju pēcnācēji, Pirmā pa-
saules kaŗa bēgļu pēcnācēji), aiz-
mirsti tika arī Brazīlijas latviešu 
ieceļotāju pēcnācēji. Atšķirībā, 
piemēram, no Vācijas, kur pil-
sonību var iegūt, pierādot savu 
etnisko izcelsmi, Latvijā par 
atskaites punktu tika nolikts  
1940. gads. Vācijā pēdējo divdes-
mit gadu laikā ieceļojuši vairāki 
miljoni t.s. etnisko vāciešu, kuŗu 
senči savulaik izceļoja uz Krie-
vijas plašumiem. Kaut arī rodas 
sociālas problēmas, šie ieceļotāji 
ir nozīmīgs tautsaimniecisks   
faktors novecojušajā Vācijas sa- 
biedrībā. Raugoties no mūsdienu 
skatpunkta, visnotaļ liela kļūda 
bija neļaušana iegūt LR pilso-
nību, pierādot savu etnisko iz-
celsmi, kā arī nosakot 1995. gadu 
par beigu termiņu, līdz kuŗam 
Otrā pasaules kaŗa bēgļi un viņu 
pēcnācēji var pieteikties uz Lat-
vijas pilsonību.

Ievērojot sabiedrības noveco-
šanas tendences Eiropā, vairākas 
valstis cenšas kļūt pievilcīgas, 
atvieglojot noteikumus ieceļo-
šanai un pilsonības iegūšanai. 
Latvija turpretim stūrgalvīgi ne- 
vēlas pārskatīt savu pilsonības 
polītiku dubultpilsonības jautā-
jumos, kā arī ļaut iegūt pilso- 
nību tiem, kas to nav izdarījuši 
līdz 1995. gadam, un viņu pēc-
nācējiem. Grozījumi likumā, lai 
nerastos pārpratumi ar ārpus 
Latvijas dzimušo Latvijas pil-
soņu bērnu pilsonības noteik-
šanu, ir vairāk nekā nepie-
ciešami.

Dainis Mjartāns

(Ne) atļautā dubultpilsonība

Mazliet no „dzelzu ceļu” 
vēstures 

Vācijā jau 16. gadsimtā kravu 
pārvadāšanai sāka izmantot slie-
des, kas gan bija no koka, un pa 
tām vagonus vilka zirgi. Tomēr 
dzelzceļa īstā attīstība sākās līdz   

ar tvaika mašīnas izgudrošanu 
1804. gadā. 

Līdz dzelzceļa ēras sākumam 
Latvijas territorijā gan bija jāpa-
gaida vēl vairāk nekā pusgad-
simts. Par Latvijas dzelzceļa vēs-
tures sākumu uzskatāmi 19. gs. 
60. gadi, kad līdz ar sociālajām   
un ekonomiskajām reformām 
Krievijā dzelzceļš kļuva par gal-

„... Bez kuŗa zeme nevar uzplaukt”
Latvijas Dzelzceļam - 90

veno atbalstu Latvijas ostām un 
tautsaimniecības nozarēm. Lat-
vijā visaktīvākie dzelzceļa celt-
niecības rosinātāji bija Rīgas tir-

gotāji – tirdz-
niecība nu va- 
rēja plesties 
plašumā un 
pieaugt ātru-
mā. Jau 1861. 
gadā tika at- 
klāta satiksme 
starp Rīgu un 
D au g av pi l i 
(Dinaburgu), 
drīz pēc tam 
tika pagari-
nāta līnija  Rī- 
ga – Daugav-
pils  – Vitebska 
(1868) – Orla 
(1868) – Cari-
cina (Volgo-
grada) (1871). 

Pasaulē dzelzceļa līnijas 100 gadu 
laikā bija izstiepušās 1,6 miljonu 
kilometru gaŗumā – gandrīz 40 
reizes apkārt zemeslodei, un Pir-
mā pasaules kaŗa priekšvakarā    
no visa „dzelzu ceļa” gaŗuma 1941 
kilometrs vijās pa Latvijas terri-
toriju. 

Pirmais pasaules kaŗš (1914–
1918) pārtrauca rūpniecības 

uzplaukumu, sagrāva saimnie-
cības struktūru un uz vairākiem 
gadiem apturēja dzelzceļa trans-
porta attīstību Latvijas territorijā. 
Smagi cieta viss dzelzceļa tīkls, 
vairākas līnijas kaŗa laikā tika 
iznīcinātas, uzspridzināti visi lie-
lie tilti, stacijas, nopostīti arī 
ūdenstorņi un depo.

1918. gada 18. novembrī, no-
dibinoties Latvijas Republikai, sā- 
kās jaunās valsts veidošana un 
Latvijas dzelzceļus jaunā valsts 

pārņēma savā pārziņā. Sāka orga-
nizēt dzelzceļa izmantošanu  visās 
līnijās, bet darbus pārtrauca lie-
linieku iebrukums un 1919. gada 
polītiskās cīņas. Tomēr Brīvības 
cīņu laikā jaunā valdība sāka 
pakāpeniski atjaunot saspridzi-
nātos tiltus, sapostītos ceļus, no- 
dedzinātās un sagrautās ēkas, 
pamesto bojāto ritošo inventāru 
un citas techniskās ierīces armi-
jas un iedzīvotāju vajadzībām.   
Pēc Rīgas atbrīvošanas 1919. gada 

vasarā Kārļa Ulmaņa valdība tur-
pināja  dzelzceļu pārvaldes veido-
šanu, un 19. jūlijā Ministru ka-
binets par Latvijas dzelzceļu gal-
veno direktoru iecēla inženieri 
Gustavu Klaustiņu.

Publikāciju pēc Latvijas 
Dzelzceļa vēstures mūzeja 

materiāliem sagatavojis 
P. Karlsons

(Turpmāk vēl)
   

Vēsturisks uzņēmums pie Jaunlatgales stacijas, kad 
Abrene vēl bija Latvijas sastāvā

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4183 0,4403 
CAD/LVL 0,4409 0,4689 
CHF/LVL 0,4573 0,4753 
DKK/LVL 0,0907 0,0987 
EEK/LVL 0,0428 0,0478 
EUR/CHF 1,4758 1,5638 
EUR/GBP 0,9246 0,9526 
EUR/LTL 3,4189 3,6239 
EUR/LVL 0,6989 0,7148 
EUR/PLN 4,1737 4,2747 
EUR/SEK 10,1873 10,6123 
EUR/USD 1,4520 1,5060 
GBP/LVL 0,7388 0,7668 
GBP/USD 1,5206 1,6278 
LTL/LVL 0,1968 0,2138 
NOK/LVL 0,0806 0,0886 
SEK/LVL 0,0643 0,0723 
USD/CHF 0,9862 1,0663 
USD/LTL 2,2952 2,4712 
USD/LVL 0,4696 0,4851 
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Zemgale allaž dēvēta par Lat-
vijas labības klēti. Tērvete savā 
ziņā ir Zemgales pūralāde – līdzās 
pa gabalu pamanāmām vērtī-
bām te atrodamas kultūras zī- 
mes, kuŗas ieraugāmas, tikai kad 
pacelts pūra vāks. Atgādināsim, 
ka Tērvete joprojām ir slavena ar 
trim pilskalniem, Annas Briga-
deres mūzeju un parku, ar sana-
toriju, šķirnes zirgiem un Tērve-
tes alu. Tērvetieši padomājuši    
arī par jauninājumiem, ko cie-
miņiem apskatīt, piemēram, Sen-
vēstures mūzeju. Novada kartē 
pavisam īpašs ir grāmatniecī-   
bas mūzejs Ķipi, kam nākošpa-
vasar vienlaikus ar Jāņa Rapas 
125. dzimšanas dienas atceri 
svinēs 20 gadu jubileju. Leģen-
dārā grāmatizdevēja dzimtās mā- 
jas atrodas netālu no Tērvetes, 
pat vienas dienas ekskursijā Zem-
gales pusē ērti iekļaujamas ap- 
skatāmo vietu sarakstā. Taču ne- 
reti ekskursants, kuŗu interesē 
grāmatas, 150 gadu vecās ēkas 
pagalmā ienācis, ienirst ekspo-
zīcijā kā muša medū, jo šeit var 
ieraudzīt un uzzināt tik daudz 
jauna!

Mūzeja saimniece ir Aija Štosa. 
Kādā vecā mēnešrakstā Aija iz- 
lasīja, ka Jāņa Rapas dzimtās 
mājas ir Ķipi, un tas bija jau-
nums arī grāmatizdevēja dēlam! 
Jāņa Rapas dēls ar ģimeni saim-
niekoja (viņa dzimta to dara arī 
šobrīd) Annas Brigaderes mājās, 
bet viņam nebija spēka un rocī-
bas uzņemties kolchoza laikos 
nolaistās viensētas atjaunošanu 
un uzturēšanu, turklāt īpašu-
mam jau sen bija citi saimnieki. 
Tādu neprātu – ieguldīt enerģiju 
sev nepiederošā īpašumā spēj 
vienīgi kultūras cilvēki, kuŗiem 

Senie iespieddarbi un Zemgales pelēkais māls
pašiem nekas nepieder. Aijai ir 
jau mazmazbērni, bet viņa nespēj 
turēt rokas klēpī – Ķipos notiek 
grāmatnieku tikšanās, ekslibristu 
salidojumi, ģimeņu saieti, Jāņu 
svinības un, galvenais, ēku un 
apkārtnes sakopšanas talkas. Aija, 
tāpat kā lielie mūzeji, kuŗiem 
netrūkst algotu darbinieku, rīko 
pasaulē populārās mūzeju naktis, 
senlaicīgajā manteļskursteņa 
virtuvē vārīdama ciemiņiem pu- 
piņu viru vai palīdzēdama iekār-
tot telšu vietu. Mūzejā ciemo-
jušies daudzi ārvalstnieki, ļoti 
bieži iegriežoties kaimiņi lietu-
vieši. Mūzejā allaž iekārtotas vai-
rākas tematiskās izstādes, tāda 
bija arī pasaulslavenajam, nu jau 
80 gadu vecajam, bet mūžīgi jau-
najam lācītim Vinnijam Pūkam, 
kuŗa Latvijas radus ieraugot vien 

smaids pārlīst katra apmeklētāja 
sejai! 

Ļoti daudz Aija domājusi, kā 
interesi par grāmatu rosināt bēr-
niem, turklāt viņai ir sava pieeja. 

Ir vairāk nekā skaidrs, ka jau-
niešus nevar piesaistīt tikai ar 
Jāņa Rapas vecajiem izdevu-
miem. Bērni, piemēram, var uz 
nebēdu šķirstīt (eksponāti ne-

atrodas zem stikla) ķīniešu bērnu 
skolas grāmatas, jo meitas ģime-
nē dzīvojis ķīniešu zēns, kas  
vienu gadu mācījās Latvijā. Vēl 
arvien Aija dāvinājumā saņem 
Latvijas pirmā neatkarības laika 
izdevumus, kuŗus kāds gādīgs 
cilvēks (visbiežāk kurinātājs, jo 
viņiem bija uzdevums „kaitīgās” 
grāmatas iznīcināt!) paglābis no 
bojāejas. Arī daži mūsdienu grā-
matizdevēji uzskata par goda 
lietu dāvināt savus garabērnus 
Grāmatnieku mūzejam. Apkai-
mes ļaudis Aijas vākumu izman-
to arī par bibliotēku un grāmatu 
apmaiņas fondu. Mūzejs palī-
dzējis ugunsgrēku pārdzīvojušai 
jaunai ģimenītei, atjaunojot viņu 
bojāgājušo ģimenes bibliotēku, 
savukārt Dobeles bērnu biblio-
tēka, pārvācoties uz jaunām tel-
pām, Ķipiem atdāvinājusi vecos, 
izturīgos grāmatplauktus.

Jāņa Rapas grāmatu namā Rīgā 
bija arī mākslas salons, mākslas 
priekšmeti vēsturiskajā celtnē pre-
tim opernamam apskatāmi un 
nopērkami arī tagad. Arī Aija Što-
sa sava mūzeja ekspozīciju rēgu- 
lāri papildina ar mākslas darbu 
izstādēm. Šovasar klēts sienas (no 
ārpuses, jo iekšpusē nav brīvas vie-
tiņas) grezno pensionāres, kād-
reizējās kolchoza slaucējas Rasmas 
Zeilišas eļļas gleznas. Viņas mākslu 
smalkās kultūras aprindās droši 
vien dēvētu par naīvisma paraugu. 
Ķipu grāmatu klētī apskatāmi 
Rasmas Zeilišas keramikas darbi-
ņi, kas veidoti no Zemgales pelēkā 
māla. Tie nav apdedzināti, jo au-
torei nav keramikas krāsns. Turot 
rokās 30 gadu vecu zaķīti, jābrī-
nās, cik gaŗš ir  pat neapdedzināta 
māla mūžs, turklāt allaž saglabā-
dams zemes elpu, jo nav pārklāts  
ar spīdīgu glazūru! 

Rīgā Aiju Štosu pazīst visi grā-
matnieki, un, ja viņa nav ieradusies 
uz kādu sarīkojumu, tad... tas 
varbūt nemaz nav bijis ievērības 
cienīgs, mēdz jokot zinātāji. Jāņa 
Rapas I (Latvijā mīt vēl divi Jāņi 
Rapas – viņa mazdēls un maz-
mazdēls; dēls Jānis Rapa diemžēl 
pārlieku agri aizgāja mūžībā) dzī-
ves galvenā veiksme bijusi prasme 
piesaistīt lietpratīgus speciālistus.  
Šī patiesība, izrādās, ir neatspē-
kojama, jo kā gan citādi lai iz-
skaidro faktu, ka Aija Štosa un 
Grāmatnieku mūzejs joprojām 
silda Latvijas grāmatnieku sirdis 
un priecē acis. Aijai Štosai nekad 
nav bijuši treknie gadi, visi viņas 
mūža gadi ir veltīti rakstītam 
vārdam, un nav šaubu, ka viņa kļūs 
par Tērvetes puses leģendu.

