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19. oktobrī Latvijas Televīzijas 
telpās Amerikas Latviešu ap -
vienība sadarbībā ar Latvijas 
Bērnu fondu pasniedza stipendi-
jas maznodrošinātām daudz -
bērnu ģimenēm, kā arī studen -
tiem no maznodrošinātām ģi -
me  nēm. Amerikas Latviešu ap -
vienība (ALA) ar Latvijas Bērnu 
fondu sadarbojas jau piecpa -
dsmit gadus.  

 Amerikas Latviešu apvienība 
ir organizācija, kas vieno ap 
100 000 latviešu visā Amerikā. 
Tās sadarbība ar Latvijas Bērnu 
fon  du sākusies un sekmīgi 
turpinās jau kopš 1994. gada. 
Sadarbības gadu gaitā Amerikas 
Latviešu apvienība Latvijas 
maznodro  šinātām daudzbērnu 
ģimenēm, studentiem no 
mazno  dro  ši  nā  tām ģimenēm, 
bāreņiem un slimajiem bērniem 
ir ziedojusi gandrīz 600 000 
latu. Piemēram, pa  gājušajā gadā 
59 daudzbērnu mazno  dro  ši  nā-

ALAS stipendijas Latvijas nākotnei
tās ģimenes sa  ņēma 101 228 
la  tus, savukārt 21 augstskolu 
studentam un 6 smagi slima -
jiem bērniem ziedoti vairāk 
nekā 9 000 lati. 

Gadu gaitā ir audzis piešķirto 
stipendiju daudzums un lielums. 
Studentiem stipendijas tiek pie -
šķirtas vienam mācību gadam, 
katra ir vairāk nekā 1000 latus 
liela un tiek izmaksāta divās 
daļās – mācību gada sākumā un 
pēc semestra sekmīgas nokār -
tošanas. Sekmīgie studenti sti-
pendijas saņems līdz bakalaura 
grada iegūšanai. Daudzbērnu 
maznodrošinātajām ģimenēm 
stipendijas tiek piešķirtas uz vie -
nu vai diviem gadiem.

Šogad stipendijas turpina sa -
ņemt iepriekšējā gada stipendi -
āti, taču 19. oktobrī tika pasnieg-
tas papildu stipendijas 3 daudz -
bērnu maznodrošinātajām ģi -
menēm un 13 studentiem no 
maznodrošinātajām ģimenēm.

PBLA valde gadskārtējās sēdes atklāšanā 2009. gada 14. oktobrī Rīgā, viesnīcā Konventa sēta
Pirmajā rindā no kreisās: Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Juris Mežinskis, PBLA 
valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, Valsts prezidents Valdis Zatlers, prāvests Klāvs Bērziņš, 
Daugavas Vanagu ASV zemes valdes priekšsēdis Zigurds Rīders
Stāv no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Katrīne Sausiņa, PBLA priekšsēža viet-
nieks Ints Rupners, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, ALA Sadarbībai ar 
Latviju nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, PBLA Izglītības padomes priekšsēde Dace Copeland, 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Kultūras fonda priekšsēdis Andris Kariks, 
Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, LAAJ valdes priekšsēdis Juris Ruņģis, 
Dienvidamerikas Latviešu apvienības priekšsēde Daina Gūtmane, PBLA ģenerālsekretāre Tija 
Krūmiņa, ALA Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis, LAAJ pārstāvis Dāvids Dārziņš, 
Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, PBLA kasieris Valdis Kārklis, PBLA 
pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) 
vicepriekšsēde Agra Asmus-Vāgnere, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris

Foto: Edmunds Mickus

PBLA valdes gadskārtējā sēde

No kreisās puses vidējā rindā: Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš, ALA nozares 
„Sadarbība ar Latviju” vadītājs Ēriks Krūmiņš, ilggadējā labvēle Astrīda Jansone un LBF vicep-
rezidente Vaira Vucāne (pirmā no labās puses)

Fo
to

: G
un

ār
s J

an
ai

tis

Pasaules un īpaši Latvijas 
saimnieciskā krize atstāj negātīvu 
ietekmi uz dažādām iestādēm un 
projektiem. Protams, arī uz Oku-
 pācijas mūzeja darbu. Taču šajā 
brīdī vajadzība pēc Okupācijas 
mūzeja piedāvājuma šķiet lielāka 
nekā jebkad. Iemesls tam ir fakts, 
ka nelabvēlīgie saimnieciskie ap -
stākļi palielina iespēju, ka Latvijas 
neatkarība ja ne militārā, tad 
saimnieciskā ziņā, varētu būt 
apdraudēta.

Lai saprastu šos draudus,  der 
izlasīt Edvarda Lukasa (Edward 
Lucas) nesen izdoto grāmatu The 
New Cold War: Putin’s Russia 
and the threat to the West 
(McMillan 2008,2009), ko avīze 
The Wall Street Journal vērtē par  
labāko 2008. gadā publicēto. 
Grā  matas autors pēdējos 20 ga -
dus ir bijis laikraksta The Eco -
nomist galvenais speciālists 
Austrumeiropas jautājumos. 

Grāmatas pamattēze – paš -
reizējā Krievijas valdība izmanto 
savus milzu saimnieciskos resur-
sus (Krievijas ienākumi no naf-
tas šobrīd ir sešas reizes lielāki 
nekā Jeļcina laikos), lai atgūtu, 
ko tā zaudējusi, Padomju Sa -
vienībai sabrūkot. Ne vairs 
militārā, bet gan saimnieciskā 
vara šobrīd ir galvenais ierocis 
kādreizējās imperijas atgūšanai. 
Šādā ziņā globālizācija, kas 

Okupācijas mūzejs 
krizes laikos

domāta veselīgai saimnieciskai 
attīstībai pasaules mērogā, ir 
īpaši labvēlīga Krievijas im -
periskajām interesēm, jo kur gan 
savus līdzekļus izmantot visra -
žīgāk, ja ne atjaunojot savu 
„ietekmes sfairu” tās kādreizējās 
robežās.

Krievijas saimnieciskie resursi 
ir kārdinoši teju visiem ka  pi -
tālistisko valstu investoriem, kas 
ir gatavi paciest dažādus pazemo-
jumus lai gūtu peļņu. Bet ma -
zākām valstīm, turklāt neap -
skaužamā saimnieciskā situācijā 
nonākušām, tie ir dažādi drau -
doši.

Situācija būtu citāda, ja Krievija 
būtu arī turpmāk attīstījusies 
liberālas demokratijas virzienā, 
kā tika aizsākts Jeļcina laikā. Tad 
Latvija būtu varējusi pilnībgi 
izmantot savu loloto cerību būt 
„tiltam starp Austrumiem un 
Rietumiem”. Diemžēl aina ir 
gluži citāda. Pašsreizējā Krievijas 
valdība ir pūlējusies pirmos 
gadus pēc PSRS sabrukuma 
dēvēt par anarchijas laiku, kad 
Rietumu varas esot centušās 
Krieviju dažādi izputināt. Putins 
turpretī  nostiprinājis centrālo 
valsts aparātu, tajā iesaistot uzti-
camos kādreizējos KGB ierēdņus, 
un dažādos veidos cēlis savas 
tautas pašapziņu un lepnumu.

Pēteris Bolšaitis

(Turpinājums 17. lpp.)
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

Ar mazu laivu pa Amazon upi

Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām 
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.

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! Lasītāju balsis

Cienīsim savu 
pagātni!

Ikvienam ieteicu latviešu centra 
bibliotēkā pameklēt profesora 
E. Dunsdorfa grā  matu par K. Ul -
maņa dzīvi un darbiem, lai sevi 
izglītotu un vairāk uz  zinātu par 
mūsu vēstures sva  rīgāko daļu, 
kad Latvija kļuva neatkarīga 
valsts.

Manuprāt, tie, kuŗi sāka mā -
cīties skolā trimdas laikā, maz ko 
zina par mūsu vēsturi. Ul  ma  ņa 
laikā skolas vēstures grā  matās 
labi bija aprakstītas Latvijas at -
brīvošanas cīņas, bet par po  lītiku 
un K. Ulmaņa cīņu pirms Latvijas 
valsts pa  slu  di  nāšanas ne visai 
daudz. Daudzi domā, ka tūlīt pēc 
Lat vijas at  brīvošanas kaŗa Lat viju 
paslu  dināja par neat karīgu valsti, 
bet tā tomēr nebija.

E. Dunsdorfs 1978. gadā iz -
dotajā grāmatā ,,Kārļa Ulmaņa 
dzīve” visu ir sīki aprakstījis. 
Grāmatas beigās ir informācija, 
no kādiem rakstiem un liecinieku 
stāstiem ziņas iegūtas. Tagad 
diemžēl K. Ulmani bie  ži kritizē, 
kā to darīja sociāl  de  mokrati, 
kuŗu mērķis bija Lat  viju pievie -
not Krie  vijai. 

K. Ulmanis cīnījās par neat -
karīgu Latviju jau kopš 1905. ga -
da. 1906. gadā viņu apcietināja, 
bet pēc atbrī vošanas viņš iesākto 
turpināja. Viņam draudēja atkār -
tota apcietinā  šana, un viņš aiz -
bēga uz Ame  riku. 1913. gadā 
a  t griezies Lat  vijā, K. Ulmanis 
no jauna sāka cīņu. Vēsturnieks 
E. Andersons atzinis: ,,Gandrīz 
viņš viens visu laika bija centies 
izveidot jauno valsti. Latvija 
faktiski bija Ulmanis.”

Atbrīvošanas laiks ir sva  rī -
gākais mūsu tautas vēsturē. 
Ulmanis panāca uzplaukumu 
visās dzīves nozarēs. Latvija bija 
otrā vietā Eiropā grāmatu 
izdošanā. Nav iemesla viņu saukt 
par diktātoru. Neviens vi  ņa laikā 
netika nogalināts.

K. Ulmanis ir varonis, mēs 
nedrīkstam viņu aizmirst. Mū  su 
tauta var lepoties, ka mums bijis 
tik gudrs, neatlaidīgs un izturīgs 
vadonis. Viņš palika pie savas 
tautas līdz beigām, lai tai pa -
līdzētu, un neaizbēga, kad tu  vojās 
ienaidnieks, kā to darīja citi.

E. Dunsdrofa grāmatā 411. lap -
pusē var atrast  bijušā ASV vēst-
nieka Latvijā Džona Vai  lija (John 
C. Wiley) atziņas par K. Ulmani: 
,,Ulmaņa re  žīma no  lūks, ko arī ar 
sekmēm veica, bija celt Latvijas 
iedzīvotāju dzīves standartu.”

K. Ulmaņa laiks bija apbrī -
nojami skaists. Diemžēl Lat vijas 
vēsturi skolās nemāca. Šeit mūs 
neviens netraucē to darīt. 
Meklēsim K. Ulmaņa labos dar-
bus, tad kritikai vairs nebūs vie-
tas.

Ir teiciens: ,,Tauta, kas neciena 
sa  vus varoņus, nolemta iznīcībai.”

 Gādāsim, lai ar mūsu tautu tā 
nenotiek.  

Maiga Kildiša

Lasītāju balsis
Latvijas „zemestrīce”

Ziņas par Latvijas pūlēm tikt 
ārā no ekonomiskās bedres ar 
katru dienu liekas bezcerīgākas 
un tikai Dievs zina, ar ko tas viss 
beigsies. 

Tautas partijas un LPP/LC 
partiju valdības laikos Kalvītis 
un Šlesers nicinoši ignorēja 
pasaules ekonomistu ieteikumus 
piebremzēt Latvijas ekonomijas 
pārkaršanu un nevis spiest „gāzi 
grīdā”, bet parūpēties par kapitāla 
uzkrājumiem un financiālā 
līdzsvara atgūšanu.

Nu, pateicoties abu mūsu 
„valstsvīru” rīcībai, Latvija ir no -
nākusi tik dziļā bedrē, ka iz -
kļūšana no tās ir gandrīz bez  ce -
rīga. Pa virsu, tai vietā, lai palī -
dzētu koalicijai tās izmisīgā dar-
bā glābt Latviju no bankrota, 
Tautas partija un Zaļo  un Zem -
nieku savienība draud ar koalici-
jas izjaukšanu un Dombrovska 
valdības gāšanu. 

Vai viņi ir zaudējuši prātu? Vai 
Tautas partijai un ZZS Latvija 

vairs neko nenozīmē, ja viņi no 
tās vairs negūst nekādu personis-
ku labumu?

Latvijas financiālajam līdzsva -
ram ir absolūti nepieciešams 
ieviest nekustamā īpašuma no -
dokli, kuŗš eksistē visās Rie -
tumeiropas valstīs un Amerikā. 

Šis nodoklis ir arī tiesiskāks un 
sociāli taisnīgāks nekā pensiju sa -
mazināšana jau tā trūcīgajiem ve -
cajiem ļaudīm. Bet Tautas par  tija 
un ZZS kategoriski nostājušās pret 
šo nodokli, kas ārpus cita, ļautu 
valdībai arī sabalansēt grū  to bu -
džetu un pildīt SVF noteikumus.

Valdis Dombrovskis izmisīgi 
un godīgi cīnās ar gandrīz ne -
pārvaramām grūtībām, lai ap -
mierinātu SVF prasības un tajā 
pašā laikā glābtu Latviju no jau-
nas polītiskas krizes. Man viņa ir 
žēl. Viņš ir pelnījis latviešu tautas 
sapratni un līdzjutību. Šajā Lat -
vijai tik grūtā brīdī viņš cīņu 
neatstāj kā Tautas partijas bijušais 
veselības ministrs Eglītis, bet 
paliek cīņas laukā, kur saņem 
sitienus no visām pusēm.

Aina Rodriguez-Mata    

Laikraksta Laiks nr. 39. pirmā 
lappuse veltīta Ziemeļkalifornijas 
Latviešu skolai. Notikums ap  svei -
cams, tikai jautājums: kas tie par 
meiteņu zēniem, kas tur mācīsies: 
Māra Lipacis, Isabella Lipacis, 
Laila Birznieks, Maija Dindzāns. 

Ilze Šīmane, 
Kalamazū, MičiganāFo
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Trīs Latvijas tenori ASV

Trīs Latvijas tenori Miervaldis 
Jenčs, Nauris Puntulis un Guntars 
Ruņģis ar jaunu koncertprogram-
mu „Bel Ami” viesojās pie tau -
tiešiem Amerikas kontinentā. 
Kon  certbraucienu rīkoja latviešu 
kultūras biedrība TILTS. Tilts 
starp pasaulēm, sajūtām, skatie-
niem, domām. 

ASV – Amerikas Savienotās 
Valstis. Katra pavalsts – kā at -
sevišķa valsts, katrs latviešu 
centrs atšķirīgs un tomēr līdzīgs 
sava vārda brāļiem. Ar līdzīgu 
auru, gandrīz to pašu smaržu, 
ļoti atšķirīgiem, bet laipnības un 
labestības ziņā līdzīgiem ļaudīm. 
Ne mirkli nepamet sajūta, ka 
uzstājamies Latvijas kultūras 
namos – Madonā, Sabilē vai 
Mazsalacā. Visur izteikta māju 
sajūta. Mūsu pirmais koncerts 
notiek Katskiļos. 

Katskiļi – kā labs kalnu vīns ar 
savu svelmaino un reizē veldzes 
pilno dvašu. Pats tūres sākums. 
Saiknes atjaunošana ar aizoke-
aniju. Tainas Laiviņas visu re -
dzīgās acis, visu saprotošā sirds.

Priedaine – pilnīgi citas sajūtas. 
Publika, kuŗa katru reizi jāiekaŗo 
no jauna. Ja esi patiess, zāle uz -
gavilē. Priedaine man asociējas 
ar ļoti jaukiem cilvēkiem – Ilonu 
un Jāni Studentiem. 

Ilona un Jānis Students. Pilnīgi 
atsevišķa pasaule pasaulē. Ilo -
na – atvērta dvēsele, sievišķīgs 
šarms. Jānis – latvietības un 
godīguma simbols. Ilona teic, ka 
Jānis ar savu darbu ir pelnījis 
„trīs stūru ordeni”, bet es, ar 
smiekliem viņu labojot, stāstu, 
ka ordenis saucas „Triju Zvaigžņu 

ordenis”. Nav nozīmes nosauku-
mam, bet svarīgi, ka Jānis ir pel-
nījis šo godpilno Latvijas valsts 
apbalvojumu. Īstenais TILTA 
balsts.

Salas baznīca. Laba parfīma 
aromāts, melnā un baltā domi-
nante. Klasika, mīlestība uz 
operu, skan Hozē, Nemorīno un 
Džonsona ārijas. Publikā vēr -
tējošas un dzirdīgas ausis. Nu, 
puikas, rādiet, ko mākat! No -
dziedāji labu augšējo skaņu, ats-
kan „bravo!” saucieni. „Mētro -
polītena opera ir mūsu otrās 
mājas,” – to pauž nopietnās sejas. 
Izdodas atbruņot arī šo prasīgo 
publiku. Arī ar humora izjūtu 
šiem ļaudīm viss kārtībā.

Laima Veide – sievišķība, ele-
gance, bērza meiju smarža, 
saprotoša namamāte. Aija Pelše-
jūtīgums, atvērtība, kārtības 
mīlestība.

Pa vidu starp koncertiem 
Ņujorkā mūzikla „Mati” ap  mek -
lējums. Vienā vārdā – satriecoši.

Bostona. Publikas vairāk, nekā 
organizātori bija domājuši. Šos 
vārdus visā tūres gaŗumā dzir -
dējām vairākkārt. Publika izlu -
tināta ar labu mākslinieku 
priekšnesumiem, tomēr atsau -
cīga un silta. Rasma Galiņa – 
iejūtība, izpalīdzīgums.

Jānis Bībelnieks – mūsu tūres 
grafika sastādītājs. Vienā vārdā 
sakot, motors.

Montreala negribēja mūs 
dzirdēt. Iemesls – neskaidrs. Mū -
su laime – nelaimē. Trakajiem 
pieder pasaule! Laižam uz 
Floridu! 

Koncerts St.Pētersburgā. Pal -
dies turienes aktīvistiem Andrim 
Ritumam, Ilmāram Dzenim un 
citiem par operatīvitāti. Pāris 
dienās apziņots krietns klausītāju 
pulks, kas gatavs klausīties mūsu 

priekšnesumu. Pat brāļi lietuvieši 
sanākuši kuplā skaitā. 

Ko dara mākslinieki brīvajā 
laikā? Nauris, Miervaldis un 
Gints dodas makšķerēt. Mier -
valdis noķeŗ savu leģendāro hai -
zivi, kuru pie Baumaņiem arī 
uzcep un notiesā. Daina un 
Bruno Baumaņi – viesmīlības 
eta  lons.  Es dodos uz Eduarda 
Liedskalniņa būvēto koraļļu pili. 
Paldies sirds cilvēkam Pēterim 
Ozolam, kuŗš mani turp aizve-
da!

Toronto.  Koncerts „Sveču 
gaismā.” Koncerta dienas rītā 
uzsprādzis elektrības transfor -
mātors pie latviešu centra. Agra 
Vāgnere visu kontrolē. Nav noti-
cis nekas ārkārtējs, koncertam ir 
jānotiek, un par to rūpējas Agra. 
Gaismas nav, bet tas netraucē 
mūzikai. Visapkārt sveču jūra, 
spokainas ēnas, mistisks noska -
ņojums, karstums, aplausi ...

Atceļā uz ASV kļūstam par 
zilajiem cilvēciņiem, jo tādā krā -

sā ir Kanadas puses lietus  mēte -
līši, kuŗi mums jāuzvelk, lai ar 
kuģīti varētu piebraukt tuvāk 
Niagaras ūdenskritumam. Jūties 
sīks un mazs dabas spēku un to 
radītāja Dieva priekšā.

Klīvlandē ierodamies vēlu 
naktī. Visi dusmīgi, bet neesam 
vainīgi, ka mūsu sagurušās sejas 
ASV imigrācijas dienesta dar-
biniekiem likās stipri aizdomīgas 
un mūsu identitāte tika pār -
baudīta veselas trīs stundas. 
Klīvlande – centrs ar dziļām kul-
 tūras tradicijām. Latviešu tautas 
dziesmu „Saulīt vēlu vakarā” 
veltījām tai saulē aizgājušajai 
mūsu labai draudzenei Dagnijai 
Strautnieks. Balsis trīcēja no 
saviļņojuma. Pēc koncerta dzirk-
stīja humors. Katru nakti līdz 
četriem rītā polītisks disputs ar 
saimniekiem Zigurdu un Astrī-
du Rīderiem. Jauka patērzēšana 
ar Jāni Strautnieku. Stipri ļaudis! 

Detroita – koncerts mājas 
atmosfairā. Publika sēž ļoti tuvu 
skatuvei. Sirsnība – sinonīms 
Detroitai un Līgai Jēkabsonei. 
Un, protams, Ilgvars ar savu 
pasakaino steiku un izcilajiem 
vīniem.

Kalamazū – dziedam resto -
rānā. Kabarē atmosfaira labi iet 
kopā ar mūsu „Bel Ami”  pro-
grammu. Otrā dienā brauciens 
ar pon tonu laivu pa Gaŗezeru. 
Paldies Maldai Vīksnai–Kle -
mentai un italiešu mammai, kā 
mēs viņu saucām, par šo lielisko 
atpūtu!

Milvokos – ļoti daudz ap -
meklētāju, arī Latvijas latviešu, 
kā viņus šeit sauc. Man jau šķiet, 
ka tas nav īsti pareizi – dalīt mūs 
Amerikas un Latvijas latviešos. 
Esam taču viena tauta. Koncertā 
jauka gaisotne. Vairākas tautas 
dziesmas klausītāji dziedāja kopā 
ar mums.  Andris Magurs uzde-
vumu augstumos. 

Čikāga – vienmēr izcēlusies ar 
elitāru publiku. Ļoti labi saprot 
jokus, laikam Čikāgas Piecīši 
Armands Birkens un Alberts 
Legzdiņš labi piestrādājuši. Al -
berts sacīja: „Šis ir otrs labākais 
koncerts, kādu es jebkad esmu 
dzirdējis”. Uz manu jautājumu, 
kurš tad ir pirmais, viņš atbildēja: 
„Protams, ka Čikāgas Piecīšu”.

Mineapolē – koncerts īstā 
teātrī, diemžēl Latviešu biedrības 
namu nācies pārdot. Perfekts 
skaņu režisora un gaismotāja 
darbs. Mana dzimšanas diena. 

Vēlējums visiem latviešu cen-
triem iegādāties nelielu, bet 
kvalitātīvu skaņas aparatūru, lai 
māksliniekiem nav jāvadā līdzi 
smagās kastes.

Brauciens uz Sietlu – jauks 
pārdzīvojums. Ceļš sākumā diez-
gan vienmuļš. Pārsteidzoši pla -
šumi, visur sakopti lauki. Tad 
Teodora Rūzvelta Nacionālais 
dabas parks. Atkal cita Amerika. 
Ceļu turpinot caur Montānas 
pavalsti, cita ainava – kalni, kalnu 
ezeri. Nedaudz pagrēkojām, 
iebraucot nelielajos ceļos. At -
spirdzinoša pelde kalnu ezerā, 
skaists saulriets. Tik skaisti skati, 
ka apstājāmies, lai fotografētu, ik 
pēc divdesmit minūtēm. Dievs ir 
mīlējis šo zemi. Kā vēstī kāds 
sens stāsts: „Laikā, kad baltie 
gribēja no indiāņiem nopirkt šo 
zemi, indiāņi atbildēja ar pret -
jautājumu: „Kā var nopirkt debe-
sis, zemi, sauli, mēnesi, gaisu?” 
To visu mums Radītājs ir dāvājis 
par brīvu. 

Sietlā kārtējo reizi ieradāmies 
naktī. Namamāte Vaira Pelēķis – 
Christopher  izprotoša. Lutina 
mūs ar lasi skābeņu mērcē un 
citiem okeāna dārgumiem. Vai -
ra – saulīte. Brīvajā dienā izbrau-
ciens ar motorlaivu, kā Vairai 
pa  tika to nodēvēt. Tas beigās 
izrā  dījās gandrīz vai kuģis. 
Paldies Sarmītei Davidsonei un 
viņas kapteinim par šo jauko 
pie  dzī  vojumu Vašingtona ezerā. 
Kon  certs Sietlā mūs pārsteidza 
ar jauku un jauktu publiku. 
Daudz amerikāņu, tāpat arī 
daudz Latvijas latviešu. Pēc kon-
certa uzklausījām desmitiem 
dzīves  stāstu, katrs ar savām 
skumjām un priekiem. Jauki, ka 
cilvēki mums uzticas un pieņem 
par savējiem. 

Nākamajā dienā zivju tirgus 
apmeklējums. Indiāņu veikalos 
savām kundzēm sapērkamies 
krāšņas rotas.

Sanfrancisko klimats mūs 
sagaida ar pamatīgu vēsumu, to 
kompensē jaukā uzņemšana pie 
Ivetas Kalnozolas. Ieradusies arī 
Nauŗa sieva Sandra, lai kopā ar 
savu vīru nosvinētu „Pērļu kā -
zas.” Trīsdesmit gadu nodzīvot 
kopā – tas, nudien, nav nekāds 
joks. Kopīgais noskaņojums lie-
lisks, tāpēc arī koncerts jau no 
pirmās dziesmas aiziet uz 
„urrā!”

Tālāk mūsu ceļš ved uz 
Losandželosu. Sen nebijām tur 

bijuši. Brīnišķīga publika, ļoti 
labs koncerts, bet tad koncerta 
pašā kulminācijā ar lielu blīkšķi 
uzsprāgst viena no mūsu skan -
dām. Koncertu pabeidzām kla-
vieŗu pavadījumā. Paldies Pau-
lam Berkoldam un viņa kundzei 
Andrai par fantastisko uzņem-
šanu. Nākamajā rītā atspirdzino-
ša pelde okeānā. Tik lieli viļņi, ka 
krakšķ kauli, nirstot ūdenī. Laika 
maz, jādodas pēc miljoniem uz 
Lasvegasu.

Lielajā spēļu pilsētā dodamies 
uz izrādi „La Reve”. Trūkst vārdu, 
lai aprakstītu iespaidus, kādus uz 
mums atstāja iestudējums uz 
ūdens. Bija gan cirks, gan balets, 
gan ūdens akrobātika. Tāds 
iespaids, ka visi dalībnieki ir 
olim   piskie čempioni. Nekas la -
bāks līdz šim šajā žanrā nebija 
redzēts.

Ceļš nepielūdzami ved tālāk. 
Nu jau savām acīm ieraugām 
Lielo kanjonu. Pilnīgi dabiski 
veidojies pasaules brīnums.

Nebraska – Linkolna. Labākais 
steiks pasaulē. No šīs vietas ap -
meklēšanas sirdī palicis patrio-
tisks lepnums, jo šeit universitātē 
studējis mūsu valsts bijušais 
prezidents Kārlis Ulmanis. Ārijs 
Liepiņš izrādījās izcils stāstnieks 
un gīds. Lielisks Ulmaņa dzīves 
pārzinātājs. Cilvēks ar dzejnieka 
dvēseli. Šķiroties visiem asaras 
acīs, un lūgums iegriezties vēl 
kādu reizīti, jo bija jādzird sāpīgs 
stāsts, ka Linkolna reti tiekot 
iekļauta mākslinieku maršrutā.

Indianapolē dzīve kūsāt kūsā. 
Latviešu sabiedriskais centrs no -
dots labās rokās. Pie vadības 
grožiem policists Andris Bērziņš. 
Ja citur centrus pārdod, tad šeit 
tiek veikti būvniecības darbi cen-
tra uzlabošanai. Nopirkta jauna 
apskaņošanas aparātūra un 
daudz kas cits.

Visbeidzot tūres pēdējā pietu-
ra – Vašingtona. Mūsu vidū kle-
 jojošais vīruss atradis mājvietu 
mūsu kaklos. Pamodies koncerta 
dienas rītā, Nauris mani uzrunā 
basa balsī. Arī man un Mier -
valdim balsis skan zemāk nekā 
parasti. Koncertu dziedam vienā 
daļā. Viss izdodas lieliski. Paldies 
Anitai Jubertei par sapratni. Pēc 
koncerta sirsnīga pasēdēšana ko -
pā ar jaukiem tautiešiem Krēsliņu 
mājās. Un, protams, nebeidza-
mas polītiskās diskusijas par 
situāciju Latvijā, ASV un pasaulē. 
Galvenais, ka nebija vienaldzīgo. 
Prieks, ka tikām ielūgti uz 
pieņemšanu pie Latvijas vēst-
nieka ASV – Andreja Pildego -
viča. Patīkamas sarunas un visa 
laba vēlējumi.

Un tad, ar Dievu, Amerika, 
mūs gaida Latvija! Sirsnīgs 
PALDIES visiem jaukajiem cil -
vēkiem, kuŗi mūs uzņēma savās 
mājās, izmitināja, baroja, ap  -
čubināja un ļoti, ļoti lutināja!

Paldies tūres organizētājiem, 
Latviešu kultūras biedrībai 
TILTS!

                                     
Ar cieņu 
raksta autors – Guntars 

Ruņģis. Tāpat sveicienus sūta 
koncertmeistars  Gints Bērziņš 
un mani kollēgas – tenori 
Miervaldis Jenčs un Nauris 
Puntulis.                             

 Ceļojuma iespaidu impresijas
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Fragmenti no publikācijām

2002. gads
„Atveriet sirdis 

laimei!”
No Valsts prezidentes Vairas 

Vīķes-Freibergas uzrunas tautai 
Jaunajā gadā.

„Ir jauns gads, ir pavērta jauna 
lappuse mūsu dzīvē. Smilšu 
pulksteni, kas mērī laiku, esam 
apgriezuši otrādi, un tas sāk 
skai  tīt dienas atkal no jauna, no 
pir mā janvāŗa. Un tā ir mūsu 
iz  devība atjaunoties un saprast, 
ka katra jauna diena, katrs jauns 
gads – tā ir jauna izdevība. 
Jauna izdevība sasniegt to, ko 
sirds kāro, ko vēlētos, ko esam 
iece  rējuši, un jauna izdevība 
panākt to, kas būtu sasniedzams, 
par ko vēl jācīnās, pie kā vēl 
jāpiestrādā. 

Šis ir gadu desmits, kad varam 
jau raudzīties atpakaļ uz desmit 
neatkarības gadiem. Mēs iegu -
vām neatkarību laimīgā gadā, 
ko vienādi lasām no viena gala 
un no otra. 1991. gads atnesa 
mums brīvību un neatkarību. 
2002. gads arī vienādi lasāms 
no abiem galiem. Un es esmu 
pārliecināta – arī tas mums būs 
laimīgs. 

Prieks un laime rodas no tā, 
kāda ir mūs pašu attieksme pret 
pasauli. Atveiet savu sirdi, un 
laimei būs izdevība tajā ieplūst. 
Un es novēlu visiem un katram 
no Jums veiksmi šajā nākamajā 
gadā!” (05.01.)
Brīvības pieminekļa 
atjaunošanas fonda 
priekšsēdis Raimonds Bulte 

paziņoja, ka veiksmīgi īstenots 
fonda statūtos  izvirzītais pirmais 
punkts – Brīvības piemineklis ir 
pilnīgi restaurēts. Brīvības 
piemineklim no 1998. gada 
13. jū  nija līdz 2001. gada 1. de -
cembrim Latvijā un ārzemēs 
kopā saziedoti 608 949 lati. 
(05.01.)
8. Saeimas vēlēšanās

5. oktobrī uzvarēja Einara 
Repšes vadītais Jaunais laiks, 
iegūstot 26 mandātus. PCTVL 
ieguva 24, Tautas partija – 21, 
Zaļo  un Zemnieku savienība – 
12, Latvijas Pirmā partija – 10, 
Tēvzemei un Brīvībai – 7 
mandātus. Vēlēšanās piedalījās  
73% vēlētāju. (12.10.)   

2003. gads
Paldies Kārlim 

Ulmanim
Neparasti izcila, ārkārtēja 

parādība – tā vārds „fainomens” 
skaidrots svešvārdu vārdnīcā. 
Tāda bija Ulmaņlaika Latvija. 
Lai ko par Kārli Ulmani šodien 
saka intelektuālie snobi un cilvēki 
ar noslieci visu ciniskot, tāda 
nacionālās pašapziņas uzrāviena 
un saimnieciskās rosības Latvijā 
vairs nav bijis. 

Stāvot pie tēlnieka Ulža 
Kurzemnieka veidotā K. Ulmaņa 
pieminekļa, jādomā par mūsu 
šodienu un rītdienu. Interesan -
ti – ko Kārlis Ulmanis teiktu par 
grandiozos apmēros notiekošo 
Latvijas izlaupīšanu, par Latvijas 
tirgus pārpludināšanu ar ārzem-
ju ražojumiem un citām nejēdzī-
 bām?  

Kārlim Ulmanim par viņa 
labajiem darbiem paldies ir 
pateikts. Vēl vienam Latvijas 

dēlam, kas kopā ar daudziem 
gāja moku ceļu un guļ svešas 
zemes nezināmā kapā, tagad ir 
vieta, kur godināt viņa piemiņu. 
(02.08.) 

Anda Līce
*
Monumenta autori ir tēlnieks 

Uldis Kurzemnieks un architekts 
Agnis Lukševics. Kārlis Ulmanis 
bronzas skulptūrā attēlots ar 
platmali rokā, kas piespiesta 
krūtīm, it kā sveicinot. Vieta 
piemineklim izraudzīta parka 
stūrī iepretim pašreizējai Rīgas 
domes mītnei. Tas ir Latvijas 
Ārlietu ministrijas nams, kas 
ilgus gadus bija Kārļa Ulmaņa 
darba un dzīves vieta. Uz svinīgo 
notikumu bija ieradušies Latvi   jas 
Zinātņu akadēmijas goda dok-
tors Emīls Dēliņš no Austrālijas 
un tautsaimnieks Dainis Rudzītis 
no ASV. Viņi, tāpat kā rīdzinieks 
Gunārs Meierovics, ir Kārļa 
Ulmaņa krustdēli.

Tauta teica „jā” 
Latvijas nākotnei.
Par iestāšanos Eiropas Sa -

vienībā 20. septembrī nobalsoja 
67% Latvijas balsstiesīgo iedzī -
votāju, pret 32,3%, nederīgas 
bal  sošanas zīmes bija 0,7%. 

Tūlīt pēc provizorisko tautas 
nobalsošanas rezultātu pa  zi  ņo -
šanas Latvijas tautu par pareizi 
izdarīto izvēli apsveica Valsts 
prezidente  Vaira Vīķe-Freiberga 
un Ministru prezidenta Einars 
Repše. Latvija ir atgriezusies 
savās īstajās mājās Eiropā. Esam 
iestājušies Eiropas demo krā  tis-
kāko un visaugstāk attīstīto val-
stu saimē un līdz ar to novilkuši 
robežu uz mūžīgiem laikiem 
austrumos no mūsu valsts.   

2004. gads
Latviju uzņem 
NATO un ES

Briselē 2. aprīlī pie NATO 
galvenās mītnes tika uzvilkts 
Latvijas un pārējo sešu jauno 
dalībvalstu karogi. Baltijas val-
stis oficiāli pievienojušās Zie -
meļ atlantijas līguma orga -
nizācijai, Latvija ir viena no 26 

līdztiesīgām partnerēm.
Skaistā, saulainā 29. marta 

pēcpusdienā Baltā nama Rožu 
dārzā ASV prezidents Džordžs 
Bušs apsveica septiņu jauno 
NATO dalībvalstu prezidentus. 
Viņš pieminēja NATO jauno 
dalībvalstu sasniegumus cīņā 
pret terrorismu un uzsvēra katras 
valsts ieguldījumu drošības 
pasākumos Afgānistānā vai 
Irakā, latviešu un igauņu militāro 
sapieŗu darbu Irakā.

Sveika, Eiropa! 
Doma laukumā 1. maijā svinīgā 

ceremonijā, kas bija veltīta 
Latvijas dalībai Eiropas Savienībā, 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga sacīja, ka tā stunda ir 
situsi, tā diena ir pienākusi. Mēs 
esam kļuvuši par pilntiesīgiem 
dalībniekiem 25 valstu brīv  prā -
tīgā, brālīgā saimē. 

Par spīti visiem šķēršļiem, mēs 
esam panākuši, ka svinam šeit 
Latvijā, mēs pacelsim to pašu 
karogu, ko paceļ vēl deviņās citās 
jaunajās ES valstīs, ko kopā ar 
mums citi paceļ savās zemēs. 
Mēs esam kļuvuši par Eiropas 
pilsoņiem, un mūsu rokās ir ne 
tikai savu Latviju veidot skaistu, 
baltu cēlu un pazīstamu citiem, 
mūsu rokās ir arī veidot Eiropu – 
visu mūsu kopējās mājas – tādu, 
par kuŗu mēs visi varētu priecāties 
un būt lepni. 

Vienotas Eiropas 
himna

Tā ir ne tikai Eiropas Savienības 
himna, bet arī himna Eiropai 
plašākā nozīmē. Tā ir Bēthovena 
1823. gadā komponētās Devītās 
simfonijas melodija.

