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Amerikas latviešu apvienība 
(ALA )un Latvijas Bērnu fonds 
atkal tiekas šā gada 19. oktobrī, 
kad Latvijā uz Pasaules brīvo lat -
viešu apvienības gadskārtējo val -
des sēdi ir ieradies ALAs nozares 
Sadarbība ar Latviju pārstāvis 
Ēriks Krūmiņš. Viņš,  kā vienmēr, 
izmanto gadījumu, lai tiktos ar 
tiem, kam Latvijā neklājas viegli.

Šoreiz tikšanās notiek Latvijas 
Televīzijas telpās, un tā ir ļoti inte-
resanta ne tikai apdāvinātajiem 
bērniem un studentiem, bet arī 
man un manai māsai Lilitai, kuŗa 
brauc man līdzi. Lai aizvestu uz 
Zaķusalu, mums gandrīz pie dur-
vīm ar minibusiņu piebrauc viens 
no televīzijas operātoriem.  

Ierodamies gandrīz vai pēdējā 
minūtē, studenti un apdāvinā-
mās ģimenes jau gaida. Tūlīt mūs 
visus arī ieved kādā ne visai lielā 
telpā un apsēdina ap lielu, gaŗu 
konferences galdu, kam vidū ir 
liels tukšums. Bērnu fonda pre-
zidents, Saeimas deputāts Andris 
Bērziņš pagūst mani atkal pago-
dāt par Astrīdas kundzi, un es 
viņam jau kuŗo reizi paskaidro-
ju, ka nevienai Astrīdai neesmu 
uzkundzējusies un esmu vien-
kārši Astrīda. 

Fonda administrātore Vaira 
Vu  cāne man iedod vairākas ap -
rakstītas lapas ar informāciju par 
šodienas studentiem un lielajām 
ģimenēm. Ģimenes ir tikai trīs, 
pa visām kopā tām ir četrpad-
smit bērniņi. Par to priecājos, jo 
man līdzi liels maiss ar rotaļlie-
tām, ko gatavojusi mana māsa 
Mundrīte Klīvlandē. Tur ir divi 
rozā zilonīši, zebra, zirdziņš, 
mērkaķītis, zaķītis, žirafe, vairāki 
sunīši un kaķīši.

ALAs un Bērnu fonda 
stipendijas

Stipendijas studijām saņems 
trīspadsmit centīgi Latvijas jau-
nieši, kam citādi tas nekā nebūtu 
iespējams. 

Sarīkojumu ar ievadvārdiem 
iesāk Andris Bērziņš. Viņš patei-
cas ALAi par labo sadarbību nu 
jau piecpadsmito gadu un par 
palīdzību nu jau gandrīz vai mil-
jona latu apmērā. Tad dod vārdu 
Ērikam Krūmiņam, kuŗš gandrīz 
jau tikpat daudz gadu ir bijis 
ALAs nozares Sadarbība ar Lat -
viju vadītājs un labi pazīst ne ti -
kai Latvijas Bērnu fonda vadību, 
bet arī daudzas no ģimenēm un 
studentiem, kam šodien atkal 
tiks pasniegta Amerikas latviešu 
palīdzīgā roka.

Ēriks ģimenēm un studentiem 
pastāsta, ka līdzekļi, ko viņi sa -
ņems, nenāk, no ALAs organizā-
cijas kases, bet gan no individuā-
 liem Amerikas latviešiem, kam 
rūp, kā klājas tautiešiem Latvijā, 
un kas ir gatavi vienmēr kaut ko 
Latvijas labā darīt, kaut arī paši 
no Latvijas ir tālu prom, un dau-
dzi to vairs nekad arī neredzēs.

Tad sākas stipendiju izdalīša-
na, un, kā parasti, Andris Bērziņš 
izsauc vārdus, Ēriks pasniedz 
aploksnes, un man ir tas gods 
katrai ģimenei pasniegt grāmatas 
par patriotiskām temām. Tās sa -
rūpējis Ēriks. Pirmā Ērika ap -
loksni saņem Solvitas Lodiņas 
ģimene, kas dzīvo Pārgaujas no -
vada Raiskuma pagasta „Kalējos”. 
Viņa ir viena no tām vientuļām 
māmiņām, kuru nelietīgs vīrs ir 
atstājis un par bērniem neliekas 
vairs ne zinis. Diemžēl tas Latvijā 
sen vairs nav nekāds retums, bet 
mani kaitina bez gala. Man nav 
un nebūs saprotams, ka viens 

Rīgā uz konferenci par drošības jautājumiem bija ieradušies Baltijas valstu prezidenti. No kreisās: 
Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilvess, Latvijas prezidents Valdis Zatlers un Lietuvas prezi-
dente Daļa Grībauskaite.
(Tekstu lasiet 9. lpp.)  

Rīgas konference 2009
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tēvs tā var pamest savus bērnus. 
Savus! Vienam no Solvitas trim 
bērniem ir smaga invaliditāte, 
bet viņa par visiem trim mājās 
rūpējas pati. Pasniedzot viņai 
grāmatas, mazajiem iedodu vie-
nam paprāvu lācīti, otram mazu 
zirdziņu, par ko saņemu divus 
sirsnīgus smaidiņus un mirdzo-
šus acu skatienus. Viņiem palī-
dzība nākusi no Ināras un Jāņa 
Apiņiem. Vēlāk arī pārējo ģime-
ņu mazajiem bērniņiem iedodu 
pa dzīvnieciņam.

Nākamā ir Andreja un Ingas 
Hartmaņu ģimene piecu bērnu. 

Viņu pašu trim bērniem ir pie-
vienojušies divi no bērnu nama, 
un tagad izrādījies, ka abiem pie-
ņemtajiem ir cukura diabēts, 
turklāt  smagā formā. Saprotams, 
ka tas ģimenei rada lielas grūtī-
bas, bet viņi cīnās un ar Amerikas 
latviešu palīdzību un solās pār-
dzīvot krizi un visu citu, ko likte-
nis viņiem būs lēmis. Šī ģimene 
palīdzību saņem no Palīdzības 
fonda „Latvietis latvietim”. Grā -
matu māmiņai pasniedzot, es 
sievieti sirsnīgi apkampju un 
nomurminu nesakarīgus uz -
mun  drinājuma vārdus, jo kaklā 
ir iesprūdis kamols. Viņu bērni ir 
par lieliem, lai priecātos par kādu 
no maniem dzīvnieciņiem.

Arī trešā ģimene palīdzību 
saņem no Ināras un Jāņa Apiņu 
palīdzības fonda, un arī te viens 
no sešiem bērniem ir pieņemts. 
Es nevaru vien nopriecāties, ka 
te ir ģimenes, kuŗas pie pieciem 
savējiem ir ar mieru pieņemt vēl 
kādu, kam sirds un ģimenes sil-
tuma nav. Toties māmiņas sejā 
ieraugu lepnu un mīlestības pilnu 
smaidu. Kad viņa no Ērika sa -
ņem aploksni, acīs pamirdz pa -
teicības asaras. Kad viņa arī man 
pasaka sirsnīgu paldies par grā-
matām, es viņai atbildu, ka  man 
gan vairāk vajadzētu pateikties 
viņai. Šī ir Māra un Marinas Ni -
kondrovu ģimene, kuŗā ir divi 
zēni Romāns un Raimonds un 
četras meitenes – Sanita, Marija, 

Kristīne un Linda. Visiem skolā 
ir labas sekmes, meitenēm patīk 
mūzika, bet zēniem tuvs ir sports. 
Ja Apiņi zina, cik burvīga ir šī 
ģimene, viņi var ļoti lepoties. Es 
esmu lepna kā pāvs par to vien, 
ka man ir bijusi izdevība ar 
viņiem mazliet iepazīties.

No studentiem pirmo izsauc 
Daini Skuteli, un tikai tad es 
uzzinu, ka viņš ir mana vīra Lai -
moņa piemiņas stipendiāts, ir 
tenors un mācās dziedāt Jāzepa 
Vītola mūzikas akadēmijā. Tikai 
vēlāk uzzinu, ka esmu viņu jau 
redzējusi un dzirdējusi koncertā 
„Talants Latvijai”, kuŗā viņš bija 
viens no laureātiem, un vienreiz 
ir jau dziedājis kādā no Bērnu 
fonda pasākumiem Rīgas Lat -
viešu biedrībā. Aploksni ar vi  ņa 
stipendiju Ēriks ir uzticējis pa -
sniegt man. Es to Dainim iedo  du 
saldsērīgā noskaņā, jo zinu, ka 
Laimonītis ar smaidu noskatās 
no kādas mākoņa maliņas. Viņa 
stipendiju saņem te  nors, kam 
būs iespēja izskolot savu balsi. 
Manam vīram bija skaists un 
skanīgs tenors, diemžēl balsi 
izskolot neizdevās. Es klusībā 
apņemos Dainim palīdzēt ar sti-
pendiju līdz pat studiju beigām 
un ceru, ka arī pēdējo vēl varēšu 
pasniegt pati. 

(Turpinājums 17. lpp.)Priekšplānā no kreisās: Andris Bērziņš, Ēriks Krūmiņš un Astrīda Jansone
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20092009

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 49 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

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!

Rīgā 21. oktobrī ieradās ASV 
jūras flotes kuģis USS RAMAGE. 
Vizītes laikā notika vairākas eks-
kursijas Rīgas un Latvijas po  lī -
tiķiem, studentiem un žur  nā -
listiem. Kuģis USS Ramage ir 
vadāmo raķešu iznīcinātājs, kuŗa 
bazes osta ir Norfolka Virdžīni  jas 
pavalstī. Kuģa apkalpē ir 300 
jūrnieku, un tas paredzēts da -
žādām kaujas operācijām. Kuģis 
nosaukts par godu izcilajam 
viceadmirālim Lovsonam Pater -
sonam Remidžam (Lawson Pat -

terson Ramage), kas piedalījās 
kaujās Klusajā okeanā Otrā pa -
saules kaŗa laikā. 