Anita Mellupe
Astra Moora

Mūzeja saimniece Aija Štosa pie 120 gadu vecā pagraba; tā ir 
vienīgā vieta, kur netiek glabātas grāmatas

Novadnieces Rasmas Zeilišas sirsnīgās glezniņas 

Latgales Artilerijas pulks (LAP) 
tapa Latvijas valstij visgrūtākajā 
laikā. 1919. gada 30. septembrī   
tika parakstīta pavēle Nr. 35 — no 
1. jaunformējamā (rezerves) divi-
ziona nošķīra kaŗavīrus jaunas  
baterijas veidošanai. Par baterijas 
komandieri iecēla virsleitnantu       
F. Vālodzi, kuŗa vadībā tā pieda-
lījās cīņās pret Bermontu.

Latgales Artilerijas pulka stābu 
un pārvaldi sāka formēt tikai     
1920. gada 2. janvārī. Pēc Latvijas 
brīvības cīņām LAP daļas izvietoja 
Rēzeknē, Viļakā un Malnavā. Par 
īpašiem cīņu nopelniem 12 virs-
nieki un 20 kareivji saņēma 
Lāčplēša kaŗa ordeni. 

1921. gada 23. novembrī pulks 
ieradās pastāvīgās dislokācijas   vie-
tā Krustpilī, jo Latvijas valdība tā 
rīcībā nodeva baroniem Korfiem 
atsavināto Krustpils muižas centru 
54 ha platībā ar 37 celtnēm — pili, 
dzīvojamām mājām un saimnie-
cības ēkām. Pulka   stābu un klubu 
izvietoja pilī. Pulkā bija divi lauku 
artilerijas divizioni (pa 3 baterijām 
katrā), zenītbaterijas instruktoru 
baterija, saimniecības komanda. 
Tieši Krustpilī ir izveidota LAP 6. 
baterija un zenītbaterija. Artile-
rijas baterijā bija četri lielgabali, 
katru no tiem vilka seši zirgi. Lai to 
visu apkalpotu, bija vajadzīgi arī 
kalēji, drēbnieki, pavāri un veteri-
nārdarbinieki.

Latgales Artilerijas pulkam – 90
No 30. septembŗa līdz 20. novembrim Krustpils pils izstāžu zālē 

apskatāma izstāde „Latgales Artilerijas pulkam – 90”
No 1921. gada oktobŗa līdz 1925. 

gadam pulku komandēja pulkve-
dis P. Kire, līdz 1932. gadam šajā 
amatā bija R. Gundars (īstajā vārdā 
Reinis Stučka). Pēc tam četrus ga- 
dus pulku komandēja pulkvedis   
V. Dūms. Pulkvedis J. Žīds (pa- 
rakstījās — Schīds) bija pēdējais 
pulka komandieris no 1936. līdz 
1940. gadam. 

Izstādē „Latgales Artilerijas pul-
kam – 90” apskatāmas apmēram 
150 lietiskas liecības — fotografijas, 
dokumenti, priekšmeti. Liela daļa 
izstādes veltīta tiem pulka kaŗa-
vīriem, kas par varonību Brīvības 
cīņās apbalvoti ar Lāčplēša kaŗa 
ordeni. Pulka dibināšanas dienā, 
Lāčplēša dienā un 18. novembŗa 
svētkos notika pulka parādes, uz 
kuŗām ieradās augstākā Latvijas 
armijas vadība no Rīgas. Pēc pa- 
rādes virsnieku klubā notika balles, 
spēlēja pulka orķestris, piedalījās 
mākslinieki no Rīgas. 

 Izstādē redzami pulka ikdienas 
darbi, manevri, mācības, sacensības. 
Fotografijas liecina, ka īpašā cieņā 
bijis jātnieku sports, rēgulāri rīko-
tas artilerijas šaušanas sacensības. 
Pulkam notika intensīvas vasaras 
taktiskās mācības poligonos pie 

Līksnas un Litenes, kur bieži viesi 
bijuši ārvalstu militārie atašeji. 

 Par pulka pēdējo pastāvēšanas 
dienu var uzskatīt 1940. gada 10. 
septembri, kad daļu virsnieku, 
instruktoru un kareivju nosūtīja    
uz sarkanarmijas 24. territoriāla 
korpusa 183. strēlnieku divīzijas 
623. artilerijas pulku. 

Izstādē īpašs stends veltīts Lat-
gales Artilerijas pulka pēdējam 
virsniekam, Viestura ordeņa ka-
valierim, atvaļinātam majoram 
Alfrēdam Porietim (1909 – 2009). 
Lielākā viņa mūža daļa aizritējusi 
Krustpilī. 1927. gadā Porietis ar 
zelta medaļu beidzis Daugavpils 
ģimnaziju un iestājies Latvijas 
Kaŗaskolas artileristu nodaļā, ko 

leitnanta pakāpē beidzis 1929. 
gadā. Dienējis Latgales Artilerijas 
pulkā Krustpilī. Bijis disciplīnēts, 
izcils audzinātājs un paraugs sa-
viem padotajiem zināšanu un ie- 
maņu izkopšanā un valstiskā pie-
nākuma veikšanā. Uzdienējis par 
virsleitnantu, tad par kapteini.    
No latviešu virsnieku deportā-
cijas 1941. gada jūnijā izdevies 
izvairīties, bet 1943.gadā ie-     
saukts Latviešu leģiona 19. di- 
vīzijā. 1945. gada 8. maijā saņemts 
gūstā, notiesāts uz 10 gadiem  
Intas soda nometnē Komi APSR. 

Latvijā atgriezies 1955. gadā, strā-
dājis par mežkopi. 1991.gadā re- 
habilitēts. Kopš 1992. gada bija 
atjaunotās Latviešu virsnieku ap- 
vienības biedrs. Atjaunota arī 
Porieša Latvijas armijas dienesta 
pakāpe - kapteinis, kas 1993. gadā 
paaugstināta majora dienesta 
pakāpē. 

Šogad reizē ar sava Latgales 
Artilerijas pulka 90 gadiem virs-
nieks A. Porietis 30. septembrī 
svinētu savu 100. dzimumdienu, 
bet š.g. 18. maijā pārstāja pukstēt 
Latvijas patriota sirds. Taču at- 
vaļinātā majora A. Porieša 100. 
dzimumdienai veltīts sarīkojums 
notika      2. oktobrī - Tautas namā, 
ar īpaši viņam veltīto izstādi un 
atmiņu stāstiem, kā arī bija 

piemiņas brīdis viņa at-
dusas vietā Bērza  kapos 
Rubenes pagastā. 

Ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda financē-
jumu izdota brošūra 
«Latgales Artilerijas pul-
kam — 90», kas ir pie-
ejama izstādē Krustpils 
pilī.

Valijas Berkinas teksts 
un foto

(Fotoreprodukcija no 
Vēstures mūzeja 

archīva)

Latgales Artilerijas pulka virs-
nieks majors Alfrēds Porietis

Latgales Artilerijas pulka kaŗavīri 
Krustpilī pie pieminekļa „Kritušajiem 
par Tēviju 1918 – 1920”
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Šā gada pavasarī tapis nodi-
binājums „Jaunpiebalgas Svētā 
Toma baznīcas atbalsta fonds”, 
kuŗa priekšsēdis ir akadēmiķis, 
Dr.iur. un Dr. habil.sc. pol. Tā- 
lavs Jundzis –  Jaunpiebalgas ev. 
lut. draudzes mācītāja no 1957. 
līdz 1986. gadam, Edgara Jundža 
dēls.

Kas Piebalgas zemē ceļamaizi 
un gara spēku guvušo inteliģen-  
ci pamudinājis uz šādu rīcību? 
Dievnams (celts no 1801. līdz 
1804. gadam) jau uzsācis trešo 
gadu simteni, bet pie tā 1930. ga- 
da 29. jūnijā iesvētītajam, slavenā 
latviešu tēlnieka Kārļa Zāles vei-
dotajam piemineklim, kas veltīts 
Latvijas Brīvības cīņās krituša-
jiem piebaldzēniem, nākamgad 
būs 80.

Laika zobs darījis savu. Uzkal-
niņā pie baznīcas Allažu šūnak-
menī celtais piemineklis atgādina 
savu kultūrvēsturisko vērtību un 
lūdz pēc rekonstrukcijas. Tāpat 
reiz balti mirdzošais dievnams 
kļuvis pelēks un aplupis. Vienīgi 
cilvēku rūpes var piešķirt otru 
mūžu arī masīvajām ozolkoka 
parādes durvīm un sienu un       
griestu krāšņajiem greznoju-
miem. Savukārt lietainās un snie-
gotās dienas atgādina, ka atkal 
pielabojams jumts.

Pieminekli un ērģeles nosar-
gāja pat padomju gados!

Līdz šim baznīca un piemineklis 
veiksmīgi nosargāti pat padom-    
ju gados. Tam atrodam  daudz 
apliecinājumu draudzes locekļu, 
attiecīgo jomu speciālistu un mā- 
cītāja Edgara Jundža tuvinieku 
atmiņās. Daļa šo atmiņu publicē-

Piebaldzēniem pat krizes laikā rūp kultūrvēsture

tas šopavasar izdotajā, piebal-
dzēnu veidotajā gandrīz 400 
lappušu biezajā un vēsturiskām 
fotografijām bagātīgi illustrētajā 
grāmatā „Jaunpiebalgas Svētā To- 
ma baznīca un mācītāji”. Tā, pie-
mēram, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas profesors, 
ērģeļu klases vadītājs Tālivaldis 
Deksnis atceras pagājušā gadsim-
ta 70. gadus, kad 1914. gadā uz- 
stādītās, Bavārijas meistara Štein-
meijera firmā speciāli Jaunpie-
balgas dievnamam būvētās ērģe-
les ar Latvijas PSR Kultūras mi-
nistrijas svētību bija domāts pār-
vest uz konservātoriju Rīgā. „Jun-
dzis pilnā mērā izprata gan ērģe-  
ļu un mūzikas nozīmi baznīcas 
iekšējā dzīvē, gan instrumentu kā 
pašvērtību,” atceras T. Deksnis. 
Viņš saprata arī, ka šim konkrē-
tajam dievnamam būvētās ērģe-
les citos apstākļos aizies bojā. 

Sirmais un jau slimais mācītājs 
drosmīgi un pašaizliedzīgi stājās 
pretī šai iegribai un uzvarēja LPSR 
Kultūras ministrijas ierēdņus.  
Tika atrasts šīs jomas lietpratējs 
Jānis Vilks, kas pats darināja trūks-
tošās stabules. „... baznīcā nebija 
elektrības, strādājām sveču gais-
mā, bez putekļu sūcējiem un ci- 
tām elektroierīcēm. Motora to- 
laik ērģelēm vēl nebija. Bija jā-  
min plēšas,” atminas T. Deksnis. 
Savukārt mācītāja tuvinieki zina 
stāstīt par viņa pašrocīgajiem un 
pašaizliedzīgajiem pūliņiem sīkos 
un lielākos remontdarbos un baz-
nīcas aizsargāšanā pret vanda-
ļiem. „Vectēvs arvien lika durvīm 
priekšā vairākas atslēgas – cerībā, 
ja pirmās, otrās, trešās atlauzīs, tad 
vismaz pēdējā paliks neuzveikta,” 
atceras mazdēls Arno. Savukārt 
Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem 
uzceltais piemineklis padomju 

laikā ar gudru ziņu tika paslēpts 
krūmājos, kas pēc neatkarības 
atgūšanas izcirsti.

Pirmie darbi sāksies jau šo- 
ruden

Piebalgai ir daudz kultūrvēs-
turisku pērļu, un katra kādā 
noteiktā laika posmā prasa īpašu 
gādību un uzmanību. Vezums, ko 
nule uzsākts vilkt, materiāli ir ga- 
na smags krizes laikam, taču, 
saliekot kopā visu ieinteresēto 
piebaldzēnu dzimtu pūles, noteik-
ti uzveicams. „Tā var šķist dīvaina 
akcija – šajā trakajā laikā atjaunot 
kultūras un garīgās vērtības,” šā 
gada 8. augusta publikācijā Neat-
karīgajā Rīta avīzē (NRA) atzīst 
nodibinājuma „Jaunpiebalgas 
Svētā Toma baznīcas atbalsta 
fonds” priekšsēdis Tālavs Jundzis. 
„No otras puses – tagad, kad ma- 
teriālu un darbaspēka cenas ir 
piezemētas, darbus var paveikt 
lētāk. Galvenais, ko mums visiem 
vajadzētu saprast, – te runa ir ne- 
vis par atbalstu vienai draudzei  
vai ticībai, bet gan – par kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabā-
šanu.” T. Jundzis arī sola rūpēties 
par fondā ienākošo līdzekļu 
caurskatāmību. Turklāt darbi tiks 
uzsākti tūdaļ, nevis pēc visas 
nepieciešamās summas savākša-
nas.

2010. gada jūlijā, piedaloties 
valsts augstākajām amatperso-

nām, paredzēts pieminēt Latvi-  
jas Brīvības cīņās kritušajiem pie- 
baldzēniem veidotā pieminekļa 
astoņdesmit gadus. Tāpēc tūdaļ 
jāķeŗas pie pieminekļa restau-
rācijas, kam jau ir veikti nepie-
ciešamie priekšdarbi. Parallēli 
jāveic baznīcas jumta remonts, 
pamatu nostiprināšana un durvju 
rekonstrukcija. Nākamais darbu 
posms – dievnama apmetuma at- 
jaunošana un krāsošana un, vis-
beidzot, – iekštelpu remonts, sienu 
un griestu krāsojuma atjauno-
šana. Un tad ar padarīta darba 
apziņu varēsim pulcēties visas 
pasaules piebaldzēnu un baznīcas 
labvēļu salidojumā.