Šīs simfonijas pēdējai daļai 

Ludvigs van Bēthovens uzrakstīja 
mūziku ar Frīdriha Šillera 1785. 
gadā sarakstītās “Odas priekam” 
vārdiem. Dzejolis atklāj Šillera 
ideālistisko redzējumu par to, kā 
visa cilvēce kļūst brāļi - ideju, 
kurai piekrita arī Bēthovens.

Eiropas Padome (tā pati 
organizācija, kas izveidoja 
Eiropas karogu) 1972. gadā 
pieņēma Bēthovena “Odas 
priekam” temu par savu himnu. 
Tā lūdza plaši pazīstamajam 

diriģentam Her -
bertam fon Ka -
ra janam uz  rak -
stīt trīs instru -
mentālos aran-
žējumus – kla-
vieru solo, pū  -
šamajiem in  -
strumentiem un 
simfoniskajam 
orķestrim. Bez 
vārdiem, mū  -
zikas uni  ver -
sālajā valodā šī 
himna izsaka 
brīvības, miera 
un solidaritātes 
ideālus, kas ir 
Eiropas pamatā.

ES valstu un 
valdību vadītāji 
1985. gadā to 
pieņēma par 
Eiropas Sa   vie -
nības oficiālo 
himnu. Tā ne -
aizstāj dalīb -

valstu himnas, 
bet gan cildina 

vērtības, kas tām ir kopīgas, un 
to vienotību, saglabājot atšķi -
rības.

Līksme, dievu liesma spožā,
Elizijas lolojums,
Ļauj nu beidzot gaitā možā
Ieiet tavā templī mums. 
Tuvi top, kas reiz bij tāļi,
Ciešāk sieti tie ik brīd.
Visi ļaudis kļūs nu brāļi
Kad tavs spārns tiem pāri slīd. 
(Atdzejojis Valdis Bisenieks 

2004. gada februārī)

Futbolistu 
pārsteigums

Latvijas futbola valstsvienība 
treneŗa Aleksandra Starkova 
vadībā guva izcilu panākumu, 
iekļūstot Eiropas meistarsacīkšu 
finālā. Mūsu futbolisti ar vienu 
no lielā futbola grandiem – 
Vāciju nospēlēja neizšķirti – 0:0.

2005. gads 
Rīgā viesojās 

ASV prezidents 
Džordžs Bušs

Rīgā 6. maijā viesojās ASV 
prezidents Džordžs Bušs. Viņš 
Mazajā ģildē teica runu. Daži 
izvilkumi.

Baltijas valstis ir piedzīvojušas 
vienu no visdrāmatiskākām 
pār  vērtībām mūsdienu vēsturē, 
no apspiestām tautām pār -
vēršoties NATO sabiedrotajās 
un ES dalībvalstīs nedaudz ilgāk 
kā gadu desmitā. Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas cilvēki 
parādījuši, ka brīvības mīlestība 
ir stiprāka nekā imperijas griba. 
Un arī tagad jūs esat par brīvību 
pāri jūsu robežām, lai citiem 
ne  vajadzētu ciest netaisnības, 
ko esat pieredzējuši jūs. Ame -
rikas cilvēki apbrīno jūsu garīgo 
drosmi brīvības sa  sniegšanā. 

Baltijas valstis nebija Otrā 
pasaules kaŗa iesācēju starpā. 
Kaŗa cīņas šeit atnāca pēc dikta-
toru slepena pakta. Kad sākās 
kaŗš, daudzi šajā reģionā 
parādīja drosmi. kad marionešu 
valdība pavēlēja Latvijas flotei 
atgriezties ostā, astoņu kravas 
kuģu jūrnieki izvēlējās palikt 
jūrā zem brīvās Latvijas karoga, 
palīdzot ASV apgādes flotei 
vadāt kravas pāri Atlantijai.

Līdz kaŗa beigām seši Latvijas 
kuģi bija nogremdēti un airāk 
nekā puse apkalpes locekļu 
zaudēts. gandrīz visi izdzīvojušie 
palika uz dzīvi Amerikā, kļuva 

par pavalstniekiem, ar ko mēs 
ļoti lepojamies. Kādā Amerikas 
pilsētā vienu ielu nosauca par 
Ciltvairas ielu – tāds vārds bija 
vienam no nogremdētajiem 
Latvijas kuģiem. Mūsu valsts 
vienmēr bijusi pateicīga par 
Latvijas draudzību. Un Latvija 
vienmēr varēs baudīt Amerikas 
draudzību.    

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons

Kārļa Ulmaņa piemineklis 
Rīgā

NATO karoga svinīga pacelšana Rīgas pils 
Svētā Gara tornī, Latvijai kļūstot par NATO 
dalībvalsti

Svētki Doma laukumā Rīgā par godu Latvijas uzņemšanai 
Eiropas Savienībā
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Laiku pa laikam abi vēstuļnieki 
viens otram raksta par veselību. 
Tā Teodors Zeltiņš (1984. g. 
9. maijā) raksta;

Tad nu mēs, vecīši, ar mierīgu 
sirdi varēsim atpūsties. Es to esmu 
jau sācis, kaut arī ne tikai slinkuma 
pēc. Tu jau izslimojies agrāk, kad 
ķermenim bija lielāka pre testība 
pret visādām kaitēm. Man toties 
laimējās līdz vecumam izdzīvot 
bez kādas nopietnākas slimošanas. 
Un nu sabrukušas vir  sū visādas 
kaites, ka vairs lāga neturos kopā. 
Tādēļ gribot negribot bija jā -
pasmaida, pārlasot Tavu „Trešo 
zvanu”, kur Tu mani esi pieminējis 
kā spēcīgi noaugušu priekotāju. Nu 
no tāda maz kas pāri vairs palicis. 
Un lai stiprāki dzērieni nenogāztu 
mani gar zemi, neesmu tos lietojis 
ilgu laiku. Tāpat no mājas pavisam 
reti kad izkustos laukā. Par to, kas 
ņu  jorkiešu sanāksmēs notiek, pa 
laikam piezvanīdami, mani in -

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

Reinis Ādmīdiņš

formē draugi.
Pēc dažām nedēļām Anšlavs 

Eglītis (1984. g. 27.maijā) raksta 
par savu veselību:

Es turos no fiziķiem pēc iespējas 
nostāk, nelietoju arī nekādas zā -
les, lai nemaitātu nieres un ak  nas. 
Ja viņi sāktu mani tuvāk pētīt, 
noteiktu atrastu veselu lēveni 
kaišu. (..) Es mūžam jaunībā ar 
diloni kaudamies, nedomāju, ka 
nodzīvošu tik ilgi. Mans Rīgas 
dakteris Dz. Hach piesolīja ap 
40 g. mūžu.

Kādā vēstulē (19.09.84.) An -
šlavs Eglītis savu vēstuļu draugu 
Teodoru Zeltiņu uzrunā tā:

Mīļais Amadeus! (Tas, kā zināsi, 
ir precīzs Teodora un Teofila 
latīnisks tulkojums).

Un viņš pieņem „jauno vārdu” 
1984. gada 8. oktobrī: 

Paldies par pagodinājumu, 
piešķirot man jaunskanīgo Ama -
deja vārdu, kas skan ne mazāk 

skaisti kā Mocarta mūzika. Teo -
dora vārds jau apmēram atbilst 
tautas izteicienam – tas jau ir 
tāds Dieva dots cilvēciņš. Tā arī 
Zinaīda Lazda, caurcaurēm lat-
viska būdama, sauca mani un 
arīdzan vēstulēs uzrunāja par 
Dievdoti! Atceros, ka vārda dienā 
viņa mani apsveica: „Esi sveici-
nāts Dievdoša dienā!”

 Biežāk abiem jāsarunājas par 
literātūras norisēm Latvijā. 
T. Zeltiņš 1985. gada 8. maijā 
raksta: 

Gunars Saliņš man piespēlēja to 
Kultsakaru komitejas izdoto grā -
mateli ar Tomas, Stumbra, Krās-
lavieša un Monikas Zariņas dze -
joļiem. Kādā no rakstiņiem tur bija 
slavināts arī Guntis Zariņš, kas 
esot bijis pats pirmais kultsakaru 
tiltu cēlājs. Man gan par Gunša 
braucienu palikušas prātā citādā-
kas ziņas – ka tagadējie slavinātāji 
toreiz bijuši ar viņu pavisam 

neapmierināti. Vai katru dienu 
ciemiņš bijis piedzēries, un kādas 
kolchoza cūku kūts apskatē pakritis 
mēslos. Tad vairākas dienas viņš 
no uzraugiem atrāvies un pazudis, 
uzdzīvodams ar Rīgas skuķiem. 
Guntis Zariņš jau bija dīvains 
karakteris, kāds man palicis prātā 
no viņa ciemošanās Saliņa mājās. 
Dzerdams ar skaļu muti klāstījis 
savus uzskatus. Tad teica, ka jāejot 
drusku nogulēties. Pēc apmēram 
pusstundas jau bija atpakaļ pie 
galda un runāja kaut ko pavisam 
pretēju tam, ko tikko bija runājis.  

1986. gada 6. maijā T. Zeltiņš 
apsveic Anšlavu Eglīti par 
publikāciju Laikā:

Tev īpašu pateicību gribu izteikt 
par leišu autora grāmatas at -
stāstījumu, kur aprakstīti krievu 
gājieni, okupējot Lietuvu. Par 
Smetonu jāsaka, ka viņš ir bijis 
krietni gudrāks par mūsu Pre -
zidentu (avīzē pavēlēja rakstīt ar 

lielo burtu). Ulmanis tik tiešām 
darīja to – apstiprināja krievu 
iecelto valdību  – ko Smetona jau 
bija paredzējis un labāk atstāja 
savu zemi, nekā atļāvās tādu 
apkaunojošu rīcību. Kaut arī leiša 
vārdu daudzi no mums izrunāja 
ar tādu kā nievības pieskaņu, 
viņiem ir bijušas stingrākas mu -
guras par mūsējām. Kad es vēl dzī-
 voju Īstonā, Pensilvēnijā, rei  zēm 
aizgāju uz leišu klubu. Un tur bija 
jādzird par latviešiem dažas ne 
sevišķi glaimojošas izteikas. Pie -
mēram, mūsu šucmaņi Lie  tuvas 
mežos esot vajājuši tos leišus, kas 
tur slēpušies, vairoties no iesauk-
šanas leģionā. Mēs jau cīnījāmies 
gan pret cara tētiņu, gan Ļeņina 
sarkano imperiju, būdami pat 
Ļeņina miesassargi, un varonīgajās 
leģiona divīzijās. Vai kāds reiz 
saskaitīs, cik vīru tā no mūsu 
mazās tautiņas esam zaudējuši.

(Turpinājums sekos)

(Nobeigums)
 Un ko darīt kritiķiem?
Novilkt robežu savai territori-

jai. Es par šiem neizteikšos, jo 
viņi mani personiski nesaista. Es 
tomēr esmu dzīvs cilvēks, un 
katram ir tiesības uz paš  no  teik   -
šanos. Ir jautājums, ko mēs ak -
ceptējam un ko mums uz   spiež. 
Var jau visi izskaidrot no so -
cioloģiskā, psīcholoģiskā, no po -
lītiskā viedokļa. Visu var skaid-
rot. Un atbildēt uz jautājumu, 
kāpēc tas tiek darīts tieši tā. Ja ir 
šausmīgs protests pret kaut kā -
dām nebūšanām, tad varbūt no -
cirstā govs galva ir vietā. Bet tur 
nebija nekāda skaidrojuma. Un 
Anglijā arī nekas ļauns tai brīdī 
nenotika, lai māksliniekam tā 
vajadzētu tā darīt.

Bet ko lai dara vienkāršais 
skatītājs?

Nu, ja viņam ir grūti šo mākslu 
pieņemt, lai nemaz neiet iekšā. 

Vai arī lai ieiet, noskurinās un iet 
ārā. Tiešām tik daudz tiek uz -
spiests augstās mākslas vārdā, ka 
skatītājam ar to pašam jātiek 
galā. Varbūt viņš spēj gudrāk 
izprast nekā es vai jūs. Ko var 
zināt? Pamatā jau kritiķis ir tas, 
kas ieska, vismaz Amerikā tā ir. 
Ir jau arī ļoti lieli „speciālisti”, kas 
lasītājam spēj iestāstīt un panāk, 
lai publika akcepē šīs  lietas. Un 
tad galerijas īpašnieks uzdzen 
cenu. Bet tā jau visa ir iestāstī-
šana. Agrāk izšķīrēja bija publika. 
Bija pat kautiņi, piemēram, kad 
neatzina Stravinski, klausītāji sa -
kāvās ar lietussargiem. Bet tagad 
tā vairs nav. Tagad visi ir ļoti pie-
 klājīgi.

Kādos rāmjos turas latviešu 
māksla?

Latviešu mākslā izlēcieni ir 
diezgan izolēti. Vispārīgā mākslas 
aina turpina caurmērā diezgan 
atturīgo pieeju lietām, bet izlecēji 

atkal tiek slavēti. Tie galīgie ab -
surdi, kur kādu dunci ieduŗ un 
uzliek vēl kliedzošu virsrakstu 
vai pieraksta kādu prastību, 
domāju, aizies.

Vai amerikāņi pazīst mūsu 
māksliniekus? Vai viņi ir spējuši 
panākt arī starptautisku 
atzinību?

Protams, ka tādi ir, un ne viens 
vien. Edvīns Strautmanis, Vija 
Celmiņa, Voldemārs Avens, Lai -
monis Eglītis u.c. ar labiem pa -
nākumiem piedalās lielās izstā -
dēs, saņem balvas un at  zinību 
starptautiskā mērogā. Ļoti aktīvi 
ir Annusa bērni – Anna un Juris. 
Abi lieliski mākslinieki. Jānis 
Vācijā vairāk pievērsies foto -
grāfijai. Bet Anna ir Bruklinas 
Mākslinieku apvienības valdē, 
organizē lielas izstādes, kuŗās 
piedalās amerikāņu mākslinieki 
no visa reģiona. Un tajā pašā 
laikā viņi piedalās arī visās mūsu 
izstādēs Amerikā. Anna savu vī -
ru – Tomu Hāgenu, nelatvieti, arī 
ierāvusi mākslā. Viņš ir ļoti labs 
reālists. Brīnišķīgs, izsmal  cināts 
mākslinieks. Visa Annusu ģime -
ne ir viens liesmojošs latviskais 
ugunskurs. Annas dēls aprecēja 
ķīnieti, arī mākslinieci.  Kas tur 
liesmos, nezinu.

Vai latvieši vēl turas kopā, 
vēlas tikties?

Jā! Joprojām! Katru gadu sa -
tiekamies Dziesmu svētkos Kat -
skiļos, rīkojam izstādes. Un ik pa 
brīdim notiek pārsteigumu pil-
nas tikšanās. Piemēram, līdz 
2000. gadam neko nezinājām par 
grafiķi Jāni Vinteru – viņš Mi -
sisipi universitātē māca grafiku 
un dizainu. Abi kopā ar sievu, 
amerikānieti, ieradās Kaskiļos. 
Līdz tam bija tik aizņemts savā 
darba dzīvē un pēkšņi bija radu-
sies vajadzība pēc mums. Radās 
vajadzība Latvijai dāvināt stipen-
 dijas, grafikas kabinetam Māk -
slas akadēmijā dažādas no  derīgas 
lietas. Nu velk tā Latvija! Un to 
var saprast – dzimtā zeme! Kad 
sāku rakstīt, Auseklis Ozols 
Filadelfijā mācījās vēl akadēmijā. 
Bet jau toreiz ļoti izcēlās citu 

vidū. Vienreizējs reālists! Kā ho -
landieši, tikai ar modernāku pie-
 eju. Viņš bija novērojis, ka Ame -
rikā visa māksla ar pievēršanos 
modernismam un abstrakcionis-
mam iet nost no ceļa, ka drīz 
neviens vairs nemācēs zīmēt. 
Viņš aizbrauc uz Ņuorleānu, kur 
reti var sastapt latvieti un divatā 
ar sievu, amerikānieti, nodibina 
privātu akadēmiju. Tur no pa -
matiem māca anatomiju, zīmē -
šanu, tā, kā to māca Eiropas 
aka  dēmijās. Šī skola joprojām 
sekmīgi darbojas. Katru semestri 
mācās vismaz 250 cilvēki. Un 
viņš no Ņūorleānas grib uzturēt 
ar mums sakarus. Tā ir men-
tālitāte, kas mūs velk citu pie 
cita. 

Vecākā paaudze sapņoja par 
atgriešanos. Jūsu bērni jau 
uzauguši Amerikā un tur 
laiduši saknes. Cik saprotu, vi -
ņi ir vairāk vai mazāk atturīgi 
jautājumā par atgriešanos. Bet 
ko varat teikt par mazbērniem? 
Vai viņus interesē vecvecāku 
dzimtene?

Jā, mēs sapņojām atgriezties. 
Labi nopelnīt un tad braukt 
atpakaļ. Bet, kad sākām ļoti labi 
pelnīt un bērni paaugās, izmācī -
jās un arī sāka veidot savas 
ģ  imenes, tad tā braukšana uz 
Latviju vairs nebija tik viegli iz -
darāma. Cik tad mēs esam at -
griezušies? Visi iekārtojušies tur. 
Tai paaudzei, kas no bērnu kājas 
tika izaudzināta Amerikā, ir 
daudz grūtāk iedomāties par at -
griešanos. Bet pēdējos desmit 
ga  dos pašiem jaunākajiem ir ļoti 
liela interese par Latviju. Ir vese-
las grupas, kuŗas organizē Ame -
rikas Latviešu apvienība, kas 
brauc vasarās uz Latviju. Brau -
ciens saucas „Sveika, Latvija!” 
Bērni brauc mājās sajūsmā. 
Latviešu bērniem patīk būt kopā. 
Viņi kā traki laužas uz nometni 
Katskiļos. Mācās latviešu dzies-
mas, danco latviešu dančus, bet 
salikt teikumu latviski nav viegli. 
Kad neviens nedzird, viņi  savā 
starpā runā angliski. Bet ir bērni, 
kas ļoti labi runā latviski, pie -

mēram, mana brāļa mazmeita.

 ...Mēs runājam jau pusi die-
nas. Es sen  nebiju tik daudz 
smējusies kā todien. Eleonorai 
ir lieliska humora izjūta. Man 
žēl, ka nav iespējams parādīt 
viņas mīmiku, smieklus, iz -
teiksmīgās pauzes... Man radās 
pārliecība, ka Eleonorai Štur -
mai pieder burvju eliksīrs, ko 
viņa noteikti glabā kādā no 
daudzajiem ceļojumiem atvesta 
krūkā. Jaunības eliksīrs, kas 
brūvēts, zinot īpašu recepti, kas 
nevienam netiek atklāta. Bet 
dažas no sastāvdaļām es uz -
minēju. Tās ir optimisms, la -
bestība un milzīga ziņkārība, 
zinātkāre. Spēja ne tikai redzēt, 
bet arī ieraudzīt un ar ieraudzīto 
dāsni dalīties. Pabeidzot stāstu 
par divām dzīvēm, vēl par vienu 
dienu Eleonoras šā gada vasarā. 
Par zīmīgu dienu, kas, ma  nu -
prāt, ļauj vēl labāk iepazīt šo 
interesanto personību.

Vienu dienu braucu uz Brīv -
dabas muzeju. Tur notika pa -
sākums,  laikam,  Jāņu dienas 
ieska  ņai. Priekšnesuma daļu no -
kavēju. Bet tam nebija nekādas 
nozīmes. Cilvēki gāja ārā, bet es 
devos iekšā. Man vienkārši tur 
patika. Patika būt tajās vecajās 
mājās. Sāku staigāt. Pie katras 
mājas izlasīju visus aprakstus. 
Vienkārši sēdēju un mēģināju 
iedomāties, kā mūsu senči šeit 
dzīvojuši. Es biju tik laimīga, ka 
biju viena pati. Man visu laiku 
bija jādomā par Kalmīti. Kā viens 
cilvēks visu mūžu var gleznot 
rijas! Un tas var neapnikt. Da -
žādās variācijās. Vēl viens motīvs 
viņam bija arkls. Tās lielās rijas ir 
vienreizējas! Es sēdēju pie īstas 
senlatviešu rijas un pārdzīvoju 
to, ko Kalmītis pārdzīvojis. Ne -
varēju tikt projām. Es vienkārši 
sēdēju. Tas man bija liels pār -
dzīvojums. Tā bija skaista svēt -
diena. Skaista, zila debess. Ezers 
tik gluds kā zils spogulis. Tur bija 
Latvijas esence, salikta vienā 
čupiņā. Izgāju no mūzeja, kad 
jau vārtus slēdza ciet.

 Eleonoras Šturmas divas dzīves
Eleonora Šturma sarunājas ar Sarmīti Sīli

Eleonora Šturma (pirmā no labās) ar vīru Arnoldu, brāli 
Voldemāru Avenu, krustmeitu Indru Avenu un Indras meitiņu 
Madelēnu 1998. gada Ziemsvētkos

(11. turpinājums)
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Latviešu polītiskā bēgļa 
Rūdolfa Sana meita Estere 
pirms piec  desmit gadiem Ohai-
 jo pavalstī sāka apmeklēt bēr -
nudārzu, neprazdama ne vārda 
angliski, bet tagad viņa zina 
labāk par visiem, kā stimulēt 
cilvēka sirdi, kad tas ne  pie -
ciešams. ASV prezidents Baraks 
Obama Ņujorkas pavalsts Bu -
falo universitātes profesorei 
Esterei Sanai Takeuči 7. oktobrī 
Baltajā namā pasniedza ASV 
augstāko apbalvojumu par 
technoloģiskiem sasniegu  -
miem –  implantējamo sirds 
defibrillātoru bateriju izgud -
rošanu. Tagad tādas lieto visā 
pasaulē.  Brīdī, kad prezidents 
Baraka Obama pasniedza me -
daļu, uniformā tērpies jūras 
kājnieks nolasīja paziņojumu, 
kuŗā vēstīts, ka apbalvojums 
Takeuči piešķirts par iegul  dī -
jumu ,,sudraba vanadija oksida 
bateriju izstrādāšanā, kas no -
drošina jaudu lielākajai daļai 
pasaulē implantēto sirds de -
fibrillātoru, un pārējiem iz -
gudrojumiem medicīnisko ba -
teriju technoloģijās, kas uzlabo 
miljoniem cilvēku veselību un 
dzīves kvalitāti”. 

Esteres Sanas Takeuči dzīve ir 
pierādījums, ka Amerika pa -
tiešām ir visu iespēju zeme. Bēr -
nībā  latviešu imigrantu meita 
valkāja drēbes, ko māte sašuva 
no auduma atgriezumiem, ko 
tēvs atnesa mājās no zārku fabri-
kas, kuŗā strādāja. Tagad viņa ir 
trešā sieviete pēdējo 25 gadu 
laikā, kas saņēmusi ASV Na -
cionālo zinātnes, technoloģiju 
un izgudrojumu medaļu.

Diemžēl Marija un Rūdolfs 
Sani nepiedzīvoja brīdi, kad mei-
 ta tika godināta Baltajā na  mā, 
saņemot apbalvojumu, kāds sa -
vulaik piešķirts datora pionie-
ŗiem Bilam Geitam (Bill Gates) 
un Stīvam Džobam (Steve Jobs). 
Tomēr viņa par savām sekmēm 
var pateikties vecākiem, kuŗi 
nežēloja pūles un strādāja, stun-
das neskaitot.  

Estere pastāstīja, ka līdz Otrā 
pasaules kaŗa pēdējiem gadiem, 
kad PSRS okupēja Baltijas val-
stis, Sani Rīgā bija ievērojama 
ģimene. Sarkanarmijai iebrūkot 
Latvijā, 120 000 cilvēku tika 
arestēti, daudzi aizsūtīti uz gu -
lagu, tostarp Rūdolfa Sana brāļi. 
Elektoinženieris Rūdolfs Sans 
baidījās, ka viņu gaida tāds pats 

liktenis, tāpēc ar sievu 1945. gadā 
aizbēga uz Vāciju, kur vairākus 
gadus pavadīja bēgļu nometnē. 
1951. gadā viņi ieceļoja Kanzas -
sitijā, tur piedzima meita Estere. 
Rūdolfs Sans vispirms dabūja 
darbu zārku fabrikā, vēlāk 
Akronā, Ohaijo pavalstī laimējās 
atrast darbu savā, inženieŗa spe -
ciālitātē. Mājās vecāki ar abām 
meitām runāja tikai latviski un, 
sākot apmeklēt bērnudārzu, 
Estere bijusi pārsteigta, ka apkārt 
dzird citu valodu. Estere bijusi 
ziņkārs bērns, vienmēr vērojusi, 
kā tēvs  mājās ko salabo vai 
uzlabo. Viņš ar prieku atļāvis 
meitai šajos darbos piedalīties, 
un Esterei radusies sajūta, ka 
viņa var paveikt visu, ko vēlas.

Estere gribēja studēt ķīmiju, 
viņa iestājās Pensilvānijas uni -
versitātē un pēc tam Ohaijo 
valsts universitātē, nebūt ne -
baidīda  mās, ka pievēršas zināt -
nei, kuŗā dominē vīrieši. Studiju 
laikā vi   ņa iepazinās ar Kenetu 
Takeuči, abi pārcēlās uz Bufalo, 
Kenets dabūja ķīmijas profesora 
darbu univer sitātē. Esteri 1984. 
gadā pieņēma darbā kompanijā  
Greatbatch Inc., ko dibinājis 
Vilsons Greitbečs (Wilson 

Greatbatch), kas 1990. 
gadā saņēma ASV 
Nacionālo techno  lo -
ģiju medaļu par im -
plantējamā kardio -
defibrillātora izgud-
rošanu. 

Esterei bija liels uzdevums – 
implantējamiem sirds de   fibril-
lātoriem izstrādāt spēcīgu un 
ilgdarbīgu bateriju, kas raida 
strā  vas triecienu sirdij, lai pie -
pešas sirdslēkmes gadījumā tā 
nepārstāj darboties. 

,,Jaunajai baterijai bija jābūt 
miljons reižu spēcīgākai nekā 
parastai elektrokardiostimulātora 
baterijai, kas saglabā sirds nor -
mālo ritmu,” skaidroja zinātniece. 
Dažu gadu laikā Esterei Takeuči 
un viņas kollēgām izdevās uzde-
vumu veikt. Viņa nemitīgi cenšas 
uzlabot bateriju technoloģiju un 
ieguvusi vismaz 140 patentu, 
iespējams, tas ir lielākais patentu 
skaits, kādu ieguvušas sievietes 
visā pasaulē.

Protams, zinātniece līdztekus 
elektroķīmijai apguvusi daudz 
ko citu.

,,Galvenais, vienmēr vēlēties 
iemācīties un uzzināt ko jaunu, 
tad arī radīsies izdevība sevi ap -

liecināt, vienalga, kādā darba 
laukā,”  Estere sacīja, atceroties 
pirms daudziem gadiem tēva 
teiktos vārdus.  

,,Zinātnieces sievietes vēl aiz-
vien nav atzītas un respektētas 
tādā pašā mērā kā vīrieši. Taču 
tas nav iemesls baidīties un 
pārtraukt iesākto. Pacietība ir 
panākumu atslēga,” piebilda 
E. Takeuči. 2007. gadā viņa kļuva 
par Bufalo universitātes inže -
nieŗ  zinātņu profesori.

 ASV prezidents, pasniedzot 
zinātniecei augsto apbalvojumu, 
jautāja: ,,Jūs tātad miljoniem 
cilvēku esat izglābusi dzīvību, vai 
ne?” 

,,Jā, šķiet, ka esmu,” smaidīda -
ma atbildēja Estere Takeuči. 

The Buffalo News 8. oktobrī 
ievietotais raksts tulkots ar 
autora un laikraksta redakcijas 
atļauju 

Džerijs Zremskis
(Jerry Zremski)

Latviešu izcelsmes zinātniecei Esterei Sanai Takeuči 
piešķirta augsta prestiža technoloģijas godalga

(Turpinājums no 40. nr.)
Par pastāvīgu latviešu kurzem-

nieku mūzeju Tobago salā daudz 
runāts, bet nepietiekami darīts, 
lai šo THA atbalstīto projektu 
īstenotu. Asambleja ir piešķīrusi 
zemi, gabalu, kas atrodas starp 
Sv. Deivida baznīcu un kurzem-

nieku pieminekli gleznainā vie -
tā, Plimutā (bij. Jēkabpilī jeb 
Jakobusštatē), kur kādreiz bijis 
pirmais kurzemnieku cietoksnis 
un parokoties varētu atrast seno 
mūŗu paliekas. Sarunas par mū -
zeja celšanu sākās jau 1976. ga -
dā, otrā latviešu salidojuma lai -
kā.  Trešā salidojumā 1978. gadā 
atklāja Jāņa Mintika kurzemnie -
ku pieminekli un atvēra arī  
latviešu eksponātu mūzeju pie 
Mauntervina viesnīcas. Mūzejs 
nebija liels, bet labi organizēts, 
tajā atradās latviešu un latviešu 

organizāciju ziedotu tautisku 
eksponātu. Mūzeju pēc nedaudz 
gadiem slēdza, eksponātus node-
va jaunizveidotajam salas mū -
zejam Fortdžordžā. Nav zināms, 
kas ar tiem  noticis, šķiet, ka 
gandrīz visi  pazuduši (tāpat kā 
grāmatas par latviešiem un lat -

viešu kultūru Skarborovas bi -
bliotēkā, par kuŗām ziņas atro-
damas vairs tikai kartotēkā).  
Nav vairs izliktas dažas tautiskas 
lelles, kas vēl bija saglabājušās. 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas dāvātās veltes no -
sūtītas glabāšanai valsts gal  ve -
najā mūzejā Trinidadā.

Līdz ceturtam latviešu salido-
jumam 1980. gadā architekts 
Sta  ņislavs Borbals bija izstrā  dā-
jis projektu kurzemnieku res -
torānam, mūzejam, pasta kanto-
rim  un kultūras centram (vēlāk 

arī projekta variantu citam ze -
mes gabalam Melnakmenē). 
Diemžēl latviešu sabiedrībai 
nebija līdzekļu, lai ēkas uzceltu, 
un jaunajai Latvijas valdībai to it 
vēl mazāk. Radās cerības, ka ar 
Īpašu uzdevumu ministra sa -
biedrības integrācijas lietās 
sekretāriāta (ĪUMSIL) dotāciju 
programmas piešķīrumiem lat -
viešu pasākumiem ārzemēs būs 
iespējams ar laiku atdzīvināt 
interesi par latviešu centra celt -
niecību. Taču ĪUMSIL nevienu 
no samērā nelieliem projektiem 
Tobago neatbalstīja, pat ne To -
bago kartes izgatavošanu ar lat-
viskiem u. c. toponimiem, ko 
vietējā tūrisma pārvalde varētu 
pārdot, vai kurzemnieku past -
kartītes un citas piemiņlietas, ko 
vēlas vietējās viesnīcas. Tagad 
ĪUMSIL likvidēts. Pagaidām par 
Tobago būvprojektu ir interese ir 
Latvijas Valsts prezidentam Val -
dim Zatleram, un jācer, ka reiz 
kādam uzņēmīgam latvietiem 
būs iespēja ķerties pie darba.

Pagaidām uz jaundibināto 
mūzeju Kūrlandē var sūtīt ma -
teriālus par Latviju un latviešiem, 
īpaši Kurzemi. Patlaban gan 
mai  jā atklātais mūzejs ir slēgts, 
jo Manderi uz laiku atgriezušies 
Vācijā. Mūzeju iecerēts atbalstīt 
vismaz daļēji, pārdodot Latvijas 
produktus un suvenīrus. Tiem 
būtu labs noiets, jo mūzejs atro-
das izdevīgā vietā. 

Ar jauno mūzeju būs iespēja 
iepazīties nākamā, 15. latviešu 
salidojumā, kas Trinidadā un 
Tobago notiks 2010. gadā no 18. 
līdz 28. jūnijam. Salidojuma da -
lībnieki tiksies 18. jūnijā Porto  v-
speinā, 22. jūnijā ar ātrkuģi 
pārcelsies uz Tobago, kur svinēs 
Jāņus, iepazīsies ar  salas vēsturi, 
kurzemnieku gaitām un dabas 
bagātībām, būs iespēja arī at -

pūsties. Salidojumam pieteikties 
varēs mājaslapā, kas patlaban 
top, latvieši dzimtenē  – aģentūrā 
Travel Time, ko vada Ēriks 
Lagzdiņš. 

Aicinu tautiešus plānot savu 

atvaļinājumu un to pavadīt To -
bago salā, pirmajā latviešu kolo-
 nijā Amerikas kontinentā.  
15. latviešu salidojuma Trini -

dadā un Tobago vadītājs 
Guntars Gedulis

Kas jauns Kurzemes hercogistes bijušā kolonijā Tobago?

Jauna viesnīca ceļā uz Plimutu, netālu no Lielās Kurzemes upes 
arī gaida viesus! Šādas celtnes pēdējos gados sabūvētas visā salā. 
Daži grandiozi uzņēmumi gan izrādījušies nepraktiski un  ban-
krotējuši. Naftas eksporta valstī Trinidadā un Tobago ieplūduši 
ievērojami līdzekļi un manāmi uzlabota visa valsts infrastruk-
tūra, ceļ jaunas daudzistabu dzīvojamās mājas. Arī Tobago 
asambleja tagad atrodas jaunā un modernā celtnē, netālu no 
Tobago galvaspilsētas Skarborovas skaistā botaniskā dārza

Skats no Robinsona Krūzo alas. Profesors Edgars Andersons 
domā, ka Daniels Defo, rakstot savu slaveno romānu, tajā 
attēlojis tā laika Tobago salas ainavas. Ala atrodas grūti 
atrodamā vietā aiz Kraunpointa lidlauka. Daļa alas ir aizskalo-
ta. Attēlā redzama mazāk raksturīgā salas akmeņainā krastma-
la, kādu to ieraudzījis Robinsons Krūzo

Tertlbīčas viesnīca, kuŗā  kūrlanderi pulcējas kopš 1976. gada 
(salidojumi notiek kopš 1974. gada). Viesnīca ir vairākkārt 
uzlabota, pirms dažiem gadiem iekārtots jauns, moderns 
peldbaseins; plūdmalē pie viesnīcas  kūrlanderi un viņu drau-
gi svin Jāņus
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 Vienna, 
October 14 
– The Oba -
ma Ad   mi -
nis   t rat ion 
“has deci -
ded to con-
duct its rela-
tions with 
[the Russian 

Federation] just as it did with the 
Soviet Union,” an approach that 
reflects Washington’s judgment 
that “in the near future, Russia 
will not change in any way,” 
according to a leading Moscow 
commentator.

 The United States under-
stands, Anton Orekh argues on 
his Ekho Moskvy blog, that “the 
struggle for democracy and 
human rights in Russia is some-
thing noble but unlikely to bring 
results” while the pursuit of 
agreements with Moscow on 
issues like Iran and non-prolifer-
ation could be crowned with 
success (echo.msk.ru/blog/
oreh/626735-echo/).

 “The present administration,” 
he suggests in the wake of 
Secretary of State Hillary Clin -
ton’s visit to Moscow, “has more 
than once been able to show its 
rational approach to problems: 
That [the US] cannot change, [it] 
will not take notice of, while that 

Window on Eurasia: US Planning to Treat Russia as It Did the 
USSR, Moscow Commentator Says

Pols Goubls which [Washington] can do, [it] 
will do.”

 At many points during the 
Cold War, he says, previous 
American administrations dealt 
with “communists from the 
USSR” in just the same way.” 
Washington “did not love with 
all its soul. But business is busi-
ness, and [from this perspective] 
it is more important than feel-
ings.”

 Not surprisingly, many Russian 
human rights activists are both 
disturbed by this trend, to the 
extent that Orekh has identified 
it correctly. They were initially 
upset by the comments of 
Michael McFaul as reported in 
“Kommersant” on Monday fol-
lowing the NSC staffer’s meet-
ings with Kremlin ideologist 
Vladislav Surkov (www.kom-
m e r s a n t . r u / d o c .
aspx?DocsID=1255043).

 Russian rights activists were 
angered by three things “Kom -
mersant” reported, each of which 
at least in part McFaul and 
others have suggested the Mos-
cow paper misquoted him or 
misconstrued his meaning. First, 
the activists were upset that the 
NSC staffer had suggested that 
Washington will refrain from 
“public criticism” of Surkov’s 
beloved “sovereign democracy.”

 Second, they were angered 
that the joint commission on 

civil society would not include 
NGO representatives. And third, 
they were angered by the no -
tion – added it should be noted 
by “Kommersant” – that McFaul 
had equated what they do with 
what Moscow operatives like 
Andranik Migranyan of the New 
York-based Institute of Demo -
cracy and Cooperation.

 In fact, what McFaul was 
quoted as saying could be read in 
many ways: “We do not want to 
play the role of accuser,” he told 
“Kommersant.” “The style of 
[this] US president does not con-
sist of pointing fingers and 
threatening. He has a different 
approach.” But even that was 
read by many activists as unfor-
tunate. 