23. oktobrī ASV militārā kuģa 
USS RAMAGE apkalpe kopā ar 
Latvijas Nacionālo bruņoto spē -
ku (NBS) kaŗavīriem piedalījās 
labdarības projektā Ogrē. Ogres 
pašvaldības ēkai, kuŗā mitinās 
maz  nodrošinātās ģimenes, ne -
pie  ciešami remontdarbi, tāpēc 
ASV militārā kuģa vizītes laikā 
jūrnieki kopā ar NBS 1. kājnieku 
bataljona kaŗavīriem nokrāsoja 

ēkas ārsienu. Pārējos rekonstruk-
 cijas darbus veiks vietējais Lat -
vijas uzņēmums.

Šis ir viens no vairākiem projek-
tiem, kuŗus ASV vēstniecības Aiz-
 sardzības sadarbības birojs īsteno 
kopā ar Latvijas valdību un Na -
cionālajiem bruņotajiem spē  kiem. 
Ēkas atjaunošanas ko  pējais fi  nan -
cējuma apjoms ir 10 000  dolaru.

ASV jūras flotes kuģis USS 
Ramage Rīgu atstāja 24. oktobrī. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

 Lasītāju balsis

Divkopienu valsts
Franks Gordons Laika 17. ok -

tobŗa 40. numurā rakstā “Vai 
divkopienu rēgs atvairāms? “ ļoti 
objektīvi un analītiski iztirzā 
sagaidāmo reālo divvalodību 
Latvija.

No savas puses gribu piebilst, 
ka labējo partiju darboņiem nav 
nekāda mērķa valsts un cilvēku 
labklājības labā, bet vienīgi vē -
lēšanās pašiem iegūt naudu un 
varu. Kurpretim Saskaņas cen-
tram ir konkreti ekonomiskie un 
polītiskie mērķi, lai sasniegtu sa -
vus rezultātus 10. Saeimas vēlē -
šanās.

  Ar cieņu
Tālivaldis Spalviņš

ASV militārā kuģa USS RAMAGE apkalpe un Latvijas NBS 
kaŗavīri krāso ēku Ogrē 

ASV un Latvijas kaŗavīri kopā palīdz 
Ogres iedzīvotājiem

Pateicība
 Liels paldies visiem Kristapa 

fonda atbalstītājiem, kuŗi at -
saucās laikrakstā Laiks 25.-31. 
jūlija numurā ievietotajam rak-
stam. 

Visu ziedotāju devums palī -
dzē  jis sagatavoties ziemai dau-
dziem cilvēkiem, kuŗi ir  Kristapa 
fon  da aprūpē.

 Kristapa fonda vārdā, 
Lauma Upelnieks-Katis

Izmantosim mūsu 
pašu tautietes 
pakalpojumus

Izlasīju Laika 39. un 40. nu -
murā Ivara Švānfelda rakstu 
,,Atkāpies!” un atcerējos tautas 
gudrību: ,,Labākā reklāma no 
mu  tes mutē!” un: ,,Lēti pirksi, 
dārgi samaksāsi!”

Kāpēc Ivars Švānfelds izvēlējās 
Ryanair, ja bija dzirdējis negātīvas 
atsauksmes? Lētāk? Te nu bija!

Pēc vairākiem personiskiem 
pie  dzīvojumiem iesaku tiem, 
kuŗi gatavojas kur doties, sa   zi -
nāties ar mūsu tautieti Inesi Za -
ķi, kuŗai ir liela pieredze. Viņa 
izkārtos lidojumu bez prob  lē -
mām. Biju reiz nopirkusi biļeti, 
bet sagadījās, ka nevarēju nekur 
braukt. Inese Zaķe gādāja, ka 
dabūju naudu atpakaļ. Esmu 
viņai ļoti pateicīga. 

Inese Zaķe reklāmējas Laikā.
Milda Bētiņa

Ņujorkā
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Joks ir nopietna lieta

Agrākos laikos trimdas 
latviešu teātrinieku saimē 
valdīja uzskats, ka Vašingtonas 
D.C. latviešu publiku grūti 
sasmīdināt. Prie  dainē vai To -
ronto smiekli parasti bira kā 
nogatavojušies āboli no zara, 
taču Vašingtonas publiku tu 
varēji kratīt, cik gribi – nokrita 
tikai pa vienam, diviem ābo -
līšiem.

Liekas, tagad tā vairs nevar 
teikt, spriežot pēc publikas at -
saucības Jāņa Jarāna viesizrādē, 
18. oktobrī Vašingtonas ev. lut. 
draudzes namā Rokvillē. Ska -
tītā ju bija mazāk nekā trimdas 
ziedu laikos, toties viņi itin 
atvērti uz  tvēra Jarāna monolo-
gus, skečus un komiskos vē -
rojumus. 

Jānis Jarāns, Latvijā populārs, 
daudzpusīgs aktieris un televī -
zi  jas komiķis, vašingtoniešus 
iz  klai  dēja divas stundas gaŗā 
solo izrādē, un tas nebūt nav 

viegls uzdevums. Tā dēvētais 
stand-up komēdijas žanrs, kuŗā 
aktieris savus panākumus mērī 
pēc publikas smieklu biežuma 
un ska  ļuma, prasa lielu atbrī -
votību, vieg lumu un arī spējas 
pasmie ties pašam par sevi. 
Jānim Ja  rānam šādu dotību 
netrūkst: viņš veikli iedzīvojas 
dažādās lomās, tās bagātīgi 
iekrāsodams ar kus  tībām un 

mīmiku, kā arī klausās un reaģē 
uz to, kas notiek zālē.

Taču stand-up komiķu panā-
kumus lielā mērā nosaka arī 
viņa rīcībā esošais materiāls. 
Katru vakaru redzam, kā ar 
līdzstrādnieku piespēlētajiem 
jokiem cīnās tādas slavenības 
kā Džejs Leno un Deivids Le -
termans. Jāņa Jarāna izrādes 
pièce de résistance – topoša tēva 
pārdzīvojumi – visumā lika 
pasmieties, kaut gan vēlāk dažas 
klausītājas atzinās, ka pārāk ilgi 
un pamatīgi apstrādātā ginai-

koloģijas tēmatika viņām liku  si 
justies neērti. Toties, gaiši un 
atvērti visa zāle smējās, kad 
Jarāns minēja, kādus vārdus 
topošie vecāki tagad Latvijā 
izvēloties saviem mazuļiem: 
piemēram, modīgi esot kļuvuši 
tādi vārdi kā Stīvs un Kails, kas 
novedot pie tik izteiksmī  gām 
kombinācijām kā Stīvs Repše 
vai Kails Gulbis.

Vašingtonas tautieši bija uz 
smiešanos iešūpoti jau divas 
dienas iepriekš, kad 16. oktobrī, 
viņus iepriecināja Teātris TT ar 
Lauŗa Gundara komēdiju „Ti -
ritomba jeb zelta zivtiņa”. Šo 
lu  gu, kas autora režijā pirmizrā-
 di piedzīvojusi pirms turpat 
des    mit gadiem, uz Ameriku 
atveda četri simpatiski aktieri: 
Velta Strau  me un Juris Strenga 
no Dailes, kā arī Anna Putniņa 
un Arnolds Osis no Valmieras 
teātŗa, kas šajā ga  dījumā apvie-
nojuši spēkus zem Teātŗa TT 
karoga. Lugā sasto  pam cilvēkus, 
kas meklē romantis    kas attiecī-
bas, bet arī no tām baidās, jo 
katrs jau „apdedzinājis pirk-
stus”. Sekojot mūsdienu stereo-
tipiem, latviešu vīrietis te rādīts 
kā zaķapastala, kautrīgs un 
neizlēmīgs, bet laikam tomēr 
vērtīgs, jo sievietes viņu aizvien 
no jauna uzmeklē un cenšas 
iedrošināt.

Vašingtonas publiku īpaši uz -
jautrināja Veltas Straumes un 
Ju  ŗa Strengas niansētā saspēle. 
Bet „Tiritomba” jau nav tikai 
joku luga. Beigās, kad visi četri ir 
„sapārojušies”, vēl aizvien paliek 
jautājums: kas notiek pēc „lai-
mīgajām beigām”? Varbūt tādas 
zelta zivtiņas nemaz nav? Tomēr 
jāatzīst – meklēšana pati par sevi 
sagādā vienu no saistošākām 
no  darbībām cilvēka mūžā.

Ja sievietes vašingtoniešiem 
joprojām būs noslēpumā tītas, 
tad „Visu par vīriešiem” viņi uz -
zināja jau 3. oktobrī, kad šeit 
viesojās Liepājas teātris. Chor -
va  tu drāmatiķa Miro Gavrana 
lugā pamīšus risinās četri stāsti. 
Rodas saspīlējumi gan starp 
trim draugiem, gan tēvu un 
dēlu, gan diviem gejiem, gan 
starp erotisku dejotāju un viņa 
priekšnieku vīriešu striptīza 
klubā. Liepājas aktieŗi – Egons 
Dom  brovskis, Leons Leščin  skis 
un Kaspars Gods – katrs pamī-
šus iemiesoja četrus dažādus 
varoņus, apbrīnojami veikli 
pārlēkdami no viena tēla citā. 
Daži Vašingtonas pensionāri 
varbūt palika pussolīti iepakaļ, 
bet beigās tomēr visu saprata kā 
nākas. Un vīriešu strip  tīzu 
dažām dāmām būtu gribējies 
baudīt il  gāk. Jāpiemin, ka lat-
viešu teātŗa publiku Va  šingtonā 
pēdējos gados ievērojami papil-
dina, gan vēstniecības ļau  dis, 
gan citi neseni atbraucēji no 
Latvijas, kuŗi, dažkārt, labāk 
pazīdami Latvijas ikdienu un 
lugās rādītās situācijas, uz izrā-
di atsaucas dzīvāk.