Visiem, kas sirdī jūtas piebal-
dzēni

Ziedojumu akcija ir sākusies. 
Viens to dara, domājot par savām 
nākamajām paaudzēm, cits – ap-
zinoties, ka pār baznīcas slieksni 
kāpuši vai Brīvības cīņās pieda-
lījušies viņa senči. Jo aicināti at- 
saukties ir visi, kas sirdī jūtas pie-
baldzēni.

Nodibinājuma „Jaunpiebalgas 
Svētā Toma baznīcas atbalsta 
fonds” konts, kur var ieskaitīt 
jebkuŗu valūtu nekonvertējot: 
LV11HABA 0551025061418 
Swedbank, Balasta dambis 1a, 
Rīga, LV-1048.

Dzintra Ciekurzne

Tālavs Jundzis ar skolēniem Jaunpiebalgā pie Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem piebaldzēniem veidotā restaurējamā 
pieminekļa

Maizes ceptuves SIA “Fazer maiznīca” izpilddirektors Ivars 
Skrebelis parakstījis līgumus par atbalstu mazturīgajiem Ikšķiles, 
Ķeguma un Lielvārdes novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 
Maiznīca nodos novadu sociālo dienestu rīcībā 161 kukulīti maizes.

Vidzemes tūrisma asociācija sadarbībā ar Vidzemes un 
Dienvidigaunijas pašvaldībām turpina Igaunijas–Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektu “Ar velo pa Vidzemi un 
Dienvidigauniju”. 

Gulbenes bibliotēkā no 12. līdz 17. oktobrim norisinās Jānim 
Porukam veltīta dzejas nedēļa. Tā ir bagāta ar dažādām izstādēm, 
konkursiem, literārām pēcpusdienām, ciemos pie lasītājiem nāk dzej-
nieki un komponisti.

Septembrī Valmieras valsts ģimnazijā sākās japāņu valodas 
nodarbības, ko vada skolotāja Ilona Ozoliņa. Šo svešvalodu vēlas apgūt 
desmit 10. – 12. klašu skolēni.

Valkas dzīvnieku patversmē mitinās ne tikai suņi un kaķi, bet arī 
vairākas kazas ar kazlēniem un pat gluži izskatīgs āzis. Patversmē 
viesojies arī savārdzis stārķis un bebrs, bet kazas esot pirmo reizi.

SIA Mārupes siltumnīcas gurķi, a/s Lazdonas piensaimnieks 9% 
brokastu biezpiens un z/s Galiņi burkāni aptaujā atzīti par tautā 
visvairāk iecienītajiem “Zaļās karotītes” produktiem. Aptaujā piedalījās 
vairāk nekā 5000 respondentu. 

Jēkabpils Valsts ģimnazijai aprit 90 gadi. 1919. gada oktobrī atklātā 
Jēkabpils apriņķī pirmā reāltipa Valsts vidusskola vēlāk pārtapa par 
Jēkabpils Valsts ģimnaziju. 

Daugavpilī Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes ēkā svinī- 
gi atklāja Valsts policijas kolledžas Latgales filiāli. Darbu uzsāk neklātie-
nes nodaļa policijas darbiniekiem, kuŗiem jāpaaugstina kvalifikācija. 

Krustpils pils vārtu tornī atklāta spāņu mākslinieces Marijas 
Domingesas Lino ceļojošā personālizstāde ar nosaukumu Emerge 
(Iznirt). Izstāde tapusi Spānijas Karalistes vēstniecības Latvijā sadarbībā 
ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.

Liepājniecei Konstancijai Lipskai apritēja 100 gadu. Pašvaldība 
tradicionāli simtgadniekiem kopā ar apsveikumu dāvina simt latu. 
Konstancija Lipska dzimusi un visu mūžu nodzīvojusi Liepājā savā 
mājiņā, kur tagad vada vecumdienas kopā ar meitu. Veselība sirmajai 
kundzei vēl esot diezgan stipra.

Liepājas Leļļu teātris atklāj 2009./10. gada sezonu ar izrādi “Eņģeļu 
pasakas” - aizkustinošu stāstu par puisēnu, kas, sastrīdējies ar savu 
māmiņu, dusmās aiziet no mājām, bet notikumi ceļā liek viņam saprast 
patiesās vērtības. 

Liepājā ar viltus dzintaru - fosfora gabaliņu apdedzinājusies kāda 
2003. gadā dzimusi meitenīte. Liepājas plūdmalē viņa pacēlusi dzin-
taram līdzīgo akmentiņu, ielikusi kabatā un guvusi vēdera apdegumu. 
Meitenei palīdzēt centušies vecāki, taču abi guvuši plaukstu apdegu-
mus. Cietusī nogādāta Liepājas reģionālajā slimnīcā.

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

Līmeniski. 1. Latviešu tēlnieks 
(1888-1942). 3. Vēsturiska ēka la- 
bības kulšanai. 7. Rudens. 8. Bez 
pietiekamas prasmes darināt, 
veidot. 9. Cukura rūpniecības 
blakus produkts. 12. Nepareizi, 
maldīgi. 15. Melst (sar.). 17. Ar 
porcelānizstrādājumiem slavena 
pilsēta Vācijā. 18. Liels rūpniecī-
bas uzņēmums. 20. Dziļas bedres 
purvos. 22. Sena latgaļu valsts.  

24. Latviešu baletdejotāja (1934). 
26. Veidot technisku zīmējumu. 
27. Sausi augļi ar pārkoksnējušos 
apvalku. 28. Vakari. 29. Neliela 
siļķveidīgo kārtas zivs. 32. Gaŗ-
spalvains medību suns. 34. Tādas, 
kas ir izplīsušas, izdilušas. 35. At- 
vērt, attaisīt. 36. Ar savu iztu-
rēšanos mudināt uz pretdarbību. 
37. Šķelt, cirst nost. 38. Parazī-
tiski kukaiņi. 

Stateniski. 1. Zilums (poēt.). 2. 
Augstprātīgi, iedomīgi. 4. Tīrot 
atbrīvot no kā lieka. 5. Aploks, 
sēta. 6. Daudz un ilgi domāt. 10. 
Apdzīvota vieta Saldus raj. 11. 
Brīvs no mikroorganismiem. 13. 
Sievietes vārds (martā). 14. Ap- 
dzīvota vieta Limbažu raj. 15. 
Amerikas mežos sastopami   
cūku dzimtas dzīvnieki. 16. 
Spēka izpausme. 18. Augums 
(sar.). 19. Saišķis (barb.). 21. Aler-
ģiska slimība ar lēkmjveida aiz-
dusu. 22. Angļu gaŗuma mēr-
vienība. 23. Vārdot, burt. 25. Ne- 
liels ūdenskritums. 29. Cēlme-
talls. 30. Blenž. 31. Kņudēt. 33. 
Nespēkā sabrukt. 34. Vijīgas 
matu šķipsnas. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 39) 
atrisinājums

Līmeniski. 5. Paragrafs. 8. Paro-
dijas. 12. Tiept. 13. Rīkot. 14. Dog-
ma. 15. Ideālas. 16. Netikli. 17. 
Tunči. 18. Lamaisms. 21. Sma-
ragds. 24. Pagātne. 25. Rosario. 29. 
Sekantes. 32. Pastalas. 34. Kaira. 
35. Kripata. 37. Salambo. 39. Ciete. 
40. Durbe. 41. Ekeri. 42. Atmatenes. 
43. Direktors.

Stateniski. 1. Pastaigas. 2. Afē-
rists. 3. Kastanis. 4. Tamarinds. 6. 
Avene. 7. Ritulis. 9. Ondatra. 10. 
Ilgāk. 11. Skrinda. 19. Amata. 20. 
Mītne. 22. Maska. 23. Arika. 26. 
Leukociti. 27. Seiners. 28. Maro-
dieŗi. 30. Trapece. 31. Skaldnes. 
32. Pastelis. 33. Salvete. 36. Ideja. 
38. Miegt.
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Dod maizīti mums dienišķu,
Dod sauli, lietu auglību,
Lai sērga, bads mūs nemaitā un 
kaŗš šo zemi neposta.
Pie veselības uzturi, no ne -
gausības pasargi.

Rindas no 334. dziesmas 
Ev. lut. baznīcas Dziesmu grā -
matā.

Grandrapidu latviešu biedrībā 
Pļaujas svētkus svinēja 27. sep -
tembrī. Kultūras nozares va -
dītāja Rūta Puriņa stāstīja par 
apjumībām. Dr. Z. Zadvinskis 
nolasīja Ulža Siliņa dzejoli 
„Mīlība”. Jānis Rikāns, Uldis 
Kalējs un Ivars Petrovskis no -
dziedāja vairākas iemīļotas lat -
viešu dziesmas, klavieŗ  pava -
dījumu spēlēja Vija Bovles, viņa 
arī pievienojās dziedātājiem un  
nodziedāja solodziesmu ,,Nāk 
rudens apgleznot Latviju!” 
Klau    sītājiem, šķiet, vislabāk pa -
tika dziesma ,,Ar labu vārdu”.

Rūta Puriņa, stāstot par 
apjumībām, teica, ka latviešu 

zemnieki Pļaujas svētkus svi -
nējuši trīs dienas. Pēc grūtajiem 
ražas novākšanas darbiem viņi 
pie bagātīgiem mielasta galdiem 
daudzināja Dievu, Māru, Miķeli, 
Jumi, saimniekus un gājējus. 
Paēduši, padzēruši, pateicās 
Dieviņam;
Dieva galds, Māras maize, mūsu 
pašu sūra vara.

Pļaujas laiks bija ap Miķeļ -
dienu, un senie latvieši pie -
minējuši arī teiksmu tēlu Jumi, 
kas uzskatīts par auglības sim-
bolu un ražas veicinātāju,  dzī -
vības saglabātāju un vairotāju. 
Apjumību trešajā dienā bijis 
Miķeļtirgus, kuŗā valdījusi vare-
na rosība. Lauku ļaudis sa  brau-
kuši tirgoties ar rudens ražu. 
Saimnieks šajā dienā saviem 
gājējiem devis brīvdienu. Šis 
tirgus dažreiz dēvēts par „meitu 
tirgu”, jo tirgū bija iespējams 
tikties, sadraudzēties un no  ru -
nāt precību dienu. Jautrību tir-
gos sagādāja karuseļi, laimes 

būdas, ceļojošais cirks, kur va -
rēja apbrīnot dresētas čūskas, 
ugunsrijējus u. tml. Tirgus bei -
dzies ar balli, kuŗā spēlēja pūtēju 
orķestris.

Stāstījuma beigās Rūta Puriņa 
aicināja atcerēties dzimteni, tās 
skaistos rudeņus. Patlaban Lat -
vijā ir grūti laiki, tāpēc lūgsim, 
lai Dievs palīdz, dod spēku un 
dienišķo maizi, pasarga no visa 
ļauna!

Pļaujas svētkus 4. oktobrī  svi-
 nēja ev. lut. draudze, dievkalpo-
jumu vadīja mācītāja Ilzes Lar -
sena. Viņa aicināja būt patei-
cīgiem Dievam un atcerēties 
tos, kuŗiem maizes rieciens ir 
plānāks.

Dievnama sabiedriskajās tel-
pās draudzes locekļi pulcējās 
svinēt Pateicības dienu, mielojās 
un pirka izlozes biļetes. Izloze 
tiek rīkota, lai iegūtu līdzekļus 
draudzes darbam. Jautrību sa -
gādāja Olgas Jansones lasījums 
par guļas vietas un gultas 

vēsturi. Sākumā cilvēki gulējuši 
uz grīdas noklātām ādām vai 
segām, tad lāvām, pēc tam gultā 
tikai ar vienu kāju, jo viens gals 
bijis piestiprināts sienai. Tagad 

guļam ērtās un pat greznās 
gultās. Pļaujas svētkos kā vien-
mēr piedalījās arī katoļu drau-
dzes locekļi.  

Julieta Rumberga

Pļaujas svētki – pateicības svētki

No kreisās: dr. Zigfrids Zadvinskis, dr. Līga Gonzalesa, Vija 
Bovles, Uldis Kalējs, Ruta Puriņa, Jānis Rikāns, Ivars Petrovskis, 
Lidija Tarbuna

Sietlas Ziemeļu tradiciju mū -
zejā (Nordic Heritage Museum) 
12. un 13. septembrī notika 
adīšanas kursi. Tos vadīt bija 
aicinātas Sandija Demeistera 
(Sandy DeMaster) un Mērija 
Džermeina (Mary Germain) no 
Viskonsinas. Viņas savulaik 
bija iepazinušās ar  1912. gadā 
Zem  galē dzimušo Irmu Ci  ga -
noviču (dzim. Mežaraupu), kas 
mēdza iepirkties Mērijas rok-
darbu vei  kalā Milvokos. ,,Tau -
tiskiem rakstiem, vismaz lat-
viskiem, adīju  mā ir sava no -
zīme. Tāpēc jau tos sauc par 
rakstiem, ka tajos var kaut ko 
uzzināt par savu iden  titāti,” 
viņa bija teikusi.

Bijām desmit kursantes. No 
Sietlas latviešu kopas piedalījās 
Maija Atvare, Zinta Šmidchena 
un Anita Legzdiņa. Reizēm pie 
mums viesojas arī Vija Rauda 
un Līvija Circene. Mums katrai 
bija savas adatas un dzijas, un 
katrs mūsu cimdiņš veidojās 
īpatnēji: vispirms pamatkrāsa, 

tad vēl divas, kas izceļ rakstu. 
Vienai no mums bija dzija ar 
mainīgu krāsu, kas piešķīra rai-
bumu, citai neparasti mīksta 
vilna oderei. Drīz mūsu ka -
moliņi  jautri izlēca no groziem 
un ritinājās pa grīdu. Dzijai 
samezglojoties, dzirdēja nopū -
tas. Taču, kad darbiņš bija 
pabeigts, skanēja aplausi. Maija 
Atvare un Zinta Šmidchena  
palīdzēja izprast  simboliku, un 
beigās jau sākām izmēģināt 
pašas savus raktus. Diana Van -
derpola bija uz kursiem atbrau-
kusi no Mičigenas, viņa virknē-
ja:  Māras zīmi – mūsu puses 
sālsūdeņiem; Laimas slotu – 
paziņām, pie kuŗām bija apme-
tusies; Saules zīmi – mūsu 
sildītājam, Sietlā reti redzamam 
spīdeklim; daudz žuburu Jumi 
– apgūto zināšanu svētībai. 