 Lyudmila Alekseyeva, the 
dean of Russian human rights 
activists who heads the Moscow 
Helsinki Group, said that “if 
America says: ‘we have demo-
cracy, and you can arrange things 
for yourselves as you like,’ then 
everything the democratic coun-
tries have achieved since 1975 
[will go by the wayside”] (http://
w w w . e c h o . m s k . r u /
news/626629-echo.html).

 Moreover, she continued, “if 
America and the rest of the world 
will silently watch while freedom 
of the press is suppressed [in 
Russia], while meetings and 
demonstrations are broken up, 

… while political parties are 
shackled and elections falsified, 
… then, in that case, [she said 
she thought] that the Nobel 
Peace Prize had been given to 
Barak Obama prematurely.”

 Meanwhile, Lev Ponomaryev, 
the head of the For Human 
Rights Movement, was some-
what less definitive. He said that 
Russian rights activists should 
“understand that politics often is 
a compromise” and advising oth-
ers to wait a little to see what 
Obama in fact does before draw-
ing any conclusion (grani.ru/
P o l i t i c s / W o r l d / U S /
RF/m.160616.html).

 But Vladimir Bukovsky, a 
Soviet-era dissident who is a 
leader of Solidarity, said that 
Washington must remember in 
the words of Sobkorr.ru that “the 
problem of human rights is 
directly connected with the 
problem of international securi-
ty” because countries that ignore 
human rights “are inclined to 
aggression” (www.sobkorr.ru/
news/4AD564C7D8A75.html).

 At a meeting in Spaso House 
at the conclusion of her visit, 
Secretary Clinton was able to 
reassure some but not all Russian 
rights activists that the United 
States was not backing away from 
its commitment to human rights 
and democracy in Russia but 
simply pursuing these goals in a 

new war (www.ng.ru/poli-
tics/2009-10-14/1_klinton.
html?mthree=2).

 Alekseyeva was slightly more 
positive after the one-hour 
se ssion, but others were not: 
Memorial’s Oleg Orlov, for 
example, said that the meeting 
had “an absolutely formal cha -
racter,” something he suggested 
precluded any real exploration of 
either the problems of human 
rights in Russia or Washington’s 
approach (gzt.ru/topnews/poli-
tics/266288.html). 

 Given these uncertainties 
about where Moscow and 
Washington are heading, Orekh 
provided a thoughtful comment. 
He said that he fully understood 
why Russia’s human rights acti-
vists are upset by Washington’s 
apparent shift, but he then added 
that they should understand that 
“in the struggle for changes in 
[Russian] society, [Russians] can 
count only on themselves.”

 “No one except us can resolve 
this problem,” he concluded, and 
rather than continue to “appeal 
to the enlightened West” to come 
and save Russia from itself, “it 
would be better [for those who 
care about human rights and 
democracy] to more actively 
work with one’s own citizens 
however difficult such work 
inevitably is.”

Nav neparasti, ka, tuvojoties 
vēlēšanām, notiek cīnīšanās starp 
polītiskām partijām, izmantojot 
visus līdzekļus, lai diskreditētu 
savus sāncenšus. Šajā jomā Liel -
britanijā īpaši izcēlās Strādnieku 
partija savā kongresā oktobŗa 
pirmajās dienās. Uzbrukumam 
Konservātīvo partijai Lielbri  tanijas 
ārlietu ministrs Deivids Milibands 
(David Miliband) izvēlējās Kon -
servātīvo partijas pārstāvniecību 
Eiropas Parla  menta jaunizvei -
dotajā Eiropas konservātīvo un 
reformistu po  lītiskā grupā, kuŗā ir 
arī Latvijas apvienība Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK. Savā runā ārlietu 
ministrs deklarēja – viņam 
metoties nelabi ap dūšu, redzot, ka 
kon  servātīvo sabiedrotie ir ekstrē-
misti. Par ekstrēmistiem tika no -
dēvēti TB/LNNK, kas katru gadu 
piedaloties latviešu Waffen SS 
piemiņas sarīkojumos. Mal  dīgais 
apgalvojums, tieši kā no Maskavas 
vai Kremļa, atrāva slū žas rakstu 
plūdiem visos plašsa  ziņas lī -
dzekļos, kuŗos, kā nu katrs iedo-
mājās izdevīgāk, tika „skai drota” 
Latvijas vēsture. Latvijas likteņ-
gaitas kļuva par kaŗa lauku, pa 
kuŗu bradāja gan polītiķi, gan 
žurnālisti. 

Ēnu kabineta ārlietu ministrs 
Viljams Heigs (William Hague) 
ātri reaģēja ar protesta vēstuli un 
prasīja Deividam Milibandam 
atvainoties latviešiem. Vēstules 
autors arī aizrādīja, ka nodēvēt 
Latviešu leģionu par nacistiem ir 
padomju propaganda, ko mi -
nistrs tagad izmantojot zemiski-
em partijas polītikas mērķiem. 
Kon  servātīvo ministrs atgādinā-

ja – 1950. gada 12. septembrī 
ASV Pārvietoto personu komite-
jas secinājums noteicis, ka Bal -
tijas WSS vienības, to mērķi, 
ideo   lo ģija, darbības un satura 
kvali  fikācijas ir uzskatāmas par 
sav  rupām, no vācu WSS at  šķi -
rīgām vienībām. Šis reti dzir -
dētais pa  skaidrojums ir citēts 
vai  rākos rakstos. Deivids Mili -
bands attei cās sniegt jebkādu 
komentāru par Viljama Heiga 
vēstuli, bet uzsvēra Vācijas 
kancleres Angelas Merkeles Kris-
 tīgo demokratu partijas lēmumu 
dis  tancēties no konservātīviem. 

Laikraksts The Finacial Times 
publicējis nelielu rakstu par tik -
šanos Konservātīvo partijas kon-
gresa laikā ar Eiropas Parlamen  ta 
deputātu un apvienības TB/
LNNK priekšsēdi Robertu Zīli, 
kuŗš paskaidrojis, ka kritušo 
kaŗavīru piemiņas sarīkojums 
16. martā ir līdzīgs britu kaŗavī  ru 
piemiņas dienai. Rakstā piemi-
nēts arī Latvijas Universitātes 
polītikas zinātnieka Dauņa Auera 
paskaidrojums par leģionāru 
piemiņas dienu. The Guardian 
korespondents Ians Treinors (Ian 
Traynor) plaši atstāsta sarunu ar 
deputātu Juri Dobeli par le -
ģionāriem – brīvības cīnītajiem, 
kas apglabāti Lestenes kapos. 
Jurim Dobelim un daudziem 
latviešiem Lestenes kapos ap -
bedītie leģionāri ir brīvības cī -
nītāji, kas mēģināja novērst pa -
domju okupāciju Baltijas valstīs. 
Latvijas jaunais vēsturnieks Gus-
 tavs Strenga, kas studē Londonā, 
paudis domu, ka polītiķu strīdi, 
izmantojot Latvijas vēsturi, ir 

saistīti ar gaidāmām vēlēšanām 
un apgrūtinot Latvijas valdību, 
kuŗai nepārtraukti jāattaisnojas. 

Latvijas Ārlietu ministrija un 
Latvijas vēstniecība Londonā 
izteikusi Britu valdībai protestu 
par Deivida Milibanda mal -
dinošiem izteikumiem. Ārlietu 
ministrs sarunā ar Latvijas ārlietu 
ministru Māri Riekstiņu paskaid-
rojis, ka viņa teiktais nav vērsts 
ne pret Latviju, ne Latvijas val -
dību, ignorējot faktu, ka TB/
LNNK ir valdības koalicijā. 

Laikraksta The Times (08.10.09) 
publikācijā Zemisks izdomā   jums, 
kas dara kaunu Lielbritanijai kri-
 tizēta polītiķu savtīgā rīcība. 
”Rak   sta autors Bens Makintairs 
(Ben Macintyre) ievadā paskaid-
ro, kā Otrā pasaules kaŗā Latvija 
tikusi plosīta, okupēta, pazemo-
ta, piedzīvojusi arī deportācijas 
un masu slepkavības. Pakavējo-
ties pie minētiem notikumiem 
un aprakstot tos tuvāk, Bens 
Makintairs secina, ka šis ir bēdīgs 
kaŗa lauks, pa kuŗu abas partijas 
soļo ar satriecošu vēstures izprat-
nes trūkumu. Abas puses ciniski 
mēģina izmantot vēsturi saviem 
polītiskiem mērķiem, bet abas 
kļūdās. Pēc žurnālista domām, 
leģionāru jautājums ir pārāk pa -
virši un vienpusīgi klāstīts. „Vēs -
ture reti atbilst polītikas nodrāz-
tajam frazēm,” piebilst raksta 
autors. Raksta nobeigumā Bens 
Makintairs pauž uzskatu, ka 
Latvijas WSS leģionāri nav bijuši 
ne ļaunuma pilni nacisti, ne arī 
patriotiski brīvības cīnītāji, bet 
„kaut kur ap vidu”. Polītiķi varot 
mēģināt vēsturi piespiest, lai tā 

kalpo viņu interesēm, bet vēstures 
fakti parasti atsakās soļot taisnās 
līnijās.

Tā kā rezonance, ko izraisīja 
ārlietu ministra Deivida Mili -
banda apsūdzība, vēl nav apklu -
susi, apsūdzības raksti par le -
ģionāriem turpinās. Visas pa -
zīmes liecina, ka priekšvēlēšanu 
kampaņā fakti nedrīkst stāvēt 
ceļā sāncenšu apkaŗošanai. Zi -
not, ka strādnieku partijas po  pu-
 lāritāte tautā kritusies un eko -
nomiskās krizes novēršanai nav 
atrasts burvju zizlis, atliek uzbru-
kumam konservātīviem lietot 
vis  primitīvāko ieroci – apmelo -
šanu un zākāšanos. 

Lai gan vairākas protesta vēs -
tules laikrakstam The Guardian 
tika ignorētas, bija gandarījums, 
redzot Vijas Hjūzas (Hugh) vēs -
tuli The Guardian (13.10.09), 
kuŗā viņa atspēko pazīstamā 
žurnālista Džonatana Frīdlanda 
(Jonathan Freedland) apgalvoju-
mu, ka vismaz trešā daļa latviešu 
leģionāru bijuši nacisti, kas le -
ģionā iestājušies brīvprātīgi. Va -
rot tikai iedomāties, uz kāda pie-
 rādījuma pamata šis apgalvo  jums 
ir balstīts. Vēstules turpinājumā 
minētas Molotova-Ribentropa 
pakta sekas, piederīgo deportā -
cijas un leģionāru cīņa pret sar-
kanarmiju, lai atvairītu otrreizējo 
padomju okupāciju. Vija pauž 
sašutumu par maldīgo iedomu, 
ka ziedus pie pieminekļa liekot 
par godu žīdu slepkavām. Vēstule 
beidzas ar jautājumu, vai citās 
okupētās zemēs nav bijis nevie-
na, kas sadarbojas ar nacistiem, – 
varbūt daži pat ir pavisam tuvu 

šai zemei?
Eiropas Konservātīvo un 

Reformistu grupa(ECR)
Šī gada jūnijā, pirms Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām, no 
astoņām ES dalībvalstīm cen-
triskie un labēji centriskie 
deputāti izveidoja jaunu polītisko 
grupu. 

Viena no grupas iniciātorēm 
bija Lielbritanijas Konservātīvo 
partija, kas izstājās no līdzšinējās 
Eiropas Tautas partijas (EPP), jo 
tās ieskatā EPP pamatvērtība ir 
nevis ES kā nacionālu valsts 
savienība, bet gan ES federācijas 
nākotnes modelis.

ECR (European Conservatives 
and Reformists) pamatsastāvā, kā 
publicēts ECR mājaslapā, ir šādas 
partijas:

Beļģija – Dedekera saraksts 
(LDD), Čechija – Pilsoniskā 
demokratiskā savienība (ODS), 
Latvija – apvienība Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK, Apvienotā 
Karaliste – Konservātīvo partija 
(Con), Nīderlande – Kristīgā 
savienība (CU), Polija – Likums 
un Taisnīgums, Ungārija – 
Ungāru Demokratiskais forums 
(MDF), Lietuva – Lietuvas poļu 
vēlēšanas akcija.

 Visas partijas ir parakstījušas 
Prāgas deklarāciju, kuŗā ietverto 
polītisko grupu pamatvērtības 
esot pirmām kārtām Eiropas 
Savienība kā nacionālo valstu sa -
vienība, nevis federācija. Kā jau 
iepriekš ziņots, apvienību Tēv -
zemei un Brīvībai/LNNK pārstāv 
apvienības priekšsēdis Roberts 
Zīle. 

Zigrīda Daškevica

Britu polītiķu kaujas laukā - latviešu leģionāri
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 Diena ar Vītolu fondu un grāmatu klēti Lielvārdē
Šodien mums ir ļoti vēsturiska 

diena. Pie manis Rīgā ciemojas 
māsa Lilita, kuŗai kopā ar brāļa 
pēcnācējiem pieder zemes gabals 
ap mūsu senču mājām „Jaun -
kaugām”.  Jau agrāk esam nākušas 
pie slēdziena, ka savu māju te 
nebūvēsim, pārdot to negribam, 
tāpēc esam izlēmušas ar tēvutēvu 
mantojumu – zemi Latvijā darīt 
kaut ko labu. Ziedosim to Vītolu 
fondam, lai pēc tam, kad zemi 
Latvijā varēs  atkal labāk izman-
tot,  kādam Latvijas jaunietim 
dotu iespēju iegūt augstāko 
izglītību. Labāku veidu, ko darīt 
ar savu tēvtēvu zemi,  nevaram 
izdomāt. Šodien parakstām dā -
vinājuma līgumu un jau pirms 
pusdienas esam Vītolu fonda 
telpās, lai kopīgi ar tā valdes 
priekšsēdi Vitu Diķi un fonda 
juristi dotos pie notāres, kas 
līgumu jau ir sagatavojusi. 

Kad formālitātes nokārtotas, 
un mūsu tēva zeme ir nonākusi 
Vītolu fonda īpašumā, sarunājam, 
ka šo darījumu atzīmēsim ar 
braucienu uz Doli, lai īpašumu 
apskatītu. Piestājamies atkal fon-
 da birojā, paņemam līdzi arī pā -
rējās divas fonda darbinieces 
Lindu un Innu un, Vitai „šofe -
rējot”, dodamies ceļā.

Esam nolēmušas pirms tam 
aizbraukt uz Lielvārdi, kur kul -
tūras namā iekārtota Trimdas 
li  terātūras grāmatu klēts. Grā -
matu dāvinātājam un fonda 
labvēlim Vilim Miķelsonam no 
Kalamazū Vita ir apsolījusi pa -
skatīties, kā tur tagad klājas. Kad 
esam uzzinājušas, ka tur ir arī 
viena Lilitas glezna, mūsu intere-
 se par šo klēti ir vēl lielāka. Zemi 
Dolē apskatīsim atpakaļceļā no 
Lielvārdes uz Rīgu. 

Lielvārdes Kultūras namu atro-
dam bez grūtībām, un pie 
ārdurvīm mūs jau gaida divas šīs 
klēts cītīgākās darbinieces Mētra 
Puča un Elizabete Ozoliņa. Viņas 
tūlīt mūs noved tādā kā pus -
pagrabiņā, kur iekārtots lielākais 
trimdā izdoto grāmatu krājums 
Latvijā. Elizabete paskaidro, ka te 
ir klēts, nevis bibliotēka tāpēc, ka 
latviešiem jau kopš senseniem 
laikiem visi labumi glabājušies 
klētī. No parastās bibliotēkas 
Latvijā šī atšķiŗas arī tādējādi, ka 
te ir tikai trimdā izdotās latviešu 
grāmatas. Grāmatas var lasīt uz 
vietas, jo priekštelpā ir vairāki 
mīkstie krēsli un galdiņš. 

Grāmatas ir izliktas blakus telpā 
piecos lielos plauktos, pie sienām 
vairākas gleznas. Lilita atklāj, ka 
viena glezna ir no viņas agrīnā 
gleznošanas laika, turklāt tā no -
vie   tota turpat blakus grāmatu 

klēts labvēļa un radītāja Viļa 
Miķelsona portretam. Tūlīt visai 
grupai attiecīgajā telpas stūrī 
jāno  fo  tografējas, lai svarīgo mir-
kli iemū  žinātu. Pēc tam Mētra 
mums mazliet pastāsta, kā šī klēts 
radusies. Tā atklāta 2000. gada 
18. augustā pēc tam, kad no Viļa 
Miķelsona Kalamazū pilsētā Mi -
čiganas pavalstī viņas saņēmušas 
ļoti, ļoti daudz trimdas latviešu 
izdoto grāmatu, kas nāk no tās 
pašās skolas, kuŗā savlaik mācījies 
Vilis Miķelsons.

Visu daudz sīkāk paskaidro 
grāmatu klēts brošūriņa, kuŗā 
rakstīts, ka Trimdas literatūras 
grāmatu klēts ir nosaukta Viļa 
Miķelsona vārdā, un tajā vēl, 
starp citu, sacīts: 

Kā vijies Viļa Miķelsona dzīves 

ceļš tepat no Boķu mājām Lau -
beres pagastā līdz Amerikai? Jau 
no bērna kājas Vilis bijis ļoti sa -
biedrisks. Pamatskolā 12 gadu 
vecumā ievēlēts par Sarkanā Krusta 
pulciņa priekšnieku. Di  binoties 
mazpulkiem, Vilis atkal ir pirmais 
priekšnieks Lauberes pulciņam. 
Vēlāk ar toreizējo skolas pārzini 
Konstantīnu Karuli viņš noorganizē 
Tautas augstskolu. Gandarījumu 
Vilim sniedz arī darbs Boķu 
saimniecībā. Par kār  tīgu darbu 
zemkopības ministrs Birznieks 
Vilim Miķelsonam  at  sū  ta vagonu 
mākslīgā mēslojuma, bet valsts 
prezidents Kārlis Ul  manis par 
centību uzdāvina velosipēdu.

Pienāk 1944. gada 20. septem-
bris, kad, uz Boķu mājas sliekšņa 
sēžot, paliek tēvs, bet māte Vili 
pavada līdz ceļa galam... un tad ir 
Ventspils cietums, Tornas grāv  raču 
smagais darbs stindzinošā aukstu -
mā, gūsta dzīve Vesterbūrā, bēgļu 
nometne Holcenē. Bet jau nometņu 
laikā, kad sāk iznākt latviešu avīzes 
un grāmatas, Vilis uzsāk līdz  strād-
nieka darbu un vēlāk Kalamazū 
noorganizē lat  viešu grāmatnīcu. 
Nav uzskaitāmi Viļa Miķelsona 
daudzie sa  biedriskie darbi. Deviņ -
desmit ga  du gaŗajā mūžā Vili dēvē 
par sabiedriskā darba kalpu.

Tālāk brošūriņā es izlasu, ka 
Vilis Miķelsons bijis Latviešu pre-
ses biedrības ilggadējs priekš  sēdis, 
aktīvi darbojies Daugavas Vanagos, 
Kalamazū Latviešu biedrībā un 
vairākās citās latviešu organizā -
cijās. Pēdējos gados uz Latviju 

viņa ierosmē nosūtīti vairāk nekā 
45 000 trimdā izdotu latviešu 
grāmatu, no kuŗām iz  veidotas 
grāmatu klētis Lauberē, Kraukļos, 
Lielvārdē un citur. Par savu 
sabiedrisko darbu viņš saņēmis 
vairākus apbalvojumus, pateicības 
un goda rakstus, kā arī Triju 
Zvaigžņu ordeņa Sudraba goda 
zīmi.

Īstā latvieša viesmīlībā klēts 
aktīvās darbinieces Mētra un 
Elizabete mūs pacienā ar kafiju, 
kūku un pīrādziņiem un pastāsta, 
ka sākumā, tas ir, 2000. un nā -
kamajos gados, interese par grā -
matām bijusi ļoti liela, nācis 
daudz lasītāju, gados vecāki ļau -
dis. Tagad tie vairs nav tik spēcīgi, 
lai mērotu attālumus, vairāki jau 
miruši, un apmeklētāju skaits 
arvien vairāk sarūk. Tomēr arī 
šodien te lasāmvielu meklē un 
lasa kādi trīs grāmatu cienītāji. 

Klēts galvenā vadītāja ir 
Lielvārdes domes locekle Dace 
Jansone. Šodien viņa ar mums 
nav varējusi tikties, jo vajadzējis 
braukt uz Rīgu un piedalīties 
kādā konferencē. Diemžēl kopš 
pēdējām pašvaldību vēlēšanām, 
vairs neesot skaidrs, kas ar klēti 
notiks, jo domes priekšsēdis sācis 
interesēties, kam grāmatas pie-
der un kas klēti uztur. Nu abas 
darbinieces baidās, ka priekš -
sēdim varētu būt citi plāni, kā 
Daces vīra par bez maksas iz  -
remontētās telpas izmantot. Da -

cei gan viņas uzticas, jo vadītāja 
esot brīnišķīga un savu uzticību 
Klētij ir apstiprinājusi ar vārdiem: 
„Kur būšu es, tur arī atsūtītās 
grāmatas. Tās man jāsargā un 
jānodod nākamām paaudzēm kā 
vēstures apliecinājums. 

Tagad klēts darbinieces ir 
izdomājušas, ka jāiesniedz pro-
jekts UNESCO Latvijas Nacionā-

 lai komisijai programmā „Pa -
saules atmiņa,” kas pasargās šo 
grāmatu klēti no aiziešanas ne -
būtībā. Programmas mērķis ir 
saglabāt pasaules dokumentāro 
mantojumu, paplašināt piekļuvi 
tam un veicināt tā izziņu visā 
pasaulē neatkarīgi no konkrētā 
dokumenta izcelsmes vietas, – 
tā  tad šis mērķis atbilst grāmatu 
klēts drošības nostiprināšanai. 

Atpakaļbraucienā uz Rīgu vēl 
priecājamies par skaisto un vēr -
tīgo dienu, izbraucam cauri tikko 
Vītolu fondam uzdāvinātam ze -
mes gabalam Doles salā un, to 
apskatījušas, apstājamies „Krasta 
dzirnavās” uz vēlām pusdienām, 
lai ar glāzi labas sulas uzdzertu 
„līkopus”. Esam veikušas labu 
darbu, ticam, ka ne visai tālā nā -
kotnē pienāks diena, kad zemei 
Dolē vērtība būs tik liela, ka par 
to ik gadus studēt būs iespēja 
vairākiem Latvijas jau  niešiem, 
kuŗi pēc studiju beigām paliks un 
strādās savā dzimtenē. Tam mēs 
visas piecas ne   šau  bīgi ticam. 

Astrīda

Māsas Astrīda un Lilita

Māsas kopā ar Vītolu fonda "zelta meitenēm"

Apciemojot grāmatu klēti

Pie Viļa Miķelsona portreta un Lilitas gleznas
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
joprojām iepazīstoties ar Vidzemes pilsētām un novadiem, 

apmeklēja Api un Alūksni. Tiekoties ar novadu iedzīvotājiem, Zatlers 
pauda gandarījumu, ka Alsviķos, Apē un Alūksnē iedzīvotāji uz 
šodienas grūtībām raugās ar optimismu, kas viņiem dos spēku 
pārvarēt grūtības. Alūksnē prezidents atklāja atjaunoto pieminekli 
Latvijas atbrīvošanas cīņās pirms 90 gadiem kritušajiem 7. Siguldas 
kājnieku pulka kaŗavīriem.

Neatkarīgā Rīta Avīze ziņo, ka Valsts prezidentam Valdim Zat-
leram 25. septembrī vizītes laikā ASV bijusi nepilnu stundu ilga sa-
runa ar pretrunīgi vērtēto miljardieri Džordžu Sorosu. Tikšanās 
mērķis bijis  iepazīties ar Dž. Sorosa redzējumu par globālās pasaules 
ekonomikas turpmākās attīstības scēnārijiem.    

Latvijā vizītē bija ieradusies Japānas delegācija, ko vadīja parla-
menta augšpalātas prezidents Satsuki Eda. Viesis tikās ar Valsts pre-
zidentu Valdi Zatleru, apmeklēja valsts un kultūras iestādes. Eda 
izteica pateicību Latvijai par to, ka savulaik zemestrīcē izpostītās 
Kobes zoodārzam tā uzdāvināja ziloni.

Koalicijas partiju pārstāvji vienojušies par nekustamā īpašuma 
nodokli (NĪN). Nodoklis dzīvojamām platībām turpmāk varētu     
būt 0,1% no īpašuma kadastrālās vērtības.

“Ekonomistu apvienības 2010” rīkotajā konferencē Tautas par-
tijas dibinātājs Andris Šķēle, kas nolēmis atgriezties aktīvajā polītikā, 
norādīja, ka Latvijai par mērķi jāizvirza pašpietiekamība. Patlaban 
nebūtu jāizvirza tāda veida mērķi kā “vidējais Eiropas Savienības 
dzīves līmenis” vai “augsti attīstīta valsts”, bet gan, īpaši finanču 
jautājumos, jākļūst pašpietiekamiem. “Līdz tādiem mērķiem vēl ir 
gaŗš ceļš ejams, ievērojot bedri, kuŗā mēs esam pašlaik,” sacīja Šķēle.

Partijas PCTVL kongresā par valdes līdzpriekšsēžiem atkārtoti 
ievēlēti Tatjana Ždanoka, Jakovs Pliners un Juris Sokolovskis. Kongresā 
pieņemts lēmums nesaglabāt partijas domi, bet palielināt partijas 
valdes sastāvu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemti vairāk 
nekā 1000 cilvēku paraksti Džohara Dudajeva gatves pārdēvēšanai. 
Divus ierosinājumus ielas pārdēvēšanai iesniegušas fiziskas personas,  
trīs iesniegumi saņemti no juridiskām personām - Osipova partijas, 
krievu jauniešu organizācijas “Mums pa ceļam” un no Gustava 
Celmiņa centra, ko vada Igors Šiškins, kuŗš bija notiesāts par tā sauktā 
Uzvaras pieminekļa spridzināšanu. Organizācijas “Mums pa ceļam” 
ierosinājumu parakstījuši vairāk nekā 1000 cilvēki.

Rīgas Centra rajona tiesa nolēmusi pilnīgi attaisnot par policijas 
darbinieka piekaušanu apsūdzētos Lielbritanijas pavalstniekus Metjū 
Neilu un Deividu Birkinšovu. Prokurore lūdza abus britus  atzīt par 
vainīgiem un sodīt ar nosacītu brīvības atņemšanu.

Tiesa sākusi izskatīt arī trīs Šveices futbola līdzjutēju lietu. Viņi 
apsūdzēti par miesas bojājumu nodarīšanu Rīgas pašvaldības polici-
jas darbiniekam, kas viņiem bija aizrādījis par dabisko vajadzību 
kārtošanu Brīvības laukumā.  

Nosoda totālitāros režīmus
Saeimas priekšsēdis Gundars 

Daudze Briselē piedalījās kon-
ferencē „Eiropa 70 gadus pēc 
Molotova–Ribentropa pakta”. Uz -
ru  nājot konferences dalībniekus, 
Daudze sacīja, ka  Eiropas Savie-
nības  mērogā nepieciešams iz -
veidot juridisku instrumentu, kas 
paredzētu atbildību ne tikai par 
nacistiskā režīma, bet arī totālitārā 
komūnisma izdarīto noziegumu 
noliegšanu vai attaisnošanu. Lat-
vija augstu vērtē EP lomu to noti-
kumu skaidrošanā, kas pirms 70 
gadiem lika pamatu Eiropas sa- 
šķelšanai divās nometnēs. G. Dau-
dze izteica pateicību EP deputā-
tiem, kuŗi 2008. gadā pieņēma 
deklarāciju, aicinot ES dalībvalstu 
parlamentus 23. augustu noteikt 
par Nacisma un staļinisma upuŗu 
atceres dienu. 

G. Daudze akcentēja Latvijas 
Oku  pācijas mūzeja nozīmi, do -
kumentējot un stāstot par abu 
noziedzīgo režīmu nodarīto postu. 
Viņš norādīja, ka gan valsts 
oficiālie viesi, gan ikviens tūrists 
tiek aicināts apmeklēt šo mūzeju, 
„nevis lai gaustos par mūsu tautas 
smago likteni, bet lai 21. gadsimta 
brīvības un demokratijas apstāk       -
ļos dzīvojošam cilvēkam parādītu  
tās ciešanas un destrukciju, ko var 
radīt totālitāri, agresīvi režīmi”. 

„Stāstot par mūsu vēsturi, mēs 
izrādām cieņu tiem simtiem tūks-
tošu cilvēku, kuŗi tika nogalināti 
vai izsūtīti uz Sibiriju, mēs izrā-
dām cieņu tiem, kuŗu ģimenes tika 
sašķeltas starp dažādām valstīm 
un kontinentiem. Gandrīz katra 
Lat  vijas ģimene sevī glabā savu 
stāstu, jo tie nebūt nav tik seni 
notikumi un tās ir dzīvu cilvēku 
liecības,” norādīja G. Daudze.

Konferences dalībniekiem ne -
radās šaubas par hitlerisma un 
staļinisma radniecību. To atzina 
pat ES prezidējošās valsts Zvied-
rijas premjērministra biroja valsts 
sekretāre ES lietās Marija Ase-
niusa: ”Mums ir dažāda pagātnes 
pieredze, bet kopīga nākotne.” - 
”Mums ir jāzina fakti, lai varētu 
izgaisināt mītus, kas joprojām 
saistās ar Eiropas vēsturi. Bez ko -
pīgas vēstures izpratnes ES nevar 
virzīties uz priekšu  ne morālā, ne 
ekonomikas attīstības jomā,” do -
mu papildināja eirodeputāte Sand-
ra Kalniete.

Molotova–Ribentropa pakta se -
ku sakarā runātāji visbiežāk 
norādīja uz Krievijas ārpolītis-
kajām tendencēm. ”Krievijas in -
terešu zona faktiski ir Molotova–
Ribentropa paktā noteiktā ietek-
mes sfaira, kuŗā joprojām atrodas 
arī Baltijas valstis. Padomju ko -
mūnisma mentālitāte vēl ir dzīva. 
Tās pārstāvji joprojām cenšas 
pakļaut kaimiņu nācijas, runā par 
”pēcpadomju telpu” un ”tuvajām 
ārzemēm”, kuŗās tiem esot īpašas 
tiesības diktēt noteikumus. Tāda 
situācija grauj Eiropas identitāti  
un vienotību. Es aicinu būt sa  prā-
tīgiem un nepieļaut, lai visa Ei  ro  -
pa pārvēršas par ”tuvajām ārze-
mēm”,” vēršoties pie kollēgām, 
sacīja EP deputāts Vītauts Lands-
berģis.

Vēsturniece Fransuāza Tomā no 
Sorbonnas universitātes Francijā 
aizrādīja, ka Krievijā ir ļoti daudz 
1939. gada 23. augusta pakta aiz-
stāvju. Lai attaisnotu pakta slepe-
nos papildprotokolus, ”neopado-
miskie Putina vēsturnieki” mēģina 
to attēlot kā diplomātisku Sta ļina 
aizsardzības pasākumu, it kā lai 
aizkavētu kaŗu, taču ”Molotova–

Ribentropa pakts bija Staļina pir-
mais solis Rietumeiropas ieka-
ŗošanā”. ”Viņš nebija nabadziņš, 
kam vajadzēja aizstāvēties, it kā 
visi rietumnieki būtu viņu pa -
metuši,” uzsvēra Tomā, atgādinot, 
ka 1940. gada rudenī diktātoram 
bijusi vēlme turpināt sadarbību ar 
Vāciju jau Irānas, Turcijas un 
Balkānu valstu sadalīšanā.

Almunjas jautājumi 
un prognozes 

Eiropas ekonomikas un monē-
tāro lietu komisārs Hoakins Almu-
nja, tiekoties ar Latvijas augstā-
kajām amatpersonām un Saeimas 
de  putātiem, valdībai izvirzīja stin-
g ras prasības un uzdeva vairākus 
jautājumus. Valsts budžeta deficits 
jāsamazina par 500 miljoniem 
latu, un par alternātīvām vispār 
nevar būt runas. 

Almunja atgādināja, ka koalici-
jas partijām jāizpilda apņemšanās, 
ko tās parakstījušas. Viņš sacīja: 
„Es saprotu, ka aizdevuma pro-
gramma ir sarežģīta, pat sāpīga, 
bet kāda ir alternātīva šai program-
mai, kas sniedz finanču palīdzību? 
Vai labāks risinājums Latvijas 
sabiedrībai ir lata devalvācija? 
Kuŗš spēs iedzīvotājiem izskaidrot 
devalvācijas reālās sekas?”

Ja Latvija arī turpmāk izpildīs 
starptautisko aizdevēju program-
mas nosacījumus, H. Almunja 
Latvijai prognozē atveseļošanos 
vienlaikus ar citām Eiropas val-
stīm, jo citādi tā neesot apdraudēta. 
Pēc komisāra domām, aizdevēju 
prasību izpilde Latvijai nodrošinās 
atbilstību kritērijiem, lai 2014. 
gadā pievienotos eirozonai.

Latvijā bažas par Lisabonas 
līguma ratifikāciju Čechijā
Ārlietu ministrija informējusi, 

ka Latvija pauž bažas par Lisabo-
nas līguma ratifikācijas procedū-
ras pabeigšanas aizkavējumu Čec-
hijā un cer, ka tā tiks pabeigta vis-
drīzākajā laikā. Tomēr ĀM norā da, 
ka ir nepieciešams respektēt 
Čechijas konstitūcionālo kārtību. 

Latvija arī pauž gandarījumu  
par Polijas prezidenta Lecha Ka -
činska lēmumu parakstīt Lisa-
bonas līguma ratifikācijas likumu, 
tādējādi nodrošinot līguma ra -
tifikācijas procedūras  nobeigšanu 
Polijā. Šāds Polijas prezidenta  
solis sekmē Lisabonas līguma 
ratifikācijas procesa beigšanos 
visās 27 Eiropas Savienības  da -
lībvalstīs kopumā, lai tas varētu 
stāties spēkā. 

Latvijas ĀM uzsveŗ: Lisabonas 
līgums stiprinās Eiropas Parla-
menta - vienīgās ES pavalstnieku 
tieši vēlētās institūcijas lomu ES 
likumdošanas procesā, nacionālie 
parlamenti jau agrīnā izstrādes 
stadijā varēs apturēt ES likum-
došanas aktu turpmāku virzību,    
ja tiks konstatēts, ka konkrēto  
jomu dalībvalstis nacionāli var 
risināt sekmīgāk nekā ES līmenī, 
ES pavalstniekiem pirmo reizi 
Eiropas integrācijas vēsturē būs 
iespēja iniciēt likumdošanas aktu 
izstrādi, kā arī ES valstu valdību 
pārstāvjiem, balsojot padomē par 
ES likumdošanas aktiem, tiks 
piešķirta viena balss neatkarīgi    
no tā, vai konkrētais valdības 
pārstāvis pārstāv valsti ar vienu 
miljonu vai 80 miljoniem 
iedzīvotāju. 
ĀM norāda, ka Lisabonas lī -

gums turklāt nodrošina nepie-
ciešamo juridisko pamatu, lai arī 

turpmāk izstrādātu un padziļinātu 
vienotu Eiropas enerģētikas polī-
tiku. Līgumā īpaši uzsvērts, ka   
ES enerģētikas polītikas turpmā     kā 
izstrādē un īstenošanā jāievēro 
dalībvalstu solidāritāte, kas īpaši 
svarīgi ir valstīm, kuŗas lielāko 
daļu enerģijas resursu importē un 
saskaŗas ar nepietiekamu integ-
rācijas pakāpi vienotajā ES 
enerģētikas infrastruktūrā. 
Čechijas prezidents Vāclavs 

Klauss paziņoja, ka neatteiksies  
no saviem iebildumiem pret Li -
sabonas līguma saturu, lai arī aiz-
vien pieaug  ES līdeŗu spiediens  to 
parakstīt. Čechija ir pēdējā ES da -
lībvalsts, kas Lisabonas līgumu 
nav ratificējusi. 29. septembrī Če- 
c hijas Konstitūcionālajā tiesā at -
kārtoti tika iesniegta sūdzība par 
Lisabonas līguma atbilstību Če- 
chijas pamatlikumam. Nākamo 
nedēļu laikā Čechijas Kons ti-
tūcionālā tiesa lems, vai  konsti-
tūcionālo sūdzību pieņemt vai 
noraidīt.
Vaidere: Latvijai ES prezidenta 

amatam vajadzētu virzīt 
Vīķi-Freibergu

Eiropas Savienības  prezidenta 
amatam, kas tiks izveidots, ja stā-
sies spēkā Lisabonas līgums, 
Latvijai vajadzētu virzīt ekspre-
zidenti Vairu Vīķi-Freibergu, aģen-
tūrai LETA sacīja Eiropas Par-
lamenta deputāte Inese Vaidere.