Katrai no oktobrī atvestajām 
izrādēm bija sava garša. Varētu 
teikt, picas mīkla visām bija tā 
pati, bet garnējums – katrai 
savs. Liepājniekiem – pica ar 
pepero  ni un olīvēm; Teātrim 
TT – ar šķiņķi un ananasa šķē-
lītēm; Jarā  nam – ar siļķi un Jāņu 
sieru. Bet visas bija ļoti labi 
baudāmas.

Par to, lai šīs izrādes varētu 
notikt, rūpējas „Latviešu orga-
nizācijas Vašingtonā”, ko saru-
nās šeit sauc par „El-Ō-Vē”. 
Kaut arī koporganizācijā ietilpst 
visas Vašingtonas apkārtnes lat-
viešu organizācijas, (draudze, 

Dauga  vas vanagi, korporācijas), 
teāt ŗa izrādes kārto neliela dar-
binieku grupiņa: galvenokārt 
LOV priek  šniece Anita Juberte, 
draudzes Dā  mu komitejas 
priek      šniece Mai  ja Baumane un 
LOV kasieris Kaspars Krēs liņš. 
Viņi rūpējas par aktieŗu nakts-
mājām, par viņu pacienāšanu 
un izklaidēšanu, kā arī par 
atspirdzināju  miem visai publi-
kai pēc izrādes. Skatu  vi gaismo 
Andris Lūsis.

Paldies viņiem, kā arī kultū-
ras atbalsta organizācijai TILTS 
un, galvenais, Latvijas aktieŗiem 
par latviešu teātŗa mākslas 
piesāti  nātu oktobri Vašingtonā. 
Un arī par iespēju pasmieties – 
kaut vai klusītiņām. Tas esot 
veselīgi.

Vilnis Baumanis
Foto:Voldemārs Sproģeris

Latvijas aktieŗi priecē vašingtoniešus

Jānis Jarāns

Juris Strenga un Velta Straume

Jānis Jarāns

2009./2010.akadēmiskajā 
gadā 12 studenti saņems Latvijas 
Universitātes fonda admi  nis-
trētās Armīna Rūša stipendiju 
fonda stipendijas, kuŗu kopējais 
apjoms ir 32 400 dolari, vienam 
studentam paredzot stipendiju 
2 700 dolaru.

Armīna Rūša stipendiju fonda 
stipendiātu vidū ir astoņi Lat -
vijas Universitātes studenti – 
Ķīmijas fakultātes studente Līga 
Roze (studenšu korporācija 
Varavīksne), Valodu un mākslas 
zinātņu fakultātes studente 
Linda Vecgaile (Dzintra), Pai -
dagoģijas un psīcholoģijas fa -
kultātes studentes Laima Ma -
tuzāle (Varavīksne), Digne Ūdre 
(Staburadze) un Dita Lapiņa 
(Daugaviete), Bioloģijas fakul -
tātes studentes Inese Pelnēna 
(Imeria) un Dina Sarceviča 
(Selga), Vēstures un Filozofijas 
fakultātes students Gatis Ošs 
(Fr! Vanenica); divi Rīgas Stra-
diņu Universitātes studenti – 
Medicīnas fakultātes students 
Pēteris Ligers (Fr! Latav!) un  
Eiropas studiju fakultātes stu-

dents Māris Saba (Lettonia), kā 
arī Rīgas Techniskās univer-
sitātes Ķīmijas fakultātes stu-
dente Aiga Pabērza (Staburadze) 
un Latvijas Lauksaimniecības 
Universitātes Lauksaimniecības 
fakultātes students Andrejs 
Jeršovs (Fr! Arctica).

Latvijas Universitātes fonda 
administrētā Armīna Rūša pie -
miņas stipendija ir veltīta 
pirms  kaŗa Latvijas Republikas 
izcilā advokāta un mācībspēka 
Dr. Armīna Rūša un viņa dēla 
Armīna I. Rūša piemiņai. Sti -
pendija ir nodibināta ar mērķi 
studiju laikā atbalstīt spējīgus 
un centīgus Latvijas studentus 
un populārizēt studentu un 
studenšu korporāciju aka  dē -
misko vienotību gan studiju 
laikā, gan ārpus tā. Stipendiju 
sava tēva un brāļa gaišai pie -
miņai ir izveidojis Latvijas Uni-
 versitātes fonda mecenāts Ro -
berts Rūsis.

Uz stipendiju varēja pretendēt 
Latvijas Universitātes, Latvijas 
Lauksaimniecības universitā  tes, 
Rīgas Techniskās universitātes, 

Rīgas Stradiņa universitā  tes, 
Rīgas Ekonomikas augstskolas 
un Juridiskās augstskolas baka-
laura un ma  ģistra programmas 
studenti, ja viņi ir studentu un 
studenšu korporāciju biedri.

Uz vienu stipendiju pre  ten  dēja 
četri studenti. Pre  tendentus vēr -
tēja komisija, kurā piedalījās 
me  cenāts un studentu kor  po  rā -
cijas Letto  nia Filistru palī  dzī  bas 
biedrības loceklis Roberts Rūsis, 
studenšu korporācijas Dau  ga -
viete filistre Ieva Lāce, studenšu 
korporācijas Imerias tautiete 
Valda Pā  vula, studentu kor  po -
rācijas Fraternitas Lettica Filistru 
biedrības loceklis Zie  donis Ūdris 
un komisijas priekš sēdis, studen-
 tu korporācijas Fra    ternitas Cur -
sica Filistru bied  rības loceklis 
Valters Ščer binskis.

Armīna Rūša piemiņas sti-
pendija tiek piešķirta jau cetur-
to gadu, līdz šim šo stipendiju 
saņēmuši 33 studenti no da -
žādām Latvijas augstskolām.

Laine Vose,
LU Fonda komūnikāciju 

speciāliste

Armīna Rūša stipendiju saņems 12 studenti

Laima Metuzāle Digne Ūdre



LAIKS 2009. ga da 31. oktobris – 6. novembris4

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

Fragmenti no publikācijām

2006. gads
Sports

Rīgā pirmo reizi no 5. līdz 21. 
maijam notika Pasaules meistar -
sacīkstes hokejā. Latvijas vienība 
uzvarēja Slovēniju – 5:1 un Nor -
vēģiju – 4:2, zaudēja ļoti spē -
cīgajiem kanadiešiem un ame -
rikāņiem, nobeigumā izcīnot 
10. vietu.

Atceras pirmo 
kaŗavadoni – cīņā 

saucēju
Ar pulkveža Oskara Kalpaka 

pieminekļa fonda valdes priekšsēža 
Ģirta Valža Kristovska uzrunu 
sākās Oskara Kalpaka pieminekļa 
atklāšanas ceremonija. Ģ. V. Kris -
tovskis īsi raksturoja Meirānu 
pagastā dzimušā kaŗavadoņa izci-
lo nozīmi mūsu valsts neatkarības 
nosargāšanā un pirmo kaujas 
vienību izveidošanā, jo no tām 
izauga bruņotie spēki, kas vēlāk 
spēja izdzīt ienaidniekus no visas 
valsts territorijas. 

Kārļa Skalbes vaicāto draudzīgo 
glāstu Oskars Kalpaks un viņa 
tēvzemes dēli saņēma no simtiem 
tautiešu rokām, kas Varoņu dienā 
Rīgas sirdī noglāstīja vēso Somijas 
granītu.. Lai arī gandrīz simt gadu 
vēlāk, mēs tomēr esam izpildījuši 
savu pienākumu: atcerēties mūsu 
valsts rītausmas varoņus, savu 
pirmo kaŗavadoni – cīņā saucēju! 
(01.07.) 

9. Saeimas vēlēšanas
7. oktobrī notika 9. Saeimas 

vēlēšanas. Piedalījās 60,98% 
(908 979) balsstiesīgo pilsoņu. 
Iesniegti 19 deputātu kandidātu 
saraksti, mandātus iegūst 7. No 
simt ievēlētajiem deputātiem 19 ir 
sievietes, 78 – latvieši, 15 – krievi, 
1 ebrējs, 1 karēlis, 1 vācietis, četri 
nav uzrādījuši savu nacionālo 
piederību. 95 deputātiem ir 
augstākā izglītība, pieciem – vi -
dējā. Sākumā 9. Saeimas priekš -
sēdis ir Indulis Emsis, 24. sep -
tembrī par priekšsēdi kļūst Gun -
dars Daudze.

Uzvarēja Tautas partija, par kuŗu 
nobalsoja 19,49% vēlētāju. Otrā 
vietā Zaļo un Zemnieku savienība 
(16,69%), trešā – Jaunais laiks 
(16,38%). Kopumā 9. Saeimā 
iekļuva septiņas partijas.  

2007. gads  
Pilnvaroja Kalvīti...
Ministru kabinets 6. martā piln-

varoja Ministru prezidentu Aigaru 
Kalvīti (TP) parakstīt Latvijas un 
Krievijas robežlīgumu. 

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas izsludinātais likums, ar 

kuŗu Ministru kabinets tiek piln-
varots parakstīt 1997. gada 
7. augustā parafēto Latvijas un 
Krievijas līguma projektu par abu 
valstu robežu, stājās 5. martā. 
Valdībā iepriekš izskatīja Latvijas 
un Krievijas robežlīguma parak-
stīšanas iespējas. Nākamais solis 
būs vienošanās ar Krieviju par 
robežlīguma parakstīšanas datu-
mu.