Kā vēl pietrūka? Vai nevarētu 
rakstos ieadīt arī vietējo dižkalnu 
Reinīru? Irma, mēs tevi sa -
dzirdējām! 

Debora Petzale 

Latviskie cimdu raksti

 Priekšā no kreisās: Ketija Knutsone, Sandija Demeistera, Diana Brukinga (Brooking); aizmugurē: 
Diana Vanderpola, Debora Petzale, Maija Atvare, Mērija Džermeina, Zinta Šmidchena, Feita 
Pedžita (Fata Padgitt), Karina Lova (Lowe), Anita Legzdiņa, Liza Nichola

(Turpinājums no 7. lpp.)
Novadi arī citur mēģina būt 

neatkarīgāki no Rīgas polītikas, 
tāpēc apvienībai iespējama 
paplašināšanās un polītiskā spē-
 ka pieaugums valstī. Tas būtu 
vēl viens trieciens oligar  chu 
polītiskajai dominancei. Kaut 
arī daudzu novadu vadītājus 
viņu izrīcībā varētu dēvēt par 
maziem karalīšiem, viņi vismaz 
ir uzticīgi savas ģeografiskās 
vietas labklājībai.

Par apvienību savu prieku jau 
ir izrādījuši Jaunā laika, Pil -
soniskās savienības un Sa   bied -
rības citai polītikai ļaudis, jo 
šāda polītiska rosme dotu iespē-
ju veidot plašāku koaliciju, kas 

aizstātu tagad slavu un populā-
ritāti zaudējušās partijas Saeimā. 
Tas būtu pareizais ceļš uz demo-
kratiskāku un taisnīgāku Saei -
mas sastāvu nākamajās vēlēša-
nās.

Pašreiz Latvijā alkoholu ne -
drīkst pārdot pēc 22.00. Al  kohola 
lobijs ir pierunājis Saei mu paga-
rināt tirgošanos līdz 23.00. Argu-
ments, lūk, tāds, ka šajā pievieno-
tajā stundā dūšīgi tikšot pirkts un 
vairošoties nauda Latvijas valsts 
kasē. Pro  tams, grūtāk klāsies 
riteņkrodziniekiem, taču grūti 
spriest, vai šī ekstra stunda tiešām 
daudz palielinās alkohola patēri-
ņu valstī. Kā savā 24. septembŗa 
karikatūrā Latvijas Avīzē ironizē 

Ēriks Ošs: „Kad tēvu zemei iet 
grūti, katram žūpam jāiet palī-
gā.”

Rīgā atgriezušies Starptautiskā 
valūtas fonda pārstāvji, kas jau 
izrādījuši neapmierinātību par 
Latvijas nevēlēšanos no nākamā 
gada budžeta vēl izgriezt kop-
summā 500 miljonus latu. Citi 
speciālisti jau sen SVF pārmet 
sliktu padomu došanu un pār-
spīlētu prasību izvirzīšanu grūtī-
bās nonākušajām valstīm. 
Tostarp apšaubāmas esot SVF 
prasības tikai griezt un mazināt 
budžetu, jo tas izraisot spirālvei-
dīgu naudas samazināšanos val-
stī un atrisinājuma vietā krizi 
padziļinot. Protams, SVF eksper-

ti parasti ir banku ļaudis un tajā 
dominē banķieŗu viedoklis, kas 
ne vienmēr atbilst tautsaimnie-
cībai vēlamiem atrisinājumiem. 
Tā tas ir arī Latvijā, un paliek 
lielais jautājums, kā pašu ļaudis 
lai spēj grozīt finanču noteicēju 
prātus. Galvenā problēma, ko 
saredz ārzemnieki, ir sociāli 
netaisnā nodokļu slodze Latvijā, 
kuŗā ir izveidota paradīze bagā-
tajiem un nodokļus visvairāk 
maksā tieši mazturīgie. Taču arī 
Dombrovska valdība un tās 
nestabilais finanču ministrs E. 
Repše nespēj vai negrib vairāk 
apcirpt valsts birokratisko apa-
rātu, lai gan, to samazinot un 
racionālizējot, dažus simtus mil-

jonu latu būtu iespējams ietau-
pīt. Taču siltajās vietiņās sēž par-
tiju ieliktie cilvēki, kas no savām 
algām baro pašu partijas un 
tāpēc ir neaizskaŗami, kaut vis-
biežāk viņu devums valsts apa-
rātam ir nekvalitātīvs un bez 
viņiem viegli varētu iztikt.

Pēc sarunām ar SVF varēs 
secināt, kāda palīdzība no ārze-
mēm ir sagaidāma turpmāk un 
vai valdošajai koalicijai izdosies 
saglabāt uzbriedušo birokratiju. 
Cerams, ka tālāka „griešana” 
tomēr notiks un visi griezumi 
trāpīs tieši tur, kur pienākas, lai 
atvieglinātu smagnējo, birokra-
tisko aparātu no polītiķu sapul-
cinātās liekās bagāžas.

Rudens krizes laikā Ojārs Celle
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Puisis labākajos gados, tā sevi 
raksturo Andris Magurs. Esmu 
viņu aicinājusi pastāstīt la -
sītājiem par sevi, jo šajās dienās 
Amerikā viesizrādes uzsāk Jānis 
Jarāns, un viņa viesizrāžu turne-
ju uzņēmies sarīkot Andris. 

Esmu dzimis un uzaudzis 
Kurzemē, Rojā. Tēvs bija zvej-
nieks, pats arī esmu mācījies 
Lie  pājas jūrskolā. Vēl pirms tam, 
pa  matskolas laikos, mācījos 
spēlēt klarneti Rojas bērnu 
mūzikas sko  lā. Amerikā dzīvoju 
jau trīs  padsmit gadus, šeit no -
kļuvu pa  visam nejauši, iegūstot  
kontraktu celtniecībā. Kādreiz, 
kad braucu jūrā, vasarās, kamēr 
kuģis bija remontā, strādāju 
celtnieku bri  gādē, tāpēc ķieģeli 
no dēļa atšķirt varu. 

Gribēju uzzināt, kā tieši 
Andris nonācis pie domas par 
latviešu teātrinieku viesizrāžu 
vai koncertu rīkošanu. Viņš 
atbildēja: 

Pie tā vainīgs ir tas pats Jānis 
Jarāns. Mūs saista stipri sena 
draudzība. Ko tik neesam kopā 
darījuši! Savulaik gāju uz 
Latvijas televīziju, lai “Jarāna 
šovos” būtu publikas rindās, 
esam kopā ar viņu braukuši uz 
Zviedriju. Kad pirms vairākiem 
gadiem aicināju viņu pacie-
moties Amerikā, viņš negribēja 
braukt tikai ciemos, ierosināja, 
ka varētu atvest kādu izrādi, lai 
es saorganizējot. Tolaik man tā 

Viesizrādes organizē puisis labākajos gados

bija tumša bilde. Sāku apzināt 
Latviešu namus dažādās pa -
valstīs, norunāt izrāžu laikus, 
sū  tīt paziņojumus. Pirmajā reizē 
sanāca piecas izrādes. Ar tām 
tad arī viss iesākās.

Šoruden būs jau septītais 
manis organizētais viesizrāžu 
brauciens, ir bijuši arī divi kon-
certu pasākumi. Manos sarī -
kojumos no Latvijas viesojušies 
Mirdza Mar  tinsone ar Juri Kal -
niņu, Aīda Ozoliņa, Zane Dau -
dziņa, Inese Kučinska, Edgars 
Pujāts, Ieva Pļavniece, Raimonda 
Vazdika un Ieva Grunte un, 

protams, arī Jānis Jarāns. Kon -
certējuši arī Ameri kas latviešu 
mūziķi Pēteris Ozols un Karmena 
Lūse no Floridas. 

Kā zināms, Latvijas skatuves 
mākslinieku viesizrādes rīko arī 
Latviešu kultūras biedrība 
TILTS, bet Andris Magurs dar-
bojas pil  nīgi neatkarīgi no šīs 
organizācijas. Pajautāju, vai viņš 
sevi uzskata par TILTA kon-
kurentu. Atbilde bija: 

Es ne ar vienu nekonkurēju un 
netaisos to darīt. Manuprāt, es 
palīdzu pilnveidot un papildināt 
TILTA svētīgo darbu – uzturēt 

saikni ar latviešu skatuves māk-
sli  niekiem dzimtenē. Var jau 
būt, ka man ir “asāka oža” uz 
pa  sā  kumiem, kas vairāk varētu 
pie  saistīt un ieinteresēt jaunie -
brau cējus.   

Tiem, kas lasīs šīs rindas, 
varbūt liksies, ka Andris Magurs 
no šīs darbošanās iegūst ievē -
rojamus materiālos labumus. 
Kā tad ir ar peļņu? 

Kad pēc viesizrāžu tūres sa -
velkam kopā galus, peļņas 
pietiek, lai segtu mākslinieku 
ceļa izdevumus un lai mājās 
varētu pārvest kādus suvenīrus. 
Tā kā neesmu nekāda juridiska 
persona, bet visu daru pats, tad 
pa  līdzību no lat viešu organizāci-
 jām nesaņemu, visu nākas 
paveikt paša spēkiem. Esmu 
pārliecināts, ka galvenais iegu-
vums ir padarītais darbs un 
smaidi cilvēku sejās pēc izrādēm. 
Un apziņa – cik daudz draugu 
esmu iemantojis šajā lielajā 
zemē!

Šajos latviešu aktieŗu braucie-
nos Andris piedalās, uzņemoties 
gandrīz visus techniskos dar-
bus, viņš ir gan šoferis, skatuves 
strādnieks, izrāžu vadītājs, gan 
tai pašā laikā – sajūsmināts 
skatītājs. Pats par sevi sapro-
tams, painteresējos, kuŗa no 
izrādēm Andrim Maguram 
pašam patikusi vislabāk.

Man patikušas visas. Katra no 
tām bijusi savā stilā, tajās 

spēlējuši talantīgi aktieri, kas 
pratuši aizraut skatītājus un likt 
noticēt spēlētajiem notikumiem 
un savu varoņu pārdzīvojumiem. 
Esmu iepazinis aktieŗu darbu uz 
ska  tuves un aiz skatuves, tas 
nemaz visiem skatītājiem nav 
lemts. Ap  brīnoju aktieŗu profesi-
ju, jo šajā ekonomiski sarežģītajā 
laikā at  mest visas reālās dzīves 
rūpes un uz skatuves spēlēt kaut 
ko ļoti jautru, kas skatītājiem 
liek  smie  ties no sirds, ir liela 
māksla.

Protams, ka saskare ar mākslu 
un tās radītājiem cilvēka dzīvi 
bagātina. Šai domai gatavs pie -
krist arī Andris, viņš vēl pie-
bilst: 

Latvijā mana tēva māsa jau 
ilgus gadus ir Rojas kultūras 
nama vadītāja. Varbūt arī manī 
ir kaut kas no mākslinieka 
dvēseles…

Bet, jautāts par nākotnes no -
domiem, par to, vai turpinās 
iesākto un organizēs atkal  jau-
nas viesizrādes, Andris atteic:

Ja vien  kāds vēlēsies, lai to 
daru un ja būs skatītāji, kas 
gaida jaunas izrādes, es, protams, 
to darīšu.

Atliek pateikties par sarunu 
un novēlēt Andrim Maguram 
veiksmīgu šo viesizrāžu seriju, 
lai viņa rosība turpinātos jau-
nos projektos!

Gundega Saulīte

Attēlā: Andris Magurs ( pa labi) viesizrāžu laikā kopā ar Latvijas 
aktieŗiem Mirdzu Martinsoni un Juri Kalniņu 

Sākoties rudenim, Laika re -
dakcija mani ir aicinājusi uz -
rakstīt par Čikāgas Latviešu or -
ga  nizācijas apvienības (ČLOA) 
sēdi, kas notika vasarā. Šādā 
sanāksmē organizācijas ziņo 
par savu darbību, un tā labi 
atspoguļo Čikāgas latviešu 
rosību.

Uztraukumu Čikāgā bija ra -
dījusi ziņa – kāda maza grupa 
Čikāgas latviešu ir lūguši Ainā -
ram Šleseram atļauju dibināt 
atbalsta grupu viņa kandidā -
tūrai. Šī informācija tika pub -
licēta kā Amerikas latviešu, tā 
Latvijas organizāciju preses 
izdevumos un mājaslapās. Pēc 
tā iniciātori paziņoja A. Šlesera 
atbalsta grupas likvidēšanu, par 
iemeslu minot latviešu sa -
biedrības spiedienu. Kā vēlāk 
dabūjām zināt, kāds radinieks 
esot piezvanījis no Latvijas un 
lūdzis šādu grupu nodibināt, un 
grupiņa jauniešu bija tam pie -
krituši, nezinot par A. Šlesera 
pretlatvisko darbību.

Tā kā plānojam veidot Čikāgas 
latviešu centru, tad ČLOA kases 
$15 519 ir jau sadalīti divās 
daļās: bankas ČLOA kontā ir 
$5894, Čikāgas latviešu centra 
kontā $9624. Tagad mazliet par 
atse  višķo organizāciju un drau -
džu ziņojumiem.

Latviešu radioraidījumu 
programmas vadība jau rīkoju  si 

55 gadu jubilejas sarīkojumu, 
kas izdevies lieliski. Program-
mas vadītāji vēlas, lai tautieši 
nāktu talkā ar informāciju.