Lisabonas līgums paredz ES 

prezidenta amata izveidošanu. ES 
prezidenta pilnvaru termiņš ir 
divarpus gadi, paredzot iespēju  
tikt ievēlētam vēl uz vienu ter-
miņu. Vaidere ir pārliecināta, ka 
“divkaujā” ar galveno pretenden   tu 
uz šo amatu - bijušo Lielbritanijas 
premjērministru Toniju Blēru 
mūsu bijusī prezidente uzvarētu. 
Polītiķes ieskatā eksprezidentei ir 
būtiska pieredze ārpolītikas jau-
tājumos, valodu zināšanas, kas 
viņu padara par piemērotu kan-
didāti.

Pēc Eiropas Parlamenta depu-
tātes domām, Latvija vēl nav 
nokavējusi iespēju pieteikt savu 
kandidātūru augstajam amatam,  
jo Lisabonas līgums nav stājies 
spēkā. Šāds solis, pēc Vaideres 
domām, palīdzētu uzlabot Lat   vi  -
jas tēlu. Latvijai aktīvāk dažā   diem 
amatiem ES institūcijās vajadzētu 
virzīt  savus cilvēkus, kuŗu darbs, 
pēc viņas pieredzes, vienmēr tiek 
augstu novērtēts.

 Nevērojot vairāku valstu iebil-
dumus, Blērs tiek uzskatīts par 
galveno kandidātu uz ES pre-
zidenta amatu. Viņš jau saņēmis 
atbalstu ne tikai no Lielbritanijas, 
bet arī no Francijas un Italijas. 
Savukārt Vācijas kanclere Angela 
Merkele iebilst pret bijušā Liel-
britanijas premjēra iespējamo kan-
didātūru.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Daudzviet pasaulē 
ļaudis ir izlutināti ar 
laikrakstu daudzumu 
un apjomu. Piemē-
ram, Londonā katru 
dienu iznāk pusdu- 

cis avīžu vai vairāk. Dažas nopiet-
nākas, dažas pārpilnas ar tenkām. 
Savukārt manā dzimtajā pilsētā 
Čikāgā kādreiz bija četras, piecas, 
bet nu palikušas vairs tikai divas 
dienas avīzes.

Arī Latvijā laikrakstu ziņā cil-
vēkiem ir izvēle. Pieļauju, ka, no 
ārzemēm ieradušies Latvijā, pie-
tiekami daudzi Brīvās Latvijas un 
Laika lasītāji vispirms sameklē laik-
rakstu Diena. Patlaban tas ir viens 
no tikai trim latviešu valodā iz-
dotajiem dienas laikrakstiem (ne-
skaitu klāt Dienas māsas laikraks-
tu Dienas Bizness, kam ir tā pati 
konkrētā mērķauditorija, kas Rie-
tumos ir, piemēram, The Wall 
Street Journal un The Financial 
Times), un pilnīgi bez jebkādām 
šaubām var teikt, ka tas vienmēr    
ir bijis pats nopietnākais no tiem. 
Blakus Dienai kioskos un abo-
nementu sarakstos ir arī Latvijas 
Avīze. Ticu, ka tā pietiekami dau-
dziem ārvalstīs dzīvojošiem lat-
viešiem ir mīļa tāpēc, ka kon-
sekventi aizstāv visu latvisko un 
noraida visu pārējo. Avīze zobiem 
un nagiem cīnījās pret integrācijas 
programmas ieviešanu Latvijā, jo, 
tā man skaidroja viens no kollē-
gām, šāda  programma valstī nozī-
mētu “multikultūrālismu”. Tā nu 
drusciņ ir galvas bāšana smiltīs,     
jo it īpaši Rīga jau tagad ir kriet-     
ni multikultūrāla. Laikraksta ne 
vienmēr vārdos pateiktā centrālā 
doma ir ne tik daudz “jā” latvis-
kumam kā “nē” krieviskajam.   Pro-
tams, ne jau bez pamata, taču laik-
raksta nopietnumu grauj fakts,      
ka tas neprot atšķirt ziņas no 
komentāriem un ka arī tā “ziņu” 
slejās nereti pavīd komentēšana 

Jauna Diena
par notiekošo. Tā nav pati labākā 
žurnālistikas prakse.

Ir arī Neatkarīgā Rīta Avīze,   
kuŗai lietot vārdu “neatkarīgā” ir 
briesmīgs grēks, jo šis laikraksts ir 
zīdis no Ventspils naftas interešu 
pupa un ar objektīvitāti attiecīgajā 
jomā tam nav absolūti nekāda 
sakara. Vārdu sakot, ja lasītājs grib 
uzkurbulēt savu latviskumu, var 
ķerties pie LA, ja paskatīties, kā 
Latvijā    darbojas kvazižurnālistis-
ka propaganda un demagoģija,   
var ielūkoties NRA, bet, ja vēlme    
ir izlasīt kārtīgu laikrakstu, kuŗā 
pastāstīts par notiekošo, tad izvēle 
obligāti ir Diena.

Bet vai joprojām? Lasītāji, kuŗi 
seko sabiedriski polītiskajiem no-
tikumiem mūsu valstī, zinās, ka 
vasarā Diena tika pārdota. Jauno 
īpašnieku pārstāvis, cilvēks, vārdā 
Aleksandrs Tralmaks, nākamos 
trīs mēnešus pavadīja, klīrēda-
mies, ka viņš negrib un negrib sa- 
biedrībai pateikt, kas pirkumu ir 
financējis. Protams, nopietnam   
laikrakstam tas ir sava veida nā-  
ves zvans. Dienas pētītāji žurnālisti 
jau ļoti sen ir urķējušies dobē, ku- 
ŗā var atrast patiesību par dažādu 
polītisko šeptmaņu darījumiem 
biznesa pasaulē, pirmām kārtām 
jau runājot par Ventspils bosu Lem-
bergu un pret viņu vērstajām apsū- 
dzībām tādās jomās kā naudas 
atmazgāšana un kukuļošana. Žur-
nālists, kuŗa laikraksts flirtē ap    
īpašumtiesību jautājumiem, vairs 
nav žurnālists, kas var prasīt at- 
klātību un godīgumu no citiem.

Visu vasaru laikraksts iznāca,    
kā iznācis. Daži tā pārstāvji sāka 
meklēt alternātīvu investoru, tei-
cās tādu atraduši, taču, cik var   
spriest, A. Tralmaks viņu piedā- 
vājumu noraidījis kā neadekvātu 
un nepieņemamu. Pienāca sep-
tembŗa beigas, brīdis, līdz kuŗam 
Tralmaks bija solījis atklātību par 

financējumu. Veltas gaidas, neko 
Tralmaks nepateica. Līdz beidzot, 
oktobŗa pirmo desmit dienu bei-
gās, sabiedrība uzzināja, ka Die- 
nas darījumu ir financējusi kāda 
Roulandu ģimene no Lielbrita-
nijas. Tā ir pasakaini turīga ģime-
ne ar investīcijām daudzviet pa- 
saulē, un A. Tralmaks ir stāstījis, ka 
tā varbūt palīdzēs financēt vienotu 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu 
visās trīs Baltijas valstīs vienkop.

Bet tā ir nākotne, patlaban si- 
tuācija Dienā ir visai skarba. Tūlīt 
pēc paziņojuma par darījuma fi- 
nancētājiem laikraksta vadošajam 
personālam tika “laipni” palūgts 
pamest redakcijas telpas. Komen-
tētāju nodaļas vadītāju Paulu  
Raudsepu ar kārbu rokās apturēja 
divi uzvalkos ģērbušies kungi un 
aicināja viņu doties atpakaļ uz 
kabinetu un uzrādīt visu, kas kār- 
bā ir iekšā. Dienas fotografam, kas 
šo mirkli iemūžināja, tika ieteikts       
fotoattēlu izdzēst. Viss stipri vien 
esot atgādinājis padomju laikus   
un ar tiem saistīto cenzūru. Ja labi 
grib, var meklēt parallēles  arī ar 
mūsdienu Krieviju, kuŗā par ma- 
su saziņas līdzekļiem var teikt 
daudz ko, bet par brīvību tur nav 
ne vārda.

Situācija aizkaitināja diezgan 
daudz Dienas līdzstrādnieku, kro-
ni visam uzlika paziņojums, ka 
aizgājušajai vadības komandai ne- 
būs ļauts redakcijas telpās tikties   
ar pārējiem darbiniekiem, būtībā 
cilvēki tika izmesti uz ielas. Nāka-
majās dienās atlūgumu iesniedza 
liela grupa laikraksta darbinieku, 
arī tādi, kuŗi tomēr veidoja avīzes 
centrālo tēlu. Pirmām kārtām ir 
jārunā par komentētājiem. No    
laikraksta aizgājis Askolds Ro-  
dins, aizgājusi Laila Pakalniņa, aiz-
gājis karikatūrists Ernests. Aivars 
Ozoliņš šobrīd ir atvaļinājumā,    
vēl nav skaidrs, ko darīs viņš, bet 

pirmajā nedēļā pēc apvērsuma 
visus komentārus Dienas 2. lap-
pusē rakstīja ļaudis no Dienas Biz-
nesa, un redaktores v.i. patlaban   
arī nāk no minētā laikraksta.

Ziņām neatsveŗams zaudējums 
ir Dienas ilggadējā Saeimas kores-
pondente Ināra Egle. Latvijā nav 
neviena, kas mūsu parlamenta pe-
ripetijas un batālijas pārzinātu la- 
bāk par viņu. I. Egle Jēkaba ielas 
namā zina katru kaktiņu, katru ka- 
binetu, katru gaiteni. Ja Diena   
viņas vietā turp nosūtīs zaļu gurķi, 
Saeimas haizivis to apēdīs viens 
divi. Aizgājusi no laikraksta kul-
tūras nodaļas vadītāja, aizgājuši 
ļaudis no populārā pielikuma Sest-
Diena. A. Tralmaks pats intervijās 
stāsta, ka gan jau atradīsies citi un 
tikpat labi žurnālisti, bet par to nu 
nebūsim pavisam pārliecināti.

Taču pajautāsim sev vēl ko. Bū- 
tībā Diena visus šos gadus ir bi-  
jusi vienīgā avīze, kas konsekventi 
aizstāvējusi vērtības, kuŗas Rietu-
mu pasaulē ir pašsaprotamas, - go- 
dīgumu polītikā, tiesiskumu, at- 
klātību u.tml. Darījuma epopejas 
laikā šad tad valstī pavīdēja jau-
tājums - vai patiesībā aiz tās nestāv 
kādi tumši spēki, kuŗi vēlas neitrā-
lizēt ne tik daudz laikrakstu kā tā 
pārstāvēto polītiku. Patlaban ne- 
esmu ne redzējis, ne lasījis neko 
tādu, kas liecinātu par netīrību,       
ja vien par netīru neuzskata trīs 
mēnešus gaŗu muļļāšanos ap fi- 
nancētāju identitāti. Tomēr ir ļoti 
žēl, ka no laikraksta ir aizgājusi ko- 
manda, kas kopā veidoja minēto 
attieksmi. Ir tomēr pat ļoti vaja-
dzīgs,  lai Latvijā būtu vismaz viens     
laikraksts, kas konsekventi raugās 
polītikāņiem uz pirkstiem. Atka-
rīgā to nedara nekad, jo tad tai 
nāktos skatīties pašai uz savu su-
teneri, Latvijas Avīze to dara tikai 
tad, ja tai jāaprej Latvijas krievu 
tautības polītiķi. Aizgājēji no Die-

nas ir izveidojuši portālu www.ci-
tadiena.lv. Pirmajā nedēļā, taisnī-
bu sakot, tur nekā daudz nebija, 
taču jācer, ka no tā varbūt tomēr 
izveidosies jauns laikraksts.

Žurnālistikas pasaule strauji 
mainās elektronizācijas virzienā. 
Diena pērn zaudēja visai ievēro-
jamu naudas summu, jo tā varbūt 
lēnāk nekā daža laba cita lēma,      
kā vislabāk izmantojams tīmeklis 
u.c. elektroniskie plašsaziņas lī- 
dzekļi. Tajā ziņā varbūt var teikt,    
ka paši vien esam bijuši vainīgi, jo 
A. Tralmaks uzņēmumu nopirka 
no zviedru firmas Bonnier, kuŗai 
acīmredzot apnika uz saviem ple-
ciem nest pasākumu, kas zaudē  
pat miljonus. Taču laikraksta iz- 
devniecība nav kurpju bode vai 
krāmu veikals. Laikraksts vismaz 
manai paaudzei (un ne tikai) ir vi- 
tāla dzīves daļa. Es nevaru un ne- 
gribu iedomāties dienu, kad to 
vairs nebūs. Savukārt Latvijā man 
ir svarīgi, lai būtu kaut viens laik-
raksts, kurš vienmēr atbalsta labo 
un gaišo polītiskā sistēmā, kuŗā       
ir tik ļoti daudz kas tumšs un smir-
dīgs. Nesaku, ka tie, kuŗi ir pali-
kuši Dienā, to nenodrošinās. Arī 
starp viņiem ir viens otrs pavi-  
sam talantīgs žurnālists, turklāt     
A. Tralmaks intervijās dievojas, ka 
viņš nekad, nekad neiejauksies re- 
dakcionālā polītikā. Taču cerības 
saistu arī  ar aizgājējiem, jo tie to- 
mēr ir žurnālisti ar vārdu. Piemē-
ram, A. Rodins komentārus raks-
ta jau kopš Atmodas laikiem, tā- 
tad - 20 gadu un vairāk.

Patlaban Latvijā rit nākamā ga- 
da abonēšanas programma. Nezi-
nu, ko lasītājiem ieteikt. Es Dienu 
abonēšu arī nākamgad,   jo tā man, 
tāpat kā visas avīzes, ir vajadzīga 
darbam. Bet skatīsimies visi kopā, 
vai Dienas centrālā pārliecība tiks 
degradēta. Ja tā, tad būs ļoti, ļoti 
žēl.

Kārlis Streips

Divgalvainais ēr- 
glis tramīgi raugās 
gan uz rietumiem, 
kur zaigo burtu ko- 
pa NATO, gan uz 
austrumiem, kur 

Ķīna pieņemas briedumā. Kāds 
liktenis gaida Krieviju, kuŗas 
iedzīvotāju skaits sarucis līdz 140 
miljoniem, bet robežas līnija sauc 
atmiņā 17. gadsimta nogales karti? 

Amerikāņu mēnešrakstā The At- 
lantic pazīstamais polītologs Ro- 
berts D. Kaplans brīdina, ka krie-
vu “lācim joprojām ir zobi”, un 
pārmet ASV prezidentam Bara-
kam H. Obamam ne pārāk gudru 
laika izvēli - timing, jo pasludināt 
atteikšanos no pretraķešu sistēmas 
izvietošanas Polijā un Čechijā aku-
rāt “70 gadus pēc Krievijas iebru-
kuma Polijā” var Austrumeiropā 
tikai pastiprināt bažas, jo rodas ie-
spaids, ka sabiedrotie to atkal pa- 
metuši un padarījuši atkarīgu no 
krievu lāča iegribām. 

Krievijas acīs Polija un Čechija ir 
buferis, kas to atdala no kūsājo-
šām (vibrant) Vakareiropas demo-
kratijām, raksta Kaplans. Un tas,  
ka Polija un Čechija pašas par 
tādām top, stipri ērcina Krieviju, 
kas kļūst par savdabīgu neo-caris-

Vai Krievija pastāvēs līdz 2012. gadam? 

ku oligarchiju. Tāpēc Krievija cen-
tīsies visnotaļ vājināt Austrum-
eiropas valstis, liekot lietā gan 
organizētās noziedzības tīklus,     
gan izlūkdienesta operācijas, gan 
prastu iebiedēšanu. 

Krievu lāča iedabu spilgti raks-
turojis Gruzijas prezidents Mi-  
chails Saakašvili, septembrī runā-
dams ANO Ģenerālā asamblejā: 
“Viens otrs šajā zālē apgalvoja, ka 
“bijis spiests” darīt to, kas tika da- 
rīts Gruzijā pirms gada. Bet viņu 
priekšgājēji “bija spiesti” iebrukt 
Polijā 1939. gadā, Somijā 1940. ga- 
dā, Ungarijā 1956. gadā, Čecho-
slovakijā 1968. gadā, Afgānistanā 
1979. gadā, viņi “bija spiesti” no- 
slaucīt no zemes virsas Grozniju, 
kur mita 400 000 iedzīvotāju...”

Tikmēr Kremlis veic priekšdar-
bus vērienīgam propagandas festi-
vālam: nākamgad, svinot Nemir-
stīgās Uzvaras 65. gadskārtu, Krie-
vija 9. maijā liks uzgavilēt “visai 
pasaulei”, kamēr vēl dzīvi pēdējie 
veterāni. 

Šo pirmssvētku noskaņu jau 
paguvis sabojāt bijušais polīt-
ieslodzītais, pazīstamais disidents 
Aleksandrs Podrabineks. Kad kā- 

das ēdnīcas īpašnieki, lai pievilk-   
tu apmeklētājus, pa jokam deva    
tai nosaukumu Antisovetskaja 
(Pretpadomju), Maskavas veterā-
nu padomes priekšsēdis, bijušais 
polītruks, bijušais PSKP CK sek-
retārs Vladimirs Dolgichs baigi 
sašutis panāca, ka ēdnīcu tagad 
sauc Sovetskaja (Padomju), tad 
Aleksandrs Podrabineks tīmeklī - 
www.ej.ru (t.s. Ikdienas žurnālā) 
atgādināja, ka bija arī citi veterā- 
ni, kas cīnījās pret padomju varu: 
“Viņi, tāpat kā daži no jums, cīnījās 
pret nacismu, bet pēc tam cīnījās 
pret komūnismu Lietuvas un Rie-
tumukrainas mežos, Čečenijas 
kalnos un Vidusāzijas smiltājos. Vi- 
ņi organizēja sacelšanos Kengiras 
lēģeŗos 1954. gadā un gāja uz de- 
monstrāciju Novočerkasskā 1962. 
gadā, kuŗa tika apšauta (..) Viņi ir 
mūsu īstie varoņi.”

Un, kamēr Kremlis gādā par to, 
lai “visa pasaule” zinātu, kā Latvijā 
ik gadu tiek pieminēts 16. marts, 
sarosījušies veci vīri, kas apņēmu-
šies “turpināt to, ko iesāka ģenerā-
lis Vlasovs”: sāk darboties Krievi-
jas atbrīvošanās kustības veterānu 
komiteja, ko vada bijušie ROA 

(Vlasova armijas), Donas un 
Terekas kazaku vienību kaŗavīri, 
kuŗu uztverē t.s. Lielais Tēvijas  
kaŗš bijis Otrais pilsoņkaŗš.

 Ļoti nepatīkams Kremlim bija 
pasākums, kas organizēts Kijevā, 
Ukrainas rakstnieku savienības 
namā: tur notika Pirmais krievu 
radikālās opozicijas kongress. 
Maskavā, protams, šis kongress 
nosaukts par “nodevēju saietu”. 
Kongresa dvēsele, var teikt, bija 
profesors Pēteris Homjakovs, kas 
Ukrainā guvis polītisku patvēru-
mu. Vispār jau dalībnieku sastāvs 
bija raibs kā dzeņa vēders: partijas 
Brīvība līderis Jurijs Beļajevs, Virs-
nieku savienības priekšsēdis Sta-
ņislavs Terechovs, “pagāns” Tim-
kins (Svetomirs) no Slavu kopienu 
savienības, bija arī nacionālboļše-
viki un Pēteŗa Aļeksejeva vārdā 
nosauktās kustības pārstāvji - 
labējie un kreisie radikāļi un anar-
chisti. Kopīgs bija sauklis: pret 
Krievijas imperiālismu, pret impe-
riskām ambīcijām. Ienaidnieks - 
prettautiskais, korumpētais Krem-
ļa režīms.

Šī “nodevēju saieta” iedvesmotājs 
prof. Pēteris Homjakovs pareģo, ka 

2012. gads būs Krievijas Fede-
rācijas gala sākums. Krize sa- 
asinās, viss lūst, pūst un irst, un 
lielkrievu šovinisti Stavropolē, 
Krievijas dienvidos, apvienojušies 
kustībā ar nosaukumu Alternā-
tīva-2012. Mērķis - paredzot “neiz-
bēgamo” Krievijas Federācijas sa-
brukumu 2012. gadā, jau tagad   
likt pamatus Dienvidkrievijas kon-
federācijai, kas nosargās krieves-
tību, krieviskumu u.tml. Donas, 
Kubaņas un Terekas novados, jo tai 
liktenīgajā gadā no irstošās Krie- 
vijas atdalīsies viss Ziemeļkau-   
kazs - Kabardija, Osetija, Čečenija, 
Dagestāna. Vardu sakot - glābjas, 
kas var...

Jautājums “Vai Krievija pastāvēs 
līdz 2012.gadam?” sauc atmiņā di-
sidenta Andreja Amalrika apce-
rējumu “Vai Padomju Savienība 
pastāvēs līdz 1984. gadam?”. Amal-
riks to sarakstīja 1969. gadā un 
kļūdījās tikai par septiņiem ga-
diem: 1991. gada decembrī PSRS 
izčākstēja.

Skaitli 1984 Amalriks pārņēma 
no Džordža Orvela, kuŗa romāns 
Nineteen Eighty-Four attēloja totā-
litārisma baigos vaibstus. 

2012. gads nav vairs tālu. Dzī-
vosim - redzēsim. 

Franks Gordons
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Kad Austrālijā, Anglijā vai 
Kanadā dzirdama ,,Lāčplēšu 
dziesma” ar V. Plūdoņa tekstu 
un skan vārdi ,,Daugavas va-
nagi, sasauksimies!”, daudzi 
sirmi, bet stalti vīri nomet ga- 
du nastu no pleciem, kļūst  
sirdī tikpat jauni kā tālajā    
1945. gadā un saprot, ka atkal 
ir jādodas palīgā un jāsargā 
sava zeme un tās ļaudis. 

Daugavas Vanagu organizā-
ciju dibināja latviešu leģionāri 
ar mērķi palīdzēt grūtībās no- 
nākušiem cīņu biedriem, viņu 
ģimenēm un saturēt kopā rie-

Vītolu fonda sadarbība ar Daugavas Vanagiem
tumu zemju trimdiniekus - lat-
viešu tautu. Organizācijas no-
saukumu veido stipri vārdi: 
Daugava sensenis ir bijusi 
mūsu likteņupe, pie kuŗas ri- 
sinājās latviešu kaŗavīru va- 
roņgaitas kopš sendienām, bet 
vanags ir tautas iemīļots sim-
bols, brīvs un lepns putns. 

Patlaban Daugavas Vanagu 
darbības lauks ir paplašinā-  
jies - nesavtīga palīdzība tiek 
sniegta arī tautiešiem Latvijā.

Vairākas Daugavas Vanagu 
organizācijas sadarbojas arī ar 
Vītolu fondu. 2009./10. mācību 

gadā fonds administrē Dauga-
vas Vanagu dibinātās 72 sti-
pendijas. 

2003. gadā fonds Ārkārtējā 
palīdzība Latvijas Zemessar-
dzei, beidzot savu darbību Lat-
vijā, nodibināja Jaunsardzes 
fonda stipendiju, ko ik gadus 
saņem kāds jaunietis, kas ļoti 
aktīvi darbojies jaunsardzes 
organizācijā. Ar DV apvienī-
bas Vašingtonā un Ilmāra 
Damberga neatlaidīgu darbu 
fonda kapitāls tiek papildi-
nāts. DV apvienība Vašingtonā 
un Tēvijas fonds 2009. gadā 
ziedoja Jaunsardzes fonda ne- 
aizskaŗamajā kapitālā. 

Sadarbība ar DV sākās 2004. 
gadā, kad Latvijā ieradās DV 
Melburnas nodaļas vadītājs 
Aivars Saulītis. Ar šo atbalstu 
šogad diplomu saņēma pir-
mais ārsts, ko DV Melburnas 
nodaļa izskolojusi, taču sadar-
bību plānots turpināt. 

Sekoja iepazīšanās ar DV 
Anglijas fonda valdes locekli 
Ādolfu Sīli. Sadarbību sākām 
ar trim stipendijām gadā, taču 
šogad ar DV Anglijas fonda 
atbalstu Latvijā jau studē 60 
jaunieši. Pagājušajā mācību 
gadā tika izveidots īpašs fonds 
tiem, kuŗi atgriežas no Sibiri-
jas un uzsāk studijas Latvijas 
augstskolās. DV Anglijas fonds 
savās sēdēs aicināja citas DV 
Anglijas nodaļas dibināt sti-
pendijas, un uz aicinājumu 
atsaucās DV Bedfordas noda-
ļa, DV Bradfordas nodaļa,     
DV Notinghamas nodaļa, DV 
Birminghamas nodaļa. Bedfor-
das nodaļas vadītājs Jānis Tau-
riņš, nevērojot savu gadu nas-
tu, ik gadu apmeklē Vītolu 
fonda gadskārtējos sarīkoju-
mus, sarakstās ar stipendiā-
tiem un šogad atveda ziedo-
jumu, kas ļaus vēl trim jau-
niešiem iegūt izglītību. 

2006. gadā ar DV Toronto 
nodaļas priekšsēža Varimanta 
Plūdoņa un kasieŗa Ata Bre-
dovska atbalstu tika no-       
slēgts sadarbības līgums, un 
daļu no savas naudas DV To- 
ronto nodaļa nogulda neaiz-
skaŗamajā kapitālā, dibinot 

Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

Latvijā DV Toronto nodaļas 
mūža stipendiju. Izmantojot   
šo noguldījumu, jau trešo   
gadu trim jauniešiem tiek 
sniegta iespēja iegūt augstāko 
izglītību. 

Daugavas Vanagi aicina: 
„Pārdomāsim Latvijas vēsturē 
ierakstītos notikumus, Latvi-
jai un sarkanbaltsarkanam ka-
rogam dotos zvērestus; mēs 
redzēsim, ka esam un palik-
sim latvieši, lai kādus svārkus 
esam uzvilkuši un kādi doku-
menti mums kabatā. Latvija 
mūs no tai dotā zvēresta nav 
atbrīvojusi.” 

Jaunieši palīdzību prot no- 
vērtēt, un sirdsvārdi pārtop 
vēstulēs:

,,Tā ir nepārvērtējama cil-
vēka labestība, ko esat man 
iemācījuši, – spēt uzklausīt ot- 
ru, saprast un palīdzēt. Vi- 
siem nekad nevar palīdzēt.   
Bet var palīdzēt kādam. Un  
ļoti iespējams, ka Dievs ir iz- 
raudzījies Jūs, lai palīdzētu 
man. Arī es tapšu izraudzīts, 
lai palīdzētu citiem. Katru  
reizi, kad kāds cilvēks man 
lūdz palīdzēt, ziedot savu lai-
ku, zināšanas, es atceros Jūs” 
(stipendiāts Ēriks Rudzītis).

„Es varētu sevi salīdzināt ar 
ziediņu, kuŗa augšanai nepie-
ciešama ne tikai zeme un 
ūdens, bet arī saules gaisma  
un mīlestība. Un lūk… viens 
no vissiltākajiem saules sta-
riņiem šai pasaulē esat tieši 
Jūs! Jo tieši Jūsu sniegtā palī-
dzība ļāva man pilnveidoties 
un sasniegt savus mērķus, 
piepildīt vēlmes” (Ilona Lem-
pa, DV Notinghamas nodaļa).

,,Jūs pat nespējat iedomā-
ties, cik daudz šī stipendija 
man ir devusi: jaunas zinā-
šanas, iespējas, jaunus drau-
gus, spēju palīdzēt citiem un – 
galvenais – iespēju piepildīt 
savus viskvēlākos sapņus. 
Paldies par atbalstu!” (stipen-
diāte Baiba Drēģere, DV Bed-
fordas nodaļa).

,,Ar katru nākamo sēmestri, 
ar katru nākamo eksāmenu 
sāku arvien vairāk izprast 
medicīnu. Vēlos novēlēt Jums – 

visiem Daugavas Vanagu bied-
riem – stipru veselību, jo pa- 
mazām aizvien vairāk apzi-   
nos tās vērtību un lielo no- 
zīmi” (stipendiāts Raitis Bar-
davskis, Daugavas Vanagu 
Toronto nodaļa).

,,Jūs ziedojat ne tikai naudu. 
Devums ir daudz lielāks – tā ir 
iespēja skatīties uz pasauli 
plašāk, redzēt tālāk... Un, ļau-
jot smaidīt vienam cilvēkam, 
Jūs ļaujat smaidīt arī tiem 
neskaitāmajiem, ko viņš sa-
tiek savā ceļā... Paldies!” (sti-
pendiāte Daiga Grieze, vies-
nīca „Radi un draugi”).

Saņemot vēstuli, kuŗā zie-
dotājs Uldis Streips rakstījis:     
,,Šis ir par daudz svarīgs laiks 
mūsu zemītei, lai kādam   
trūktu naudas izglītoties,” - 
nolēmu Vītolu fonda vārdā 
uzrunāt DV fondus un noda-
ļas visā pasaulē, kuŗas domā 
līdzīgi, jo pēc mūsu šīs vasaras 
darba 136 jaunieši palika kan-
didātu sarakstā. Viņi ir iestā-
jušies dažādās Latvijas augst-
skolās, un viņi cer uz brī-
numu.

Kad 1926. gadā G. Milbergs 
uzrakstīja romānu jaunatnei 
,,Daugavas vanadzēns”, šo stās-
tu par brīvības cīņām tolaik 
lasīja jaunieši un pēc gadiem, 
izvēloties nosaukumu savai 
organizācijai, atmiņā atsauca 
tajā pausto - par savu Tēvzemi 
ir jācīnās - un kļuva par Dau-
gavas Vanagiem. 

Rudenīgi pelēkās Latvijas 
debesīs arī šobrīd lido tādi 
jauni vanadzēni, nedaudz 
apjukuši, bet ar spēku spār- 
nos un drosmi sirdī, cerē-    
dami arī paši kādreiz kļūt       
par tādiem Vanagiem - lep-
niem, stipriem, mīlēt savu  
Tēvzemi un tās cilvēkus. Vi- 
ņiem mazliet, tikai mazliet ir 
nepieciešama palīdzība... 

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes 

priekšsēde

DV Anglijas fonda valde

DV Bedfordas nodaļas priekšsēdis Jānis Tauriņš kopā ar 
stipendiātiem

No kreisās: stipendiāts Ēriks Rudzītis, DV Melburnas nodaļas 
priekšsēdis Aivars Saulītis, stipendiāte Zanda Misiņa

DV Anglijas fonda priekšsēdis Ādolfs Sīlis un stipendijas 
saņēmēji
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Saruna notiek ārzemēs dzīvo-
jošo latviešu tik ierastajā pie-
turvietā Rīgā – viesnīcas „Radi un 
draugi” omulīgajā kafejnīcā. Uz 
galda glāzes ar sulu, un saruna 
var sākties. 

”Svētdienā, 18. oktobrī, Rīgas 
Vecajā Svētās Ģertrūdes baz-
nīcā notiks Rīgas Evaņģeliskās 
draudzes dievkalpojums un 
draudzes pilnsapulce. Kalpos 
prāvests Klāvs Bērziņš,” lasu 
sludinājumā. 

Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes 
baznīcā notiks Rīgas Evaņģelis-
kās draudzes dievkalpojums, uz 
kuŗu laipni aicināts un lūgts ik-
viens! Kā parasti, pēc dievkalpo-
juma būs sadraudzības galds 
baznīcas pagraba zālē ar līdzi 
ņemtajiem groziņiem. Varu pa- 
vēstīt, ka darbu atsākusi svētdie-
nas skoliņa bērniem. 

Plašākai latviešu sabiedrībai 
jūs vairāk esat pazīstams ar lie-
lo darbu Latviešu evaņģeliski 
luteriskās Baznīcas pārvaldes 
Vācijā vadīšanā – esat gan 
priekšnieks, gan prāvests. 

Vācijā dzīvoju mazpilsētā Leich- 
lingenā Reinzemē, starp Ķelni un 
Diseldorfu. Ar Baznīcu esmu, ja 
tā var teikt, saistīts kopš bērna 
kājas, jo esmu dzimis un kopā ar 
vecāko brāli Intu uzaudzis mācī-
tāja ģimenē. Mans tēvs bija mā- 
cītājs Ringolds Bērziņš, dzies-
minieka Roberta Bērziņa jau-
nākais dēls, un māte - tautsaim-
niece un dzejniece Irma Bēr-  
ziņa, dzimusi Daugule. Tēvs ma- 
ni bieži aicināja palīgos. Par kal-
pošanu Baznīcā sāku domāt,  
tikai redzot mūsu trimdas cienīg-

Garīgais tilts starp Vāciju un Latviju
Latviešu evaņģeliski luteriskās Baznīcas pārvaldes Vācijā priekšnieka, prāvesta Klāva Bērziņa 

saruna ar žurnālisti Valiju Berkinu
tēvus novecojam, un jaunu tik-
pat kā nebija. Neklātienē beidzu 
LELBA teoloģijas kursus, un 
1985. gadā mani ordinēja par 
evaņģelistu. Evaņģelista nosau-
kumu vēlāk mainot, kļuvu par 
diakonu. Tēvam 1987. gadā aiz-
ejot mūžībā, toreizējais Vācijas 
prāvests, tagadējais archibīskaps, 
man jautāja, vai es nevarot ņemt 
aprūpē „mana tēva draudzes”. 
Kalpoju neatalgots līdztekus 
savam maizes darbam (lielā ķī- 
mijas rūpnīcā par ekonomu) 
Ķelnes-Vesthovenas, Diseldorfas, 
Minsteres, Menchengladbachas 
draudzē, Beļģijā un Nīderlandē 
dzīvojošo latviešu ev. lut. drau-
dzēs.

Vēl biju diakons, kad mani 
2000. gadā Vācijas sinode ievē-
lēja pārvaldes priekšnieka viet-
nieka amatā, bet 2006. gadā par 
pārvaldes priekšnieku un prāves-
ta amata veicēju. 2008. gada aprī-
lī LELBĀL Baznīcas virsvaldes 
locekļiem tiekoties plēnārsēdē, 
tikšanās nobeiguma dievkalpoju-
mā mani ordinēja par LELBĀL 
mācītāju. Un pēctecībā Baznīcas 
virsvalde drīz vien mani apstipri-
nāja prāvesta amatā.

„Tikpat maz tu pazīsti Dieva 
rīcību, kā Viņš visas lietas veic.” 
(Māc. 11,5b)

Dievam visur viss ir iespējams!
Atskatoties uz mūsu Baznīcas 

Vācijā dzīvi, jau pusgadu esam 
nodzīvojuši ar 2009. gada lozun-
gu: „Kas cilvēkiem nav iespējams, 
tas iespējams Dievam.” (Lk 18:27) 
Paļāvībā esam mēģinājuši darīt 
un īstenot to, kas mums ir pa spē-
kam, apzinādamies, ka visu, kas 
būtu darāms, vieni nespēsim!

Uz pagājušo darbības gadu 
atskatoties, metas bēdīgs prāts,   
jo mūžībā pēc ilgas slimošanas 
2008. gada decembrī aizgāja 
prāvests emeritus Gunārs A. 
Abakuks. Slimība pēdējos gados 
viņu vairāk piesēja pie mājas,  
bet, kā spītējot kustības iero-
bežojumiem un slimībai, viņa 
griba kalpot nemazinājās, drīzāk 
pieauga. Otrs bēdīgais zaudē-
jums pārsteidza neilgi pirms 
mūsu XVI sinodes, kad Augs-
burgā 2009. gada 27. aprīlī mūžībā 
tika aizsaukta mūsu Diakonis-
kās apvienības biedre Ilze Skuja. 
Lai abi aizgājēji atdusas Dieva 
mierā, kuŗā nav nedz slimību, 
nedz pārmaiņu ēnas, vienīgi 
Dieva neaprakstāmā mīlestība.

 Trešo zaudējumu, ne gluži tik 
sāpīgu, mēs piedzīvojām, mūsu 
mīļajai māsai mācītājai Jogi-         
tai Minginai pārceļoties kalpot 
LELBA Bostonas draudzē ASV. 
Minchenē dzīvojot, Jogita līdz ar 
mācītājas un pārvaldes locekles 
pienākumiem veica arī sociālās 
darbinieces uzdevumus, palīdzot 
grūtības nonākušām ģimenēm 
Vācijas dienvidos, sevišķi māmi-
ņām, kas pēdējos gados iera-
dušās no Latvijas. Pateicībā viņu 
pieminējam XVI sinodes un Ap- 
gabalu mācītāju konferences 
sākuma dievkalpojumā 2009. ga- 
da 26. jūnijā Eslingenas Dien-
vidu baznīcā, kuŗā savā laikā   
kalpojis pirmais Latvijas ev. lut. 
Baznīcas archibīskaps Teodors 
Grīnbergs (1870. - 1962. gada   
14. jūnijā Eslingenā) un kuŗā 

kristīts, iesvētīts un ordinēts 
mūsu pašreizējais archibīskaps 
Elmārs E. Rozītis. Tur savā laikā 
diakona amatā ordinēts arī Klāvs 
Bērziņš un sendienās ik gadus 
notikuši mācītāju konferenču 
dievkalpojumi.