Kalvīša valdība izpildīja galveno 
Maskavas prasību – atteikties no 
territoriālām pretenzijām (Abre -
nes apgabals) un mēginājumiem 
reanimēt 1920. gada Miera līgu-
mu. Iepriekš Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins plašsaziņas lī -
dzekļos bija sacījis, ka Latvijas 
Abrenes vietā saņems „beigta ēze-
ļa ausis”. Par robežlīgumu ar Krie-
viju Latvijā un ārzemēs notika 
plašas diskusijas. Kopumā sabied-
rība palika neapmierināta ar ro -
bež  līguma saturu. Galīgajā do  ku -
mentā no teksta tika izņemts pie-
likums, kur bija norāde uz 

1920. gada Miera līgumu, kad 
Abre  ne tika iekļauta Latvijas ter-
ritorijā.    
Latvijas Valsts prezi-

dents  – Valdis Zatlers
Vēl pēdējā dienā pirms Valsts 

prezidenta vēlēšanām nebija no -
rimušas kaislības ap abu preten -
dentu – Valža Zatlera un Aivara 
Endziņa personību. Sabiedrībā 
pazīstami cilvēki atklātā vēstulē 
Saeimas deputātiem pauda atbal-
stu Saskaņas centra izvirzītajam 
kandidātam – Aivaram Endzi -
ņam, uzsveŗot viņa labās īpašības: 
po  lītisko neatkarību lēmumos; 
uz  ticību sabiedrībā; nevainojamo 
reputāciju; stingru demokratisko 
stāju; kompetenci Latvijas un 
starptautiskās tiesībās; Latvijas 
likumu cienīšanu un godprātīgu 
ievērošanu.

Laikraksts Diena savukārt asi 
kritizēja Valdi Zatleru. Nemaksāt 
nodokļus ārsts drīkstētu, ja pacien-
tu pateicību summa pērn nebūtu 
pārsniegusi 1500 latus. Lielu uz -
manību izpelnījās ASV dzīvojošā  
izcilā chirurga Kristapa Keggi 
izteikumi par „aplokšņu naudām”. 
Amerikā šāda naudas došana 

ārstiem nav iespējama. 
Kā jau varēja sagaidīt, balsoju -

ma rezultāti bija par labu Valdim 
Zatleram. Par viņu nobalsoja 
58 Saeimas deputāti, par Aivaru 
Endziņu – 39. Līdz ar to par Vairas 
Vīķes-Freibergas pēcteci kļuvis 
Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīcas vadītājs chirurgs Valdis 
Zatlers. Viņš ir trešais ievēlētais 
Valsts prezidents pēc Latvijas ne -
at  karības atgūšanas.(09.06.)

2008. gads
Bibliotēkā mēs paši 
lasām savu nākotni
Pārdaugavā pie Akmens tilta 

20. jūnijā svinīgi tika iemūrēts 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
pamatakmens. Līdz ar to sākti 
Gaismas pils būvdarbi. 

Pamatakmenī iemūrēta kapsula 
ar vēstījumu nākamajām paau -
dzēm. To parakstījuši kultūras mi -
nistre Helēna Demakova (TP), 
architekti Gunars Birkerts un 
Modris Ģelzis, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas direktors Andris Vilks, 
valsts aģentūras „Jaunie trīs brāļi” 
direktors Zigurds magone un 
SIA Re&RE valdes priekšsēdis 
Ainārs Pauniņš. 

Vēstījuma autore ir dzejniece 
Inese Zandere. Vēstījumā teikts:

„Jaunās bibliotēkas ēka ir pa -
audzes spēka sajūta” un tajā „mēs 
paši lasām savu nākotni. Gaismas 

pils ir metafora, kas iespējama 
tikai Latvijā. Tā nav importēta vai 
adaptēta, tā ir īsta. Gunara Birkerta 
radītā izcilā architektūras forma 
izaugusi no Latvijas vides, no Lat -
vijas ainavas un Latvijas kultūras. 
Tā ir tā pati Burtnieka dzīlēs pa -
slēptā Gaismas pils, kuŗā Lāčplēša 
fiziskajam spēkam tiek pievienota 
zināšanu vērtība. Tā ir tā Gaismas 
pils, kuŗu ik reizi, par spīti jeb -
kuŗiem vēsturiskiem spaidiem, 

augšā ceļ Dziesmu svētki. Šajā 
formā ietverti vēl divi stipri latviešu 
kultūras tēli – Stikla kalns, kuŗā 
var uzjāt tikai Zelta zirgā, tikai 
nesavtīgas idejas vārdā, un klēts – 
paaudžu krātā mantojuma un 
savām rokām sastrādātās bagātības 
glabātāja.”  

Līdz ar vēstījumu kapsulā tika 
ievietota naudas zīme un Jāzepa 
Vītola skaņdarba „Gaismas pils” 
notis.

Bibliotēku paredzēts uzbūvēt 
trīs gados. 

Latvijas  Valsts svin 
90 gadu jubileju

No Valsts prezidenta Valža Zat -
lera apsveikuma tautiešiem ār -
zemēs Latvijas Republikas prokla-
 mēšanas 90. gadadienā.

„Šie ir valsts svētki! Bet valsts – 
tie esam mēs, tās tauta un zeme. 
Tāpēc tā ir arī ļoti personiska svēt-
 ku diena. Mūsu jaunajai paaudzei 
tā ir kā vēstures stunda, bet 

vecākajai pa  -
audzei – savas 
dzīves, savu 
tuvinieku, sa -
vas dzimtas 
likteņgaitu at -
ceres laiks. 

1918. gada 
18. novembrī, 
kad prok la-
mēja neat-
karīgu Latvijas 
Republiku, re -
ti kuŗš jauna -
jai valstij uz -
d r o   š i n ā j ā s 
pro  g    nozēt pat-
 stāvīgas Eiro-
pas valsts 
nākotni. 

Trimdas pētnieks Vilis Eglīte 
trimdas latviešus sauca par mazo 
Latviju. Ar latviešu augsto intelek-
tu un sīvo uzņēmību mazajā 
Latvijā attīstījās rosīga sabiedriskā 
un kultūras dzīve, tika svinēti 
nacionālie svētki, izdotas grāmatas, 
iestudētas lugas, veidoti interešu 
pulciņi un dibinātas latviešu sko-
las. 

Pasaules sabiedrībā tika uzturēta 
brīvās Latvijas ideja un latviešu 
sabiedrībā – nacionālās vērtības 
un dzīves gudrība. 

Trimdas latviešu ieguldījums 
Latvijas neatkarības atjaunošanā 
pagājušā gadsimta 80. gadu bei  gās 
un 90. gadu sākumā ir stratēģis  ki 
būtisks, jo tieši trimdas organizā -
ciju atbalsts nodrošināja, ka Lat -
vijas vārds tiek sadzirdētts Rie -
tumos. Latvijas valsts to vienmēr 
atcerēsies un novērtēs.

Es ticu, ka 21. gadsimts Latvijai 
un latviešiem būs veiksmīgāks 
nekā aizvadītā simtgade. Lai nā -
kamie Latvijas  valsts gadu desmi-
ti ir latviešu tautas augšupejas, 
uzplaukuma, attīstības un lepnu-
ma gadu desmiti!” (15.11.)

2009. gads
 Bažas, bažas, bažas...

2009. gads atnāca ar cerībām, 
ilgām un sapņiem – kā parasti. 
Taču arī ar bažām un neziņu, visai 
neskaidrām nākotnes nojaus-
mām, pat ar apjukumu, ko iz -
raisījusi  pasaules ekonomiskā  
kri  ze. Krita Godmaņa valdība, 
viņa vietā stājās Valdis Dom -
brovskis. 

Pašreizējai valdībai nākas risināt 
ārkārtīgi sarežģītus jautājumus, kā 
izkļūt no pašreizējās ekonomis  kās 
situācijas. Valsts nonākusi gandrīz 
maksātnespējas stāvoklī, bija 
spies ta lūgt Starptautiskā valūtas 
fonda un citu organizāciju pa  lī -
dzību. Tiek samazinātas algas, 
atlaisti darbinieki, katastrofāli pie -
aug bezdarbs. Bankrotēja Parex 
banka...

Bažas rada arī pašvaldību vē -
lēšanu iznākumi. Pirmo reizi par 
Rīgas pilsētas galvu kļuva krievs 
Nils Ušakovs, kuŗa pārstāvētā 
partija Saskaņas centrs kopā ar 
LPP/LC ieguva balsu vairākumu. 
Par Ušakova vietnieku kļuva 
ambiciozais Ainārs Šlesers. Viņi 
abi vairāk skatās uz Austrumiem, 
nekā uz Rietumiem... 

Redakcijas pēcvārds
 Ar šo Laika numuru beidzam 

apskatu par laikraksta iepriekšējām 
publikācijām. Mūsu lasītāju ieska-
 tam varējām sniegt tikai nelielu 
daļiņu no tā visa tā, kas 60 gadu 
gaŗumā ticis publicēts. Pavisam 
mazu daļiņu, jo laikraksta iegul -
dījums polītisko, vēsturisko, eko -
no    misko, kultūras un citu sfairu 
atspoguļošanā ir milzīgs. Par to 
visu jums, cienījamie lasītāji, stās-
tījuši laikraksta veidotāji un auto -
ri. Jaunāko laiku Laika vēsturi 
veidojam mēs paši, kas esam noti-
kumu aculiecinieki. 

Ar pilnu pārliecību varam teikt, 
ka Laiks īstenojis laikraksta di -
binātāju novēlējumu: ienākt katra 
latvieša mājā un stāstīt patiesību. 
Ceram šo novēlējumu pildīt arī 
turpmāk.

Publikāciju sagatavojis 
P. Karlsons  

Foto no grāmatas 
„Latvijas 90 gadi”

  
   

Oskara Kalpaka pieminekļa atklāšana Rīgā, Esplanādē, 22. 
jūnijā. Tēlnieks – Gļebs Panteļejevs, architekts – Andris 
Veidemanis.