Stipendiju fonds šogad 
piešķīris 21 stipendiju 20 sti -
pen  diātiem $7350 apmērā. Pie-
sķī  rumi doti Gaŗezera vasaras 
vidusskolas un Gaŗezera sagata-
 vošanas skolas skolēniem, kā 
arī „Sveika, Latvija!” ceļojumam. 
Šogad bijis mazāk pieprasītāju. 
Gadskārtējā līdzekļu vākšanas 
sarīkojumā bijis labas kvalitātes 
koncerts.

Čikāgas Ziņām 
(ČZ) ziedotāji ar 
saviem ziedoju-
miem pār   sniedz 
gadskārtēji lūgto 
summu, no  dro-
šinot žurnāla sek-
mīgu izdo  šanu. 
Dažādu iemeslu dēļ 
gan manāma la -
sītāju sama zinā -
šanās.

Ciānas draudze 
svin gan draudzes 
locekļu simt gadu 
ju  bilejas, gan drau -
dzes dibināšanas 
jubileju, kā arī 
draudzes dārza 
svēt  kus un māc. 
Gundegas Pui  dzas 
maģistra grada 

iegū   šanu mācītāju padomdo -
šanā (Pas to ral counseling).

Sv. Pēteŗa draudzē amatā 
ievesta jauna priekšniece Inese 
Stokes. Saņemta altāŗglezna no 
Indianapoles draudzes, kas savu 
baznīcu pārdevusi. Draudzes 
pa  dome lēmusi uzsākt sarunas 
ar Ciānas draudzes padomi par 
apvienošanos.

Čikāgas draudžu sadarbības 
kopa ziņo par svētbrīdi Valsts 
svētku sarīkojumā. Visu 
draudžu rīko tais koncerts 14. 

jū  nija pie  miņai devis $ 4200 
atlikumu Okupācijas mū  zejam.

Studenšu korporācijas kopas 
sarīkojumā Līga Ejupe referējusi 
par māksliniekiem un viņu 
izstādītajiem darbiem Klinklāva 
galerijā Gaŗezerā. Plānots šādu 
programmu atkārtot. 

K. Barona Lat  viešu skola, kas 
ir lielākā ASV, rīkojusi Bērnu 
svētkus. Jau  najam mācību gadam 
jau bija pieteikušies ap 80 bērnu, 
lielais vairums no 1. – 4. klasei. 
2010. gadā būs skolotāju kursi, 
Drau  dzīgā aicinājuma sarī -
kojums un balle. 

Staburaga 70. skautu vienība 
un Gaujas 6. gaidu vienība 
gata  vojas 60 gadu jubilejas at -
cerei novembrī. Liesmu, ko 
atveda no Betlēmes, skauti un 
gaidas nodeva tālāk.

Čikāgas Latviešu biedrības 
iepriekšējie sarīkojumi bijuši 
prof. Rasmas Šildes-Kārkliņas 
referāts par pašreizējiem apstāk-
 ļiem Latvijā un Armanda Ābola 
klavieŗkoncerts. Tiem sekojuši 
koncerts ar Latvijas „Trīs teno-
ri” un lugas „Viss par vīriešiem” 
izrāde. Protams, Čikāgā noticis 
arī Miķeļa tirgus. 25. oktobrī ar 
programmu viesosies Jānis Ja -
rāns, kas iepriekš spēlēja Čikāgā 
lugā „Pērku jūsu vīru”. 

Kopš katoļu draudze izbeidza 
darbību, nodibinājās Katoļu ko -
pa, kas darbojas jau vairāk nekā 
gadu. Kopas dievkalpojumiem 
seko saieti ar kafijas galdu.

Daugavas Vanagi plānojuši 
darbu uz priekšu līdz 2010. 
gada 8. maijam, kad rīkos Kur -
zemes cietokšņa atceres sarī -
kojumu.

Čikāgas vīru koris nākamgad 
sniegs savu 25 gadu jubilejas 
kon  certu.

Kaut arī visus laicīgos sa -
rīkojumus var ielikt vienā ČZ 
lappusē, tad draudžu kalendārus 
varētu apvienot. Nevar paļau -
ties uz elektronisko izziņošanu, 
jo daudziem no mūsu sarī -
kojumu apmeklētājiem nav 
datora.

Nākamais lielais sarīkojums 
būs Latvijas valsts dibināšanas 
91 gada atceres sarīkojums, ko 
ČLOA rīkos kopā ar K. Barona 
Latviešu skolu. Saviesīgā vakarā 
aicinās tautasdeju grupu „Ran -
diņš”. Kā tagad zināms, akta 
runātājs būs ALAs priekšsēdis 
Juris Mežinskis, soliste būs so -
prāns Gunta Cēse, koncerta 
daļā uzstāsies trīs koŗi: Ciānas 
jauktais koris, Čikāgas vīru 
koris un K. Barona Latviešu 
skolas koris.

RP   

Čikāgas rosmes

No kreisās: prezidija locekle K. Pipaste, 
koordinātors speciāliem uzdevumiem 
A. Inka, ČLOA priekšēdis J. Vilciņš, 
sekretāre R. Priedkalne-Zirne, kasieris 
A. Rāve, priekšnieka vietniece I. Stokes, 
revidents M. Galenieks, padomnieks 
I. Bergmanis
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Montreala
M. Štauvers

Pensionāru 
apvienības 8. 
oktobŗa saietu 
vadīja priek  š -
nieks V. Pa -
egle, kas amatā 
nu jau sabijis 
18 gadus. Viņš 
lasīja vairākus 

K. Skalbes un L. Breikša dzejoļus 
par rudens temu un teica lūg -
šanu. Biedrzine I. Strautiņa ap -
sveica dzimšanas dienu ju  bi -
lārus: Jadvigu Gasparoviču, 
Eiže  nu Re  veliņu, Noru Saleti, 
Staņislavu Jerumani. Valdemā-
ru Paegli un Sergeju Kozlovski. 
Nebija iera  dušās Alma Abrama 
un Eleonora Krūmāja. Še jāat -
zīmē arī, ka iepriekšējā saietā 
minētais apaļo gadu skaits 
V. Krūzei izrādījies pārpratums. 
Viņai uz šo atceri vēl jāgaida 
ilgāks laiks. Patīkamu pār  stei -
gumu sagādāja Ženija un Eižens 
Reveliņi un meita Diāna, kas 
dziedāja vairākas sirsnīgas 
dzies   mas angļu un latviešu 

sāksies plkst. 17. 
* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 

draudzes vokālā ansambļa kon-
certs diriģentes Brigitas Alkas 
vadībā notiks 24. oktobrī plkst. 
19 Sv. Jāņa baznīcā, 200 Bal -
moral Ave. 

* Pēc Toronto Austrumu ev. 
lut. latviešu draudzes 25. 
oktobŗa dievkalpojuma Sv. 
Barnaba baznīcas (361 Danforth 
Ave) sarīkojumu telpās drau-
dzes pēcpusdienā paramediķe 
Anita Laipniece referēs par 
dzīves apstākļiem Afrikā un 
palīdzības darbu vietējiem 
bērniem.

* DV Kanadā vīru koŗa kon-
certs un saviesīgs sarīkojums 
notiks 31. oktobrī plkst. 17 
Latviešu centra Rīgas zālē. 

* Toronto Latviešu centra 
dāmu komitejas gadskārtēji 
rīkotais Mārtiņu tirdziņš šo -
gad notiks 7. novembrī no 
plkst 9 līdz 13. Tirdziņa ap -
meklētāji varēs iegādāties 
latviešu daiļ  amatnieku izstrā -
dājumus, rotas lietas un arī 
delikateses.          

Toronto
R. Norītis

* Toronto 
Latviešu pen-
 sionāru ap -
vienības pa -
teicības die-
nas sanāksmi 
8. oktobrī 
Lat   viešu cen-
 trā ievadīja 
prāv. Dr. F. T. 

Kristbergs, svētbrīdī iz  tir -
zādams Mateja evaņģēlija 
svētos rakstus par pateicību 
Dievam. Sa  nāk  smes vadītāja  
Liene Martinsone ziņoja par 
biedru skaita pieaugumu. 
Jaunuzņemto biedri Ženiju 
Vītolu sanāksmes da  lībnieki 
sveica ar atzinīgiem aplausiem. 
Programmas daļā latviešu tau-
tas dziesmas dziedāja apvie-
nības koris „Rota” un vīru 
ansamblis „Pusstunda” diri -
ģentes Īrisas Purenes vadībā. 
Viņa vadīja arī vairākas kop-
dziesmas. Apvienības 22. ok -
tobŗa sanāksmē plkst. 13 Lat -
viešu centrā ar mūzikāliem 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
priekšnesumiem piedalīsies 
soliste Liene Maruta Kronber-
ga. Vingrotāju un rokdarbnieču 
grupas nodarbības sāks jau 
plkst. 9.

* Latvisku ēdienu un deli -
katešu cienītāji vēlamos ēdienus 
var iegādāties Latviešu centrā 
sestdienās no plkst. 9 līdz 13 un 
ceturtdienās Pensionāru ap -
vienības sanāksmju laikā. 
Centra bibliotēka un lasītava 
gaida grāmatu cienītājus un 
lasītājus. Bibliotēka atvērta ce -
turtdienās no plkst. 11 līdz 14, 
piektdienās no plkst. 18 līdz 21, 
sestdienās no plkst. 10 līdz 13 
un arī svētdienās (azaidu laikā) 
no plkst. 11 līdz 14. 

* Baltiešu peldēšanas 
sacensības notiks 24. oktobrī 
plkst. 15 Mc Murchy peldbaseinā 
Bramptonā. Informācija un 
pieteikšanās pie M. Lorberga, 
tālr. 416-626-7262, e-pasts: 
modriskl@mon.com.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumā 
„Sidrabene” rudens svinības 
„Oktoberfest” 24. oktobrī 

mēlēs gan vienbalsīgi, gan due -
tā, gan trio. Skatījām arī pen -
sionārus videoierakstā no kāda 
saieta 1993. gadā. Daudz pa -
zīstamu seju izraisīja atmiņu 
pārdzī  vo  jumu, jo šie ļaudis de -
vušies aizsaules ceļos.

Dažādus gaišākus mirkļus no 
patreizējiem Latvijas sadzīves 
pasākumiem pieminēja 
M. Štau      vers. To vidū bija ziņa, 
ka Latvijā izveidots uzņēmums, 
kas ražo jājamzirdziņus bērniem 
(tajā no  darbinātas 150 perso-
nas). Tos tēvzemē varot iega -
dāties par Ls 17, bet Lielbritānijā 
par 7 reizes lielāku cenu; lie -
lākais lauk  saim  niecības pro-
duktu eksports no  tiekot uz 
Lietuvu utt. Klausītā jiem šīs 
ziņas bija patikušas un tie vēlas 
tādas arī turpmāk. 

Pēc bagātīga pusdienu galda  
kuplais dalībnieku skaits (50) 
vēl dziedāja vairākas tautas 
dziesmas un vēlāk iztirzāja citus 
sabiedriskās dzīves notikumus.  
Nākamo saietu paredzēja 12. 
no  vembrī,  plkst. 13, Latviešu 
centrā, Lašīnā.

 Latvijas Valsts svētki Ņujorkā
SESTDIEN, 2009. G. 14. NOVEMBRĪ

PLKST. 2’os pp
Ņujorkas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Jonkeru Baznīcā

Valentine Lane & Leighton Ave.
Yonkers, New York 10705

Svētku runa: Uldis Grava,
 Latvijas 9. Saeimas deputāts

Radio Brīvā Eiropas vadītājs un direktors1992-2002
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības priekšsēdis 1970-1975

Amerikas Latviešu Apvienības priekšnieks  1970-1972

Koncerta programma:  Andrejs Martens, bass, un
Gunta Plostniece, diriģente un pianiste

       
Pēc akta sadraudzības stunda baznīcas Lejas zālē

Piedalīties aicina Ņujorkas latviešu organizāciju padome
-------------------------------------------------------------

Pievienoju $______ samaksu, apmarkotu un sev adresētu aploksni 
par sekojošām biļetēm:

Cik? (____) $75 Labvēļu biļetes, ieskaitot sadraudzības stundu (labvēļu vārdus
ievietos programmā)

(____) $30 biļetes, ieskaitot sadraudzības stundu (līdz 7. novembrim $5.00 atlaide)

Bērniem līdz 12 gadiem un latviešu skolas skolniekiem, ieeja brīva.
Biļetes būs arī dabūjamas pie kases, sarīkojuma vietā.

Datums _______________   Vārds, uzvārds ______________________________

Čeki un naudas pārvedumi rakstāmi uz:  
Council of American Latvian Orgs. of N.Y., Inc. 

un nosūtāmi:  
Imantam Kalniņam,  

42 Hackensack Street, Wood Ridge, NJ 07075

Pārdod māju & zemi
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



LAIKS 2009. ga da 17. oktobris – 23. oktobris20

Godātie „Laika” lasītāji!

Gatavojoties�Latvijas�Republikas�10.�Saeimas�vēlēšanām,�Amerikas�latviešu�
apvienības�Informācijas�nozare�sadarbībā�ar�Latvijas�Republikas�vēstniecību�
ASV�un�Centrālo�vēlēšanu�komisiju�ir�sagatavojusi�aptauju,�kuŗas�mērķi�ir:

•�apzināt�ASV�dzīvojošos�LR�pilsoņus�un�viņu�vēlmi�piedalīties�Saeimas�
vēlēšanās;

•�atgādināt�potenciāliem�vēlētājiem,�ka�vēlēšanas�tuvojas,�lai�tie�laikus�
varētu�pārbaudīt�pasu�derīgumu�un�sekot�līdzi�partiju�aktivitātēm;

•�iegūt�informāciju�par�iemesliem,�kas�varētu�ietekmēt�pilsoņu�dalību�šajā�
polītiski�svarīgajā�notikumā.

ALAs valdes vārdā lūdzu jūs piedalīties šajā aptaujā. Jūsu dalība ir 
svarīga! Jo vairāk cilvēku atsauksies, jo nopietnāk ALA varēs vērsties pie 
CVK ar lūgumu izveidot pēc iespējas vairāk iecirkņu ASV un/vai atvieglot 
balsošanu pa pastu.