Šīs sinodes dievkalpojumā kal-
poja archibīskaps Elmārs E. Ro- 
zītis, prāveste Ieva Graufelde un 
prāvests Klāvs Bērziņš, pie ērģe-
lēm bija mācītāja Dr. Ilze Ķez-
bere, kas dievkalpojumu ievadīja 
un nobeidza ar vijoles skaņām. 

Mūsu paspārnē reiz tapušās  un 
uzturētās ārzemju draudzes Beļ-
ģijā un Nīderlandē aug un vei-
dojas. Briseles draudžu locek-             
ļu sastāvs pakļauts Latvijas Re- 
publikas dažādo pārstāvniecību 
ierēdņu un tulku darba līgumu 
noteikumiem un tāpēc laiku pa 
laikam mainās, tomēr dievlū-
dzēju skaitam paliekot apmēram 
vienādam. Visvairāk latviešus 
Beļģijā nenoliedzami pulcina oi- 
kūmeniskais Valsts svētku diev-
kalpojums un Lommeles svēt-
ceļojums, taču arī Briseles latvie-
šu koris un Bērnu koris Svētā 
Nikola baznīcā Briseles centrā 
2009. gada 21. marta labdarības 
koncertā par labu draudzes dar-
bam un Zvannieku mājas ap- 
vienībai pulcināja ap 250 latvie-
šus un cittautiešus.

Nīderlandes draudze šogad 
piedzīvoja skaistu Lieldienu diev-
kalpojumu ar kristībām un dau-
dzu bērnu piedalīšanos dievkal-
pojumā. Pazinu sendienu drau-
dzes sastāvu, un man jāsaka - 
neatceros jel reizi Nīderlandes 
draudzē bērnus redzējis! Dievam 
viss ir iespējams!

Apgabala konferences laikā ik 
gadu sasaucam arī mūsu Dia-
koniskās apvienības pilnsapulci, 
un tā tas bija arī šogad. Diako-
niskā apvienība savā pastāvēša-
nas laikā atvieglojusi daudz rūpju 
un trūkumu. Tā, piemēram,  
2009. gada jūlijā kopā ar LELBA 
palīdzības nozari, kas ziedoja 

lielāko daļu, un baroneses fon 
Tīsenhauzenas ziedotiem līdzek-
ļiem radās iespēja kādam Latvijā 
autokatastrofā cietušam jaunam 
cilvēkam nopirkt viņa vajadzī-
bām atbilstoši pārbūvētu auto-
mašīnu. Ar pateicību esam pie-
minējuši diakones Kristīnes Am- 
lingas ilggadējo palīdzības dar-
bu. Apvienība atbalstīja transporta 
izdevumus Oldenburgas drau-
dzes dāvinātā dievnama zvana 
nogādāšanā Unguru draudzei.

Tā Vācijā darbojas mūsu            
Latviešu evaņģeliski luteriskā   
Baznīca, garīdznieces, garīdznie-
ki, pārvaldes locekļi, draudzes 
priekšnieces un priekšnieki, drau-
džu locekles un locekļi, apzino-
ties, ka tas, kas cilvēkiem nav ie- 
spējams, tas iespējams Dievam.   
Viņš visas lietas veic!”

Nesen iznākusi Latvijas evaņ-
ģeliski luteriskās Baznīcas ār- 
pus Latvijas (LELBĀL) gada-
grāmata 2010. gadam.

Baznīcas gadagrāmatas mērķis 
ir sniegt informāciju, taču tai     
arī garīgi jāstiprina cilvēks un 
jāpalīdz viņam orientēties Baz-
nīcas gadā. Gadagrāmata ir vei-
dota četrās daļās: kalendārs ar 
ikdienas lasījumiem un aizlū-  
gumiem, raksti, chronika un 
adreses.

Lielākā daļa gadagrāmatas la- 
sītāju dzīvo ārpus Latvijas, bet   
arī Latvijā ir kristieši, kas izvēlas 
šo grāmatu par sava nākamā   
gada ceļvedi.

Gadagrāmatu veidojusi red-
kollēģija: archibīskaps Elmārs     
E. Rozītis, prāveste Ieva Grau-
felde, prāvests Klāvs Bērziņš, 
mācītāja Sarma Eglīte, Tija Abula 
un Ivars Petrovskis. Redak-        
tore -Valda Ģēģere, mākslinieki - 
Dina Ābele un Mārtiņš Krūklis.

Gadagrāmatas lasītāji varbūt 
vēl nezina, ka Vācijā katrs kris-
tietis, ja, pierakstoties dzīves  
vietai atbilstošā iestādē, viņš at- 
zīmē „ev.”, tad ir gan mūsu, gan 

vietējās vācu draudzes loceklis  
un saņem Vācijas evaņģeliskās 
Baznīcas (EKD) aprūpi pilnā 
mērā, un tā ir saskaņota arī ar 
mūsu darbību. Tādi „mūsu” 
draudzes locekļi jebkādā dzī-  
ves situācijā, ja raugāmies no 
kristīgā viedokļa, ir aprūpēti.   
Šis fakts arī atvieglo mūsu dar-
ba turpmāko sadali, zinot, ka 
dievkalpojumu skaits dažās 
draudzēs samazināsies, jo cil-
vēkam nav iespējams tas, kas ir 
iespējams Dievam, būt visur un 
vienmēr vienlaicīgi. 

Sinodes darba gaitā no jauna 
sadalījām vakantās draudzes, 
darbus un pienākumus tā, kā to 
atspoguļo Gadagrāmatas adrešu 
saraksts. Darbību kopumā bei-
gusi Kaizerslauternas draudze.

Kad pirmo reizi atbraucāt   
uz Latviju? Kuŗa ir jūsu ģime-
nes dzimtā puse? 

Pirmo reizi uz Latviju kopā ar 
sievu Edīti, bērniem Ainu un 
Aleksandru atbraucām 1990. ga- 
dā. Toreiz Latviju, manu sapņu 
zemi, skatījām caur rozā briļļu 
stikliem! Lai cik jauki viss arī 
sākumā liekas, tomēr izrādījās, 
ka šī nav tā mana sapņu zeme, 
ko mīlēt bija iemācījuši vecāki, 
vecmāmiņa, latviešu skolas 
skolotāji un daudzie „trimdas 
līdzgaitnieki”. Tā Latvija bija 
palikusi aiz trejdeviņiem kaŗa 
kalniem.

Tēva dzimtā puse ir Smārdes 
pagasta „Dambju” mājas, ko pēc 
Pirmā pasaules kaŗa apsaim-
niekoja mana vecmāmiņa, ka- 
mēr vectēvs - dziesminieks un 
skolotājs Roberts Bērziņš strā-
dāja Rīgā. "Dambju" mājās vēl 
dzīvo viena no māsīcām, kaut 
gan mājas, kā jau daudzas, „krie-
vu laikā” ļoti cietušas un no 
kādreizējā skaistuma palikušas 
vairs tikai bijušo iemītnieku 
atmiņas.

Starplaikā esmu pie reālās Lat-
vijas pieradis un kopš diviem 
gadiem abi ar sievu pastāvīgi 
dzīvojam Latvijā. Pirms vairā-
kiem gadiem toreizējais LU 
Ekonomikas un vadības fakul-
tātes dekāns mani aicināja    sniegt 
studentiem ieskatu par kvalitātes 
vadības standartu ieviešanu 
uzņēmumā. To arī darīju un jo- 
projām daru pēc vajadzības.

Pasakiet, lūdzu, kādus uz- 
mundrinājuma vārdus šodie-
nas sarežģītajā ekonomiskajā 
situācijā, kad daudzi jūtas kā  
no laivas izmesti... 

Uzmundrinājumi man prātā 
nenāk, bet mierinājumi gan! 

Kāds uzņēmums, kas Latvijā 
piedāvā veco ļaužu namu un 
viesnīcu izveidi, par saukli iz- 
vēlējies: „Kopā jautrāk!” Es gri-
bētu šo mudi pārfrazēt: „Kopā 
drošāk,” - jo vairāk zinot mūs 
visus Dieva gādībā un Viņa mī- 
lestībā. Mūsu visu dzīvē īsteno-
jas Viņa vārdi: “Jo Manas domas 
nav jūsu domas, un jūsu ceļi     
nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. 
(Jes. 55,8)

Jēzus Kristus mums šo ceļu 
savā laikā ir rādījis, vai esam to 
gājuši? Iesim, Viņa vadīti, un 
iziesim arī no dižķibeles!

Latviešu ev. lut. Baznīcas Vācijā XVI sinodes un 2009. gada 
Apgabala mācītāju konferences dalībnieki - jaunievēlētā 
pārvalde. 1. rindā (no kr.): pārvaldes priekšnieka laicīgā viet-
niece Rūta Buklevica, sekretāre diakone Laima Urdze, pārvaldes 
priekšnieks, prāvests Klāvs Bērziņš, pārvaldes priekšnieka 
garīgā vietniece mācītāja Dr. Ilze Ķezbere, pārvaldes kasieris 
Pēteris Vīgants. 2. rindā: archibīskaps Elmārs E. Rozītis, 
Virtembergas baznīcas mācītāja Ilze Druviņa, mūsu Baznīcas 
Zviedrijā prāveste Ieva Graufelde, pārvaldes revīzijas komisijas 
locekļi Maruta Liepa un Raitis Polis un Eslingenas draudzes 
priekšniece Inta Vīgante
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Elso vēja vijoles,
Smejas kontrabasi,
Ziedu vietā pazarēs
Duŗas ērkšķi asi.

Dobji it kā pazemē 
Runā vētras zvani.
Ziema tepat pievārtē...

Ne saule, bet saules puķe
Rītam vēl gaismu dod.
Apmaldās dūmakā bite,
Nektaru meklējot.

Ne doma, bet iedoma akla
Vēl augli meklēt liek
Izmirušā dārzā,
Kad pirmie sniegi snieg.

Pārslas gausi pa vienai
Krīt un izraksta zemi.
Vasara, kāpēc visu,
Kas pieder man, nepaņemi?

Vieglāk tad būtu kāju
Uz nedroša ledus spert,
Atvēlēt mākonim sniegu
matos bērt. 

Marta Landmane

Nopūta
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Akcija „Es par kultūru!”
Visa aizvadītā nedēļa pagāja 

ar domām par kul tūru un 
Latvijas kultūras turpmā ko 
attīstību. Tur pinājās Latvijas 
vienību pado mes rosinātā akci-
ja „Es par kultūru!”, kas izvērsās 
ne tikai par parakstu vākšanu 
nozares aizstāvībai, protestējot 
pret ie  rēdņu un financistu   
pausto katastrofāli zemo no- 
vērtējumu. Grāmatnīcās, te- 
ātŗos, biblio tēkās, dažādos  sa- 
rīkojumos, mūzejos dalībnieki 
un apmek lētāji tika aicināti ar 
savu pa  rakstu balsot par 
kultūru, kas nav tikai izklaide, 
bet mūs  die    nu cilvēka dzīvē 
nepieciešama kā maize un sāls, 
ik dienu, ik solī. Un tai bez 
valsts atbalsta un gudras stra- 
tēģijas ir grūti pa  stāvēt un 
attīstīties tālāk. Kultūra cilvē-
kam vajadzīga arī grūtā brīdī, 
zem šī sprieduma parakstījušies 
tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju.

No vārdiem kultūras darbi-
nieki ķērās pie darbiem. Piekt-
dien, 16. novembŗī notika 
ak cijas kulminācija. Doma lau-
kumā gaŗas jo gaŗas stundas 
dejoja Kultūras akadēmijas stu-
denti, ar bezmaksas koncertiem 
daždažādās vietās spēlēja or -
ķestŗa mūziķi, Mākslas aka-
dēmijas studenti darbojās stipri 
radikāli – viņi ietina melnā 
plēvē galvaspilsētas piemi-
nekļus, simboliski parādot si -
tuāciju, kad, ignorējot kultūras 
vajadzības, varam kļūt truli un 

Kultūra vajadzīga kā maize un sāls

nabagi. Tā, piemēram, Raiņa 
piemineklis Esplanādē un Strēl-
nieku piemineklis pie Oku-
pācijas mūzeja uz dažām 
stundām ieguva neizteiksmīgi 
drūmu veidolu, liekot gaŗām-
gājējiem un braucējiem satrauk-
ties: vai tā būs vienmēr? 
Jāpiebilst, ka radošo augstsko  -
lu – Mākslas akadēmijas, 

Mūzikas akadēmijas un 
Kultūras akadēmijas 
studenti šajās aktīvitā-
tēs piedalījās, arī aiz-
stāvot savu patstāvību, 
jo augstākā līmenī svē  tā 
nopietnībā tiek spriests 
par augstskolu apvie-
nošanu.

Latvijas teātŗi aicināja 
savus skatītājus pulcē-
ties pie simboliskiem 
ugunskuriem, kas tika 
iedegti piektdienas va -
karā. Pie Valmieras 
teātŗa jau pirms   izrā-
des sprēgāja silta, aici-
noša uguns. Pirms teāt-
ŗa apmeklējuma skatī-
tāji kādu brīdi bija   
kopā ar teātŗa darbi-
niekiem. Viņi nepro-
testēja, viņi vienojās 
apliecinājumā.

Vērtīga izstāde   
Akcijas „Es par kul-

tūru!” vērtīgākais iegu-
vums bija tieši radošo, 
apliecinātāju spēku kon-
centrācija un jaunu 
iespēju meklēšana. Arī 
krizes apstākļos, arī ma -
teriālā ziņā nepateicīgos 
apstākļos. Šajā dienā   
bez maksas varēja ap -
meklēt vairākus mūze-
jus, arī Eduarda Smiļģa 
Teātŗa mūzeju, kur saga-
tavota izstāde „Vērtīgā-
kie jaunieguvumi”. 

Pēdējā laikā mūzeja 
krājums papildinājies ar 
vērtīgiem ieguvumiem 
no nesen mūžībā aiz-
gājušu skatuves māksli-
nieku archīviem. Ap -
jomīgu dāvinājumu 

mūzejam veltījis Elzas Radzi    -
ņas dzīvesbiedrs Oļģerts Šal-
konis, iegūts Nacionālā teātŗa 
aktieŗa Vairoņa Jakāna archīvs, 
baleta mākslinieces Annas 
Prie des mantojums, Dailes 
teātŗa operešu primadonnas 
Elvīras Brambergas un bale-
rīnas Veltas Vilciņas archīvu 
materiāli. 

Īpaša stāsta vērts ir ievēroja-
mā aktieŗa Kārļa Sebŗa  pēdējais 
dāvinājums Teātŗa mūzejam.  
Zālē, kuŗā pirms dažiem ga-
diem bija iekārtota vērienīga, 
bagāta K. Sebŗa 90 gadu jubi-
lejas izstāde, tagad apskatāms 
šis dāvinājums – aktieŗa apbal-
vojumi, tostarp Triju Zvaigžņu 
ordenis un citas vērtslietas, ko 
pirms došanās uz slimnīcu 
Kārlis Sebris vēlējās atstāt mū -
žīgā glabāšanā Teātŗa mūzejā.    

Šī izstāde tapusi bez īpašiem 
materiāliem ieguldījumiem, ar 
izpratni un mīlestību pret 
vērtībām, kas liecina par ba -
gātu, skatuvei atdotu mūžu 
pieredzi. Mūzejs ir izpelnījies 
Latvijas teātŗa sabiedrības 
uzticību. Par to liecina vērtīgie 
jaunieguvumi un arvien jauni 
atklājumi. Apskatāmas dažas 
līdz šim nezināmas Eduarda 
Smiļģa vēstules un latviešu 

te ātŗa māmuļas Bertas Rūm-
nieces vēstuļu kopa, kas iegū-
tas beidzamajā laikā, ir jauni 
ma  teriāli no aktieŗa un reži-
sora Leonīda Leimaņa archīva, 
kas palīdz izprast pretrunīgos 
māks   las procesus 20.gs. 40. ga -
du vēstures pārmaiņu pos mā. 

Teātŗa mūzejs ar šo izstādi 

iesaistījās akcijā par kultūru, 
uzrādot savas „iekšējās rezer-
ves” un radošu attieksmi pret 
patieso vērtību saglabāšanu    
un eksponēšanu. 

Tautasdziesmu grāmatiņa
Ar radošu nemieru un milzu 

enerģiju arvien izcēlusies lie-
pājniece Austra Pumpure, mū -
ziķe, kas, strādādama Liepā   jas 
teātrī, kopš pagājušā gadsimta 
septiņdesmitajiem gadiem rī -
kojusi dziesmu vakarus. Pati 
sevi pavadīdama ar ģitaru vai 
akordeonu, Austra nesa tautā 
dziesmu un vairoja dziedā   -
šanas kultūru. Viņai atsaucās 
jauni cilvēki, vēlākos gadu 
desmitos jau šo „Austrasbērnu” 
bērni, dziedot dziesmas no 
iemīļo   tām teātŗa izrādēm - 
galvenokārt  Liepājā un visā 
Latvijā tik iemīļotās Imanta 
Kalniņa   dziesmas, ko Austra 
Pumpure prot dziedāt īpaši 
iejutīgi un dzidri. 

Pēc tam nāca tautasdziesmu 
programmas, un viņas kon   -
certu apmeklētāji jau pirms 
Trešās atmodas vienojās tau-
tasdziesmā kā lūgšanā vai 
himnā. Tagad Austra Pumpure 
ar savu līdzdalību grezno Lie-
pājas teātŗa aktrišu folkloras 
kopu „Atštaukas” un kopā ar 
kollēģēm piedzied ne tikai 
Liepāju un Latviju, bet dodas 
arī uz starptautiskiem festi-
vāliem. 

Sakopojot gaŗo pieredzi tau-
tasdziesmu meklēšanā, apgū-
šanā un populārizēšanā, Austra 
Pumpure laidusi klajā grāma-
tiņu „Mana tautasdziesma. 
Austras dziesmu burtnīca”,   
kuŗā ir notis un vārdi trīsdes    -
mit dziesmām. Te atrodamas 
vecmāmiņas iemācītās kurzem-
nieku dziesmas ar sulīgu  va -
lodu, košu tēlainību un košām 
melodijām. Dažām, piemēram, 
„Maģa, maģa ābelēna” doti    

divi varianti. „Šādas grāmati   -
ņas domātas jauniešiem, te    
viņi atradīs arī norādes par 
akordiem, lai spēlē ģitaru un    
lai dzied!” Tā saka Austra 
Pumpure, dāvinot mums savas 
iemīļotās tautasdziesmas.

Gundega Saulīte

Pie Valmieras teātŗa iedegts kultūras darbinieku solidāritātes ugunskurs. No kreisās: teātŗa direk-
tore Evita Sniedze, aktieŗi Ivars Vanags, Richards Rudāks, Tālivaldis Lasmanis un Ieva Puķe

No izstādes Teātŗa mūzejā. Atmiņas par balerīnas Annas Priedes 
skatuves gaitām

Austra Pumpure ar grāmatu "Mana tautasdziesma"

Tēlnieces Evi Upenieces veidotais 
aktrises Elzas Radziņas portrets

Šīs piemiņas lietas atsauc atmiņā aktri-
ses Elvīras Brambergas operešu lomas
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Noguldījumu 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. 

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

Savs dzelzceļu tīkls
1919. gada 5. augustā darbību 

Latvijā uzsāka jaunā dzelzceļu 
pārvalde. Tika radikāli reorga-
nizēta bijušās Krievijas dzelz-
ceļu pārvaldes sistēma, tās vie-
tā izveidojot Dzelzceļu virsvaldi 
pēc Vācijas dzelzceļu sistēmas 
parauga. Visu dzelzceļu tīklu sa-  
dalīja t. s. piecās ekspluatācijas 
(izmantošanas) nodaļās - Rīgas, 
Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, 
Gulbenes nodaļā. Jaunā dzelz-
ceļu pārvaldes iekārta bija pie-
mērota kaŗa apstākļiem, jo Lat-
vijā vēl turpinājās Brīvības cī- 
ņas un atbrīvotajās territorijās 
bija jāatjauno dzelzceļu saim-
niecība. Ekspluatācijas nodaļu 
priekšniekiem bija piešķirta lie-
la rīcības brīvība sava iecirkņa 
robežās, un tas ļāva ātri atjau-
not vilcienu kustību kaŗaspēka 
un vietējo iedzīvotāju vajadzī-
bām.

Kurzemes un Zemgales dzelz-
ceļu līnijas, izņemot Liepājas 
rajona un Ventspils - Stendes 
lauku dzelzceļus, vēl atradās 
vācu (bermontiešu) varā,  gan-
drīz visi Latgales dzelzceļi vēl 
bija  lielinieku pārziņā. Jelgavas 
virzienā Dzelzceļu virsvaldes 
rīcībā bija tikai līnija no Rīgas 
līdz Olaines stacijai, kur pēc 
Strazdumuižas pamiera līguma 
bija noteikta neitrālā josla. Tu- 
kuma virzienā vilcieni varēja 
braukt līdz Priedainei, jo Liel-
upes tilts bija sagrauts. No ko- 
pējā dzelzceļu tīkla gaŗuma 
Latvijas territorijā - 2763 km - 
Dzelzceļu virsvaldes pārziņā 

bija tikai 928 km. Dzelzceļnieki 
tika ierauti kaŗa notikumos    
par dzelzceļa komandantūru 
sardzes rotu un piecu bruņoto 
vilcienu apkalpju kaŗavīriem. 
1919. gada 20. oktobrī Latvijas 
dzelzceļu galvenais direktors 
inženieris Gustavs Klaustiņš 
izdeva rīkojumu, ka visiem virs-
valdes un ekspluatācijas noda-
ļu darbiniekiem nekavējoties 
jāiestājas dzelzceļu apsardzības 
rotās.

Kaŗa darbībai Latvijas terri-
torijā beidzoties, 1920. gadā 
dzelzceļa rīcībā galvenokārt  
bija   kaŗa trofejas -  lokomotīves, 
pasažieŗu un preču vagoni. Lai 
pilnīgi nodrošinātu pārva-
dājumu apjomu, valsts pama-
zām iegādājās lokomotīves So- 
mijā, Polijā, Krievijā, bet tās 
visas bija vecas un jau stipri 
nolietotas. 

Dzelzceļu pārvaldes iekārta 
bija nepietiekami produktīva, 
un pēc Brīvības cīņām tika 
veikta dzelzceļu iekārtas reor-
ganizācija, dzelzceļu adminis-
trātīvo sistēmu piemēroja mie-
ra laika prasībām.  Dzelzceļa li- 
kums tika pieņemts 1927. gadā. 
Visas dzelzceļa satiksmes polīti-
kas pamatā bija Latvijas - neat-
karīgas valsts statuss un vaja-
dzības. Vecā dzelzceļu tīkla gal-
venais uzdevums bija savienot 
Baltijas provinces ar Iekškrie-
vijas apgabaliem, bet jaunā - 
nodrošināt satiksmi ar visiem 
Latvijas novadiem. Dzelzceļu 
tīkla pārkārtošana vispirms tika 
saistīta ar lauku ceļu tīkla uzla-
bošanu, lai tas kalpotu arī zem-
nieku vajadzībām, kā arī ar 
jaunu pievedceļu izbūvi, kas 
atbilstu Latvijas tautsaimnie-
cības vajadzībām.

Dzelzceļš tika uzskatīts par 

valsts ekonomisko pamatu jeb 
nosacījumu, „bez kuŗa zeme 
nevar uzplaukt”. Pa dzelzce-
ļiem piegādāja izejvielas vietē-
jai rūpniecībai, lauksaimnie-
cības produktus pilsētu tirgiem. 
Kokmateriāli jeb Latvijas „za- 
ļais zelts” (60% no pārvadājumu 
kopapjoma) bija pirmajā vietā 
starp pārvadājamām precēm, 
tam sekoja akmeņi, cukurbie-
tes, mākslīgais mēslojums, ķie-
ģeļi, dzīvnieki u.c. Valsts uzde-
vums bija padarīt šo vajadzīgo 
satiksmes līdzekli pēc iespējas 
efektīvāku. Tāpēc tika nolemts 
palielināt dzelzceļu tīklu tā, lai 
tas nodrošinātu dzelzceļa sa-
tiksmi ar visiem Latvijas no- 
vadiem. Valstij vajadzēja arī rē- 
gulēt konkurenci starp auto-
busu un dzelzceļa satiksmi, lai 
nerastos lieki zaudējumi.

Kopumā Latvijas laika dzelz-
ceļa darbība bija ļoti daudzpu-
sīga un mērķtiecīga. Plaši tika 
izvērsta celtniecība. Būvēja jau-

nas, modernas 
staciju ēkas, 
dzelzceļa tiltus. 
Izstrādāja gran-
diozu Rīgas pa- 
sažieŗu stacijas 
ēkas rekonstruk-
cijas projektu, ko 
diemžēl nepa-
spēja īstenot.

Latvija iesaistī-
jās starptautiskā 
satiksmē. 1920. ga- 
da 30. jūnijā tika 
noslēgts līgums 
starp Latvijas 
Dzelzceļu virs-
valdi un Starp-
tautisko Guļam-
vagonu un ātr-
vilcienu sabied-
rību (Societé In- 

ternationale des Vagons Lits des 
Grand Express) par šīs sabied-
rības vagonu apgrozību Lat-
vijas dzelzceļos. Latvijas dzelz-
ceļi piedalījās apmēram div-
desmit dažādās dzelzceļu ap- 
vienībās un organizācijās, lai 
veicinātu starptautiskās satiks-
mes attīstību. Latvijas ģeogra-
fiskais stāvoklis piešķīra Lat-
vijas dzelzceļiem svarīgu lomu 
transitsatiksmē starp austru-
miem un rietumiem, un tie šo 
lomu arī sekmīgi īstenoja, vei-
cot pārvadājumus tiešajā sa- 
tiksmē. 

Jaunajos laikos 
Saistībā ar Latvijas Dzelzceļa 

90 gadu jubileju 5. augustā 
Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis nosūtīja apsvei-
kuma vēstuli VAS Latvijas 
Dzelzceļš valdes priekšsēdim 
Uģim Magonem un Latvijas 
Dzelzceļa darbiniekiem. Ap- 
sveikumā teikts: 

„Savulaik populārajā Dailes 
teātŗa izrādē “Šveika jaunās 
dēkas” grupa “Prāta vētra” dzie-
dāja: 

Mums nevajaga lidostu, 
Mums šosejas ir liekas, 
Jo, tikai braucot vilcienos, 
Var sasniegt īstās vietas. 

Un, izmantojot dzelzceļu, 
Nav jābaidās nemaz .
No zagļiem vietas drošākās 
Ir tieši stacijas. 

(P. Brūveŗa vārdi)" 

No Uģa Magones apsveikuma:
„Latvijas Dzelzceļš attīstījies 

kopsolī ar Latvijas valsti, pie-
dzīvojot gan uzplaukumu, gan 
grūtus laikus un pārmaiņu 
brīžus. Vispirms – Latvija. 
Dzelzceļa un Latvijas vēsture 
vienmēr ritējusi plecu pie ple-
ca. Ko pieredzējusi Latvija, to 
pieredzējis dzelzceļš. Vagonus 
ar maizi un vagonus ar lielga-
baliem. Šie peroni bijuši lie-
cinieki gan neizmērojamām 
sāpēm, gan prieka asarām. 

Otrs vārds ir Dzelzs. Tā 
dzelzs, ko rūsa neņem. Divi 
kaŗi, trīs polītiskās sistēmas, 
piecas paaudzes. Likteņa vir-
sotnes un nežēlīgi pavērsieni. 
Ikvienam, kuŗš caur šiem līk-
ločiem iziet nesalauzts, ir    
dzelzs iekalta raksturā. Gan 
Latvijai, gan cilvēkiem, gan uz- 
ņēmumam. 

Un trešais vārds - Ceļš. Ne 
tikai no punkta A uz punktu B. 
No vēstures uz tagadni. No šo- 
dienas uz nākotni. No cilvēka 
uz cilvēku. No Latvijas uz 
pasauli.” 

Publikāciju pēc Latvijas 
Dzelzceļa vēstures mūzeja 

materiāliem sagatavojis
 P. Karlsons

Latvijas Dzelzceļa jubilejai veltītās pastmar-
kas autors ir mākslinieks Ludis Danilāns. 
Pastmarkas nominālvērtība ir Ls 0,35. Tā ie-
spiesta tipografijā Baltic Banknote (Latvija)  
un izdota 500 000 eksemplāros. Pastmarkā 
attēlota lokomotīve Kurland, kā arī uzraksts – 
„Latvijas Dzelzceļš 1919 – 2009”. Lokomotīves 
fonā iespiests teksts, kas stāsta par nacionālā 
dzelzceļa aizsākumu

Vai pacēlies priekškars pēdē-
jam cēlienam latviešu tautai un 
valodai? Redzot un dzirdot, kas 
pašreiz notiek Latvijā, kļūst sē   -
rīgs prāts. Es un man līdzīgie, kas 
vēl ir palikuši dzīvi, reiz likām 
savu dzīvību uz dzimtenes altāŗa, 
lai mēģinātu atturēt pasauli at -
ņemt mūsu tautai brīvību. Ar 
smagu sirdi tagad noskatāmies, 
kā lēnām aiziet nebūtībā latviešu 
tauta un līdz ar to arī valsts un ka 
mūsu uzupurēšanās ir bijusi vel-
tīga, jo šodien Latvijā ir ieviesies 
viens no lielākiem nāves grē-  
kiem – mantkārība, un tam vairs 
ne valdība, ne tauta nespēj pre-
toties, un vairs neviens nerēķi- 
nās ar vecu vai nespējīgu cilvēku, 
viss tiek ceļā samīts un sadragāts, 
lai tikai pašam ir labi...

Rodas jautājums – vai tiešām 
Latvijas Saeimā nav vairs neviena 
godīga deputāta, kam būtu pie-
tiekams mugurkauls, lai celtu 
gaismā visas tirgošanās un blē-
dības, kas tur notiek? Vai tiešām 
tur ir tikai divkosīgi pašlabuma 
meklētāji, kuŗi cenšas sagrābt    
pēc iespējas vairāk, bet kuŗiem 
nerūp, kas notiek ar tautu un     
valsti? Viņi noplicina un izposta 
mūsu zemīti, kas tūkstošiem   
gadu ir varējusi paēdināt un 
uzturēt mūsu tautu. Šodien     
mūsu zeme to vairs nespēj, jo 

Kurp ej, Latvija?
Saeimā ir Kangari. Lai nebūtu 
jācieš bads, simtiem tūkstošu 
latviešu jādodas pasaulē meklēt 
glābiņu un iespējas izdzīvot no 
bada un trūkuma. Kuŗi ir tie, kas 
to var? Tikai jaunie un spēcīgie, 
bet mēs pēc pieredzes zinām, ka 
75%  no tiem Latvijā vairs neat-
griezīsies, tātad Latvija zaudēs 
gandrīz visu nākamo paaudzi. 
Kas paliek Latvijā? Tikai vecie un 
neveselie, kuŗu pēc 15 – 20 ga-
diem tur  var vairs nebūt. „Daba 
neatstāj tukšumu," skan vecs 
sakāmvārds, un tā ir patiesība. 
Latvijā ieklīdīs svešas tautas ar 
svešām paražām un svešu valo-
du, un nebūs ilgi, kad latviešu 
valoda tur vairs nebūs valsts va-
loda, bet pielīdzināsies senprūšu 
un lībiešu valodas iktenim, ku-  
ŗai šodien nav ne tautas, ne valsts, 
tā ir tikai vēsture.

Viena no lielākām kļūdām, ko 
izdarīja Saeimas deputāti, ka viņi 
padevās ārpuses spiedienam un 
piešķīra pavalstniecību tik dau-
dziem sveštautiešiem, kuŗiem  
nav ne mazākās intereses par 
Latvijas pastāvēšanu, bet kuŗiem 
vēl sapnis ir būt par varenas 
imperijas daļu.  Līdz ar to Rīgā 
radies stāvoklis, ka tikai 40% ir    

ar Latvijas pasi, un pat ne visi      
tie runā latviski. latviešu valodai   
ir grūti noturēties valstī, kur tai    
visu laiku jācīnās par savām 
tiesībām...

Cik žēl, ka tautām izcili vadoņi 
nāk tikai reizi pa simtiem gadu. 
13. gadsimtā bija Viesturs, Tā- 
livaldis, Namejs. žēl, ka viņi ne-
prata apvienoties vienā valstī. 
Mums pag. gs. 30. gados bija Kār-
lis Ulmanis, kas sešos gados      

mūsu zemi padarīja par laimīgu 
un ziedošu valsti, kur darbs ne-
bija lamu vārds. Mēs paši ražo-
jām lidmašīnas, automašīnas, 
dzelzceļa ritošās iekārtas, velo-
sipēdus un visādas lauksaim-
niecības mašīnas. Mēs ekspor-
tējām sviestu, bēkonu, linus, 
kokmateriālus un ar tiem varē-
jām konkurēt pasaules tirgū.    
Mēs bijām viena no visaugstāk 
izglītotām tautām Eiropā un va- 

rējām būt lepni par saviem pa- 
nākumiem un savu valsti, bet    
līdz ar to pievērsām sev starp-
tautisko laupītāju bandu uz- 
manību, un tas mums maksāja 
ļoti dārgi.

Kur ņemsim nākamo vadoni? 
Kurp ej, Latvija?

Z. R. M.   

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4218 0,4438 
CAD/LVL 0,4368 0,4648 
CHF/LVL 0,4579 0,4759 
DKK/LVL 0,0906 0,0986 
EEK/LVL 0,0428 0,0478 
EUR/CHF 1,4724 1,5604 
EUR/GBP 0,9013 0,9293 
EUR/LTL 3,4189 3,6239 
EUR/LVL 0,6982 0,7161 
EUR/PLN 4,1160 4,2170 
EUR/SEK 10,2505 10,6755 
EUR/USD 1,4709 1,5249 
GBP/LVL 0,7573 0,7853 
GBP/USD 1,5816 1,6888 
LTL/LVL 0,1966 0,2136 
NOK/LVL 0,0807 0,0887 
SEK/LVL 0,0638 0,0718 
USD/CHF 0,9709 1,0510 
USD/LTL 2,2671 2,4431 
USD/LVL 0,4631 0,4786 

(Sākumu sk. BL Nr. 40)
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Ap Jāņu laiku nu jau pagā-  
jušā vasarā Baškortostānā no-
tika pirmie Krievijas latviešu sa- 
dziedāšanās svētki. Kāpēc tieši 
Baškortostānā? Tāpēc, ka, pirm-
kārt, tur jau kopš 19. gs. otrās 
puses dzīvo daudz latviešu, otr-
kārt, ģeografiski tā tomēr ir 
Eiropa ar ļoti ērtu satiksmi no 
visām Krievijas pusēm, un, treš-
kārt, Baškortostānas valdība so- 
līja visādu atbalstu, arī mate-
riālu.

Latvieši Latvijā un arī Rietu-
mos jau ir pieraduši pie krāš-
ņajiem Dziesmu svētkiem, kas 
tik ļoti vieno tautu, dod spēku, 
prieku un cerību, ka mūsu tau-
tas kultūra pastāvēs mūžīgi. Šī 
vēlme pēc vienotības un cerība 
uz nākotni bija viens no iemes-
liem, kāpēc divus gadus iepriekš 
turpat Baškīrijā, kopā sanākot 
KLK valdei, tika nolemts veidot 
savus sadziedāšanās svētkus. Kā- 
pēc ne Dziesmu svētkus? Vien-
kārši – Dziesmu svētki ir kaut 
kas dižs, ar savām tradicijām un 
arī iespējām, mēs varējām cerēt 
tikai uz iespēju sanākt kopā, 
sapazīties un sadziedāties. Krie-
vijas latviešiem nav tradiciju na- 
cionālo koŗu, folkloras kopu, 
deju kopu, orkestŗu uzturēšanā, 
jo polītiskā situācija ir bijusi  
tāda, kāda tā bija. Protams, kaut 
kas bija koloniju laikā, kaut        
kas 20. – 30. gados, bet tas viss 
tika likvidēts 30. gadu beigās. 
Tikai 90. gadu sākumā pēc PSRS 
sabrukuma un nacionālo bied-
rību rašanās sāka atdzīvoties arī 
gandrīz aizmirstā tautas kultūra, 
galvenokārt dziesma. Tagad glu-
ži vai katrā biedrībā ir kāda 
lielāka vai mazāka dziedāšanas 
kopa. 

Gatavojoties sadziedāšanās 
svētkiem, tika izvēlētas piecas 
dziesmas, kuŗām vajadzēja kļūt 
par visu dalībnieku kopdzies-
mām. Pārstāvēta tika tautas-
dziesma, koŗa klasika un mūs-
dienu autoru darbi. Veselu gadu 
latvieši gatavojās šim ļoti sva-
rīgajam notikumam. Visas bied-
rības atteicās no projektu nau-
das, ko piešķīra nu jau bijušais 
ĪUMSILS diasporas program-
mas ietvaros par labu svētkiem. 
Sākumā atbalstītāju bija daudz 
un solījumi skaisti. Bet tad nāca 

Pārdomas pēc pirmajiem Krievijas latviešu 
sadziedāšanās svētkiem

notikums ar šo vareno vārdu 
„dižķibele”, un vienā dienā tika 
aizmirsti visi solījumi un atbal-
sti. Arī apsolītā nauda. Negribu 
šajās pārdomās atgriezties pie tā, 
kas bija jāpārvar un kas jāpār-
dzīvo, lai beidzot pirms pašiem 
svētkiem dabūtu Ls 5000. Bet 
mums nebija atpakaļceļa, jo Baš-
kīrijas valdība prezidenta un Mi- 
nistru prezidenta līmenī bija 
iesaistījusies latviešu sadziedā-
šanās svētku atbalstīšanā. Dalīb-
niekiem bija bezgala grūtības ar 
ceļa naudas sagādāšanu. Tomēr 
mūsu svētki notika! Divu dienu 
laikā Baškortostānas Republikas 
Archangeļskas ciemā visur bija 
dzirdama latviešu valoda un 
skanēja latviešu dziesmas. Pir-
mā diena bija veltīta pašiem sa- 
dziedāšanās svētkiem, otrā – Līgo 
svinēšanai.