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers pieņem valsts 
proklamēšanas 89. gadadienas parādi 11. Novembŗa krastmalā 
Rīgā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas 
būvdarbu uzsākšanas svinīga ceremonija Rīgā. No 
kr.: kultūras ministre Helēna Demakova, viņai blakus 
– Gunars Birkerts
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T. Zeltiņa un A. Eglīša drau-
dzību grib izjaukt Gāters; par to 
Zeltiņš informē:

Izraksts no Gātera manuskrip-
ta par Antiņu, kur Tavs humors 
salīdzināts ar manu humoru:

Nav mazums vietu, kur Zeltiņa 
māksla lietāt vārdu ir tikpat liela 
kā Anšlavam Eglītim un līdz pat 
Anšlavam Eglītim sniedzas arī 
viņa humors. Viņa vārdu krājums 
parasti taču ir cits, aiz jaukām 
humora reizēm drusku skan Me -
fistofeļa smiekli, un citādāka nekā 
Eglītim ir arī neparastu situāciju 
uztvere. Kur Zeltiņš to tēlojumā 
iet Anšlava Eglīša pēdās, ir sevišķi 
pirmās grāmatas lappuses par 
Antiņa līgavas brāli Āri – palaidņa 
puiku, kuŗš pēcamerikānu modes 
apkrāvies pistolēm, traucē Antiņa 
līgavas meklētāja noskaņu. Ar tā -
du puiku motīviem slaveni ir 
Anšlava Eglīša darbi, un Zeltiņa 
Āris visnotaļ ir tās pat katēgorijas 
pārstāvis. Tāpat par Anšlava Eg -
līša darbiem nākas domāt, trilo -

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

Reinis Ādmīdiņš

ģijas otrā grāmatā lasot par Ņu -
jorkas jauniešu krogiem un ērmī -
gajām jaunlaiku dejām, pie kam 
kādas primitīvas dejotājas ap -
rakstā ir pamanāms pa vārdam 
no Anšlava Eglīša vārdu krājuma; 
piemēram, zveņģelēties un zvāro -
ties, kas gaŗās verbu grupās sa -
kārtoti un vairākas reizes at -
kārtoti, dod citu efektu nekā Eglīša 
rakstos. Retumis grāmatā taču ir 
arī vietas, kuŗās Zeltiņš, vārdus 
izraudzīdams, seko Eglītim bez 
atvirzes, piem., par cilvēku un 
dzīvnieku lietādams to pašu vār -
du. Tā Antiņš saka pamukušajai 
sievai Ragnai: „Vai tu esi pār  do -
mājusi un gribētu atgriezties mā -
jās? Mēs ar Vilkuku (suni), priecīgi 
riedami, skrietu Tev pretī. Lai arī 
atsevišķu tematu motīvi šais vie -
tās ir vienādi, tēlojuma veids abus 
rakstniekus šķiŗ ievērojami. Ka -
mēr Anšlava Eglīša darbos jūtama 
priecāšanās par skurrīlām for -
mām un situācijām, kā arī ziņa 
saredzēt to vienreizības vērtību, 

Zeltiņam šie temati izstrādāti 
reālāk, tumšāk noskaņoti, tīri de -
skriptīvi un gandrīz vai bez lab -
vēlīga prieka par to vienreizību, 
drīzāk ar drusku sarkasma. Da -
rīšana tātad ir ar divu atšķirīgu 
personību vērojumu par to pašu 
modernās dzīves formu, ne ar 
Zel  tiņa pakļaušanos Eglīša ietek-
mei.

Pārrakstīju šīs rindas tādēļ, ka 
Tevi varbūt varētu interesēt Gā -
tera domas par Tava humora 
īpat  nībām. Visa manuskripta iz -
lasīšana (78 lpp.) Tevi garlaikotu, 
turklāt manā tuvumā nav iestādes 
ar zīrāka mašīnām.

Visu labāko Jums abiem vēlē -
dams, Teodors Z.

80. gadu nogale norit, tiecoties 
pēc saskarsmes. A. Eglītis 
(28.08.89.) redzējis Staprāna jau-
 no lugu „Četras dienas jūnijā”, 
kuŗā „Ulmani notēlo uzsvērti 
„objektīvi”. Lugā trīs aktieŗi un 
teicēja. Ulmanis, Rudums un ad -
jutants Lūkins. (..) Redzēju kādā 

Rīgas TV lentē īsu fragmentu no 
„Kazanovas mēteļa” izrādes. 
Tekstā minēts, ka zem greznā 
mēteļa viņam nav bikšu. Rīgas 
Kazanova, Jakovļevs, kādā mir  klī 
mēteli pašķiŗ un parādās baltās 
biksītēs, gandrīz pliks... Uršteina 
izrādē tas nenotika. Kā liekas, 
Rīga mīl reālismu. Citādi Jakov -
ļevs izskatījās itin kundzisks. 
Dievs vien zina, kas no tās lu -
dziņas iztaisīts Rīgā? 

1990. gada 7. janvārī Teodors 
Zeltiņš vēstulē parakstās kā „Tavs 
Amadejs”. Ir priecīgas ziņas:

Nupat arī Klīdzējs atrakstījis, 
ka viņam Latvijā izdošanai saga-
tavojot trīs grāmatas. Tā var 
iznākt, ka paies vairāki gadi, līdz 
varēs tikt pie mana Antiņa. 
(Jāpiezīmē, ka triloģijas pirmā 
daļa parakstīta iespiešanai 
19.03.91. – Red.). Ziemsvētkos 
An  šlavs Eglītis uzrakstījis „gabalu 
par ciemiņu no Latvijas”. Tu ar 
apbrīnojamu meistarību esi kon -
struējis viņu valodu ar svešvārdu 

jucekli. Jāsaka, ka gabals mani 
sevišķi iepriecināja, jo šādas sa -
munturētas valodas dēļ es nevaru 
lasīt „Karogu”. (Un vēlreiz pie -
zīme: ar svešvārdiem pieblīvētos 
tekstus raksta īpaši dažas kriti  ķes, 
kas cenšas ļoti „gudri” izteikties.) 

Pēc mēneša (1990. g. 4. febr.) 
T. Zeltiņš ziņo:

Rita Gāle man atveda abas 
Anerauda prozas antoloģijas. 
Rūpīgi un kārtīgi nostrādāts 
darbs. Veronikai derētu palasīties, 
redzētu, vai viņa tur atrastu ten-
denci uz komūnisma pusi. Bet Tu 
jau droši vien grāmatas vēl neesi 
saņēmis. Pasts jau viņiem strādā 
pagausi. Bet vismaz viņi kaut ko 
dara. (..) Kā lasāms laikrakstos, 
arī vispārējais stāvoklis Latvijā 
sāk pasliktināties. Pa ielām atkal 
maršējot „neuzvaramā”. Ar miera 
prēmiju godalgotais krievelis pa -
rāda savu īsto dabu.  

(Turpinājums sekos)

Latviešu sabiedrībai aiz Latvi -
jas robežām latviskā kultūra ir 
svarīgākais, kas šo sabiedrību uz -
tur, iedvesmo un satur kopā – tā 
ir vispārpieņemta atziņa. Nav 
iedomājams, ka kādā no latvie  šu 
centriem blakus baznīcai, drau -
dzei, kredītbiedrībai, skolai ne  -
darbotos arī latviešu biedrība, 
koris, deju grupa vai teātris etc. 
Tautiešiem ir daudz iespēju iz -
teikt sevi radoši, tādējādi dodot 
savu ieguldījumu kopējā latvie  šu 
tautas kultūras krājumā. 

Taču blakus tiem kulturas sa -
rīkojumiem, ko rīko vietējās lat -
viešu sabiedrības Amerikas 
Austrumkrastā un Rietumkrastā, 
vienmēr ar lielu interesi tiek sa -
gaidīti dažādu mākslu pārstāvji 
no dzimtenes Latvijas. Tam par 
iemeslu ir ne tikai iespēja baudīt 
atšķirīgu māksliniecisko līmeni, 
bet arī tā izjūta, kas liek it kā 
vairāk saliedēties ar to kultūru, 
kas pieder visiem latviešiem. Ne 
visiem iznāk bieži viesoties Lat -
vijā teātŗu un koncertu sezonas 
laikā, un ja arī iznāk, tad parasti 
tas laiks ir pārāk īss, lai visam 
veltītu vajadzīgo uzmanību. 

Pēc Latvijas neatkarības at -
gūšanas jau pagājis gandrīz div -
desmit gadu. Var uzskatīt, ka  
kul  tūras apmaiņas attiecības ar 
dzimteni ir lielā  mērā mainījušās, 
tomēr vietējās laviešu orga  ni -
zācijas savā darbībā nav daudz 
ko mainījušās. Lielos vilcienos 
tā  das organizācijas kā ALA un 
TILTS vienmēr sasdarbojušās ar 
latviešu biedrībām, lai viss nori -
tētu gludi un tā, lai apmierināti 
būtu gan viesmākslinieki, gan 
viesu uzņēmēji, kā arī skatītāji un 
klausītāji. Ja kāda teātŗa vai kon-
certa  piedāvājums nācis caur 
or  ganizāciju TILTS, tad uz to 
vienmēr varēja paļauties. Vies-
turnejas no Latvijas saistās ar 
lieliem financiāliem izdevu-
miem, ko vietējās organizācijas 
var kompensēt tikai ar ziedo-
jumiem. Un tie nav tikai naudas 
ziedojumi, jo ziedots tiek daudzu 
iesaistīto personu laiks un pri -

vātie līdzekļi viesu uzņemšanai. 
Bet tā kā sabiedrība jau sen atzi-
nusi atbalstu kultūrai par cēlu un 
vispārības labā vērtīgu mērķi, 
tad gadiem ilgi šo ziedotāju ir 
bijis prāvs pulks. Tas gan ir sa -
mazinājies vietējās latviešu sa -
biedrībās sakarā ar paaudžu 
maiņu. Iespējams, ka vidējā trim-
das paaudze arī vairs nav tik 
dedzīga, lai atbalstītu viesus no 
Latvijas, un tam ir daudz un da -
žādu iemeslu, bet tos iztirzāt nav 
šī raksta mērķis. 