10.�Saeimas�vēlēšanas�būs�svarīgs�pagrieziena�punkts�Latvijas�vēsturē.�Būsim�
aktīvi,�parādīsim,�ka�Latvijas�pilsoņi�ASV�ir�nopietns�polītisks�spēks,�ar�ko�ir�
jārēķinās!

Jau�iepriekš�pateicamies�par�jūsu�atsaucību!
�

� � � � �� � �
Dr. Juris  Mežinskis    Jānis Kukainis 
ALAs valdes priekšsēdis    Informācijas nozares vadītājs

Latvijas Republikas
vēstniecība ASV

Cienījamie tautieši!

2010.gada 2. oktobrī notiks Latvijas Republikas 10. Saeimas 
vēlēšanas.�Piedalīšanās�vēlēšanās�ir�viena�no�demokrātijas�izpausmes�
formām.�Latvijas�Republikas�Satversme�nosaka,�ka�katram�pilntiesīgam�
Latvijas�pilsonim,�kurš�vēlēšanu�dienā�ir�sasniedzis�18�gadu�vecumu,�ir�
tiesības�vēlēt.�Piedalīšanās�vēlēšanās�nav�tikai�pilsoņa�tiesības,�bet�tas�
ir�arī�pienākums�pret�savu�valsti.�
Centrālā� vēlēšanu� komisija� jau� laikus� gatavojas� gaidāmajām�

vēlēšanām,� un,� lai� labāk� apzinātu� vēlētājus� ASV,� Amerikas� latviešu�

apvienība� sadarbībā� ar� Latvijas� vēstniecību� ASV,� lūdz� piedalīties�
anonīmā� aptaujā,� kuras� mērķis� ir� apzināt� ASV� dzīvojošos� Latvijas�
pilsoņus� un� to� vēlmi� piedalīties� 10.Saeimas� vēlēšanās� 2010.gada�
oktobrī.�
Aptaujas�rezultāti�tiks�izmantoti�vēlēšanu�iecirkņu�skaita�un�atrašanās�

vietu� noteikšanā,� norādīs� uz� nepieciešamām� izmaiņām� vēlēšanu�
procesa� organizēšanā,� kā� arī� veicinās� interesi� Latvijas� pilsoņos� par�
gaidāmajām�vēlēšanām.��

1. Vai Jūs esat balsstiesīgs Latvijas Republikas pilsonis/e?  
� Jā��___
�� Nē�___

2. Vai Jums ir derīga Latvijas Republikas pilsoņa pase, lai varētu 
piedalīties vēlēšanās?
� Jā��___
� Nē�___

3. Vai Jūs piedalījāties 9. Saeimas vēlēšanās 2006.gadā?
� Jā��___�(Pārejiet�pie�4.jautājuma)�
�� Nē�___�(Pārejiet�pie�5.jautājuma)�

4. Balsoju 
� ___�pa�pastu��
� ___�vēlēšanu�iecirknī�(Kurā?�______________________________)

5. Ja nepiedalījāties, tad, lūdzu, īsi uzrādiet iemeslu�_____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie iemesli zemajai vēlētāju atsauksmei 
ASV(sarindot prioritātes kārtībā no 1 līdz 4):

� ___�dokumentu,�tai�skaitā�pases,�sūtīšana�pa�pastu�(izmaksas,��
� �������dokumentu�drošība)
� ___�attālums�līdz�vēlēšanu�iecirknim
� ___�zema�interese�par�notikumiem�Latvijā
� ___�cits�iemesls�(lūdzu,�norādiet�kāds_______________________�
�����������������____________________________________________________)�

7. Vai Jūs plānojat piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās? 
� Jā�___�(Pārejiet�pie�8.jautājuma)�
� Nē�___�(Pārejiet�pie�10.jautājuma)

8. Ja vēlēšanās piedalīsieties, vai balsosiet:
� ___�pa�pastu
� ___�vēlēšanu�iecirknī

9. Ja plānojat balsot iecirknī, cik lielu attālumu esat gatavs/a 
mērot:
� ___�mazāk�par�25�jūdzēm
� ___�līdz�200�jūdzēm�
� ___�attālumam�nav�nozīmes

10. Kas, Jūsuprāt, palielinātu balsotāju skaitu ASV? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11. Kur, Jūsuprāt, būtu jāizvieto informācija par 10.Saeimas 
vēlēšanām, lai pēc iespējas vairāk Latvijas pilsoņi ASV par tām 
uzzinātu? (Ar 1, 2 un 3 atzīmēt trīs galvenās prioritātes)

� ____�laikrakstā�‘Laiks’
� ____�vietējo�latviešu�centru�izdevumos
� ____�ALAs�un�citu�nevalstisko�organizāciju,�latviešu�centru�� ��
� ��������mājas�lapās
� ____�jāizsūta�informācija�par�vēlēšanām�e-pastā
� ____�Latvijas�Republikas�vēstniecībā�Vašingtonā
� ____�cits�variants�(lūdzu,�uzrakstiet�kur______________________
� ��������___________________________________________________)
�
 Dzimums:   Vecums:

� [���]�sieviete� � � [���]�līdz�18�gadiem
� [���]�vīrietis� � � [���]�19-40�gadi
� � � � � [���]�41-60�gadi
� � � � � [���]�61�un�vairāk�gadu

Dzīvesvieta (štats, pilsēta/ciems):�______________________________

Lūdzam�aizpildītās�anketas�līdz�š.g.�31.oktobrim�sūtīt�uz�Latvijas�
vēstniecību�Vašingtonā:�

E-pasts: Embassy.usa@mfa.gov.lv 
Fakss: +1 202 328 2860
Pasta adrese:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC, 20008

Anketas�tiks�pieņemtas�arī�pēc�31.oktobra,�tomēr�to�savlaicīga�
aizpildīšana�un�nosūtīšana�paātrinās�rezultātu�apkopošanu.�Un�tas�
ļaus�laicīgi�iegūtos�rezultātus�nodot�Centrālajai�vēlēšanu�komisijai.

Paldies par atsaucību!



LAIKS 212009. ga da 17. oktobris – 23. oktobris

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES
LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

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

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

Losand elos – Latvie u sabiedrisk  centr  - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA, 
sv tdien, 25. oktobr no 10 r t  -12:30 pp

Indianapol – Latvie u sabiedrisk  centr  – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN, 
otrdien, 27. oktobr , no 5-6 vakar

ik g – St. P te a Bazn cas telp s, 450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL,
tre dien, 28. oktobr , no 12:30-1:00 pp

Milvokos – Latvie u draudzes telp s – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI, 
tre dien, 28. oktobr , no 4-5 pp

Mineapol – Latvie u draudzes telp s – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN 55407, 
ceturtdien, 29. oktobr , plkst. 12os pp

Demoin – Latvie u nam , 1372 E 12th Street, Des Moines, IA, 
piektdien, 30. oktobr , par laiku l dzam zvan t!

Latvijas Ciem – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI, sestdien, 31. okt., 10:30 no r ta
Kalamaz – Latvie u Sabiedrisk  Centr , 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI, 

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

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

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

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

pirmdien, 2. novembr , 9os no r ta

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

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

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

Pārdodu Zemgales tautas tērpu: 
Krekls - lielais raksts, brunči - ar rozītēm, 

josta, zeķes (rokām adītas)
Līgavas vainags
Lielums 14-16

 Zvanīt 480-874-4842 Marija

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 dar-
bus 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. 

Lūdzu rakstīt: J. J. Dimantam, 
M.D., 2330 Innsbruck Parkway, 

Minneapolis, Minn. 55421-2068 USA, 
dimants@hotmail.com.

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.

Tālrunis: 371 29447363,  e-pasts: artis131@inbox.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 
„LATVIJAS GRĀMATA”. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Skolotāja meklē 
aukles vai pieskatītājas 

darbu ģimenē.
Tālr. +371 67316566 

(mob. +371 29817107)
e-pasts: spello123@inbox.lv
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S A R Ī K O J U M I
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)
• Līdz 18. oktobrim mākslas 

darbu izstāde Brīvo latvju 
biedrībā. 

• 16., 17. un 18. oktobrī Latviešu 
fonda ,,Nedēļas nogale nā  kot  nei”. 

• 16., 17. un 18. oktobrī Latviešu 
fonda ,,Nedēļas nogale nākot nei”, 
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, vēs -
turnieces Leldes Neimanes ko -
mentāriem (filmu skate ar 
komentāriem turpināsies līdz 
svētdienai), 17. okt., no plkst. 1.00 
līdz 5.00 Latviešu fonda gada 
sapulce, Valža Muižnieka pie -
miņa; plkst. 6.00 kopīgas va  ka -
riņas un rakstnieka, režisora un 
literātūras zinātnieka Jura Rozīša 
(Zviedrija) priekšlasījums; pēc 
tam saviesīga dzīve ar mū   ziku. 
Ieeja visam vakaram, ieskaitot 
vakariņas, $25. 18. okt., plkst. 12.00 
atvadu pusdienas (brunch); 
plkst. 2.00 Longailen  das Teātŗa 
kopas uzvedums: Ulža Siliņa pa -
rafraze – “Dzimšanas diena”. 
Komēdija vienā cēlienā. Piedalās 
Dagnija Spuntele La  piņa, Jānis 
Riekstiņš, Kārlis Bud  kēvičs, Māra 
Vilciņa, Ulža Stepes režijā; pēc 
izrādes Okupācijas mūzeja do -
kumentālās filmas ar komen -
tāriem. Ieeja uz teātri un filmām 
$10. Sestdienas un svēt  dienas 
rītā – LF padomes sēde un, ja 
piesakās interesenti, Fila  delfijas 
vecpilsētas apskate. Visi laipni 
ielūgti! Sīkāka informā cija: vbas-
ens@live.com.

KLĪVLANDE (OH) 
• 8. novembrī plkst. 12. 30 

Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienība rīko Lāčplēšu pie  mi-
ņas aktu un apvienības 58 gadu 
darbības atceres svinības Ap -
vienotās draudzes zālē. Būs svēt -
brīdis, mielasts, gleznotāja 
V. Krau  ca darbu izstāde, svētku 
akts un svētku programma ,,Hu  -
mors un jautras dziesmas ir labā-
kā medicīna”, kuŗā piedalī  sies 
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 pie -
dalīties Lāčplēšu un varoņu go -
dināšanā Sunset kapsētā pie 
latviešu pieminekļa. Svētbrīdi 
vadīs mācītāja Dr. Sarma Eglīte; 
sekos uzruna, ziedu un vainaga 
nolikšana.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 30. oktobrī plkst. 7.30 Jāņa 

Circeņa stāstījums par Ķīnu. 
• 25. oktobrī plkst. 12.30 drau-

dzes bazārs. 
• Līdz 31. oktobrim 

NORBERTELLEN GALLERY 
(215 W. 6th Street, Suite #110) 
Ērika Jerumaņa darbu izstāde 
,,Fantastika un groteska”. Tālr.: 
818-662-5041. 

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

MILVOKI (WI)
31. oktobrī 6pm Latviešu namā 

Mārtiņvakars un komēdijas vakars 
ar Jāni Jarānu.

Milvoku sabiedrībai pensionā-
riem notiek saieti katru pirmo 
ceturtdienu mēnesī, 11os no rīta 

Latviešu baznīcas lejas telpās. 
Dienas kārtībā ir interesanti 
priekšnesumi, garšīgas pusdienas, 
sadzīve un apsveikumi ju  bilāriem. 
Mūsu ru  dens at  sā  ku  mam pro-
grammu sniedza Aina Dauksa: 
mūzikas skolotāja, di  ri  ģente, 
paidagoģijas maģistre, jau daudz 
gadus dzīvo Amerik, ieceļojusi no 
Latvijas. Sniedza apm. 45 ap -
meklētajiem skaistu mū  ziku no 
ārijām un jaunmāksliniekiem, kā 
piem. R. Paulu. Arī bija kop-
dziedāšana. Jau otram mēnesim 
programmu sniegums bija no 
Latvijas ceļotājiem Hildas un māc. 
Visvalda Rumpētera pie  dzī  vo  ju-
miem Latvijā. Prāveste Lau  ma 
Zušēvica ievadīja rītu ar krāšņu un 
saistošu rudens sa  līdzinājumu 
mūsu dzīvēs. 5. novembrī  sanāk-
smē priekš nesumu sniegs skolotāja 
Māra Tupese par 3X3 nometnēm 
Lat vija.

Aicinām arī tos, kas nejūtas 
pensionāri gados, atnākt un baudīt 
arvien jaunību, kas bija, un mēs 
visi to vēl izjūtam.

MINEAPOLE (MN)
• 25. oktobrī plkst. 12.00 filmas 

Soviet Story izrāde, rīko DV un 
LOAM.

• 30. oktobrī plkst. 7.00 aktieŗa 
Jāņa Jarāna monoizrāde, rīko 
LOAM un korporācija Selga.

• 29. oktobrī, 12. novembrī un 
17. decembrī no plkst. 2.00 līdz 
5.00 sarunu grupas ,,Dialogs” 
sanāksme Barnes & Noble grā -
matnīcas telpās pie sarunu galda 
Har Mar iepirkšanās centrā, St. 
Paulā. Aktuālākie sarunu temati: 
veselības aprūpe Latvijā, 10. 
Saeimas vēlēšanas 2010. gada 
2. oktobrī, kā LR pavalstniekiem 
ārzemēs pie  da  līties vēlēšanās u. c. 
Visi laipni aicināti.

ŅUJORKA (NY)
• 31. oktobrī plkst. 2.30 me -

cosoprāna Birutas Grunvaldes 
un pianistes Šarlotas Rosas 
Zandas koncerts A Haloween 
Afternoon bibliotēkā Forest Hills 
(108-10-71 Ave, Queens). 
B. Grun  valde 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 skaņ -
darbus. 