Uz svētkiem sabrauca būtībā 
visas latviešu mūzikas kopas – 
Maskavas Latviešu biedrības 
jauktais koris „Tālava”, Omskas 
folkloras kopa „Zvaigznīte”, Om- 
skas apgabala Augšbebru ciema 
folkloras kopa „Varavīksne”. Šīs 
kopas ir pazīstamas arī Latvijā,  
jo ir piedalījušās lielajos Dzies-
mu svētkos Rīgā. Bija atbraucis  
Krasnojarskas biedrības jaunie-
šu ansamblis un pārstāvji no 
Magadanas, Komi, Pēterburgas. 
Atbrauca mīļi ciemiņi no Latvi-
jas: diriģents Romāns Vanags ar 
jauno diriģentu kori,  pūtēju 

kvintets un Saldus rajona „Dru-
vas” vidējās paaudzes deju kopa. 
No mājinieku puses bija pār-
stāvēta Archlatviešu vidusskolas 
deju kopa, ciema vokālais an-
samblis un Archangeļskas cie-
ma baškīru jauktais koris, kas 
veiksmīgi bija apguvis obligāto 
repertuāru latviešu valodā.

Mazliet par organizāciju un 
visu, kas pavadīja pašus svētkus. 
Kā jau minēju, mēs saņēmām 
atbalstā no Latvijas tikai Ls 5000, 
ar šo naudu pietika, vienīgi lai 
paēdinātu svētku dalībniekus. 
Visus pārējos izdevumus sedza 
Baškīrijas valdība. Un, kā saka, 
„... kas maksā, tas pasūta mūziku” 
... Katrā ziņā milzīgs paldies vi-
siem – no vietējās skolas darbi-
niekiem, ciemu administrācijas 
līdz Republikas prezidentam   
par palīdzību, atsaucību un sa-
pratni mūsu – latviešu svētku 
organizēšanā (latviešu skaits re- 
publikā ir tikai 0,2% no iedzī-
votāju skaita). Bet bija viens liels 
„bet”. Viss sarīkojums bija milzī-
gā kontrolē, katrs vārds tika uz- 
rakstīts, pārtulkots un saskaņots, 
no scēnārija nedrīkstēja atkāp-
ties, latviešu valodu mēģināja ie- 
robežot līdz minimumam. Sko-
lā, kur bija izmitināti dalībnieki, 
katram ansamblim bija sava tel-
pa, savs autobuss un savs kurā-
tors no vietējiem, un tas nozī-
mēja, ka ikviens solis tiek kon-
trolēts. Ar smaidiem un laip-

nību, bet kontrolēts. Tieši šī ie-
mesla pēc bija grūtības visiem 
sapazīties. Situāciju daļēji glāba 
Latvijas ciemiņi, kas šim diktā-
tam varēja nepakļauties. Tad nu 
viņi rīkoja gan nakts dančus,  
gan dziedāšanu, gan kopīgu pel-
dēšanos. Apbrīnojams bija diri-
ģenta Romāna Vanaga darbs – 
viņš dažu stundu laikā sakār-  
toja programmu un novadīja 
vienīgo kopmēģinājumu. 

Svētki sākās ar gājienu cauri 
ciemam, tad visi pulcējās cen-
trālajā laukumā, kur notika ofi-
ciālā atklāšana ar svētku runām 
un apsveikumiem, tika nolasītas 
apsveikuma vēstules no Latvijas 
un Baškortostānas preziden-
tiem. Atklāšanā piedalījās arī 
goda viesi: Latvijas Valsts pre-
zidenta kundze Lilita Zatlere, 
Latvijas vēstnieks Krievijā Ed- 
gars Skuja, archibīskaps Jānis Va- 
nags, Baškortostānas viceprem-
jērs un daži ministri. Sadziedā-
šanās notika modernā kultūras 
namā, skatītāju zāle bija pārpil-
dīta. Vss bija noorganizēts pēc 

minūtēm baškīru izpratnē par  
to, kā svētkiem jāizskatās. Lai 
glābtu situāciju un saglabātu 
mūsu scēnografiju, man pašai 
vajadzēja uzģērbt tautastērpu, 
kāpt uz skatuves un vadīt kon-
certu. Tā vismaz bija iespējams 
saglabāt latviskumu. Ļoti node-
rēja tas, ka mani pazīst vietējā 
vara un 15 gadus esmu strādā-
jusi ar Krievijas latviešiem. Pēc 
koncerta visi dalībnieki saņēma 
atzinības rakstus un nelielas dā- 
vaniņas. Koncerts izpelnījās tādu 
atzinību, ka otrā dienā vaja-  
dzēja to atkārtot, lai visi gribē-
tāji būtu apmierināti. 

Nākamo dienu iesāka ar diev-
kalpojumu, ko vadīja archibīs-
kaps Jānis Vanags. Latvijas lute-
rāņu Baznīcas galva pie Baškī-
rijas latviešiem viesojās ne jau 
pirmo reizi, arī šoreiz pēc vietējo 
iedzīvotāju lūguma viņš ne tikai 
vadīja dievkalpojumu, bet arī 
kristīja daudzus bērnus. Dievkal-
pojumu kuplināja jauno diri-
ģentu koris no Latvijas. 

Vakarā tika svinēti Līgo svētki 
(šoreiz tie iekrita Saulgriežu die-
nā). Jāņus šeit katru gadu svin  
ne tikai latvieši, bet arī pārējās 
tautas, kuŗu vidū dzīvo mūsu 
tautieši. Šogad pēc plašas reklā-
mas sabrauca īpaši daudz cie-
miņu no visas Baškīrijas un ne 
vien latvieši, galvenokārt baš-

kīri. Mēs īpaši neskaitījām, bet 
kopumā varētu būt ap 3000 
cilvēku. Augsto viesu klātbūtne 
gan diezgan lielā mērā traucēja 
svētku norisi: pārāk daudz bija 
drošībnieku, pārāk daudz aiz-
liegumu, pārāk liela kontrole   
pār visu notiekošo. Tieši tāpēc 
varbūt neiznāca parādīt saul-
griežu svinēšanu, kaut arī mū-  
su folkloras kopas bija tā gatavo- 
jušās... Toties baškīru pašdarb-
nieki uz skatuves rādīja, kā lat-
vieši svin Jāņus! Smiekli un asa-
ras! Bet diemžēl tāda bija īste-
nība. Ļoti iepriecinoši bija re- 
dzēt, kā „Druvas” dejotāji iekus-
tināja un aizrāva skatītājus ar 
latviešu dančiem. Ap lielo svēt-
ku ugunskuru dejoja visi – lat-
vieši, krievi, baškīri, čuvaši  - visi 
tie, kas draudzīgi dzīvo kaimi-
ņos. Un skatītājiem viss patika. 
Laikam tas arī ir galvenais. 

Vēl divas dienas Baškīrijas TV 
un laikraksti plaši atspoguļoja 
latviešu sadziedāšanās svētkus, 
jo tas bija kaut kas jauns ne tikai 
Baškīrijā, bet arī visā Krievijā.

Svētki beidzās, un atkal tur-
pinās ikdiena. Kāda tā būs rīt? 
Kas notiks ar latviešiem Krie-

vijā? Vai būs vēl kādi kopīgi 
svētki? Vai pirmie sadziedāša-
nās svētki nebūs pēdējie? Ar  
šiem jautājumiem kopā sanāca 
arī KLK valde. Vienprātīgs atzi-
nums, ka svētki izdevušies, bet, 
runājot par nākotni, tika pielikta 
daudzpunkte, jo pārāk daudz  
neskaidrību ir šodienā un 
rītdienā. Sakarā ar krizi Latvijā 
un Krievijā acīmredzot daudzi 
projekti netiks īstenoti. Manā 
skatījumā lielākā nelaime ir tā, 
ka atkal pārtrūks saikne ar Lat-
viju un cerība, ka mēs visi esam 
vajadzīgi Latvijai.

Nobeigumā gribu vēlreiz no 
sirds pateikties visiem dalīb-
niekiem par piedalīšanos, par iz- 
turību, par prieku. Bez jums ne-
kas nebūtu noticis. Pateicos vi- 
siem, viesiem, kas savu iespēju 
robežās palīdzēja: LR vēstnie-
cībai Krievijā, PBLA, archibīs-
kapam Jānim Vanagam, diriģen-
tam Romānam Vanagam un 
jauno diriģentu korim, „Dru-
vas” dejotājiem, Cēsu pilsētas 
pārstāvjiem un Cēsu pašvaldī-
bai, laikraksta Diena un žurnāla 
Ieva korespondentēm, Kārlim 
Rokpelnim un visiem tiem, kas 
domās bija ar mums.

Lauma Vlasova,
KLK priekšsēde        

Kopkoris diriģenta Romāna Vanaga vadībā izpelnījās nedalītu 
atzinību

Svētku gājiens cauri ciemam

"Druvas" dejotāji Līgo vakarā iekustina skatītājus ar latviešu dančiem



LAIKS 2009. ga da 24. oktobris – 30. oktobris16

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

M A Z I E  P U N K T I  L A T V I J A S  K A R T Ē

Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

1 2 3

6 7

8

9 10

11 12

19

15

17

20

22

24

29
31

32 33

30

27 28

25 26

23

18

21

16
13 14

4 5

Līmeniski. 1. Plāni pašķidras 
mīklas cepumi. 3. Četrstūris tikai 
ar divām parallēlām malām. 8. 
Valodniecībā – vārdu locījumu 
sistēma. 11. Putnkopības produk-
ti. 14. Atbilstoši prasībām. 15. 
Slepenpolicists. 17. Seni priekš-
teči. 18. Ar elpošanu saistītas rau-
das. 19. Cilvēks ar slimīgu tieks-
mi. 20. Nācija Lielbritanijā. 21. 

Skuju koku mežs ar lapu koku 
piejaukumu. 24. Smiltājs. 27. 
Trauks, kuŗā uzglabā sadedzināta 
mirušā pelnus. 28. Aitas. 31. 
Latviešu folkloras ansamblis. 32. 
Tropu mežastepe. 33. Pamat-
noteikumi organizācijām vai 
uzņēmumiem.

Stateniski. 1. Senlaiku kaŗavīra 
apbruņojuma daļa. 2. Ļaut šķid-

rumam tecēt traukā. 4. Jaun-
sudrabiņa daiļdarbs. 5. Sprai-
guma, elastības trūkums (au-
diem). 6. Illustrācija, attēls. 7. 
Dāvināt. 9. Kalns Rīgā. 10. Rīgas 
pilsētas daļa. 12. Emocionāls 
stāvoklis, kam raksturīga neti-
cība, bezcerība. 13. Sviestabeka. 
16. Padarīt intensīvāku (tempu). 
22. Reliģijas tikumiskais pamat-
likums. 23. Augļi ar zaļām, 
adatainām pogaļām un spīdīgu 
brūnu sēklu. 25. Pilsēta Francijas 
DR. 26. Tauta Timoras salas R. 
29. Ir dzirdams. 30. Tāda, kas 
zaudējusi redzi. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 40) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Zāle. 3. Rija. 7. 
Lapkritis. 8. Meistarot. 9. Melase. 
12. Aplami. 15. Pūst. 17. Meisene. 
18. Fabrika. 20. Akači. 22. Jersika. 
24. Gintere. 26. Rasēt. 27. Rieksti. 
28. Rietumi. 29. Salaka. 32. Seters. 
34. Cauras. 35. Atdarīt. 36. 
Izaicināt. 37. Tēst. 38. Utis.

Stateniski. 1. Zilgme. 2. Lepni. 
4. Iztīrīt. 5. Apsēta. 6. Prātot. 10. 
Ezere. 11. Sterils. 13. Alise. 14. 
Igate. 15. Pekari. 16. Spars. 18. 
Figūra. 19. Bunte. 21. Astma. 22. 
Jards. 23. Riebt. 25. Rumba. 29. 
Sudrabs. 30. Lūr. 31. Kutināt. 33. 
Saļimt. 34. Cirtas.  

Ugāles novada domes priekšsēdis Aivars Mucenieks izsludi-
nājis ārkārtas sēdi, kuŗā spriedīs, kā atrisināt Ugāles apkures 
problēmas. Bērni Ugāles skolā un bērnudārzā salst. Lai uzsāktu 
apkures sezonu, siltuma devējs SIA Bio Energi pieprasa samaksāt 
parādu 25 000 latu. Deputāti lems par kredita ņemšanu.

Eiropas Tūrisma forumā Briselē Tērvetes dabas parks kļuvis   
par EDEN projekta uzvarētāju jeb izcilāko Eiropas tūrisma gala-
mērķi Latvijā. Forumā piedalījās divdesmit divas Eiropas valstis, 
katra parādot sava tūrisma galamērķa pazīstamību tam īpaši 
sagatavotā izstādē.

Sociālās aprūpes centrā “Mēmele” Mazzalves pagastā iekārtota 
paliātīvās aprūpes nodaļa. Gultas ir īpaši aprīkotas, lai slimniekiem 
nerastos izgulējumi. Ir arī īpaši iekārtotas tualetes, dušas. Pacien-  
tus aprūpē piecas kvalificētas darbinieces.

Piektais jubilejas gads Dānijas sabiedrības Diana Llys Hald 
meitasuzņēmumam SIA “Diana sveces” bijis veiksmīgs – jau oktobrī 
sasniegts pērnā gada apgrozījums. Pieaudzis eksporta tirgus – lielā-
ko daļu produkcijas ved uz Dāniju, Zviedriju un Norvēģiju. Septem-
brī pabeigts darbs Ziemsvētku sveču ražošanā, uzņēmums jau lej 
sveces ar Lieldienu tematiku.

Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā pacientu ērtībai radīts jauns 
pakalpojums - daudzprofilu dienas stacionārs, kas pacientam 
izmaksā 5 latus dienā. Cenā iekļauta maksa par gultasvietu un 
medicīnas personāla 4 stundu darbs. Patlaban no valsts budžeta 
slimnīcā samaksā 277 (par 56 mazāk nekā iepriekš) gultas vietas. 

Priekuļu novada SIA „Saules enerģija” sadarbībā ar Vācijas 
uzņēmumu Rapstruck Pflanzentechnologie GmbH uzstādījusi iekār-
tas uzņēmumu Elagro un EKO osta auto transportam, kas smaga-
jiem auto un lauksaimniecības technikai ļauj braukt, izmantojot tīru 
rapšu eļļas degvielu. 

Latgali apmeklēja vairāki desmiti Krievijas ziemeļu 
galvaspilsētas Sanktpēterburgas tūrisma nozares un preses 
pārstāvji un iepazinās ar visvairāk iecienītiem tūrisma objektiem - 
dabas takām, viesu mājām, amatnieku darbnīcām un mūzejiem. 
Gan Latgales tūrisma organizātori, gan arī viesi atzina, ka Latgale 
ceļotājiem no Sanktpēterburgas varētu būt saistīgs un interesants 
tūrisma galamērķis Latvijā. 

Rēzeknē notiks Francijas kultūras nedēļa, kuŗā varēs iepazīties 
ar šīs valsts kultūru daždažādās izpausmēs. Kultūras nedēļu rīko 
Rēzeknes domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Francijas Kultūras 
centru un VSIA “Latvijas Koncerti”.

Krāslavu oficiālā vizītē apmeklēja Italijas Republikas vēstnieks 
Latvijā Frančesko Pučio un tirdzniecības un ekonomikas atašejs. 
Viesi iepazinās ar ekonomisko situāciju un iespējām sadarbībai ar 
uzņēmējiem, apmeklēja Idricas koka dievnamu, kas ir senākais 
Latgalē, kā arī ES Austrumu robežas punktu Piedrujā.

Krustpils pils dīķī ielaistas karūsas, līņi, karpas, raudas, līdakas 
un asaŗi - kopsvarā apmēram 200 kilogrami. Zivis no savas 
audzētavas dāvinājis Krustpils novada zemnieku saimniecības 
„Kalve” saimnieks Gundars Kalve. 

Liepājā uz piekto sēdi sanāca Latvijas – Baltkrievijas 
Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniskās un techniskās 
sadarbības jautājumos. 

Cirks un studija „Beztemata” organizēja atvērto durvju dienu 
ar mērķi iesaistīties Latvijas Radošo savienību padomes aicinājumā 
izteikt atbalstu kultūrai akcijā “Es par kultūru”.

Liepājas universitātes Mūžizglītības nodaļa kultūrizglītojošo 
lekciju ciklā “Mazā akadēmija” piedāvā apmeklēt Liepājas pašval-
dības policijas priekšnieka vietnieka Ulda Novicka lekciju “Drošība 
sadzīves situācijās. Problēmas un risinājumi” un Matēmatikas un 
informātikas katedras profesora Edvīna Ģinguļa lekciju “Uzde-
vumu komplekti skolēnu matēmatisko spēju attīstības veicināšanai”.

Liepājā atvērts jauns veikals, kuŗā par simbolisku cenu var 
nopirkt apģērbu, apavus un daudz ko citu dzīvei noderīgu. Veikalu 
organizē biedrība “No sirds uz sirdi”. Mantas veikalam lielākoties 
piegādās labdaŗi no Zviedrijas, kuŗi jau vairāk nekā gadu bied-    
rībai palīdz uzturēt bērnu un jauniešu dienas centru “Atspulgs”.

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

Ilzeskalns atrodas pavisam ne- 
tālu no Rēzeknes, Kārsavas ceļā 
nogriežoties uz Rogovkas pusi. 
Latgales literāti sensenis  joko, 
ka pasaulē ir tikai trīs ievērības 
cienīgas pilsētas: Roma, Rīga un 
Rogovka. Rogovkā pieredzētais 
liecina – kad tur notiek literāri 
sarīkojumi, ar vienu dienu vien 
izdarībām ir tā kā par maz. 
Savukārt Ilzeskalns vārdu dabū-
jis no senas leģendas par daiļo 
latviešu meiteni Ilzi, ko iecerē-   
jis un arī laimīgi apprecējis 
muižkungs, kuŗš šeit savai dzim-
tai uzcēlis namu, dzīvojis tajā  
ilgi un laimīgi.

Šogad sabiedrību visvairāk in- 
teresē, kā skolas gaitas uzsāk 
bērni, jo daudzas mazās mācību 
iestādes  ir slēgtas. Slēgta arī Il- 
zeskalna skola, ko pagasts ar 
lielu centību iekārtoja izremon-
tētajā kolchoza kantorī. Par go- 
du Rēzeknes novada grāmatu 
svētkiem dažā skolā mācības 
nenotiek, un  Ilzeskalna bērni,  
jaunos draugus pie rokas paņē-
muši, vedināja uz skolas sporta 
laukumu, lai izšūpotos karuse-
ļos. Tā vien šķita, dažs bija ga-
tavs tur pavadīt visu dienu, lai 
gan bērnus gaidīja tikšanās ar 
grāmatizdevējiem, atjautības 
konkursi, nodarbības keramikas 
darbnīcā un grozu pīšana zem 
klajas debess.

Ilzeskalna pagasta ilggadējam 
priekšsēdim, tagad – projektu sa- 
skaņotājam Jurim Gailumam   
ģimenē ir viens students un viens 
skolnieciņš. Juris ar lepnumu rā- 
dīja mazo sportistu slēpošanā ie- 
gūtos kausus. Ilzeskalnieši  god-
algotas vietas guvuši  daudzās 
sacensībās, Latvijas izlase (vecu-
mā līdz devītai klasei) veidota 
galvenokārt no viņu pagasta 
bērniem, arī Dziesmu un deju 
svētkos dalībnieku nav trūcis. 
Tagad  skolas gaiteņi ir klusi,  
bet, tā vien šķiet, pagasta ļau-    
dis neļaus telpām aizaugt ar 

Piepildītas mīlestības kalns

aizmirstības zirnekļu tīkliem: 
grāmatu svētki bija tikai pir-  
mais lielais sarīkojums, uz to 
sabrauca tik daudzi apkārtnes 
pagastu kaimiņi un Rīgas viesi 
kā vēl nekad Ilzeskalna vēsturē! 
Latgaliešu viesmīlīgums  visiem 
ir labi pazīstams.

Vietējās skolas vēsture ir 
romantiska, kādreiz te zēnus 
mācījuši pareizticīgo priesteŗi, 
pagastā dzīvo triju ticību ļau-   
dis – pareizticīgie, vecticībnieki 
un katoļi. Savulaik uz Ilzeskal-
nu svētceļnieki plūduši kā uz 
svētvietu, jo  kapličā, ko pēc pos-
tījumiem atjaunojuši pagasta 
bezdarbnieki, atdusas vieta ir 
cara armijas ģenerālim, Napo-
leona kaŗu dalībniekam Jakovam 
Kuļņevam. Cara laikiem beidzo-
ties, interese par Napoleona kaŗa 
laikiem strauji saruka. Ilzeskalnā 
bijis daudz krievu, bet latgalieši 
tos sekmīgi asimilējuši, neviens 
te ikdienā krieviski nerunājot.

Tepat netālu kaimiņpagasta 
Makašānu arodvidusskolā  šo- 
gad rekordliels audzēkņu skaits - 
te mācās vairāk nekā 170 bērnu. 
Šo skolu  pēc Trešās atmodas 

izveidoja Latgalē 
leģendārā ģime-
ne – Rancāni. Ģi- 
menes galva An- 
tons ir koktēl-
nieks, sieva Lū- 
cija skolas bēr-
niem māca sa- 
biedriskās zināt-
nes, meita, atzīta 
gleznotāja, kul-
tūras un mākslas 
vēsturi. Uz Ilzes-
kalnu Antons bija 
atvedis ironiskus 
kokgriezumus 
par mūsu Saeimu 
un valdību, viņa 
kritikas krust-

punktos iekļuvis arī Valdis Zat-
lers un izglītības ministre Tatjana 
Koķe. Apmeklētāji par mākslas 
darbiem pasmējās, piemiņai no- 
fotografēja ar kabatas tālruni. 
Antons Rancāns stāstīja par sko-
las nozīmi un pieaicināja savu 
audzēkni  Juri Carevu. Jau vairāk 
nekā 20 gadu Jurim ir pašam 
savs mazais uzņēmums.

,,Lai gan esmu  kokapstrādes 
darbnīcas īpašnieks, sagādnieks 
un galvenais mākslinieks, visu 
nopelnīto dalām trijās vienlīdzī-
gās daļās, tikai tāpēc tik ilgi tu-
ramies kopā. Latvijā ekskluzī-
viem darbiem nav pircēju, bet 
mēbeles, kāpnes, durvis pa lēto 
un ne tik smalki  uztaisīt mēs ne- 
protam,” stāstīja kokapstrādes 
meistars. 

Juris ir ļoti pateicīgs, ka vi- 
ņam bijusi iespēja mācīties 
Makašānu skolā,  jo kokapstrā-
des darbi patikuši kopš bērnī- 
bas, un uz Rīgas skolām latga-
liešu puisis nevarētu izbraukāt. 
Kā Juris savai ģimenei, sievai, 
kas šobrīd ir bez darba, un di- 
vām meitiņām, nopelna iztiku? 
Laimesmāte galdniekam šūpulī 

ielikusi mūzikālo dzirdi un ska-
nīgu balsi, – notis nepazīdams, 
Juris kopā ar māsu, dažkārt arī   
ar vecāko meitiņu  mūzicē kāzās 
vai kristībās, pagasta ļaužu sa- 
nākšanās, skolas izlaidumos.

Juris vēl pastāstīja, ka Ņujor- 
kā dzīvojot viņu ģimenes radi-
niece, – sievas Ilonas māsīca In- 
grīda apprecējusies ar Samuelu 
Rosu no Pasaules bankas, abi 
audzina trīs mazus bērniņus, visi 
bieži viesojoties Latvijā, arī Lat-
galē. Bērni runājot latviski, In- 

grīda un Samuels radus sirsnīgi 
aicinot ciemos uz Ameriku.

,,Plāni man lieli, gluži kā Na- 
poleonam, ceru mūsu uzņēmu-
mam izveidot filiāli ārzemēs. 
Esmu no tiem, kuŗi cenšas ne- 
kad neteikt nekad,” stāstīja Juris.

Ilzeskalnā patlaban notiek no- 
pietni ūdenssaimniecības un ce- 
ļu darbi. Ilzeskalnietes, tautastēr-
pā ģērbušās, pa jauno ietvi stei-
dzas, smaidot platu smaidu, jo 
pagasta centrā  neizbēgamos ru-
dens dubļus vairs nenāksies 
brist!

Anita Mellupe
Astra  Moora

Juŗa  Careva rokām pakļaujas gan masīvi koka 
dēļi, gan elektronikas jutīgās pogas
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Galvenais Putina ierocis, lai 
šo mērķi panāktu, ir bijusi 
„pareizās Krievijas vēstures 
rakstīšana”. Lai cik arī mēs 
Rietumos ironizētu par Orvela 
(George Orwell) „Pa  tiesības 
ministrijas” īstenošanu dzīvē, 
Krievijas gadījumā šis ierocis, 
šķiet, ir bijis ļoti iedarbīgs. 
Šobrīd pat vēstures grāmatas, 
kas izdotas t.s. anarchijas gados, 
tiek izņemtas no skolu plauk -
tiem un aizstātas ar jaun  iz -
dotajām, kas Krieviju un īpaši 
Staļina laikus rāda gluži citādā 
gaismā nekā to saprot pro -
fesionāli vēsturnieki citās pa -
saules malās. Par to, ka šī stra -
tēģija bijusi iedarbīga, liecina 
fakts, ka tīmeklī 2008. gadā 
Krievijā veiktā aptauja par 
„Krievijas visu laiku lielāko va -
doni” pirmo vietu ieguva Staļins 
kopā ar caru Nikolaju II, im -
periskās Krievijas pēdējo vald-
nieku. Un tautas atbalsts Puti -
nam ir milzīgs. 

Pamatdoma ir Krievijas t.s. 
su  verēnā demokratija, kas 
attaisno faktu, ka Krievija ir 
atšķirīga no Rietumiem un ka 
polītiskās brī  vības principi, kas 
veidoti Rie  tumos, uz Krieviju 
neattiecas. Šādā garā Krievija 
tiek tēlota kā atšķirīgs kultūras 
centrs, kas iemantojis senās 
Bizantijas im  perijas tradicijas 
un tagad stāv blakus Islāma, 
Ķīnas un Rietumu civīlizācijām 
un ar tām cīnās par ietekmes 
sfairām. Šādā sakarā Krievijai 
mērķis vairs nav vis komūnisms, 
bet gan pasaule, kuŗā divpusējas 
attiecības starp lielvalstīm no -
saka vispārējās po  lītiskās un 
saimnieciskās varas sadali. Šādi 
veidotā pasaulē Bal  tijas valstis, 
kā arī Polija un Bal  kānu valstis 
tīri dabiski iekļautos Krievijas 
ietekmes sfairai. 

Pašreizējā saimnieciskā un 
polītiskā situācija Latvijā ir ļoti 
labvēlīga Krievijas ietekmes pa -
lielināšanai, sākot ar polītiskās 
varas sastāvu šodien Rīgas do -
mē, nākamgad varbūt Saeimā, 
līdz uzņēmumu nopirkšanai 
(airBaltic un Parex banka šobrīd 
ir uz letes) un beidzot ar Rīgas 
Dinamo hokeja komandas no -
saukumu un spēlētāju vārdu 
rakstību ki  rillicā. Tā turpi-
noties, mūsu nākotne varētu 

Okupācijas mūzejs krizes laikos
atbilst banānu republikas sta-
tusam, kuŗās saimniecisko un 
polītisko varu kon  trolē no 
ārpuses.

Pasargāties no šāda likteņa ir 
iespējams, tikai ceļot mūsu pil -
soņu valstisko pašapziņu, jo 
neviens cits nedz spēs,  nedz 
būs iein    teresēts nosargāt mūsu 
ne   atkarību. Un Okupācijas mū -
zeja loma objektīvas un kritis-
kas vēs  tures pētīšanā un iz -
paušanā ir spēcīgs un ne  pie -
ciešams ierocis Latvijas su  ve-
rēnitātes aizsar  gā šanā. Šo uzde-
vumu mūzejs veic dažādos vei-
dos, bet divi galvenie ir Latvijas 
skolasbērnu mācīšana un Valsts 
oficiālo viesu iepa  zīstināšana ar 
Latvijas neseno vēsturi. Lai 
lasītāji un mūzeja atbalstītāji 
skaidri aptvertu šī darba apjo-
mu, šim rakstam ir pievienots 
mūzeja oficiālo viesu saraksts šī 
gada laikā. Pēdējā  mā  cību gada 
laikā mūzejā notikušas no -
darbības 3917 skolēniem no 
102 skolām. Turklāt  jau vairākus 
gadus mūzeja apmeklētāju 
skaits pārsniedz 100 000 gadā, 
un tas ir kļuvis par paraugu 
jaunveido  tiem, līdzīgiem mū -
zejiem citās zemēs.

Pašreizējā saimnieciskā krize 
mūzeja darbu un attīstības 
plānus ir ietekmējusi dažādi. 
Vispirms, jau sen lolotais mū -
zeja papla  šinājums, tā sauktais 
Nākotnes Nams, kuŗa celšanu 
bija paredzēts financēt ar valsts 
līdzekļiem, ir palicis apstiprināta 
skiču projekta līmenī. Do  mā -
jams, ka šo projektu neatsāks 
agrāk kā vismaz vēl pēc pāris 
gadiem. Šobrīd un īpaši nāka -
majā vēlēšanu gadā valdības 
domās dominēs citas prioritātes. 
Arī valsts pabalstu mū  zeja 
darbībai samazināja par 15% no 
budžetā paredzētā. Lai gan 
valsts budžets sedz tikai ap 20% 
mūzeja izmaksu, šāds sama -
zinājums tomēr ir sāpīgs. Arī 
zie  dojumi no mūzeja draugiem 
pamazām sarūk – mazinās viņu 
skaits, un financiālā krize ir 
skā  rusi ne tikai Latviju. Pēdējos 
divos gados mūzeju un tā darbu 
ir glābuši vairāki ievērojami 
tes  tamentāri veltījumi un rūpīga 
līdzekļu saimniekošana. Nesen 
sastādīts pārskats par Latvijas 
mūzejiem rāda, ka ikkatrs 

mūzeja apmeklētājs valstij 
izmaksā ap Ls 8,50 gadā, bet 
Okupācijas mū  zejam katrs 
apmeklētājs izmaksā tikai 
Ls 3,50, no kuŗiem tikai kā  di 
20%, tātad Ls 0,70, nāk no valsts 
budžeta.

Pēdējā gada laikā mūzeja 
vadība ir vairākkārt spriedusi 
par optimālo stratēģiju šajos 
krizes laikos. Pieņemtais 
lēmums ir neatlaidīgi turpināt 
mūzeja darbu – gan taupības 
režīmā, bet nesamazinot jomu, 
paļaujoties uz pārliecību, ka 
mūzejam arvien atradīsies 
atbalstītāji, ja tas spēs saglabāt 
savu prestižu.

Par daļu no Nākotnes Namam 
ziedotajiem līdzekļiem tiek iz -
veidota jauna, aktuālizēta un 
modernizēta izstāde. Ja būs ne -
pieciešams, tā tiks ierīkota, cik 
labi vien iespējams, pašreizējās 
telpās. Mūzejā sākusies labi 
apmeklēta filmu programma, 
kuŗas ietvaros tiek kārtēji 
rādītas tādas filmas kā „Pa -
domju stāsts”, „Katiņa”, „Dzies-
 motā revolūcija”, vairākas Juŗa 
Podnieka filmas u.c. Skatītāju 
vajadzībām tiek pārplānota un 
paplašināta paš  reizējā projek-
ciju telpa, kas būs iecerētās 
Nākotnes Nama auditorijas pa -
gaidu variants. Oku  pācijas mū -
zejs ir kļuvis par fil  mu „Pa -
domju stāsts” un „Dzies  motā 
revolūcija” DVD formāta eks-
klu    zīvu pārdevēju Latvijā – un 
pie  prasījums ir liels. Izglītības 
programma turpina savu darbu 
ierastā tempā, un Ceļojošā iz -
stāde Latvijas skolām tiek pa -
pildināta. Tuvākā nākotnē plā -
nota Okupācijas mūzeja iero -
sināta publiska diskusija te  le -
vīzijā par Latvijas vēstures mā -
cīšanu skolās, un 2010. gada 
vasarā seminārs OMB biedres 
Sarmītes Ēlertes vadībā  par 
iespē  jām apkaŗot tīmeklī dez-
in  formāciju par Latviju. 

Īpaši svarīgs projekts šobrīd ir 
mūzeja veidotās informācijas 
tulkošana krievu valodā. Tā ir 
svarīga ne tikai mūsu pašu 
kriev  valodīgo pilsoņu izglī -
tošanai, bet, vēl vairāk, daudza-
jiem mū  zeja apmeklētājiem no 
bijušajām PSRS republikām un 
dažādiem tagadējās Krievijas 
Federācijas reģioniem, kuŗi  jo -

projām jūt im  perijas smago 
roku un kuŗiem vispazīstamākā 
svešvaloda ir krievu valoda. 
Satraukums, ko Maskavā radīja 
Edvīna Šnores filma „Padomju 
stāsts”, pēc kuŗas ir liels pie -
prasījums mūsu kai  miņu zemēs, 
liecina, cik svarīga šobrīd ir cīņa 
par vēsturi. 

Der atcerēties Džordža Orvela  
grāmatā „1984” raksturotās Pa -
tiesības ministrijas moto: „Tas, 
kas pārvalda pagātni, pārvalda 
nākotni, un, kas pārvalda tagad-
ni, pārvalda pagātni.” 

2009. gada oficiālās 
delegācijas 

Okupācijas mūzejā
8. janvārī mūzeju apmek  lē 

Nī  derlandes vēstnieka pie -
teikti divi Nīderlandes par-
lamenta locekļi. Vada 
Dz. Bungs. Polītiķi atsaucas 
uz vizīti mū  zejā, kad viņus 
intervē TV vakara ziņu rai -
dījumā Pano  rāma.

22. janvārī – Gētes institūta 
Rīgā direktors Ulrich Ever -
ding.

26. janvārī – Lietuvas Mi -
nistru prezidents Andrius 
Kubilius.

30. janvārī – Šrilankas ārlietu 
ministrs Rohitha Bogollaga -
ma.

9. februārī – Tadžikistānas 
prezidents Imomali Rakhmon.

12. februārī – Turcijas ārlietu 
ministrs Ali Babacan.

14. februārī – Vācijas paš -
valdī  bu delegācija.

18. februārī – Igaunijas 
ārlietu ministrs Urmas Paet.

24. februārī – Čīles vēstnieks 
José Miguel Cruz.

6. martā – Bavārijas 15 polī -
tiķi – pašvaldības mācību kur-
 su dalībnieki.

24. martā – Chorvatijas 
ārlietu ministrs Gordan Jan -
dro  ković un Lietuvas ārlietu 
ministrs Vygau  das Ušackas.

15. aprīlī – Eiropas Cil -
vēktiesī  bu tiesas priekšsēdis 
Jean Paul Costa (no Fran -
cijas).

20. aprīlī – seši Francijas se -
nātori.

21. aprīlī – Marokas vēst -
niece, Mrs. Zohour Alaoui.

21. aprīlī – Chorvatijas vēst -
nieks, Vladimir Matek.

21. aprīlī – Indijas vēstnieks, 
Balkrishna Shetty.

23. aprīlī – 12 Nīderlandes 
tieslietu speciālisti (Board of 
Appeals) un Nīderlandes 
vēstnieks.

27. aprīlī – Pakistānas vēst-
nieks, Nadeem Riyaz.

5. maijā – Norvēģijas Aizsar-
 dzības ministrijas valsts 
sekretārs Espen Barth Eide.

6. maijā – 14 ASV militāristu 
delegācija četru zvaigžņu ģe -
nerāļa Duncan J. McNabb va -
dībā.

6. maijā – Viņa Majestāte 
Spā  nijas karalis Huans Karloss 
I un Viņas Majestāte Spānijas 
karaliene Sofija.

6. maijā – Slovēnijas Na -
cionālās asamblejas prezidents 
Pavels Gan  tars.

15. maijā – NATO ģenerālis 
Giovanni de Paola (no Ita -
lijas).

26. maijā – Urugvajas vēst -
nieks Manuel Vieira.