Neapstrīdams ir fakts, ka jeb -
ku  ŗam mākslas sarīkojumam ir 
arī komerciālā puse, un, kā visos 
komercijas veidos, šeit ir iegul-
dījumi, izdevumi un ienākumi. 
Domāt, ka kultūra varētu plaukt 
un zelt bez komerciālas puses, 
būtu tiešām naīvi... 

Parasti latviešu biedrību dāmu 
komiteja, citās vietās teātŗa bied-
rī  bas dāmas uzņemas viesmāk sli-
nieku aprūpi – pusdienas, va  ka -
riņas, kafiju utt.  Protams, ja arī 
kāds sarīkojums vai izrāde nav 
bijusi sevišķi veiksmīga fi  nanciā-
lā ziņā, biedrības valdes un dāmu 
komitejas segušas zau  dējumus, ja 
tādi bijuši, norē  ķi  noties ar orga-
nizāciju  TILTS. Kat    ram jau sa -
protams, ka šai organizācijai vaja-
 dzīgs zināms kapitāls, lai vies-
turnejas sarī  kotu. 

Taču, ja dāmu komitejai jāstrā-
 dā, lai kāds ģeniāls impresārio 
saņemtu 50% no ienākumiem, 
die  zin, vai kāda financiāli skaidri 
domājoša persona to vēlēsies 
darīt. 

Nesen Rietumkrastā viestur -
nejā ieradās lauku mūzikantu 
ģimene no Latgales – grupa „Gai-
 galava”. Turneju vietējām latviešu 
organizācijām piedāvāja agrāk 
nedzirdēta latviešu organizācija 
Sandjego pilsētā – Singing Free-
dom Foundation. Protams, tā ir 
lieliska ideja, – dzirdēt īstus, ne -
viltotus latgaliešus dziedam un 
mūzicējam. Mūzikanti tiešām 
bija ļoti labi, un viņi iepriecināja 
plašu publiku Rietumu krastā.  
Taču tā bija tikai monētas viena 

puse, jo no Singing Freedom 
Foundation nebija ne vēsts! Tā 
vietā ( vārdā? aizsegā? )  darbojās 
veikla aģente/ impresārio/ 
menedžere un dedzīga komer-
sante. Tikai pēc tam, kad lat  ga -
liešu ģimene: māte, tēvs, un trīs 
jaunas meitenes ieradās un daži 
pirmie koncerti jau bija notikuški, 
ģeniālā aģente paziņoja, ka par 
saviem pakalpojumiem vēlas sa -
ņemt 50% no ienākušajiem zie-
dojumiem. Patiesībā – nevis vē -
las, bet ir jau paņēmusi, un ne 
tikai daļu, bet visu. Kad pārsteigtā 
ģimene protestēja, ka viņi taču 
esot izlikuši visu savu personisko 
naudiņu par biļetēm, ko esot 
bijis pat jāaizņemas, aģente/
impresārio paziņoja, ka tā esot 
viņu problēma. Viņa esot brī -
dinājusi, ka brauciens būšot risks.  
Risks? Mūziķi arī esot domājuši, 
ka tas bijis  risks, taču ne viņiem, 
jo viņu uzdevums, cik saprotams, 
bija dziedāt un spēlēt. Risks var -
būt bija Singing Freedom Foun d-
ation, kas šo turneju uzņēmusies 
organizēt? Taču  tāda veida iebil-
dumi nesaskanēja ar impresārio 
plāniem un nodomiem, tāpēc 
norijot asaras, mūzikanti turpi -
nāja spēlēt un dziedāt visos pā -
rējos koncertos, rādot priecīgas 
sejas. Taču naudiņas nav pat ko 
nopirkt pudeli ūdens, vai nu 
dzie  di, vai raudi, tas pats iznā -
kums. Protams, domājot par iz -
devumiem, aģente bija sarunāju-
si nakstmājas un mielastus visos 
attiecīgajos Rietumkrasta pagas-
tos pie vietējiem kultūras atbal-
stītājiem. Pie vienas ģimenes gan, 
kur māksli  niekiem nācās uz -
turēties desmit dienas, kaut gan, 
bija norunātās tikai trīs, gādīgā 
aģente bija ap  solījusi nomaksāt 
kādu daļu no izdevumiem, jo 
uzņemt piecas per  sonas, kā arī 
pašu aģenti,  ne  maz nav lētai. Bet 
par to neesot, ko bēdāt, izdevu-
mus nokārtošot Singing Freedom 
Foundation. Kad pēc zināma 
laika viesmīlīgais mājas saim-
nieks arī piestādīja rēķinu, (kas 
nebūt neatspoguļoja viņa patiesos 

izdevumus) aģente/impresārio 
bija šokēta un dziļi aizvainota, 
par tādu „nelatvisku plēsonību” 
un neviesmīlību, to  mēr rēķinu 
samaksājusi, pasū  dzoties par šo 
ģimeni citā pagastā. Laipnie cit-
pagastnieki, sirsnīgi iedod aģentei  
summu, kas tikusi nomaksāta 
„ļaunajiem plēsoņām” no otra 
pagasta. Kādā citā pagastā laip-
nie tautieši samaksā aģentei par 
naktsmājām, kaut gan aģente jau 
sev un savam pul ciņam izmanto-
jusi nakts  mājas par brīvu.

Kas notiek tālāk? Vai māk-
slinieki kaut ko zina, cik un vai 
vispār viņi nopelnījuši, vismaz 
ceļa naudu? 

Lai viss izskatītos pietiekami 
pamaoti, kaut kāds papīrs mū -
zikantu grupiņai tiek parādīts. To 
aģente sastādījusi pati pēc princi-
pa: sajauksim sabiedrisko  vilnu 
ar manu vilnu. Ja paskatās īstos 
ierakstus un kases grāmatas, tad 
izrādās, ka būtu gan pieticis gan 
ceļam, gan citām lietām. Problēma 
bijusi tikai ļoti dārgā aģente, kuŗas 
pakalpojumi bija līdzvērtīgi tai 
ziedojumu summai, ko mūzikanti 
spēlēdami, dziedādami bija sa  vā-
kuši viņas kabatā. 

Vai tas nav briljanti, vai tas nav 
apsviedīgi? Un mēs dažkārt pu -
kojamies, ka latvieši nav pietieka-
mi veikli komersanti!  

Kas notika ar talantīgajiem 
Lat  gales tautas mūzikas māksli -
niekiem ? 

Viņi atgriezās Latgalē ar smagu 
sirdi un galvassāpēm, kā viņu 
ģimenei izkļūt no parādiem, pēc 
šīs varenās viesturnejas pa Ame -
riku. Kā lai nelauza galvu, ja ceļa 
nauda, ko viņi aizņēmušies –  
$2 400 – Latgalē ir liela nauda, 
un ne jau Latgalē vien. Daži no 
mums, kas no māksliniekiem 
uz  zināja par bēdīgo, patiesībā 
kaunpilno stāvokli, mēģinājām 
aģentei/impresārio likt saprast, ka 
viņai būtu jānokārto zināmas 
financiālas saistības ar Latgales 
ģi  meni. Atbildi nesaņēmām, bet 
tas jau saprotams, spriežot pēc 
tā,  kā aģente izteicās agrāk, –  tas 

jau ir viņas privātais bizness.  
Mēģinājums iebilst, ka viņa lai-

kam jauc „sabiedrisko vilnu ar 
savu vilnu” nevainagojās ne ar 
kādiem rezultātiem.

Kāda šim visam morāle? 
Protams, ka latviešu orga  ni-

zāciju vadītājiem, kas gadiem ilgi 
brīvprātīgi un bez samaksas strā-
 dā sabiedriskās un kultūras darbā 
ir jāapzinās, ka pastāv arī „kul -
tūras malu mednieki”, kuŗi ne 
tikai izmanto sabiedriskos dar-
biniekus saviem personiskiem 
komerciāliem mērķiem, tie ir 
spējīgi arī neglīti kompromitēt 
Amerikas latviešu sabiedrības 
labo vārdu Latvijā. Vai nekaunīgi 
izmantoti un pazemoti māk-
slinieki, atgriežoties Latvijā, par 
to klusēs? Šie mākslinieki taču 
nezina atšķirību starp legālām 
latviešu biedrībām, organizācijām 
un „malu medniekiem”, kas dar-
bojas uz sabiedriskā fona, tāpat 
arī izmantojot sabiedrisko darbu 
un resursus.  

Protams, ka aģente piesavinā-
tos līdzekļus māksliniekiem  ne -
atdos, tāpēc domājam par to, kā 
viņiem palīdzēt, jo daļēji esam 
līdzvainīgi, ka esam ļāvuši malu 
medniekiem medīt mūsu  apriņ-
ķa laukos. 

Ar prieku strādāju, ziedojot 
savu laiku un līdzekļus sabied  ris-
kajam darbam, lai mūsu sa -
biedrība neiznīktu, lai mums 
būtu savs financiāls pamats, 
iespējas un attīstība. Taču  tas ir 
tālu no idejas, ko savā ģeniālajā 
izdomā lolo „kultūras malu med-
nieki” – ka mana darba augļiem 
vajadzētu papildināt viņu maku 
vai bankas kontu svaru. 

 Domāju, ka tāpat domā arī visi 
tie, kas nesavtīgi dara sabiedris-
ko darbu. Vai esmu pret privātu 
uzņēmumu? Nekādā ziņā, tikai 
pret izmantošanu un viltojumu. 

Bet jautājums ir – kā brīdināt 
Latvijas māksliniekus, lai neuz-
ķeŗas uz malu mednieku/ mak-
šķernieku āķa? 