• 31. oktobrī plkst. 8.30 
Baltoween – baltiešu budēļu vakars 
Igauņu namā. Ieeja ar kostīmu – 
$10.00, bez kostīma – $15.00. 
Deju mūziku spēlēs Aleksis Vīs -
ners. Infor  mā  cija: www.estonian-
housenewyork.com Sīkākas ziņas 
iespējams iegūt, rakstot Tijai Orei: 
tijaore@yahoo.com 

•  7. novembrī plkst. 2.00 Lāč -
plēšu dienas svinīgs akts DV namā 
Bronksā. Dziedās Solvita Mosa. 
Pēc programmas kluba telpās 
piedāvās atspirdzināj umus. Visi 
laipni ielūgti.

PRIEDAINE (NJ) 
• 14. oktobrī plkst. 4.00 Lauŗa 

Gundara komēdijas ,,Tiritomba 
jeb Zelta zivtiņa” izrāde, piedalās 
aktieŗi Juris Strenga, Velta Strau-
me, Anna Putniņa un Arnolds 
Osis. Ieeja $25.00 

• 17. oktobrī plkst. 4.00 humora 
vakars kopā ar populāro Latvijas 
teātŗu komiķi Jāni Jarānu. Ieeja 
$25.00

• 8. novembrī Longailendas 
teātŗa kopas izrāde ,,Dzim šanas 
diena”. Izrādē piedalās aktieŗi: Inta 
Krafta, Dagnija Spuntele-La pi  ņa, 
Māra Vil ciņa, Jānis Riek  stiņš, 
Kārlis Bud   kēvics, Uldis Stepe. 

SANFRAN CISKO (CA) 
• 18. oktobrī plkst. 1.00 vēs -

turnieka prof. Edgara An  der  sona 
piemiņas sarīkojums Drau  dzes 
namā (425 Hoffman Ave.). Par 
prof. E. Andersona darbību stāstīs 

viņa laikabiedrs Gvīdo Augusts. 
Ieeja par ziedojumu.

SIETLA (WA)
• 24. oktobrī plkst. 6.00 Sietlas 

latviešu centrā Vašingtonas uni -
versitātes Baltiešu studiju pro-
grammas atbalstītāju rīkota 
Mārtiņballe. Būs uzkodas, mū -
zika, dejošana, rotaļas, bērnu un 
pieaugušo masku godal  gošana. 
Visi laipni aicinati.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
20. oktobrī plkst. 10.00 pa -

redzēta Biedribas teritorijas sa -
kopsanas talka tiek pārcelta uz 
sestdienu, 21. novembri.

20. oktobrī plkst. 16.00 Biedrības 
nama Humora Vakars kopā ar 
populārāko Latvijas teātŗu un 
televīziju komiķi Jāni Jarānu 
programmā LATVIJAS ĀKSTA 
GRĒKSŪDZE. Ieejas ziedojums 
$20.00

29. oktobrī plkst. 13:00 Biedrības 
nama videoizrāde – F. Lehāra 
operete „Smaidu zeme”. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums, sākot ar $3.00. 

2. novembrī, 9. novembrī plkst. 
19.00 Biedrības koŗa mēģinājums. 
Tiek gaidīti visi, kam ir prieks 
dziedāt!

3. novembrī plkst. 10.00 
Biedrības mazajā namā Biedrības 
valdes sēde.

7. novembrī plkst. 16.00 Mārti -
ņu vakars. Paredzēta īpaša Mārti -
ņu dienai atbilstoša programma, 
sil tas vakariņas – cūkas cepetis ar 
sautētiem skābiem kāpostiem, kā 
arī dejas mūsu pašu Ilmāra Dzeņa 

un Pētera Ozola mūzikas 
pavadījumā. Būs iespējams 
iegadāties sulas un gāzētos 
dzērienus. Saskaņā ar 2009. gada 
2. septembŗa Biedrī  bas valdes 
lēmumu netiks tirgoti alkoholiski 
dzērieni. Tiem, ku  riem ir īpašas 
velēšanās dzērienu jautājumā, par 
to jāgādā pašiem. (Paredzētajā 
programmā var būt izmaiņās). 
Ieejas ziedojums sa  kot ar $20.00.

12. novembrī plkst. 13.00 
Biedrības namā videoizrāde – 
Dzintras Gekas dokumentālā filma 
„Agapitova un izglābtie”, kas 
stāsta par bērniem, kuŗi deportēti 
uz Sibiriju, kuŗi tur palikusi, un 
kuŗiem sapnis par atgriešanos 
Latvijā zudis, dzīve pagājusi 
izsūtījumā, bet palicis jautājums, 
kāpēc tas notika un kāpēc neviens 
nav vainīgs? Kafi  ja un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedo-
jums sakot ar $3.00. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 18. okt. plkst. 11.00 dievk. 

No kreisās: Aina Dauksa un 
Pensionāru grupas priekš -
niece Aina Venta

Muzicē Ilmārs Dzenis un 
Pēteris Ozols

SĒROJOŠIE RADINIEKI

Tālu no Latvijas ar domām par 
Dzimteni mūžības ceļos aizgājis

zemgalietis, Līvbērzes pagasta „Ģipteru“ mājas 
kādreizējais saimnieks

RAIMONDS BLŪMS
dzimis 1915. gada 17. martā Jelgavā, Latvijā,

miris 2009. gada 4. oktobrī Bīvertonā, Amerikā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
TERVETIAS KONVENTS

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais filistrs

ALFRĒDS LĪRUMS
dzimis 1915. gada 10. martā Bauskā,

miris 2009. gada 21. augustā Bend, Oregānā

Latvju Dievtuŗu Sadraudze
LDS Piemares Draudze

Šī gada rudzu mēneša 20. dienā
veļu pulkam pievienojās

Latvju dievtuŗu sadraudzes un Burtnieku draudzes savietis

ĒRIKS PREISS
dzimis 1908. gada 27. augustā Bebru pagasta Rešņu mājās,

miris 2009. gada 20. augustā TorontoKoši zied kapu kalni
Dzelteniem ziediņiem
Tur guļ brāļi, dravenieki,
Tur māsiņas, rakstītājas.
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Mīlestībā viņu piemin
MEITA INTA UN LARRY JACOBS

DĒLS GUNĀRS UN ELIZABETH 
KNEGERIS UN ĢIMENE

MAZMEITAS LISA, TINA,
KRISTINE UN ĢIMENES

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais Opīts

ALFREDS LĪRUMS
dzimis 1915. gada 10. martā Latvijā,

miris 2009. gada 21. augustā Bend, Oregon

Bij dzīve, darbs un mīlestība,
Bij arī ciešanas un sāpes,
Mīļais brālēn un draugs,
Līdz pilns nu mūža kauss.

D I E V K A L P O J U M I
25. okt. plkst. 11.00 Ticības 
atjaunošanas svētku dievk. ar 
dievg. Māc. Jogita Mingina. Pēc 
dievk. pie kafijas galda pārrunas 
par Brazīlijas mūsdienu rakstnie-
ka Paulu Koelju grāmatu ,,Al -
ķīmiķis”. 

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 18. okt. plkst. 11.00 Kvē ker-
taunā Ticības atjau  no  šanas svētku 
dievk. Pēc dievk. kafija. 25. okt. 
plkst. 3.00 Lan  kasterā Ticības at -
jaunošanas svētku dievk. Māc. Dr. 
A. Zie  donis, māc. Dr. R. Ziedone. 

• Čikāgas katoļu kopa: 25. okt. 
plkst. 12.00 dievk. Immaculate 
Conception baznīcā (7211 
W.Talcott Ave.). Prof. Dr. Leonards 
Latkovskis jun. iepazīstinās ar 
savu grāmatu par Aglonu, to varēs 
arī iegādāties. 24. okt. plkst.1.30 
profesors būs viesis Čikāgas 
literātūras kopā, ko pēc prof. 
P. Anstrata aiziešanas mūžībā 
tagad vada Uģis Sprūdžs. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. dr. 
(30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 18. okt. 
dievk. ar dievg. 21. okt. dievk., pēc 
dievk. pārrunas, kafija. 1. nov. 
Ticības atjaunošanas svētku dievk. 
8. nov. dievk., pēc dievk. DV 
rīkota 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): 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.: 
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; kaba-
tas: 269-214-1010; e-pasts: ilzego@
comcast.net Mā  cītāja ir baznīcas 
birojā otrdienās no plkst. 11.00 
līdz 1.00.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe: 
25. okt. plkst. 10.00. Draudzes 
Rudens svētki.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.:18. okt., 25. okt. plkst. 11.00 
dievk. Prāv. D. Kaņeps.

Tevi mūžīgi piemiņā paturēs 
BRĀLĒNS ILMARS DAMBERGS AR ĢIMENI

BRĀLĒNS ERIKS DAMBERGS AR ĢIMENI,
KRUSTMĀTE BIRUTA VANAGS AR ĢIMENI

TANTE VELTA LIPOMANIS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājis
mūsu mīļais brālēns un radinieks

PAULS KRULLS
dzimis 1944. gada 23. janvārī Latvijā,

miris 2009. gada 3. septembrī Austrālijā

Kad mieru ar Dievu man Dvēsele jūt,
Kaut negaiss tad apdraudē bargs,
Sirds ticībā vienmēr var mierīga būt,
Jo tas Kungs ir mans sargs.

Mīlestībā viņu piemin
VECĀKI – VALDIS UN TABITA

MĀSA – DEBIJA UN VĪRS SHAWN
MĀSAS MEITAS – ASHLEY UN ALYSSA

Mūžībā aizgājis ērģelnieks

DĀVIDS A. ŪSIS
dzimis 1965. gada 24. augustā,
miris 2009. gada 15. septembrī

Un lielais Dieva miers
Ir Tavai sirdij pieskāries...

Mīlestībā viņu piemin
VĪRS ALEKSANDRS, DĒLI JĀNIS UN KĀRLIS 

AR ĢIMENĒM, MĀSA AUSMA HENIŠS AR ĢIMENI

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

AINA GUNTA BRIKMANIS,
dzimusi BALODIS

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

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: 17. okt. plkst. 6.00 
svecīšu vakars latviešu no  dalījumā 
Kristalleika kapsētā. 18. okt. plkst. 
10.00 dievk., pieminot Sv. Luku; 
pēc dievk. sa  draudzība. 25. okt. 
dievk., pieminot apustuļus Sv. 
Sīmani un Sv. Jūdu; pēc dievk. 
sadraudzība. 1. nov. plkst. 10.00 
Reformācijas svētki ar dievg. un 
uzrunu bērniem. Īpaša mūzika. 
Pēc dievk. sadraudzība. Māc. 
M. Ce  pure-Zemmele. Bazn. 
adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 763-
546-8178; kancelejas tālr. 612-722-
4622.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 25. okt. plkst. 8.30 
Leikvudā dievk. Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 17. 
okt. Draudzes namā plkst 2.00 
dievk. ar kristībām, māc. L. Sa  liņš. 
18. okt. Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
laju vadīts dievk.; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš; 
Džamaikā plkst. 3.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg., māc. 
L. Saliņš; Morristown, NJ plkst. 
2.30 Pļaujas sv. dievk. ar dievg., 
diak I. Kaņeps; pēc dievk. siltas 
pusdienas. 25. okt. Ņujorkā vieso-
sies archibīskaps Elmārs E.  Rozītis 
un plkst. 11.00 vadīs apvienotu 
Ņujorkas draudzes dievkalpoju-
mu Jonkeru baznīcā. 1. nov. 
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Sa  liņš.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
18. okt. plkst. 2.00 dievk. Christ 
Lutheran bazn. (#1 Selma Ave  nue, 
Webster Groves, MO 63119), māc. 
I. Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. 1. nov. plkst. 11.00 
Ticības atjaunošanas svētku dievk. 
ar dievg.

 • Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
21. nov. plkst. 12.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. ar dievg. 
Grace Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 92116), 
prāv. D. Kaņeps; pēc dievk. svētku 
programma sarī  ko  jumu telpās. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.
us 

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: 25. okt. plkst. 11.00 Kapu 
svētki, Royal Palm Cemetery, 101 
55th Street South, St. Pe  tersburg, 

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs un brālis

JĀNIS MIERVALDIS TUMS
dzimis 1929. gada 14. decembrī Biržu pagastā, Latvijā,

miris 2009. gada 28. septembrī Čikāgā, ASV

Mīlestībā viņu piemin
MEITA NORA UN DĒLS HERBERTS

BRĀĻI VALDIS UN 
EDVĪNS AR ĢIMENĒM

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā iemieg klusi.

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

PĒTERS EDGARS  
          LAKSTĪGALA, M.D.

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

sēro
FRATERNITAS LIVONICA

KONVENTSSit tibi terra levis

FL 33707. 1. nov. plkst. 14:00 
dievkalpojums, vadīs mācītājs 
Aivars Pelds. To kuplinās Ilmārs 
Vilmanis. 8. nov. plkst. 11:00 
Biedrības namā Bībeles stunda. 
9. nov. plkst. 10.00 Bied  rības namā 

Draudzes valdes sēde. 22. nov. 
plkst. 14.00 Mirušo Piemiņas die-
nas dievkalpojums.

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
18. okt. plkst. 2.00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievgaldu Trīs  vienības 

baznīcā (35 Furman Str.) 
Skenektedijā. Prāv. O.  Snie  dze, ērģ. 
D.Vitušinska-Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut. 
dr.: http://www.dcdraudze.org
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S P O R T S

Pasaules futbola meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīrā pirms 
pēdējām divām spēļu kārtām 
mūsu grupā bija izveidojusies 
intriģējoša situācija. Līdztekus 
turnīra favorītiem – Grieķijas un 
Šveices vienībai cerības braukt 
uz finālu Dienvidafrikā bija 
saglabājuši arī Latvijas futbolisti. 
Labvēlīgu apstākļu sakritības 
gadījumā šim trijniekam varētu 
pieslēgties arī Izraēlas vienība, 
kuŗu tās laukumā Latvija bija 
pārspējusi – 2:1.