26. maijā – Gvatemalas vēst-
 nieks Fernando Molina Girón.

3. jūlijā – Gruzijas ārlietu 
mi  nistrs Grigol Vashadze.

9. jūlijā – EK Komūnikāciju 
ģenerāldirektora vietnieks Pa -
noss Karunis.

25. augustā – Austrijas 
ārlietu ministrs Michael Spin -
delegger.

27. augustā – Slovakijas 
ārlietu ministrs Miroslav Laj-
čák.

10. septembrī – 10 Dānijas 
mū  zeju direktori.

15. septembrī – Šrilankas 
parlamenta priekšsēdis 
Vidžesinghe Dž. M. Lokuban-
dara.

16. septembrī – Gruzijas 
prem  jērs Nikoloz Gilauri.

21. septembrī – Ungārijas 
vēst nieks Dr. István Mohásci

25. septembrī – Eiropas Ko -
mi siju komūnikāciju ģenerāl -
direktorāta pārstāvji Massimo 
Gaudina un Giuseppe Men-
chi.

Pēteris Bolšaitis, 
Okupācijas mūzeja biedrības 

valdes priekšsēdis

(Turpinājums no 1. lpp.)

The University of Western 
Ontario emeritētais ģeoloģijas 
profesors, starptautiski pazīs -
tams ledāju nogulumu eksperts 
Aleksis Dreimanis šovasar no -
svinēja savu 95. dzimumdienu. 
Universitātes laikrakstā Western 
News š. g. 10. septembrī  ievie -
totā raksts Glaciation pioneer 
still publishing at 95 pastāstīts, 
ka ledāju nogulumi Aleksi 
Dreimani interesējuši jau kopš 
agras jaunības. Arī viņa paša 
dzīvei tāpat kā ledājiem ir 
vairāki slāņi. A. Dreimanis dzi-
mis 1914. gada 13. augustā Val-
 mierā, 1938. gadā beidzis  
Latvijas Universitātes Dabas -
zinātņu fakultāti un tūlīt sācis 
strādāt pa lektoru Ģeoloģijas 

institūtā. Viņam neizdevās 
izvairīties no iesaukuma Lat -
viešu leģionā, 1994. gadā 
A. Dreimani nosūtīju par mi -
litāro ģeologu uz Vāciju un vē -
lāk Ziemeļitaliju, kur viņa 
uzvedums bija veidot apgabala 
ģeoloģiskās kartes. ,,Mēs brau -
cām ar motocikliem, bieži bija 
gaisa uzlidojumi, tāpēc lielu 
daļa laika pavadījām, slēpjoties 
grāvjos,” atceras profesors. Ita -
lijā viņš nokļuva gūstā, pēc 18 
mēnešiem izdevās izbraukt uz 
Vāciju, kur  bēgļu nometnē mi -
tinājās viņa ģimene. Bez kavē -
šanās A. Dreimanis sāka darbu 
Baltijas universitātē Hamburgā 
un Pinebergā. Drīz šo univer-
sitāti slēdza, vajadzēja atrast 

darbu citur, un kāds draugs 
palīdzēja ievietot sludinājumu 
profesionālā žurnālā. A. Drei -
manis saņēma telegramu no 
The Western University of On -
tario Londonā, Kanadā, tajā 
bija vajadzīgs mācībspēks 
ģeoloģijā. Viņš saņēma atļauju 
doties uz Angliju, kur notika 
intervija ar  universitātes prezi-
dentu Dž. Ed   vardu Hallu, kas 
A. Dreimani aicināja sākt darbu 
1948. gada rudenī. Kopš tā laika 
lasītas lekcijas ne tikai Kanadas, 
bet arī ASV, Zviedrijas un 
Somijas universitātēs, publicēti 
vairāk nekā 200 rakstu. Pro -
fesors ieguvis iesauku Dr. Till – 
termins, ko lieto, lai raksturotu 
ar smilti un akmeņiem un citām 

vielām sajauktus mālus, kādus 
kūstot aiz sevis atstāj ledāja 
šļūdonis.

Divas universitātes – The 
University of Western Ontario 
un University of Waterloo – 
A. Dreimanim piešķīra goda 
doktora gradu, viņš ieguvis 
Latvijas Univesitātes goda dok-
tora gradu ģeografijā un Latvi -
jas valsts augstāko apbalvoju  -
mu – Triju Zvaigžņu ordeni. 
Profesors vairākkārt braucis uz 
Latviju eksaminēt LU studentus 
ģeoloģijā.

Nenovērtējams ir A. Dreimaņa 
darbs latviešu sabiedrībā. Drīz 
pēc ierašanās Londonā viņš 
1948. gadā nodibināja latviešu 
kopu, kas viņa vadībā sekmīgi 

darbojās 60 gadu. Kopā ar tēvu 
A. Dreimanis piedalījās Latvie-
šu nacionālās apvienības Ka -
nadā dibināšanā, 18 gadu bijis 
LNAK padomes priekšsēdis. 
Daudz laika veltīts un pūļu vel -
tīts, darbojoties Latviešu te  ch -
niskās terminoloģijas vārdnī  cas 
redkollēģijā.

Profesors arī 95 gadu vecumā 
nestāv dīkā, bet nodarbojas ar 
pētniecību un publicē rakstus 
profesionālos žurnālus. 

,,Ģeoloģijā ir vēl vairāki 
temati, kas mani interesē un par 
kuŗiem neesmu rakstījis. Tik 
ilgi dzīvoju tāpēc, ka esmu bijis 
aktīvs,” stāsta sirmais zi -
nātnieks.

Red.

Ģeoloģijas zinātnei veltīts mūžs
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Grandrapidu vanadžu rīkotais 
gadskārtējais Bērtuļu tirgus allaž 
tiek gaidīts, jo tad ir iespēja pavadīt 
jauku pēcpusdienu kopā ar drau-
giem un paziņām, prie  cājoties par 
vanadžu viesmīlību. Tirgū 19. sep-
 tembrī varēja iegā  dāties rudens 
bagātās ražas augļus, izlozē laimēt 
daudz jauku mantu. Pie ,,Jautrā 

oda” bija iespēja atspirdzināties 
gan ar stiprākiem vai maigākiem 
dzē  rieniem. Vanadzes bija sagata -
vojušas varenu mielastu, ko gata-
voja Pastaru, Putnu un Lutziku 
ģimenes. 

Sarīkojuma ,,nagla” bija va -
nadžu priekšniece Olgas Janso -
nes iestudētā Ulža Siliņa (Aus -

trālijā) komēdiju ,,Letiņi nezudīs”, 
kuŗas absurdais saturs vien iz -
raisīja jautrību.  Izrādē piedalījās 
Jānis Jansons (Napoleons),  Dai -
na Lukaševica (Džozefīna), 
Samuels Knochs (Appelštrudels),  
Maksis Jansons (Austrālijas 
latviešu pārstāvis).

Jānis Jansons tēloja terroristu, 

kas grib uzspridzināt Šarlu de 
Gollu, bet, kad atklājās, ka Na -
poleons nav de Golls, apgalvoja, 
ka Svētās Helēnas salā vēlas 
izmēģināt atombumbu. Napole -
ons jūsmoja, ka ticis pie bumbas, 
jo, iespējams, varēs atgriezties 
Francijā. Tad pie Napoleona iera-
 dās latviešu pārstāvis Žvigulis, 

un viņu sarunās atklājās, ka 
Napoleons dzimis Limbažos, un 
Žvigulis lielā sajūsmā – latviešiem 
tik dižens tautietis!

Vanadžu kopa ir pateicīga 
daudzajiem apmeklētājiem, kuŗi 
atvadoties pauda cerību atkal 
satikties nākamgada tirgū.

Julieta Rumberga

Bērtuļu tirgus Grandrapidu ev. lut. baznīcas pagalmā

Aktrise Laila Robiņa 
viesosies Sinsinati 

pilsētas teātrī 
No 24. okto -

bŗa līdz 21. no -
vembrim Cin -
cinnati Play -
house in the 
Park teātrī  
(962 Mount 
Adams Cir. 
C i n    c i n n a t i , 

OH 45202-1593) aktrise Laila 
Robiņa tēlos Mašas lomu 
A. Čechova lugā ,,Trīs māsas”. 
Izrādē piedalās aktieŗi ar 
ievērojamu skatuves pieredzi 

Ņujorkas Brodvejā (Hannah 
Cabell, Alma Cuervo, Lynn 
Cohen, Alexander Gemignani, 
Keith Reddin, Corey Stall, Frank 
Wood,  Sarah Agnew, Terry 
Greiss, Felix Solis).  Režisors 
Džons Doils (Doyle) ir Tony bal-
vas ieguvējs un Ņujorkā vadījis 
uzvedumus Sweeney Todd, 
A Catered Affair, Road Show un  
Company. Skatuves iekārtu un 
kostīmus veido Skots Pasks 
(Pask) un Anna Hulds-Vords 
(Hould-Ward), abi saņēmuši 
Tony  balvu savā nozarē.

Biļetes var iegādāties, zvanot 
Robert S. Mark Theatre: 513-
421-3888, 800-582-3208, vai 
www.cincy.com

Beidzies veiksmīgs studiju posms
Kira Aleksandra Treiberga 

šogad maijā beidza Velslijas 
kolledžu (Wellesley College) 
Masačusetsā ar bakalaura 
gradu bioloģijā ar papildus 
studijām mūzikā. Kira turpina 
savas studijas jūras bioloģijā 
Ore  gonas universitātes jūras 
pētniecības institūtā Čarlstonā, 
(Charleston), Oregonā, lai 
iegūtu maģistra gradu. Kira 
tika uzņemta zinātes goda 
biedrībā Sigma ksi  par 
pētijumiem  purvju ekoloģijā 

Velslijā .  Kira ir valsts zinātnes 
fonda stipendāte un dalīs savu 
laiku jūras pētniecībā un 
mācot pa  matskolās Oregonas 
krasta pilsētās. Šoruden viņa 
pie  dalījas dziļā jūras pētīšanas 
zemūdeņu izbraukumā Mek-
sikas jūras līcī. Kira ir Dr. Juŗa 
un Saras Treiberga meita un ir 
Bostonas latviešu skolas absol-
vente.

Dr. Juris Treibergs

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !

Īsi pirms Latvijas Valsts svēt-
kiem  polītiķis, financists un ilg-
gadīgais sabiedriskais darbinieks 
Uldis Klauss svinēs savu 80 gadu 
dzimšanas dienu. Dzimis Rīgā 
1929. gada 9. novembrī, Uldis 
izceļoja latviešu trimdinieka gai-
tas, bet pēc profesionālās karje-
ras Rietumos, piedalījās neatka-
rīgās Latvijas atjaunošanā. Savu 
aktīvo darbošanos beidza 
2006. ga  dā, būdams  Latvijas 
8. Saeimas deputāts. 1998. gadā 
Valsts prezidents Guntis Ulmanis 
Uldim Klausam pasniedza valsts 
augstāko atzinību, piešķiŗot Triju 
Zvaigžņu ordeni par nopelniem 
Latvijas labā.

Pēckaŗa gadus Uldis Klauss 
pavadīja Dienvidvācijas švābu 
ciematā Ebenveilerā, kur darbo-
jās vienīgā latviešu bēgļu ģimna-
zija franču okupācijas zonā. Ul -
dim izdevās tur mācīties piecus 
gadus un pabeigt ģimnaziju, 
pirms sākās lielā izceļošana uz 
Ameriku, Kanadu un Austrāliju. 
Par šo laiku Uldis sarakstīja un 
izdeva rakstu krājumu „Eben -
veilerieši.” 

Klausu ģimene 1950. gadā 
nonāca Ņujorkā, kur bez dienas 
darba Uldis centīgi pa vakariem 
studēja Kolumbijas universitātē 
un 1959. gadā ieguva maģistra 
gradu. Šajos gados aktīvi darbo-
jās Ņujorkas latviešu studentu 
biedrībā un studentu korporācijā 
Fraternitas Vanenica, tās arī 
vadot. 1960. gadā sākās darbs 
finanču direktora amatā Jāņa 

Rīsberga uzņēmumā General 
Builders Corporation. Turpinājās 
darbi finanču laukā starptautiskā 
ķīmijas uzņēmumā Celanase un 
bankā Bankers Trust, kas jubilā-
ru aizveda darba gaitās ua Āziju, 
Austrāliju un ilgāku laiku uz 
Vāciju. 1981. gadā Uldis atgrie-
zās ASV un strādāja  Long Island 
Trust bankā. 

Šis laiks Amerikā deva iespēju 
Uldim vairāk pievērsties sabied-
riskam darbam jeb latviešu lie-
tām: viņš trīs gadus vadīja Ņu -
jorkas latviešu organizāciju pa -
domi, sešus gadus bija Daugavas 
Vanagu ASV zemes valdē un 
Amerikas Latviešu apvienības 
valdē, gan vadot apvienības apgā-
da darbu, gan būdams valdes 
priekšsēža vietnieks, četrus gadus 
darbojās Pasaules brīvo latviešu 
apvienības valdē.

Šis darbības laiks sakrita arī ar 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas laiku. Uldis piedalījās gan 
Latvijas Tautas frontes otrajā 
kongresā 1989. gadā – kā 
Ņujorkas atbalsta grupas vadītājs 
un delegāts, gan trešajā kongresā 
1991. gadā, kur Uldi ievēlēja arī 
LTF domē. Drīz vien sākās jubi-
lāra darba posms Latvijā, kad 
ASV Finanču ministrija 
1992. gadā Uldi izraudzīja par 
savu pārstāvi Latvijā, šādā veidā 
palīdzot Latvijai pārorientēties 
uz tirgus ekonomiku. Uldis kļuva 
par Latvijas Bankas prezidenta 
padomnieku un vēlāk pārgāja 
centrālās bankas darbā par 

Bankas kases un naudas apgrozī-
bas pārvaldes vadītāju. Kad 
sabruka Banka Baltija, Uldis 
Klauss tika iecelts par šīs bankas 
pārvaldītāju.

Kad Latvijas Bankas prezidents 
Einars Repše nodibināja jaunu 
polītisku partiju Jaunais laiks, 
jubilārs pievienojas šai partijai, 
kandidēja 2002. gada Saeimas 
vēlēšanās un arī tika ievēlēts par 
deputātu. 

Uldis Klauss visu mūžu ir 
godam kalpojis savai valstij, pro-
fesijai un ģimenei, izaudzinot arī 
divas meitas un lepojoties par 
saviem diviem mazbērniem ASV, 
bet pats  pensijas gadus pavada 
savā dzimtajā pilsētā Rīgā.

Uldis Grava
Laika  redakcija pievienojas 

sava uzticamā lasītāja un labvēļa 
Ulža Klausa sveicēju pulkam un 
novēl daudz raženu gadu!

P. S. Jubilārs aicina savus viesus 
un sveicējus dāvanu un ziedu 
vietā ziedot Vītolu fondam. Ja 
esat nolēmuši ziedot naudu, 
lūdzu, ieskaitiet to Vītolu fonda 
kontā, norādot: 

U. Klausa jubilejas stipendijai.
Nodibinājums „Vītolu fonds”

LV 40008066477
Danske Bank A/S filiāle 

Latvijā
SWIFT: MARA LV22

Konta nr. 
LV55MARA0000107895700
Lāčplēša iela 75-111, Rīga, 

LV-1010, Latvija

Uldim Klausam 80 gadu jubileja 
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gadiem, tas ir par pāris nedēļām 
vēlāk. Aizbildinājumies: dar-
binieki noveco un tādēļ samazina 
savu piedalīšanos sabiedriskos 
pasākumos; jaunus darbiniekus 
grūti atrast. 

DV Montrealas nodaļas valdes 
sēdi 12. oktobrī Latviešu centrā 
atklāja priekšnieks V. Paegle. 
Savā ziņojumā viņš iepazīstināja 
ar DV CV apkārtrakstu, nolasot 
vairākus izvilkumus. Viņš arī 
ieteicis 3 kandidātus DV apbal-
vojumu piešķiršanai. Ieteikumi 
pieņemti DV KV. Sekretāres 
H. Ozoliņas nolasīto iepriekšējās 
sēdes pierakstu pieņēma bez 
grozījumiem. Palīdzības Latvijai 
nozares vadītājs O. Rozentāls 
ziņoja, ka uz Rīgu  šim mērķim 
nosūtīti paredzētie $ 4204. 
Kasieris K.Čaks nokārtojis visus 
maksājumus DV KV. Kases 
stāvoklis esot stabils. Aprūpes 
nozares vadītājs un biedrzinis 
E. Bārdiņš sagatavojis pazi  ņo -
jumus nodaļas biedriem par 
maksājumiem un labvēļiem par 
nodaļas rīkoto palīdzības akciju 
Lestenes Brāļu kapu uzturēšanai 
un DV KV Ziemsvētku akciju.        

14. jūnija ziedojumu akcijā 
saņemti $ 1560. Izstrādāja 
nodaļas gada svētku sarīkojuma, 
kas notiks 7. novembrī, plkst. 14, 
Latviesu centrā, programmu. Pēc 
oficialās daļas būs azaids, kuŗa 
kārtošanu veic H. Ozoliņa.

Londona  
* Pēc vasaras pārtraukuma 

Londonas latviešu Pensionāru 
apvienība kārtējās rudens sezo-
nas sanāksmes atsāka 8. oktobrī. 
Nākamās sanāksmes notiks 
22. oktobrī un Latvijas Valsts di -
 bināšanas atceres sanāksme 
12. novembrī plkst. 13. Svētku 
runu teiks sabiedriskais dar-
binieks Arvīds Beitāns. Pēc svi -
nīga akta saviesīga pēcpusdiena 
ar kopējām vakariņām. Valsts 
svētku dievkalpojums Trīs  vie -
nības baznīcā 8. novembrī 
plkst. 13.30. Dalības maksa pret 
ziedojumiem.

Hamiltona
*Hamiltonas latvieši Latvijas 

Valsts dibināšanas svētkus svinēs 
15. novembrī plkst. 15 latviešu 
ev. lut. Kristus draudzes baznīcas 
sarīkojumu telpās. Pēc svinīgā 
akta un koncerta kopējas va -
kariņas. Ieeja aktā un koncertā 
pret ziedojumiem, dalības maksa 
vakariņās 25 dolari personai.           

Montreala
M. Štauvers

Sabiedriskās 
vienības pa -
mazām atsāk 
savas šā gada 
rudens aktī -
vitātes. Salī -
dzinājumā ar 
iepriekšējiem 

Toronto
R. Norītis

* Toronto 
latviešu Pen -
sionāru ap -
vienības 15. 
ok  tobŗa sa -
nāksmi Lat -
viešu centrā 
ievadīja sa -
nāksmes va -
dī  tāja Liene 

Martinsone ar ziņojumu par 
nākamajām sanāksmēm un 
21. oktobŗa izbraukumu uz ka -
zino spēlēm Orillijā. sanāksmes 
dalībnieki sveica jaunuzņemto 
biedri Ainu Vinteri. Toronto 
latviešu Kreditsabiedrības pār -
valdnieks Andris Lagzdiņš in -
formēja par pārkārtojumiem 
naudas sūtījumos uz Latviju un 
arī par noguldījumu veidiem. 
Programmas daļā Dr. Vilis Mi -
leiko lasīja apceri par čigānu 
dzīvesveidu un parašām, par ko 
bija arī interesanti anekdoti. 
Humoreskas stāstīja arī Liene 
Martinsone un Rita Skrastiņa 
ar klavieŗspēli pavadīja arī kop-
dziesmas. Apvienības 29. ok -
tobŗa sanāksmē plkst. 13 
Latviešu centrā drāmas kopas 
dalībnieki piedalīsies ar jautri-
em uzvedumiem. Vingrotāju 
un rokdarbnieču grupas no -
darbības sāks plkst. 9.

Latviešu Nacionālās apvienības 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Kanadā valde izziņohusi kon -
kursu biroja darbinieka/dar-
binieces amatam. Informācija un 
pieteikšanās līdz 23. oktobrim 
pie administrātores Guntas Rei-
noldes (Reynolds), 327 Vaughan 
Road, Toronto, ON., M6C, 
e-pasts: vanadze@hotmail.com. 

*Kanadā dzīvojošie 
mākslinieki aicināti piedalīties 
Latvijas Valsts svētku tēlotājas 
mākslas izstādē 18. novembrī 
Latviešu centra mākslas galerijā. 
Ielogoti darbi iesniedzami 
žūrijas komisijai 24. oktobrī no 
plkst. 10 līdz 12 Latviešu centrā, 
4 Credit Union Drive vai  Ērikam 
Dzenim, 31 Dove Lane, Thornill, 
ON., L3 1W1, tālr. 905-889-
4207. Pēc vienas dienas izstādes 
nepārdotos darbus varēs saņemt 
atpakaļ 19. novembrī plkst. 19. 

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašuma 
„Sidrabene” apkopšanas talka 
31. oktobrī no plkst. 9. 

* DV vīru koŗa Kanadā kon-
certs 31. oktobrī Latviešu centrā 
diriģentes Īrisas Purenes vadībā. 
Pēc koncerta saviesīgs vakars ar 
cienastu un deju pie Imanta Ķipa 
deju mūzikas. Ieeja -  20 dolari  
personai. Biļešu iegāde un 
galdiņu rezervēšana pie Edgara 
Zeiberga, tālr. 416-265-8757, vai 
ceturtdienās latviešu centrā 
Pensionāru apvienības sanāksmju 
laikā. 

Nākamo sēdi paredzēja 
2010.  g. 12. janvārī plkst. 10 
Latviešu centrā.

Montrealas Latviešu Sa -
biedriskā centra 14. oktobŗa 
valdes sēdi vadīja priekšnieks 
A. Vītols. Pārrunāja J. Tērauda 
piemiņas plāksnes atklāšanas 
kartību un St. Jerumaņa gleznu 
skates iekārtošanu, kas notiks 
Valsts svētku sarīkojuma laikā. 
Darbu izlikšanā piedalīsies 
R. Jozuus un V. Paliepa. Saimnie-
 ce I. Paliepa ziņoja, ka pie ieejas 
tagad esot pieejams sanitārais 
līdzeklis, kas pasargā no H1N1 
vīrusiem. Kasieris A. Pušpurs 
ziņoja, ka centra saimniecība rit 
normāli. Džordžs Strautiņš dā -
vinājis centram maizes mīcamo 
abru, kas pieņemta ar pateicību. 
Atzina, ka būtu DVD diskos 
pārskaņojami vīru koŗa Junda 
koncertu ieskaņojumu lentas, 
kas glabājas centra archīvos. Pa -
redzēja 2010. gada 1. janvārī, 
plkst. 13, centrā sarīkot gads-
kārtējo Jaungada dienas saietu 
groziņu veidā.

Valdes loceklis G. Hūns, kam ir 
bišu saime Tērvetē, izdalīja 
katram sēdes dalībniekam pa 
burciņai no šā gada medus 
ražas. 

Nākamo sēdi paredzēja12. 
novembrī, plkst. 20, centrā, 3955 
Provosta ielā, Lašīnā.      

Līdz šim ļoti maz bija zināms 
par Amerikas tā dēvētājiem 
ārzemnieku leģionāriem, kuŗus 
uzņēma ASV armijā, kad bija 
pieņemts senātora Henrija 
Kabota Lodža (Henry Cabot 
Lodge, Jr.) likums. Ar Alfrēdu  
Jāni Bērziņu 1985. gadā re -
diģējām Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes izdotās 
9. militārās serijas grāmatas 
,,Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā 
pasaules kaŗa” manuskriptu. 
Nejauši uzzinājām, ka ASV 
armijas Speciālajos spēkos ir arī 
viena latviski runājošo vienība, 
kuŗā ir apmēram ducis  kaŗavīru, 
ko vada amerikāņu kapteinis. 
Par to man paslepus ziņoja 
viens no šīs vienības seržantiem. 
Tāpēc 24 gadus vēlāk negaidīti 
patī  kams pārsteigums bija  
Armijas spe  ciālo operāciju cen-
tra (USASOC) Vēstures biro-
jam piekomandētā pltn. Roberta 
V. Džonsa (Robert W. Jones, Jr.)  
ziņa, ka viņa priekšnieks 
vēstures doktors Čarls H. Brisko 
(Charles H. Briscoe) šīs elitārās 
vienības žurnālā Veritas publi -
cēs zināt nisku pētījumu par 
neprecētu austrumeiropiešu 
uzņemšanu ASV armijā. Uz 
žurnāla vāka redzams latvietis 
Džons C. Andersons (John C. 
Anderson), ko Virsaiša Viestu-
ra rotā pazinu kā Kārli J. 
Borovski, kopā ar  diviem vārdā 
nenosauktiem viesturiešiem 
sardžu dienesta uniformās un 
izcilo futbolistu Viktoru 
E. Eichvaldu. Publikācijas II 
daļas 35. lpp. ir Egona Gold -
šmita (Goldschmidt) foto gra -

fija, un autors vairākkārt citē 
viņa kādā intervijā teik-
to.  Senātors Lodžs jau 1948. 
ga    dā atbalstīja Brīvprātīgo Brī -
vības korpusa (Vo  lunteer 
Freedom Corps) di  bināšanu, 
kuŗā būtu Austrum eiropas vī -
rieši. ASV kongress 1950. gada 
30. jūnijā apstiprināja senātora 
Lodža at   balstīto likumu par 
2500 ne  pre  cētu Austrum eiro -
pas vī  riešu uzņemšanu ASV 
armijā, vēlāk palielinot atļauto 
skaitu uz 12 500. 

Diemžēl šī programma nebija 
labi izsludināta un sāka dar-
boties par vēlu, jo daudzas pār -
vietotās personas no Vācijas jau 
bija izceļojušas vai arī plānoja to 
darīt tuvākā nākotnē. Pie -
teikšanos dienestā ASV armijā 
arī neatbalstīja to zemju valdības, 
kuŗās bija apmetušies pārvietoto 
personu vairākums, tostarp 
Rietumvācijas. Rezultātā līdz 
programmas beigām 1955. gada 

Amerikas ārzemnieku leģionāri: Lodža likuma kaŗavīri
30. jūnijā piecos gados ASV 
armijā iestājās 1302 neprecēti 
bēgļi no Austrum  eiropas, ne -
daudz vairāk nekā puse no 2500 
paredzētajiem. Tāpat kā Fran-
cijas ārzemnieku leģionā tautību 
uzskaites diem  žēl nav. Mans 
palīgs pēdējos aktīvā dienesta 
gados bija ser  žants majors 
Marģers Kalniņš, viens no se -

Dr. E. Andersona Latvju enciklopēdija    
1962-1982-2006�

ir�šī�latviešu�trimdas�laika�dokumentācija�piecos�sējumos.�Tā�
aptveŗ�to�gandrīz��200�000�Latvijas�iedzīvotāju�likteņus,�kuŗi�
piedzīvojuši� 1940./41.� gada� Staļina� okupāciju,� to� nespēja�
pieredzēt�otrreiz�un�1944./45.�gadā�devās�trimdā�uz�Vāciju�
vai� Zviedriju.� Pēc� vairākiem� � gadiem�bēgļu� nometnēs� tie�
izklīda�pa�visu�Brīvo�pasauli�un�patvērumu�zemēs�sāka�jaunu�
dzīvi.� Veidojās� baznīcas,� skolas� un� biedrības.� Okupētajā�
Latvijas�presē�un�grāmatās�vēsturiski�notikumi�tika�apskatīti�
no�komunistu�partijas�un�krievu�tautas�viedokļa.�Daudzi�notikumi�sagrozīti�vai�
noklusēti.�Augšminētajos�piecos�sējumos�ziņas�ir�sniegtas�ojektīvi�no�latviešu�
tautas�patriotiskā�un�etiskā�viedokļa.�Šiem�pieciem�sējumiem�vieta�būtu�katrā�
Latvijas�skolā,�bibliotēkā�un�ģimenē.

Mums�krājumā�ir�visi�pieci�sējumi.�
Ar�š.g.�1.�septembri�mēs�piedāvājam�piecu�sējumu�komplektu�par�$100�

ieskaitot�nosūtīšanu�ar�kuģi�uz�Latviju.�V�sējums�atsevišķi�$50.�

Čeki�rakstāmi�uz�„ALA“�vārdu�un�nosūtāmi�
A. Bļodniekam 19 N. Mountain Avenue, Montclair, NJ 07042. 

Pasūtinot�līdz�š.g.�4.�Novembrim,�
sūtījums�adresātu�sasniegs�līdz�Ziemsvētkiem!

nātora Lodža ār  zemnieku 
leģionāriem. Pēc viņa aprēķina, 
apmēram viens no katriem trim 
šādiem re  krūšiem tika pieņemts 
Speciālo spēku vienībās. Tur 
katrai bal  tiešu tautībai bija sava 
vienība, kopā vismaz 36 kaŗavīri, 
tātad no Baltiešu gvardes 
rekrutēto varētu būt nedaudz 
pāri simtam. 

 Autoram ir padomā izdot 
grāmatu, ja pieteiksies vēl 
vairāki citi aculiecinieki. Laipni 
lūdzu ieinteresētos atsūtīt man 
savu e-pasta adresi, rakstot:  
d v k u k a i n i s @ a o l . c o m  
Informēšu autoru un nosūtīšu 
ziņu sniedzējam kopiju no līdz 
šim publicētā.

Vilmārs Kukainis
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Juvilieru meistari 
jau trešajā 
paaudzē!
KRIKIS 

JEWELERS
Pārdod, labo, izgatavo

P. O. Box 180230, 
Delafield, Wl. 53018

Tālr.: (262) 593-2503, 
(262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: 

parsla@krikisjewelry.com

ASV Valsts departaments izslu -
dinājis pieteikšanos 2011. gada 
imigrācijas vīzu loterijai, kas pa -
zīstama arī kā zaļās kartes loterija. 
Loterijā var piedalīties Latvijā dzi -
muši pavalstnieki un nepa  valst nieki. 
Pērn 90 cilvēki no Lat  vijas ieguva 
tiesības saņemt imigrācijas vīzu. 
2011. gada imigrācijas vīzu loterijai 
iespē  jams reģistrēties no 2009. gada 
2. oktōbra līdz 2009. gada 30. no -

ASV Valsts departaments izsludinājis pieteikšanos imigrācijas 
vīzu loterijai (DV-2011)
vembrim; reģistrācijas anketas 
jāaizpilda elektroniski. Elektro  niskā 
reģistrācijas anketa pie  teikšanās 
perioda laikā atrodama tīmeklī: 
www.dvlottery.state.gov  Rakstveida 
pieteikumus loterijai  nepieņem.

ASV kongresa uzraudzīto imi -
grācijas vīzu programmu reizi gadā 
izsludina Valsts departaments, un 
tā notiek atbilstīgi ASV Imigrācijas 
un pilsonības likumam. Šī loterija 

 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

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

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

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

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

Legal assistance in Latvia!

Iesvētības Katskiļos
No kreisās: 
D r a u   d z e s 
p r i e k     š n i e k s 
M. Zālīte, iesvē-
 tamie: Ilze Sota, 
Kris  taps Skro  -
delis, Brita 
S k r o      d e l e , 
mācītājs L. Sa  -
liņš

katru gadu sagādā iespēju saņemt 
vīzas iebraukšanai uz pastāvīgu 
dzīvi ASV turpat 55 000 personām 
no valstīm, kuŗās ir zems ASV iece-
 ļojušo iedzīvotāju īpatsvars.  Šo val-
stu skaitā ir arī Latvija. 

Sīkāk par reģis  trāciju:  http://trav-
el.state.gov/visa/immigrants/types/
types_1318.html

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa

Pēteris Daugavietis pārkāpa 
mūžības slieksni š. g.  25. sep-
tembrī 93 gadu vecumā. Uz 
mūža mājām 28. septembrī viņu 
izvadīja no katoļu dievnama 
(Our Lady of Aglona), kur noti-
ka aizgājējam veltīts dievkalpo-
jums.  Atvadu vārdus teica kato-
ļu draudzes priekšnieks dr. 
Zigfrids Zadvinskis, Grand ra -
pidu pensionāru biedrības 
priekšniece Julieta Rumberga, 
Grandrapidu latviešu biedrības 
priekšniece dr. Līga Gonzalesa.  
Dēli Rejs, Juris, Andrejs un 
meita Anita pakavējās atmiņās 
par bērnības un jaunības lai-
kiem, abus vecākus – Pēteri un 
Mirdzu Daugaviešus pieminot 
ar dziļu mīlestību. 

Pēteris Daugavietis dzimis  
1916. gada 11. februārī Siljāņu 
pagasta Feimaņu ciemā Rē -
zeknes apriņķī. Skolas gaitas sā -
 cis Rēzeknē,  1939. gadā beidzis 
Latvijas Universitāti ar maģistra 
gradu tieslietās. Studiju laikā 
mainījis uzvārdu no Zadvinskis 
uz Daugavietis, 1940. gadā ap -
precējies ar Mirdzu Medni.

No 1939. līdz 1941. gadam 
P. Daugavietis strādāja veselības 
apdrošināšanas birojā par grā-
matvedi, 1940. gadā viņu iecēla 
par biroja vadītāju. Ar laiku 
viņš kļuva par  Latvijas valdības  
Iekšlietu ministrijas padomnie-
ku, aizstāvot cilvēktiesības. 
1942.  un 1943. gadā  P. Dauga-
vietis strādāja par vadītāju dar -
bā iekārtošanās birojā Rēzeknē, 
vēlāk Tukumā.

Sarkanarmijai tuvojoties,  
Dau  gaviešu ģimene 1944. gadā 
bēga uz Vāciju un nokļuva pār-
vietoto personu nometnē pie 
Fišbachas. Daugavieši 1949. ga -
dā ar ASV armijas transportku-

ģi ieradās Bostonā un 
apmetās uz dzīvi 
Grandheivenā.  Pēteris 
dabūja priekšstrādnie-
ka darbu metallu un 
mašinēriju rūpnīcā 
Dake Corporation. 

Pēc pensionēšanās 
Daugavieši pārcēlās uz 
Grandrapidiem, iestā-
jās Aglonas dievmātes 
baznīcas draudzē, kur 
Pēteris kādu laiku bija 
priekšnieks, viņš kļuva  
arī par brīvprātīgu 
dar  binieku Frederik 
Meijer Garden and 
Sculpture parkā. P. 
Daugavietis bija 
Grand  rapidu latviešu 

biedrības un pensionāru bied-
rības biedrs, darbojās studen-
tu korporācijā Lacuania. Pē -
teris ļoti  interesējās par pa -
saules polītiku, viņš mīlēja 
savu ģimeni, baznīcu, Latviju, 
vēlējās, lai tiktu saglabātas lat-
viskās  tradicijas, izglītība un 
vērtības, kas stiprina tautu un 
ģimeni.

Aizgājēju nekad neaizmirsīs 
dzīvesbiedre Mirdza, dēli, 
mei  ta, četri mazbērni un seši 
mazmazbērni, brālis Zigfrids 
Zadvinskis ar dzīvesbiedri 
Paulīni un māsa Ņina Masilune 
Rīgā.   

Julieta Rumberga

Pēteris Daugavietis 
mūžībā



LAIKS 212009. ga da 24. oktobris – 30. oktobris

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

Pārdodams 
Vecpiebalgas tautas tērps.

Lielums 12-14 
ar saktu 
$300.00 

plus apdrošināšana un piesūtīšana.

Zvaniet vakaros 303-393-2602.

Ilgojos satikt vīrieti (67 +...), 
ar kuŗu kopā sagaidīt saules 

lēktu un rietu. Esmu optimiste 
– Amerikas pavalstniece. 