B. Magone

Kultūras malu mednieki

(12. turpinājums)
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Profesors Edgars Andersons 
1979. gadā lūdza architektu Sta -
ņislavu Borbalu izgatavot skices 
nelielam  restorānam Kurzemes 
tradicionālās architektūras stilā.  
Architekts tās tai pašā gadā 
nosūtīja, un  E. Andersons tās 
savukārt aizsūtīja salas tūrisma 
direktoram un citiem valdības 
locekļiem. Salidojumā 1980. ga -
da jau bija gatavas plašākas ski -
ces, un projektu pārrunāja ar 
ievē  rojamiem valdības pārstāv -
jiem, vēsturnieku Karltonu Ot -
leju un vēlāko ministru Vinsto  nu 
Borelu. Viņi bija ļoti atsaucīgi.  
Līdz 1982. gada salidojumam 
S. Borbals bija izstrādājis  pilnīgu 
projektu ar telpām bibliotēkai, 
mūzejam, pasta nodaļai, izstāžu 
zalei u. c. atsevišķām ēkām zemes 
gabalam Plimutā starp Sv. Davida 
baznīcu un kurzemnieku piemi -
nekli. Projektu pārrunāja ar se -
nātoru R. Robinsonu (vēlāk viņš 
kļuva par valsts ministru prezi-
dentu un valsts prezidentu). At -
sauksmes bija pozitīvas, tika 
nodibināta komiteja, sāka saru -
nas ar vietējo architektu  D. Filipu 
(Phillips) un citiem celtniecības 
vadītājiem, lai sagādātu līdzekļus. 
Viņi, būdami angļu un holan -
diešu izcelsmes, vēlējās, lai mū -
zejā būtu ekspozīcija arī par viņu 
valstīm.  Prof. E. Andersons šādu 
priekšlikumu atbalstīja, jo tādē-
jādi būtu vairāk ieinteresēto un 
valdība labprātāk piešķirtu lī -
dzekļus. Taču šādam paplaši  nā -
tam projektam paredzētā vieta 
pie kurzemnieku pieminekļa bija 

par mazu. Prof. E. Andersons 
1984. gadā ziņoja, ka izraudzīga 
jauna vieta Melnakmenē pie 
Beneta forta, starp abiem Kur  ze -
mes līčiem. Blakus kurzemnieku 
restorānam būtu prāva mūzeja 
ēka ar telpām katrai tautai, kas 
Tobago dzīvojušas – indiāņu cil -
tīm, holandiešiem, angļiem, 
fran  čiem un, protams, kurzem-
niekiem. Bija paredzēta arī zāle, 
bibliotēka un suvenīru veikaliņš. 
Restorāna virtuvi nolēma izman-
tot pavāru skolai, tāpēc vajadzēja 
arī nelielu moteli mācekļiem.  
S. Bor  bals izgatavoja jaunu pro-
jektu, ko nodeva Tērtlbīčas vies -
nīcas pārvaldniekam Ram  ra  te -
nam, kas  bija ļoti ieinteresēts. 
Tobago 1985. gadā bija  paredzēta 
karalienes Elizabetes vizīte, Ram-
 ratens viesnīcā veicināja plašas 
izstādes iekārtošanu. Architekts 
S. Borbals izgatavoja projekta 
ma  ketu, un prof. E. Andersons 
ar palīgu Darilu Vebu (Webb) 

atveda daudzus materiālus par 
visu raibo Tobago vēsturi, tos vi -
sus un maketu ievietoja  stiklotās 
vitrīnās ar nodomu pārādīt arī 
citur. Negaisa dēļ karalienes lid -
mašīna aizkavējās, un viņa ne -
paguva apskatīt izstādi, tomēr tai 
bija vispārēja ievērība. To ap  ska -
tīja daudz cilvēku, ekskurisijā no 
Trinidadas un apkārtējām salām 
brauca skolēni, kuŗiem izstāde 
ļoti patika, jo tajā varēja uzzināt 
daudz ko jaunu.  Prof. E Ander -
sons 1986. gadā saņēma vēstuli 
no no Beneta forta zemes gabala 
īpašnieka zobārsta Hiltona-Klar-
 ka, kuŗā viņš rakstīja, ka no ,,kur-
 zemniekiem” būtu nepieciešams 
pusmiljons ASV dolaru, lai pro-
jektu varētu īstenot. Visa projekta 
kopējā izmaksa būtu divi miljoni 
dolaru, un 40% kurzemnieku 
da  ļa. Prof. E. Andersons atbildēja, 
ka ,,kurzemnieki” nav slēgta sa -
bied  rība, kas vēlētos un varētu 
šādus līdzekļus ieguldīt projektā. 

Vēlāk izrādījās, ka dr. Klarks par 
savu zemes gabalu prasīja vēl 
otrus $500 000, un projekts vairs 
nevienam nešķita īstenojams. 
Bija jāatgriežas pie sākotnējās 
ieceres, izmantojot zemes gabalu 
Plimutā. Salidojuma laikā 1989. 
gadā, kad salā beidzamo reizi 
viesojās S. Borbals (prof. E. An -

dersons jau bija miris), rīkojām 
sanāksmi ar valdības locekļiem 
un iesniedzām otru dokumentu 
mapi ar projekta materiāliem. 

Pēdējos gados par projektu ir 
daudz runāts, īpaši Latvijā, bet 
konkrētu priekšlikumu tā arī nav 
bijis.

Guntars Gedulis

Kā īstenot profesora Edgara Andersona iecerēto projektu Tobago?

Architekta Staņislava Borbala skices vairākām ēkām Tobago

Svešu vārdu varot iemācīties 
tikai tad, ja tas uzrakstīts vai at -
kārtots septiņas reizes. Droši 
vien, tā ir arī ar nepazīstamu fir -
mu nosaukumiem. Vārdu savie -
nojums Lady Taxi bija dzirdēts, 
bet tam īpašu nozīmi nepievērsām 
arī, kad no Ņujorkas iebraukušo 
dr. Līliju Zīverti pēc sarīkojuma 
Māmuļā pie durvīm sagaidīja 
eleganta, laipna, smaidīga auto -
vadītāja. Nākamā dienā Ņujor -
kas viešņa gatavojās braukt uz 
pa  tālākiem laukiem sameklēt 
vectēva māju, pareizāk sakot – 
māj  vietu, jo pati ēka sen pazu-
dusi no zemes virsas. Viņai tas 
arī izdevies, turklāt galvenais pa -
līgs bijusi tā pati autovadītāja! 
Brīnījāmies – vai  tiešām gluži 
svešs cilvēks pacietīgi braukāja 
pa putekļainiem zemes ceļiem  
un iztaujāja ļaudis ceļmalā?! Tak-
 sametru šofeŗi nereti viebjas, 
uzzinājuši par klienta vēlmi iz -
braukt ārpus pilsētas robežas.

 ,,Jā, bet tā nav parasta firma, 
tās ir meitenes no SIA Lady 
Taxi!” lepni atbildēja dr. Līlija 
Zīverte. Viņas Rīgas radi ar šo 
firmu sadarbojoties jau vairākus 
gadus: ģi  menes mazākā atvase 
rēgulāri tiek vesta mājās no sko-
las un uz mū   zikas nodarbībām, 
jo abi vecāki, ārsti, ir ļoti aizņem-
 ti. Mazo mei  tēnu, kas vienīgā 
rē   gulāri izmanto taksametru, ģi  -
menē saucot par ,,taksametru 
prin  cesi”. Taču arī vecākai māsai 
pienāca laiks, kad pēc augstsko-
las sagatavošanas kur  siem ar 
autobusu uz mājām nokļūt kļuva 
arvien grūtāk, tāpēc atkal lūgta 

Lady Taxi meiteņu palīdzība.  
Drīz vien firmas laipnā dispečere 
zvanījusi un jautājusi – vai to -
pošajai studentei arī turpmāk 
trešdienu un piektdienu vakaros 
būs vajadzīgs transports? Māsa 
vecākajam brālim bija izstāstījusi, 
ka SIA Lady Taxi  sadarbojas  ar 
jauniešu populārāko klubu 
ESSENTIAL – ja esi izmantojis 
pakalpojumus vismaz par pie -
ciem latiem, dāvanā saņem ielū -
gumu uz klubu! Tā nu dāvanu 
dažkārt nopelnīja māsa, bet izlie-
 toja brālis!

Pēc  ārzemju tautiešu tikšanās 
sarīkojuma Lido Dzirnavās nolē-
mām atkal lūgt palīdzību Lady 
Taxi, un bija romantiski pa  braukt 

pa naksnīgo Rīgu, kad dāma pie 
stūres.  

Par rīdzinieku „taksametru 
kaŗiem” dzirdēts arī Amerikā, 
tāpēc saņēmām lūgumu uzzināt, 
kā klājas simpatiskajām auto-
vadītājām – vai nav izputējušas? 
Uz tikšanos mirdzošā melnā auto 
ieradās Lady Taxi vadītāja Ilze 
Zeltiņa. ,,Mēs taksametru kaŗos 
nepiedalāmies. Mūsu firma pie -
dāvā savdabīgu pakalpojumu: 
auto noma ar vadītāju. Firma 
nav  liela, bet tai ir laba slava un 
galvenais, uzticīgi klienti. Ir rī -
dzinieku un tuvākās apkārtnes 
ģi  menes, kuŗās jau esam kļuvušas 
gandrīz vai par ģimenes locek -
lēm. Labi zinām, uz kuru klīniku 

jāved kaķis, uz kuŗu poliklīniku 
vecmāmiņa, uz kuŗu viesnīcu 
pēc sagaidīšanas lidostā jānogādā 
Amerikas tēvocis. Kādiem mūsu  
klientiem nozaga auto, viņi  pa -
rēķināja, ka mūsu pakalpojumi ir 
par pieciem latiem dienā lētāki. 
Dispečers un arī šoferes strādā 
cauru diennakti,” pastāstīja Ilze 
un piebilda, ka ne katrs taksa -
metrs, ko pilsētas ielās vada sie -
vie  te, ir Lady Taxi pārstāve. 