Grieķija – Latvija 5:2 (1:2). Lai 
tiktu uz Pasaules kausa izcīņas 
finālu, Latvijai noteikti bija 
jāpārspēj Grieķija tās laukumā 
un pēc tam savās mājās – arī 
Moldova. Līdzjutēji sāka prātot – 
varbūt Latvijai izdosies atkārtot 
2004. gada izcilo panākumu, 
iekļūstot fināla posmā. Kad 
beidzās spēles pirmais puslaiks, 
un uz tablo bija 2:1 Latvijas labā, 
šķita, ka vēsture patiešām at -
kārtosies. Sacensības intrigu iesā-
 ka Dekas, jau ceturta  jā minūtē 
gūstot vārtus grieķu labā, un 
viņam ar diviem iesistiem vārtiem 
atbildēja Verpakov  skis. Vienus 
vārtus (12. min.) Māris guva 
atmuguriskā lēcienā, otrus 

(40. min.) – pēc labi izspēlētas 
kombinācijas. Tas bija skaisti! 
Latvijas futbolisti izturēja grieķu 
sākuma spiedienu un kā līdzīgs 
ar līdzīgu cīnījās ar 2004. gada 
Eiropas čempioniem. Šķita, ka 
mūsējie izturēs līdz galam ļoti 
svarīgo sacensību. Bažas gan 
radīja Dekasa aktīvā darbība 
mājinieku uzbrukuma smailē. 
Viņš savu meistarību spilgti bija 
apliecinājis abu vienību pirmajā 
sacensībā Rīgā, kad mūsu fut-
bolisti grieķiem zaudēja – 0:2, un 
abus vārtus iesita Dekas...

Pēc pārtraukuma bija skaidrs, 
ka grieķi nesamierināsies ar sev 
nelabvēlīgo rezultātu un mēģinās 
atspēlēties. Taču neviens nevarēja 
iedomāties, ka viņiem palīgā 
nāks norvēģu tiesnesis Toms 
Ovrebo...  Sākoties spēlei, drīz 
vien uz Latvijas vārtiem par pre-
tinieka nogāšanu tika nozīmēts 
strīdīgs 11 m soda sitiens. Vaņins 
uzminēja sitiena virzienu, aiz -
skāra bumbu ar pirkstu galiem, 
taču tā ieripoja vārtu apakšējā 
stūrī – 2:2. 

Latvijas populārākā futbola 
eksperta Miķeļa Rubeņa ieskatā 
strīdīgajā epizodē, kur par aiz-
sarga Kļavas pārkāpumu grieķu 

labā tika piešķirts 11 m soda 
sitiens, bijusi cīņa nevis par 
bumbu, bet gan par poziciju. Ja 
kaut kas līdzīgs būtu noticis lau-
kuma centrā, tiesnesis vispār 
nesvilptu. Arī pats Kļava atzina, 
ka nav pārkāpis noteikumus. 

Radās aizdomas, ka pār  trau -
kumā kāds ir parunājies  ar Ovrebo 
un licis saprast, ka nav pieļaujama 
Latvijas vienības uzvara (Pēc 
spēles tiesnesis kopā ar grieķu 
futbolistiem smaidot atstāja lau-
kumu.) Ne velti pirms dažiem 
gadiem Latvijas vienības treneris 
Aleksandrs Starkovs atzina, ka 
futbola tiesneši pret mazo nāciju 
vienībām mēdz izturēties nego -
dīgi. Kaut ko līdzīgu skatītāji va -
rēja vērot Latvijas-Vācijas spēlē 
2004. gada Eiropas meistarsacīkšu 
finālā, kad uz pretinieku soda lau-
kuma robežas divreiz  neatļauti 
kavēja Verpakovski, taču tiesneša 
svilpe klusēja...

Pēc šāda tiesneša gājiena  
Latvijas izlases spēle salūza. Vēl 
gan Verpakovskim bija izdevība 
gūt vārtus, un Laizāna tālrai -
dījums gandrīz pārsteidza grieķu 
vārtsargu, taču tas arī bija viss. 
Neapturams bija Dekas, ko 
mūsējie pienācīgi neuzmanīja. 

Viņš vēl vairākas reizes izlauzās 
pie mūsu vienības vārtiem un 
guva trīs vārtus. Vienreiz Vaņinu 
pārspēja arī Samaras – 5:2.

Aleksandra Starkova komen -
tārs:

„Sāpīgāko triecienu mums 
sagādāja nevis grieķi, bet tiesne-
sis. Tādas situācijas ir spēles 
sastāvdaļa un ar to bija jācenšas 
tikt galā, diemžēl mums tas 
neizdevās. Šī epizode bija kā 
sitiens zem jostasvietas. Būtu 
bijis labāk, ja Grieķija uzvarētu 
taisnīgi. Kāds varbūt atcerēsies 
spēli ar zviedriem pirms pieciem 
gadiem. Arī toreiz cīņas beigās 
bija 11 m soda sitiens, bet toreiz 
neielaidām. Varbūt toreiz bijām 
stiprāki…”

Starkovam pret spēlētājiem 
neesot nekādu pretenziju. Tre -
neŗa ieskatā visi futbolisti centās, 
cik varēja. „Aizvadīt tādā līmenī 
kā pirmo puslaiku visas 90 mi -
nūtes un uzvarēt Grieķiju iz  brau-
 kumā laikam vēl neesam gatavi,” 
piebilda Starkovs.

Protams, smagajā mūsu vie -
nības zaudējumā nevar vainot 
tikai tiesnesi. Sava daļa vainas 
jāuzņemas arī aizsardzības spē -
lētājiem. Rezultāts 2:5 liecina, ka 

Latvijas futbolisti zaudēja pēc sitiena zem jostasvietas
ne viss aizsargu līnijā bija kārtībā. 
To pēcspēles intervijā atzina arī 
vienības kapteinis Kaspars 
Gorkšs.

Kāda līdzjutēja vērtējums tī -
meklī:

„Tiesnesis bija uzlicis uz grieķu 
uzvaru totālizatorā. Mūsējie 
pirmajā puslaikā kapāja uz 
nebēdu, bet, ja uz taviem vārtiem 
piešķir netaisnīgu pendeli, tad 
vienībai zūd ticība godīgai spēlei. 
Pēc tam tiesnesis saprata, ka ir 
pieļāvis kļūdu un sāka dalīt 
grieķiem dzeltenās kartītes, bet 
spēle jau bija norakta. Nožēlojami, 
ka spēles likteni izšķir negodīgs 
tiesnesis.”

Izraēlas futbolisti ar 3:1 (1:0) 
pārspēja Moldovu, Šveice ar 3:0 
(3:0) – Luksemburgu.

Stāvoklis grupā
Šveice - 20 punkti 
Grieķija -17 
Izraēla -15 
Latvija - 14 
Luksemburga - 5 
Moldova - 3 
Latvijas izlase zaudējusi cerības 

kvalificēties finālā. Pēdējā kva-
lifikācijas spēle mūsu futbolis -
tiem ir 14. oktobrī ar Moldovu.

P. Karlsons

Tobago salā pērn nodibināja 
Kurzemes līča rajona vēstures un 
aizsardzības fondu. Viens no tā 
mērķiem – izveidot mūzeju, kuŗā 
atrastos salas dažādu vēsturisko 
posmu eksponāti, sākot ar in -
diāņu civīlizācijas laikmetu. Mū -
 zejā paredzēta vieta arī kurzem-
nieku eksponātiem, jo Kurzemes 

līča rajons (Little Courland Bay, 
Great Courland Bay) ir daļa no 
salas ziemeļrie  tumu sektora, ko 
dēvē par Kurzemes piekrasti 
(Courland Coast). Hercoga Jē -
kaba uz  devumā kurzemnieki šajā 
rajonā kopš 1639. gada (varbūt 
1634. ga    da) cēla vairākus cie -
tokšņus. Fonda un mūzeja pro-
jekta vadītāji ir tobagietis Oz -
berts Manders un viņa vācu iz  -
celsmes sieva Evelīne. Iemesls 
sākt fonda darbu radās, kad salas 
augstākā valdības iestādes, To -
bago asamblejas uzdevumā sāka 
nolīdzināt daļu no vēsturiskās 
Kurzemes plantācijas (Courland 
Estate), lai izveidotu auto no -
vietošanas laukumu. Buldozeri 
bija atrakuši senus indiāņu 
priekšmetus. Fortdžordža mū  ze -

ja vadītājs Edvards Hernan  dess 
šis priekšmetus  nepieņēma, un 
daļa no tiem atradīsies jaunajā 
mūzejā. 

Kurzemes plantācijas plašo 
apgabalu 17. gs. un varbūt arī 
vēlāk, apdzīvoja latviešu kolo-
nisti. Tas atrodas pie Lielā Kur -
zemes līča, iepretim Tertlbīčas 

viesnīcai, pāri ceļam, kur mūsu 
dienās latviešu salidojumos sa -
braukušie „kūrlanderi” Jāņu pie-
 vakarē plūc jāņuzāles un pin 
vainagus. Blakus plantācijas ter-
ritorijai izveidojies Kūrlandes 
ciems (Courland, ko vietējie 
izrunā Coreland jeb Koarland), 
kas būtībā ir daļa no Blekroka-
Melnakmenes. Plantācijas terri -
torijā atrodas vairakas senas 
celt   nes, arī sudmalas, gan ne no 
latviešu laikiem. THA (Tobago 
House of Assembly) amatperso-
nas te ieplānojušas celt dzī -
vojamās mājas. Asamblejai ze -
mes gabalu netrūkst,  vēsturisks 
novads nebūtu jāizposta, tā vis-
maz domā  Manderi un fonda 
biedri, Melnakmenes un Kūr -
landes iedzīvotāji. 

Jaunā mūzeja ēka uzcelta pie 
galvenā ziemeļu piekrastes ceļa 
(Grafton Road),  nedaudz metru 
uz rietumiem no kūrlanderu 
iecienītā pārtikas veikala 
Courland Superette.

Aprīļa beigās, kad biju salā, 
redzēju, ka mūzeja koka celtnei 
lika grīdu, un uz Manderu mājas 
galdiem un gultām bija izklāti 
eksponāti. Palīdzēju papildināt 
eksponātu klāstu, devāmies pār -
fotografēt dažus Dr. Edgara 
Andersona savā laikā atvestos, 
kuŗus var aplūkot Tertlbīčas 
viesnīcas centra otrā stāvā. Vie -
tējie iedzīvotāji un tūristi, kas 
ierodas no daudzām zemēm, ga -
ŗāmbraucot varēs iegriezties mū -
zejā un iepazīties ar rajona ba -
gātīgo vēsturi, kas diemžēl ne -
tiek atspoguļota salas galvas -
pilsētas Skarborovas  Fortdžor-
dža mūzejā, kuŗa vadītājs  vairāk 
domā par afrikāņu vēstures do -
kumentēšanu (95% salas iedzī-
votāju ir afrikāņu izcelsmes). Par 
šādu tendenci noraizējušies arī 
salas valdības pārstāvji, ar ku -
ŗiem tikos, jo mūzejam jāat  spo -
guļo visi laikmeti. Tobago salā 
dzīvojuši arī holandieši un franči, 
vēlāk angļi, kas vēlāk salu ad -
ministrātīvi apvienoja ar tuvo 
Trinidadu (kam gan ir pavisam 
cita vēsture). Kaujas par salu  
bijušas ilgas un sīvas – Skar -
borovas līčos guļ vairāki no -
gremdēti seno laiku lielie bure-
nieki. 

Jaunajā mūzejā būs iespējams 
noskatīties latviešu filmu par 
Kur  zemi, Gambiju un Tobago, 
teksts ir angļu valodā. Vietējie 
iedzīvotāji, kuŗi šo filmu re -
dzējuši, domā, ka to derētu 
saīsināt un izrādīt visās salas 
sko  lās, jo skolēniem par šo vēs -
tures laikmetu neko nemāca. 

(Turpinājums sekos)

Kas jauns Kurzemes hercogistes bijušā kolonijā Tobago?Guntars Gedulis

Pēc Jāņa Mintika meta darinātais kurzemnieku piemineklis ir 
pārkrāsots un liecina par kurzemnieku gaitām eksotiskajā 
salā. Uzraksts vēstī, ka  Kurzemes hercogu labvēlīgi atbalstīti 
šeit  pulcināti daudzu tautību locekļi (arī gambieši), lai izvei-
doto „brīvu vīru” koloniju

Šajā zemes gabalā starp kurzemnieku pieminekli un Sv. Deivida 
baznīcu varētu uzcelt kurzemnieku centru. Zemes viļņojums 
liecina, ka te ir pirmā kurzemnieku (Jēkaba) forta pamati

Tobago plūdmales apmeklē tūristi no visas pasaules, daudzi 
no ASV un Anglijas, izmantojot tiešos lidojumus. Vairāki 
vācieši iegādājušies māju Kurzemes piekrastes rajonā. Bagāti 
indiešu izcelsmes trinidadieši  uzcēluši sev lepnas atpūtas 
mājas. (Melnie iezemieši viņus gan īpaši neciena.) Kurzemes 
piekrastes Pidženpointa slavenā plūdmale stipri cietusi – 
aizskalota puse no plūdmales smiltīm un sagrauts brīvdabas 
restorāns, kur uzkavējušies kūrlanderi. Aizskalots arī „valsts 
prezidentes krūms”, pie kuŗa  bij. Latvijas valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga sēdēja savā atvaļinājuma laikā Tobago.  
Ūdens smiltis pārnesis uz jūrmalas otro galu – ragu, kur 
plūdmalei pieskalots krietns gabals. Latviešu ekskursanti 
(kūrlanderi) parasti dodas no Pidženpointa uz Būkūrifu 
peldēties un vērot krāsainās zivis. Vai šis nosaukums cēlies no 
Kurzemes Buku raga? Vai Pidženpointu (Pigeon Point) agrāk 
sauca par Buku ragu?