Ja vēlaties sirsnīgu 
dzīves draugu – 

zvaniet (516) 437 1485 
(sestdienās vai svētdienās)
vai rakstiet – oferte  „Daina”

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

PAKU SAVĀKŠANA AUSTRUMKRASTĀ
Austrumkrasta paku savākšanas punktu datumi un adreses 

2009. Ziemsvētku sūtījumam 
(nonāks Latvijā uz Ziemsvētkiem):

Bostonā:• �Trimdas�ev.�lut.�draudzes�telpās�58�Irving�Street,�Brookline,�MA�
� sestdien,�31.�oktobrī,�plkst.�2.30-4�pp

Bruklinā: • Ņujorkas� latv.�ev.� lut.�draudzes� īpašumā� -�564�Second�Street,�Brooklyn,�NY�
Lūdzam�mums�zvanīt!
Filadelfijā: • Filadelfijas�ev�lut�draudzes�īpašumā:�301�N.�Newtown�St�Rd.,�Newtown�Sq,�PA

� sestdien,�7.�novembrī,�plkst.�2-2.30�pp
Filadelfijā:• �Filadelfijas�brīvo�latvju�biedrība,�Spring�Garden�un�7.�iela,�Philadelphia,�PA�

� sestdien,�7.�novembrī,�plkst.�12.30-1�pp
Īstbransvikā: • Ņubransvikas� un� Leikvudas� ev.� lut.� dr.� īpašumā,� 12� Gates� Ave,� East�
Brunswick,�NJ�08816�sestdien,�7.�novembrī,�plkst.�8.30�no�rīta
Jonkeros: • Ņujorkas�draudzes�īpašumā,�254�Valentine�Ave,�Yonkers,�NY�10705

� sestdien,�7.�novembrī,�plkst.�3.30-5�pp
Kvekertaunā:• �draudzes�īpašumā�424�Juniper�St,�Quakertown,�PA

� sestdien,�7.�novembrī,�plkst.�10.30-11�no�rīta
Lankasterā:• �svētdien,�8.�novembrī.
Mančesterā:• �Draudzes�telpās�Spring�un�Garden�St,�Manchester,�CT

� sestdien,�31.�oktobrī,�plkst.�12�pp
Pokipsijā:• �2�Merry�Hill�Rd�Poughkeepsie,�NY�12603

� sestdien,�31.�oktobrī,�plkst.�8.30-9.30�no�rīta
Ročesterā• :�pie�Edītes�Jordan�pirmdien,�26.�oktobrī,�no�6-9�vakarā
Salā:• �Ņujorkas�latv.�ev.�lut.�draudzes�telpās,�4�Riga�Lane,�Melville,�NY

� svētdien,�1.�novembrī,�plkst.�12os�pp
Sirakūzās:• �pie�Edītes�Irbes:�Fayetteville,�NY

� pirmdien,�2.�novembrī,�lūdzam�ar�mums�sazināties�par�laiku!
Vašingtonā, D.C. /Rokvilē:• � Vašingtonas� ev� lut� draudzes� īpašumā� 400� Hurley� Ave,�
Rockville,�MD�svētdien,�8.�novembrī,�plkst.�9.30-11�no�rīta
Vilimantikā:• �Vilimantikas�ev�lut�draudzes�īpašumā�Willimantic,�CT�-�lūdzu�zvanīt!
Vilmingtonā pie Baidiņiem:• �1104�Windon�Dr.,�Wilmington,�DE

� sestdien,�7.�novembrī,�plkst.�4os�pp

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
zvanīt tel.: (973) 744-6565 x. 5

rakstīt: anita@lasl.com  •  www.lasl.com

RUDENS SARĪKOJUMS
SVĒTDIEN, 2009. g. 8. NOVEMBRĪ 

1.00 PĒCPUSDIENĀ
PRIEDAINĒ

Dzejas veltījums Rita Gāle

Kaŗavīru godināšana • Junda• Koncerts
Draudzes un Priedaines dziesmu un mūzikas mīļotāji

Diriģente - Dzintra Rumpētere
Salas teātŗa kopa

Dzimšanas diena - Uldis Siliņš
Režisors - Uldis Stepe

SILTAS PUSDIENAS
SAVIESĪGA DZĪVE, DZIESMAS UN IZLOZE

IEEJA - LABPRĀTĪGI ZIEDOJUMI
LAIPNI IELŪDZ ŅUDŽERSIJAS DV
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S A R Ī K O J U M I
 FILADELFIJA (PA)
• 3. novembrī plkst. 11. 00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Brīvo latvju biedrības tel -
pās. Programmā valdes ziņojumi, 
pārrunas par jaunākajiem noti-
kumiem, dzimumdienu svinē -
šana un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 24. oktobrī plkst. 3.00 pen -

sionāru biedrības gada svētki 
latviešu biedrības namā. 

•15. novembrī Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svētki lat -
viešu biedrības namā.

KALAMAZŪ (MI)
10. oktobrī Ročeterā, MN 

mūžībā aizgājusi Lūcija Bērstis, 
dz. Bergholcs (Kalnājs). Viņa dzi-
musi Cēsīs 1912. gada 10. maijā 
Kārļa un Kristīnes (Seskis) Berg -
holcu desmit bērnu gimenē. Pēc 
pamatizglītības iegūšanas divi 
gadi mācījusies un beigusi Sko -
lotāju institūtu. Krievu armijai 
tuvojoties ar Otrā kaŗa bēgļu vilni 
nonākusi Vācijā. Pēc kaŗa no -
mitināta Nirnbergas DP no  metnē, 
kur sastapusi savu nā  kamo vīru 
Eriku Bērsti, ar kuŗu 1948. gada 
slēgta laulība. 1949.  ga  dā iebrau-
kusi Savienotās Val  stīs, vispirms 
apmetoties Mar    cellus, Mičiganā, 
tad pēc gada Kalamazū. Strādājusi 
kā māj  saimniece un nama apkop-
 šanas pārzine kokapstrādes uz  ņē -
mumā. Vīram Erikam aizejot mū -
žībā 2009. gada 2. martā, pār  cē -
lusies pie meitas Rocesterā, MN. 
Par viņu skumst meita Inta Loen 
ar vīru, dēls Viktors Bērstis, seši 
mazbērni un trīs maz  maz  bērni, 
kā arī radu pulks un garajā mūža 
iegūtie draugi. Viņa kre  mēta, un 
pirmais aizlūgums no  turēts Ro -
česterā. No Jordelsma bēŗu nama 
Uz Riversaides kap  sētu, kur jau 
guldīts dīzvesbiedrs Eriks un brālis 
Arnolds Kalnājs, koŗa „Dziesmu 
Vairogs” dirigents, izvadīja Kala -
mazū latviešu Apvienotās draudz-
es mācītāji Biruta Puiķe un Leons 
Vīksne. (i.š)

Kalamazū latviešu Apvienotās 
ev-lut. draudzes sabiedriskās 
telpās katru otrdienu plkst. 10:00 
senioru vingrošana Dr. Edītes 
Balkas- Walter. Sakara ar pi -
parkūku talku vingrosana 3. no -
vembrī nenotiks. 

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

Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienība rīko Lāčplēšu pie  mi -
ņas aktu un apvienības 58 ga  du 
darbības atceres svinības Ap -
vienotās draudzes zālē. Būs svēt-
 brīdis, mielasts, gleznotāja 
V. Skrau  ca darbu izstāde, svētku 
akts un svētku programma ,,Hu -
mors un jautras dziesmas ir 
labākā medicīna”, kuŗā piedalīsies 
aktrise Maija Ķuze, soprāns 
Sandra Ķuze un pianiste Helēna 
Gintere no Toronto. Ieejas maksa 
$20.00 personai; skolēniem ieeja 
brīva. 

• 11. novembrī plkst 11.00 
Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienība aicina tautiešus pie  da -
līties Lāčplēšu un varoņu go -
dināšanā Sunset kapsētā pie 
latviešu pieminekļa. Svētbrīdi 
vadīs mācītāja Dr. Sarma Eglīte; 
sekos uzruna, ziedu un vainaga 
nolikšana.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 25. oktobrī plkst. 12.30 

draudzes bazārs.
• 30. oktobrī plkst. 7.30 Jāņa 

Circeņa stāstījums par Ķīnu
• Līdz 31. oktobrim NOR -

BERTELLEN GALLERY (215 W. 
6th Street, Suite #110) Ērika 
Jerumaņa darbu izstāde ,,Fan -
tastika 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

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 piedalīties vēlēšanās 
u. c. Visi laipni aicināti.

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

soprāna Birutas Grunvaldes un 
pianistes Šarlotas Rosas Zandas 
koncerts A Haloween Afternoon 
bibliotēkā Forest Hills (108-10-
71 Ave, Queens). B. Grunvalde 
dziedās dažādas dziesmas par 
pusnakts spokiem (,,Big Brown 
Bear; ,,With Her Head Tucked 
Underneath Her Arm”), kā arī 
franču, itaļu un spāņu dziesmas 
un dziesmas no Brodveja 
izrādēm. Šarlota Rosa Zanda 
spēlēs K. Sensansa ,,Nāves deju” 
un V. A. Mocarta skaņdarbus. 

• 31. oktobrī plkst. 8.30 
Baltoween – baltiešu budēļu 
vakars Igauņu namā. Ieeja ar 
kostīmu – $10.00, bez kostīma – 
$15.00. Deju mūziku spēlēs 
Alek  sis Vīsners. Informācija: 
www.estonianhousenewyork.
com Sīkākas ziņas iespējams 
iegūt, rakstot Tijai Orei: tijaore@
yahoo.com 

•  7. novembrī plkst. 2.00 
Lāčplēšu dienas svinīgs akts DV 
namā Bronksā. Dziedās Solvita 
Mosa. Pēc programmas kluba 
telpās piedāvās atspirdzinājumus. 
Visi laipni ielūgti.

PRIEDAINE (NJ) 
• 8. novembrī Longailendas 

teātŗa kopas izrāde ,,Dzimšanas 
diena”. Izrādē piedalās aktieŗi: 
Inta Krafta, Dagnija Spuntele-
Lapiņa, Māra Vilciņa, Jānis 
Riekstiņš, Kārlis Budkēvics, 
Uldis Stepe.

SAGINAVA (MI)
• 14. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Saginavas latviešu drau-
 dzes baznīcā (128 N. Elm Str.) 
Runu teiks Kanadas latviešu laik-
raksta „Latvija Amerikā” redak-
tors Jānis Mežaks. Ieeja – vismaz 
$10.00 ziedojums. Pēc akta kafi-
jas galds draudzes sabiedriskajās 
telpās. Lūdzam ņemt līdzi gro -
ziņus kafijas galdam. Pie kases 
varēs nodot ziedojumus Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejam, 
Kurzemes brāļu kapiem Lestenē 

vai citiem nacionāliem mērķiem. 
SLK valde lūdz visus tautiešus 
apmeklēt šo sarīkojumu. 

• 5. decembrī plkst. 2.00 tra -
dicionālais SLK dāmu rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš draudzes 
sabiedriskās telpās. Būs iespēja 
iegādāties gardumus un dāvanas 
Ziemsvētkiem, kā arī pakavēties 
pie tases kafijas un cepumiem. 
Gūsim svētku sajūtu, dziedot 
Ziemsvētku dziesmas un uzklau-
sot Ziemsvētku vēsti. 

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

latviešu centrā Vašingtonas uni -
versitātes Baltiešu studiju pro-
grammas atbalstītāju rīkota Mār-
 tiņballe. Būs uzkodas, mūzika, 
dejošana, rotaļas, bērnu un pie -
augušo masku godalgošana. Visi 
laipni aicinati.

• 7. novembrī no plkst.10.00 
līdz 4.00 un 8. novembrī no plkst. 
12.00 līdz 4.00 Sietlas vakarētāju 
rīkots Ziemsvētku tirdziņš lat -
viešu centrā. Varēs iegādāties lat-
viskus rokdarbus, rotaslietas, ke -
ramiku, gravētu kristallu un citus 
daiļamatnieku darbus. Būs arī 
pīrāgi, piparkūkas un citi gardu-
mi. 

• 14. novembrī plkst. 4.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības latviešu centrā. Svētku 
runu teiks Eirops Savienības de -
putāte, Latvijas Universitātes 
profesore Inese Vaidere. Koncertā 
piedalīsies komponists un pia-
nists Tālis Valdis no Losan -
dželosas un sōliste Sandra Ozolīte 
no Sandiego. Būs vakariņas. 
Ieeja $30, studentiem $15.

VAŠINGTONA (D.C)
• 24. oktobrī plkst. 7.00 

lietuviešu tautas mākslas an -
sambļa ,,Vaivora“ koncerts Lat -
viešu ev. lut. draudzes namā 400 
Hurley Ave., Rockville, MD 
20850. Programmā lietuviešu 
komponistu skaņdarbi. Ieeja $20, 
studentiem $15.

• Līdz 10. novembrim Vašing -
tonā Eiropas Savienības vēstnie -
cības rīko EuroKids festivālu, 
kuŗā Latviju pārstāv filma ,,Ma -
zie laupītāji”. 7. novembrī filmu 
,,Mazie laupītāji” izrādīs The 
Avalon Theatre (5612 Connec-
ticut Avenue, NW, Washington 
DC 20015), ieradīsies arī filmas 
direktors Armands Zvirbulis, 
producents Gatis Upmalis un 
projekta vadītājs Mārtiņš Slišāns 
8. novembrī plkst. 1.00 filmu 
varēs noskatīties un tikties ar tās 
veidotājiem Vašingtonas latviešu 
draudzes namā Rokvillā. Infor-
mācija: http://www.kidseurofes-
tival.org/index.php 

SV. PĒTERSBURGA (FL)
29. oktobrī plkst. 13:00 

Biedrības nama videoizrāde – 
F. Lehara operete „Smaidu zeme”. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums sakot 
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 Mārtiņu 
vakars. Paredzēta īpaša Mārtiņu 
dienai atbilstoša programma, sil-
tas vakariņas – cūkas cepetis ar 
sautētiem skābiem kāpostiem, kā 
arī dejas, mūsu pašu Ilmāra Dzeņa 

un Pētera Ozola mūzikas pa -
vadījumā. Būs iespējams iegadāties 
sulas un gāzētos dzērienus. Sa -
skaņā 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 
izmainās). Ieejas ziedojums sakot 
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? Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sakot ar $3.00. 

16. novembrī plkst. 19:00 
Biedrības kora mēģinājums. Tiek 
gaidīti visi, kam ir prieks 
dziedāt!

18. novembrī plkst. 16:00 
Latvijas Valsts dibināšanas 
91. ga  dadienai veltīts svinīgs 
vakars. Uzrunu teiks Biedrības 
priekšnieks Gunārs Liepiņš, 
dziedās Bierības koris, vakara 
viesi tiks cienāti ar kliņģeri un 
kafiju. Ieejas ziedojums sākot ar 
$5.00.

21. novembrī plkst. 10.00 
Biedrības territorijas sakopšanas 
talka, kurā paredzēts apgriezt 
apkārtējos kokus un krūmus. 
Gaidīsim stiprus un darbīgus 
vīrus!

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 25. okt. plkst. 11.00 
Ticības atjaunošanas svētku 
dievk. ar dievg. Māc. Jogita 
Mingina. Pēc dievk. pie kafijas 
galda pārrunas par Brazīlijas 
mūsdienu rakstnieka Paulu 
Koelju gramatu ,,Alķīmiķis”. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 25. okt. plkst. 3.00 
Lankasterā Ticības atjaunošanas 
svētku dievk. Māc. Dr. A. Zie -
donis, māc. Dr. R. Ziedone. 
1. nov. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
mirušo piemiņas dienas dievk. 
ar dievg. 15. nov. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Latvijas valsts at -
ceres dievk. kopā ar Bukskaun-
tijas baptistu draudzi, sprediķi 
teiks māc. Dr. U. Ukstiņš, dievk. 
vadīs māc. Dr. A. Ziedonis; pēc 
dievk. kafijas galds ar groziņiem. 
22. nov. plkst. 3.00 Lankasterā 
Latvijas valsts dibināšanas 
atceres un mirušo piemiņas 
dievk.; programma un kafijas. 
Māc. Dr. A. Ziedonis, un 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. iepa -
zīstinās 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): 1. nov. 
Ticības atjaunošanas svētku 
dievk. 8. nov. dievk., pēc dievk. 

DV rīkota LKOK atcere. 15. nov. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. 22. nov. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg. 29. nov. Adventa 
1. svētd. dievk. 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): 
25. okt. dievk. angļu val. ar dievk. 
1. nov. dievk. ar dievg. 8. nov. 
dievk. 15. nov. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk.; pēc 
dievk. pusdieas. 22. nov. mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg. 29. nov. 
Adventa 1. svētd. dievk. 6. dec. 
Adventa 2. svētd. dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Vilmingtonā 
6. dec. dievk. plkst. 3.00; pirms 
dievk. plkst. 1.30 kafijas galds

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 25. okt. svecīšu vakars Wood-
 lawn kapsētā. 1. nov. dievk.; 
15. nov. Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk.; 22. nov.; 
6. dec.; 20. dec. Ziemsvētku 
dievk. Dievk. sākas plkst. 10.00; 
visi ar dievg. Mācītājas I. Larsenas 
adrese: 70388 16-th Ave., South 
Haven, MI 49090. Tālr.: 269-637-
4847; kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts: ilzego@comcast.net 

Kalamazū latviešu ev. lut. 
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe: 
1. nov. plkst. 10.00 Ticības 
atjaunošanas svētdienas dievkal-
pojums ar dievgaldu. Zupas pus-
dienas. 8. nov. dievkalpojums 
draudzes dievnamā nenotiks. 
Dievkalpojums plkst. 10.00 an -
gļu valodā Trinity ev. lut. baznīcā 
504. S. Westnedge Ave., Kala -
mazū, māc. B. Puiķe. 15. nov. 
plkst.10.00 dievkalpojums ar 
dievgaldu. Ziedot pārtiku. 
Sadraudzības kafija. 22. nov. 
plkst.10.00 Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu. Sadraudzības kafija. 
29. nov. plkst. 10.00 pirmā Ad -
venta svētdiena dievkalpojums 
ar dievgaldu . Sadraudzības kafi-
ja. Bībeles stundas 4. nov. 
plkst.15.00. Ciemā Latvija 
18. no  vembrī plkst. 16.00. Pi -
parkūku talka draudzes sabiedris-
kas telpās 3. un 5. nov. plkst. 
9.00. Katru otrdienu plkst.10.00, 
izņemot 3. novembri, vingrošana 
draudzes sabiedriskās telpās.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 25. okt. plkst. 11.00 dievk. 
nov. Ticības atjaunošanas svētku 
dievk. ar dievg. 8. nov. dievk.; 
15. nov. plkst. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. 
22. nov. mirušo piemiņas dievk. 
ar dievg. 29. nov. Adventa 
1. svētd. dievk., pēc dievk. pen -
sionāru eglītes sarīkojums Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Prāv. 
D. Kaņeps. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 25. okt. dievk., 
pieminot apustuļus Sv. Sīmani un 
Sv. Jūdu; pēc dievk. sa  drau  dzība. 
Plkst. 12.00 draudzes namā filma 
Soviet Story, rīko DV un LOAM. 
1. nov. plkst. 10.00 Reformācijas 
svētki ar dievg. un uzrunu bērniem, 
īpaša mūzika; pēc dievk. sa  drau -
dzība un mācītājas referāts. 8. nov. 
plkst. 10.00 dievk., pieminot tau -
tas varoņus; pēc dievk. sadrau -
dzība. 12. nov. plkst. 10.30 Bī -
beles stunda. 15. nov. plkst. 10.00 
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D I E V K A L P O J U M I
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., uzruna bērniem; pēc dievk. 
sadraudzība. 22. nov. plkst. 10. 00 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg., 
īpaša mūzika; pēc dievk. sa  drau -
dzība. 26. nov. plkst. 10.30 Bī -
beles stunda. 29. nov. plkst. 11.00 
Adventa 1. svētd. dievk. ar dievg., 
pēc dievk. sadraudzība. 6. dec. 
plkst. 11.00 Adventa 2. svētdienas 
dievk. pēc dievk. sadraudzība.
Māc. M. Cepure-Zemmele. Bazn. 
adrese: 3152 – 17th Ave S, Min -
neapolis MN 55407; tālr.: 763-
546-8178; kancelejas tālr. 612-
722-4622.
Ņubransvikas un Leikvudas 

latv. ev. lut. dr.: 1. nov. plkst. 
11.00 draudzes dievnamā Īstbrans-
 vikā (12 Gates Ave East Bruns -
wick) Reformācijas Svētku diev -
kalpojums ar dievgaldu. 8. nov. 
plkst. 8.30 Leikvudā dievkalpo-
jums ar dievgaldu (Igauņu baz. 
607 E. 7th St.). 15. nov. plkst. 13.
00 Svētbrīdis Latvijas valsts svētku 
sarīkojumā Priedainē. 22. nov. 
plkst. 11.00 draudzes dievnamā 
Īstbransvikā Mirušo piemiņas die-
nas dievkalpojums ar dievgaldu. 
29. nov. plkst. 11.00 Mūzikas un 
meditācijas dievkalpojums ar flau-

“Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimies.”
V. Plūdons

Viņu paturam mīļā piemiņā
ARTIS PLATO, Lett, ing 52 II AR NORMU

KRUSTDĒLS GUSTAVS PLATO, Lett, oec 80 I AR ĢIMENI
ĒRIKS PLATO, Lett, oec 88 I AR ĢIMENI

Mūsu draugs, skolas, korporācijas un filatēlijas biedrs, kā arī krusttēvs,
Kolumbijas universitātes profesors, zinātnisku grāmatu un rakstu autors, 

Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

SIGURDS GRAVA, 
LETT, ING 53 II

dzimis 1934. gada 25. septembrī,
miris 2009. gada 14. septembrī

Dziļās sērās
SIEVA EDĪTE, MEITA LĪGA KILMANE UN DĒLS JĀNIS

AR MEITĀM ZINTU UN ERIKU

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

HELMUTS JĀNIS BRAUĶIS
dzimis 1910. gada 4. novembrī Plāņu pag. “Lapiņās”,

miris 2009. gada 13. oktobrī Losandželosā, Kalifornijā

tistes Indras Ozo  las piedalīšanos 
draudzes diev  namā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick); I 
Adventa svētdiena. Visi aicināti. 
Diev  kalpojumus vada māc. I. Puš-
 mucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
25. okt. Ņujorkā viesosies 
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. Saliņš.

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

 • 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 pro-
gramma sarīkojumu telpās. Izzi-
ņas: www.sandiegodraudze.com 
vai www.sandiegodraudze.us 

Mūsu loceklis

Fil! JĀNIS TUMS, Lettg!
dzimis 1928. gada 14. decembrī, Jēkabpilī,

miris 2009. gada 28. septembrī Oak Park, IL

Mūsu mīļais filistrs
AGRONOMS

HELMUTS JĀNIS BRAUĶIS
                dzimis 1910. gada 4. novembrī Plāņu pagastā,

             miris 2009. gada 13. oktobrī Monterejparkā, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma

BIRUTA CIGUZIS,
dzimusi MOZUS

dzimusi 1917. gada 30. maijā,
mirusi 2009. gada 13. oktobrī Arlington, VA

Mūsu mīļais filistrs

ing. JĀNIS TUMS
1957 – II

dzimis 1928. gada 14. decembrī, Jēkabpils apriņķī,
miris 2009. gada 28. septembrī Oak Park, IL, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Sēro
MAIJA UN LAIMA

Sēro
LETTGALLIAS KONVENTSSit tibi terra levis

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: 25. okt. plkst. 11.00 Kapu 
svētki, Royal Palm Cemetery, 
101 55th Street South, St. 
Petersburg, 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 
Biedrības namā Draudzes valdes 
sēde. 22. nov. plkst. 14.00 Mirušo 
Piemiņas dienas dievkalpojums. 
24. nov. Biedrības namā, kopā ar 

Latviešu biedrību rīkosim Dr. 
Kupļa 100 gadu jubilejas svinības. 
Sīkāka informācija par šo 
pasākumu būs novembra “Ziņu“ 
izlaidumā. Gatavojieties!

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

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VILIMANTIKAS EV. LUTERISKĀS DRAUDZES LOCEKĻI

Mužībā aizgājusi mūsu ilggadīgā ērģelniece

ELZA BRIGMANIS,
dzimusi POCHEVICS

dzimusi 1906. gada 28. novembrī Aizupes pagastā
mirusi 2009. gada 9. oktobrī Willimantic, CT

Kamēr mēs staigājam zemes ceļus,
Rita ir un būs mūsu atmiņā -

NANIJA PĒTERSONE
VALIJA UN RUDĪTE UPATS

MĀRĪTE KRŪZE AR ĢIMENI

RITA PĒTERSONE,
dzimusi MEDNE, 

dzimusi 1913. gada 29. aprīlī Praulienas pagastā,
mirusi 2009. gada 24. septembrī Los Angelos, Kalifornijā

Pār tavu dvēseli lai laižas miers -
Ar krēslas vieglumu
Kā putnu spārnu vēdām, 
Lai klājas pāri sūrumam un bēdām 
Kā kailai zemei pāri klājas sniegs.
 I. Vīksna
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S P O R T S

Latvijas futbola izlase Pasaules 
kausa izcīņas kvalifikācijas 
turnīra pēdējā spēlē pārspēja 
Moldovas futbolistus - 3:2. Vārtus 
mūsu vienības labā guva Rubins 
(32. un 44. minūtē) un Grebis 
(75. min.).  

Šveice nospēlēja neizšķirti ar 
Izraēlu – 0:0, Grieķija pārspēja 
Luksemburgu – 2:1. Līdz ar to 
kļuva skaidrs, ka Latvijas fut-
bolisti aizvadījuši vienu no sa -
viem labākajiem kvalifikācijas 
turnīriem, ierindojoties 3. vietā. 
Mūsu futbolisti svinēja divus 
nozīmīgus notikumus. Juris 
Laizāns aizvadīja 100. spēli valsts 
izlases sastāvā, Vitalijs Astaf-
jevs – 157. spēli. Vitalija sniegums 
nav ar „apaļu” skaitli, taču 
Latvijas futbola vēsturē ierak-
stāms kā atkārtots igauņa Mar -
tina Reima Eiropas rekords. 
38 gadus vecais Vitalijs vēl var šo 
sasniegumu pārspēt, ja turpinās 
piedalīties valsts izlases sastāvā.     

PČ - 2010 mūsu kvalifikācijas 
grupas turnīra nobeiguma tabu-
la. Spēļu skaits, uzvaras, neizšķirti, 
vārti, punkti.  

Šveice 10 6 3 1 18-8 21 
Grieķija 10 6 2 2 20-10 20 
Latvija 10 5 2 3 18-1517 
Izraēla 10 4 4 2 20-1016 
Luksemburga 10 1 2 7 4-25 5 
Moldova 10 0 3 7 6-18 3
Finālturnīram kvalificējās 

Šveice, izslēgšanas spēlēs pie -
dalīsies Grieķija.

*
Latvijas Futbola federācija 

paziņojusi, ka lūgs FIFA novērtēt 
Norvēģijas tiesneša H. Uvrebo 
darbību Grieķijas-Latvijas spēles 
laikā. Uz Latvijas izlases vārtiem 
tika piešķirts ļoti apstrīdams 
11 m soda sitiens, kas mainīja 
sacensības raksturu. Uz FIFA 
nosūtīts spēles videoieraksts.

*
Latvijas izlase pēc trešās vietas 

izcīnīšanas Pasaules meis  tar  sa -
cīkšu kvalifikācijas turnīrā 
Starptautiskās Futbola federācijas 
(FIFA) vērtējumā ierindota 
47. vietā. Iepriekš augstākā vieta 
bija 51. pēc ceļazīmes iegūšanas 
uz EM 2004. gadā.

Lietuvas izlase mēneša laikā 
atguvusi trīs pozicijas un tagad  
ir 59.vietā. Arī Igaunijas valsts-
vienība pēdējā mēneša atguvusi 
11 vietas, patlaban ieņemot 
103. poziciju.    

Latvija grib rīkot 
Eiropas 

meistarsacīkstes
Latvijas Nacionālās sporta 

padomes sēdē tika apstiprināts 
Latvijas Basketbola savienības 
(LBS) pieteikums rīkot Eiropas 
meistarsacīkstes jauniešiem 
(U-20) Latvijā 2010. gadā sa -
darbībā ar Liepājas pašvaldību. 

Šīs pilsētas basketbola infra -
struktūru šovasar Eiropas sie -
viešu meistarsacīkšu laikā no -
vērtēja un kā lieliski piemērotu 
liela mēroga jaunatnes sacensību 
rīkošanai atzina Starptautiskās 
basketbola federācijas (FIBA) 
amatpersonas.

Kemzūra vairs 
netrenēs Latvijas 

izlasi
Kļuvis arī zināms, ka lietuvietis 

Ķēstutis Kemzūra vairs nebūs 
Latvijas valstsvienības galvenais 
treneris, jo viņš līdz LBS valdes 
noteiktajam datumam ne  pie-
ņēma savienības izteikto pied ā-
vājumu turpināt darbu ar vienī-
bu. Saskaņā ar valdē nolemto, 
vīriešu basketbola valsts vienības 
galvenā treneŗa amats tiks pie-
dāvāts kādam no Latvijas tre-
nētājiem. Šī amata kandidāti tiks 
precizēti 3. novembrī paredzētajā 
LBS valdes sēdē.

Latvijas Basketbola savienība 
neturpinās sadarbību ar bijušā 
galvenā treneŗa Ķēstuta Kemzu -
ras palīgiem Igoru Migli nieku 
un Edmundu Valeiko, kā arī ar 
izlases direktoru Edgaru Buļu. 
Vienīgais no treneŗu korpusa, ar 
ko turpinās sadarboties LBS, ir 
fiziskās sagatavotības treneris 
Viktors Lācis.

Līgums ar nākamo valsts 
izlases treneri, visticamāk, tiks 
slēgts līdz nākamā Eiropas 
meistar  sacīkšu cikla beigām. 
Līgums tiks slēgts uz diviem 
gadiem, ne  pieļaujot Latvijas 
izlases ne  kvalificēšanos fināl -
turnīram.

Teniss
Latvijas labākā tenisiste 

Anastasija Sevastova WTA 
pasaules vērtējuma jaunākajā 
tabulā pakāpusies par divām 
pozicijām un ieņem 80. vietu.

No Latvijas tenisistēm Irina 
Kuzmina ieņem 569., Diāna 
Marcinkeviča – 605., Aļina 
Jerjomina – 820.,  Līga Dekmeijere 
– 866. vietu.

Latvijas futbolisti PČ kvalifikācijas turnīrā – 3. vietā

Virslīga

P 

1. Ventspils 29 70

2. L.Metallurgs 28 69

3. Skonto 28 63

4. Olimps/RFS 30 34

5. Jūrmala-VV 29 34

6. Blāzma 30 23

7. Tranzits 31 16

8. Daugava 28 11

Hokejs
Rīgas Dinamo kārtējā Kon -

tinentālās Hokeja līgas spēlē 
pēcspēles soda metienos ar 3:4 
(1:1, 2:1, 0:1, 0:1) piekāpās 
Habarovskas Amur vienībai, 
piedzīvojot jau piekto zaudējumu 
pēc kārtas. Tā kā papildlaikā 
ne vienai no vienībām neizdevās 
gūt vārtus, tad sekoja soda metienu 
serija, kurā pārāki izrādījās viesi. 

Pēc šī zaudējuma rīdzinieki vēl 
vairāk iepalika no konkurentiem. 
Patlaban pēc 14 spēlēm Rīgas 
Dinamo ir 15 punkti.

Futbols
Valsts meistarsacīkstēs smagu 

zaudējumu piedzīvoja preten -
dente uz medaļām – Skonto 
vienība pret Metallurgu – 1:6. 
tagad tabulā ir šāds stāvoklis.

P. Karlsons

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Rakstu šo vēstuli, lai publiski 
izteiktu atbalstu un cieņu Die  nas 
žurnālistiem, kuŗi atstāja darbu 
redakcijā sakarā ar avīzes īpaš -
nieka maiņu.

Gribu šeit runāt par pilso  nisku 
drosmi un brīvu cilvēku stāju, 
kuŗi neietekmējas no spiediena, 
kas parādās, lai de  mokratiski 
domājošus žurnā  listus pakļautu 
kompromi sam.

Patiešām, avīze Diena ir zau -
dējusi stātusu, kāds tas bija, kad 
lasīju Paula Raudsepa ko  men  tā-
rus, Aivara Ozoliņa ana  lītiskās sle-
 jas un kopējais avīzes tēls deva 
neretušētu, asu un nedeformētu 
skatījumu uz notikumiem Latvi jā.

Viss ir pārmaiņu procesā – 
acīmredzot, arī avīzes turpmā-
kais veidols un saturs. Mans, 
tāpat kā daudzu citu, ikdienas 
rituāls –  no rīta un vēlu vakarā 
iepazīšanās ar jaunumiem Lat -
vijā, internetā lasot avīzi Diena. 
Šajā rituālā nu būs pārmaiņas, jo 
es lasu konkrētu cilvēku domas, 
kas ar savu ilggadīgo un paš -
aizliedzīgo žurnālistu darbu ir 
izpelnīju šies manu uzticību un 
respektu visam, ko viņi 
rakstījuši.

Es gaidīšu citu mediju, kuŗš 
turpinās nest to ideju karogu, 
zem kuŗa ir apvienojušies Nellija 
Ločmele, Pauls Raud  seps, Dace 

Laikraksta Diena lasītājas atbalsta vēstule žurnālistiem, kas 
aizgāja no avīzes redakcijas 10. oktobrī

Bukskauntijas latviešu bap-
tistu draudzes vārdā griežos 
pie visiem latviešiem ārpus 
Lat  vijas ar sevišķu lūgumu.  
Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu 
baznīcā notiek vietējās ame -
rikāņu sabiedrības Ziemsvēt-
ku tirdziņš (Kringle Shoppe), 
ko apmeklē latvieši un ne -
latvieši no lieliem attālumiem. 
Šogad tirdziņš notiks no 4. 
līdz 6. decembrim.  Katru gadu 
mūsu draudze piedalās šai tir -
dziņā, pārdodam dažādus lat -
viešu produktus (skābus kā -

postus, pīrāgus u. tml.), bet 
galvenokārt dzintara rotaslie-
tas.  Līdz šim visus ienākumus 
($12 800) esam ziedojuši Lat -
vijas pensionētiem lauku 
draudžu mācītājiem, kuŗiem 
bieži nav citu ienākumu.  Šo -
gad mums ir jauns mērķis – 
palīdzēt Vīlandes bēbīšu sko-
lai Rīgā, kuŗā uzturas bērni ar 
fiziskiem ierobežojumiem 
(han  dicapped).  Plašāku infor-
 māciju par šo projektu var 
atrast tīmekļa  mājaslapā www.
LatvianBaptistsInAmerica.org  

nodaļā ,,Māsu darbs”.
Tā kā visas mūsu dzintara 

rotaslietas ir izpirktas un vie -
tējo rotaslietu ziedotāju krā -
jumi izsmelti, lūdzam ziedot 
dzintara rotaslietas šim vēr -
tīgam projektam un mērķim. 
Rotas var sūtīt: Silvijai Augst-
rozei 1009 W. Sawmill Rd.
Quakertown, PA  18951

e-pasts: silvijaa@aol.com
tālr.: 215-536-2566
Kringle Shoppe informācija:  

www.haycockhistoricalsoci-
ety.org/Kringle/kringle.htm

Lūdzam ziedot dzintara rotaslietas, palīdzot bērniem Latvijā

Ne jau no dienišķās maizes 
vien pārtiekam – skan sena 
gud rība. Un šodien, kad  
daudziem Latvijā dienišķās 
maizes rieciens ir tik plāns, 
ļoti, ļoti pietrūkst  ierastās 
sazināšanās, parunāša nās vai, 
gluži vienkārši, – infor mā -
tīvas lasāmvielas. Jo dažādu 
iemeslu pēc nav iespējams ne 
aiziet uz kādu sarīkojumu,  
ne iegādāties un izlasīt grā -
matu.

Kādā sarunā Daugavas Va -
na   gu Centrālās valdes Pār -
stāvnie cībā Rīgā tās vadītāja 
Solvita Sekste teica: 

„Kā sirmajiem leģionā  riem, 
it īpaši gulošajiem pietrūkst 
tieši sarunbiedra! Citkārt tas 
palīdz vairāk nekā zāles...” 
Un sarunas gaitā atcerējāmies 
tās tālruņa sarunas ar redak -
ciju, kā arī Pār stāvniecībā 
dzir  dēto, ka cilvēki Latvijā 
vairs nevar atļauties tādu 
prieku kā avīze...

Tad arī dzima doma aicināt  
jūs, godātie tautieši ārpus 
Lat vijas, sniegt roku tiem vī -
riem un sievām, kas labprāt 
lasītu Brīvo Latviju vai Laiku,  
Solvita ir izveidojusi leģionāru 

Sniedz roku, draugs!
un viņu tuvinieku sarakstu, 
ko tagad publicējam. Varbūt 
starp viņiem ir jūsu paziņas, 
draugi vai cilvē   ki, kuŗiem jūs 
vēlaties nākt pretī ar 
draudzīgu rokasspiedienu un 
kuŗus iepriecināt, dāvājot 
laik raksta abonementu. Brīvo 
Lat viju.

1. Vilis Lancmanis 
2. Harijs Ribaks
3. Antons Abrickis
4. Zigfrīds Elksnītis
5. Auseklis Ozoliņš
6. Tālivaldis Gailītis
7. Imants Zeltiņš 
8. Kārlis Vents 
9. Saša Lāders 
10.  Ausma Dimante
11.  Artūrs Beķeris 
12.  Edvīns Caunītis
13.  Ilmārs Minka
14.  Visvaldius Zvirbulis
15. Ēvalds Siliņš
16. Arnolds Brēdiķis
17. Vera Gribača
18. Edvīns Gaigals
19. Dzidra Milija Šķiliņa
20. Elza Serdāne 

Viņu adreses ir redakcijas 
rīcībā.

Smildziņa, Aivars Ozoliņš, Anda 
Burve Rozīte un pārējie no div-
padsmit  žurnālistiem, kas aizgā-
 juši no redakcijas.   

Gribas žurnālistiem izteikt 
pateicību par viņu darbu Latvijas 
demokratijas veido  šanā žur -
nālistikas jomā. Mēs gaidām jūsu 
rakstus, domas un viedokļus no 
jaunā medija, kas taps un veido-
sies preses laukā Latvijas. Līdz 
tam laikam sekošu līdzi žurnālistu 
domām, rakstiem un darbiem 
saitā www.citadiena.lv

Ar cieņu
Dace Micāne Zālīte,

režisore/literāte, 
Konektikuta ASV