,,Ir uzņēmumi, kas, izmantojot 
mūsu firmas labo slavu, ar šo 
vār  da salikumu papildina sava 
uzņēmuma nosaukumu.  Mūsu 
nosaukums ir Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību (SIA) Lady 
Taxi, un to vajadzētu ievērot, lai 

neviļus neiekristu krāpnieku 
nagos. Vēl jāievēro, ka visām SIA 
Lady Taxi autovadītājām ir vis-
maz desmit gadu braukšanas 
pieredze!” 

Ilze Zeltiņa  tieši pirms desmit 
gadiem pilnīgi mainīja savu 
dzīvi. Pēc profesijas viņa ir 
diplomēta zootechniķe jeb lop-
kopības pārraudze, bezgala mīl 
zirgus. Vismīļākā zirga vārds ir 
Henna, un to Ilze pievienojusi 
savai e-pasta adresei.  Vārdi ir arī 
automašīnām. 

,,Šī ir mana Grieta,”  Ilze smie -
damās uzliek roku uz spožā auto 
spārna. Vienīgi firmas priekšnie-
ka auto vārds ir vīriešu dzimtē –  
Ēzelis.

Latvijā nesen sākusies ļoti 
lietderīga akcija NEBRAUC 
DZĒRIS! Līdz ar to SIA Lady 
Taxi dāmas piedāvā jaunu pakal-
pojumu – aizbraukt uz mājām 
auto, kuŗu īpašnieki pailgāk nī -
kuši kādā ballītē. 

Kāds ir visvairāk pieprasītais 
pakalpojums? Ģimenes māmi -
ņām patīk, ka veselu stundu var 
braukāt pa pilsētu un piestāt kaut 
desmit reizes par noteiktu sa -
maksu – 10 latiem stundā. Zi -
nāms, ka pat ļoti mīlošiem vī -
riešiem tāda nemitīgi apstāšanās 
kristu uz nerviem. Turklāt pastā-
 vīgiem klientiem ir atlaide!

Ko vēl piebilst? Varbūt der at -
cerēties austrumu sakāmvārdu: 
,,Pirms dodies ceļā, izvēlies īsto 
ceļabiedru!” 

  Anita Mellupe
 Astra Moora

Sievietes pie stūres garantē septiņkāršu drošību 

Ilze Zeltiņa ar mīļu smaidu sagaida gan pastāvīgos klientus, gan tos, kuŗi ar SIA Lady Taxi  
meitenēm dodas ceļā pirmoreiz
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 Vienna, 
October 21 
– In the 
c l e a   r e s t 
indication 
yet that se -
nior officials 
in Moscow 
are worried 
about what 

will happen if, as seems likely, 
the Commonwealth of Inde -
pendent States dissolves, an arti-
cle in the journal of the Russian 
military-industrial complex 
argues that the demise of the CIS 
could fundamental alter security 
arrangements in Eurasia.

 In the current issue of the 
“VPK Kurier,” security analyst 
Aleksey Matveyev says that the 
Chinisau summit shows that 
“the disintegrative processes on 
the post-Soviet space continue 
to de   velop” (www.vpk-news.ru/
index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=3457:2009-
10-20-13-47-54&catid=3:2009-05-
02-13-24-14&Itemid=4).

 Four presidents of the CIS 

Window on Eurasia: Russian Military Planners Thinking 
About a Post-CIS Eurasia

Pols Goubls countries in Central Asia did not 
even show up, the presidents of 
Belarus and Ukraine were sharp-
ly critical of Russia, and the CIS 
Anti-Crisis Fund which Moscow 
had announced earlier still has to 
be created and “it is not a fact 
that it is working,” Matveyev 
writes. 

 Indeed, he continues, as many 
analysts have pointed out, “the 
leaders of the post-Soviet states 
are losing faith in the compe-
tence of the CIS. And in reality, it 
must be acknowledged that the 
Commonwealth now exists as a 
semi-amorphous formation 
which, possibly, will in general 
cease to exist.”

 What would its disappearance 
mean for the post-Soviet space? 
Matveyev asks rhetorically, and 
in his article, he addresses “only 
one aspect” of this question – 
“the military-political,” which he 
suggests is the one that “for the 
countries of the CIS and Russia 
is the most important.”

 Matveyev points to four con-
sequences of the collapse of the 
CIS. First, he says, the end of the 
CIS would promote “the activa-

tion and formation on the 
remains of qualitatively new mil-
itary-political blocs and super-
governmental unions,” with the 
pro-Moscow Organization of the 
Treaty of Collective Security and 
the pro-NATO GUAM being 
“the poles” of attraction.

 Moreover, he continues, 
Belarus and Uzbekistan would 
likely leave the first, and Uz  be -
kistan and Turkmenistan would 
be likely to join GUAM.

 Second, the disbanding of the 
CIS would “inevitably involve a 
significant activation of NATO 
in the post-Soviet space.” Indeed, 
Matveyev argues, “it is not 
excluding that given the current 
nature of relations and political 
orientation of the leaders of the 
post-Soviet republics, all mem-
bers of GUAM, plus Uzbekistan 
and “possibly” Kazakhstan might 
join the alliance.

 Third, the “VPK-Kurier” 
author says, “the disintegrative 
processes in post-Soviet space 
would reverberate through 
[their] military relations”, with 
the collapse of the unified anti-
aircraft system likely to fall 

apart and “the role of the mili-
tary-industrial complex in the 
provision of arms and military 
technology to the post-Soviet 
countries even more reduced.”

 And fourth, Matveyev contin-
ues, the demise of the CIS could 
“possibly stimulate inter-state 
conflicts over disputed territo-
ries” – not only over Karabakh 
and Transdniestria but also in 
the Ferghana valley in Central 
Asia and also over Crimea 
between Russia and Ukraine, 
conflicts especially likely in the 
course of generational changes 
in the leaderships of these coun-
tries.

 These challenges would be so 
severe, the Moscow military ana-
lyst argues, that “Russia must 
[immediately] work out a correct 
and clear policy so as not to 
allow these tendencies to devel-
op” and seek to reinvigorate the 
Commonwealth by promoting 
collective peace-keeping forces 
and other joint activities.

 To that end, he suggests, 
Moscow should be willing to 
make “significant concessions to 
Minsk in order to complete the 

creation of a Union state and [set 
the stage for drawing] into that 
union new countries including 
Kazakhstan, Armenia and other 
states which are now members of 
the Organization of the Collective 
Security Treaty.”

 Indeed, Matveyev argues, sav-
ing the CIS is so important that 
Russia “must not be afraid to 
promote its interests in CIS 
countries by means of lobbying 
and supporting the Russian-
language population living in 
them,” both directly and by offer-
ing them a simplified procedure 
for gaining Russian citizenship.

 While Matveyev’s conclusion 
makes it clear that he believes 
Moscow cannot easily do with-
out the CIS if it is to retain influ-
ence in the post-Soviet space, his 
article as a whole suggests that 
many senior people in the 
Russian capital are already look-
ing beyond the commonwealth 
and considering the environ-
ment Russia will have to deal 
with after the CIS ceases to 
exist.

Septembŗa sākumā Rīgas Ve  cajā 
Sv.Ģertrūdes baznīcā izska  nējusī 
kantāte „Paceliet sirdis!” bija kā 
ilgi gaidīta un sirsnīga lūg  šana par 
Latviju. 

Baznīcas ērģeļu un cilvēku bal  su 
savijumā R.Jermaka un I. Gai  des 
kantātes „Paceliet sirdis!” pirm -
atskaņojumu Latvijā snie  dza jau -
niešu koris „Balsis”, soliste Kristīne 
Gailīte, ērģelnieces Ani  ta Gaide 
un Vita Kalnciema di  riģentu Inta 
Teterovska un Valda Tomsona 
vadībā. Dievkalpoju  mu ar īpaši 
šim svētku brīdim rakstītu lūgšanu 
vadīja prāvests Ivars Gaide no 
Toronto, Kanadā un mācītājs 
Rinalds Grants.

Iecere īpašam mūzikālam aiz  lū   -
gumam par valsti radās Anitai un 
Ivaram Gaidēm, tāpat mū  zikālā 
pavadījuma un orga  ni  zātoriskie 
(financiālie) jautājumi gūlās uz 
viņu pleciem. Lūdzu viņus pastāstīt 
par savu dzīves gā  jumu, no ku  ŗie -
nes var smelties tik daudz radošas 
iedvesmas un dzīvot  spēka?

Ivars Gaide: „Padomju okupā -
cijas draudu spiesti, kā daudzas 
ģimenes, tā arī manējā devās uz 
Vāciju. Kad kaŗš beidzās, mums 
bija jāpaliek tā saucamajās dīpīšu 
(Displacement Person) jeb pār -
vietojamo personu nometnēs. 

Tajās bija ļoti daudz cilvēku, kuŗi 
zaudējuši mājvietu. Dažādas ze -
mes atsaucās, lai viņus uzņemtu 
pie sevis, un jo īpašu atbalstu pie -
dāvāja kristīgā Baznīca. 

Atminos, ka sākumā mēs strā -
dājām kādā Bībeles nometnē 
ASV, citviet tīrījām baznīcu. 
Mans tēvs Mārtiņš Gaide, šeit 
būdams lat  viešu valodas inspek-
tors, tur strādāja vienkāršus dar-
bus pie  notavā, pat par apkopēju, 
tā, ka nekādi vieglie laiki mums 
nav bijuši. Tolaik Latvijas at  stā -
šana nebija viss mūsu brīvas gri -
bas izvēle, tā bija dzīvības glāb -
šana. Vienmēr ir bijuši kādi grūti 
laiki, arī šobrīd Latvijā, kad ne -

varam īpaši izvēlēties, ko un kā 
darīt, bet ar centību, izglītību un 
padevību Dieva vadībai mēs va -
ram tos pārdzīvot un beigās vēl 
kļūt stiprāki un gūt labus re  zul -
tātus.

Savus vidusskolas gadus es pa -
vadīju Ziemeļdakotā, tad pār -
cēlāmies uz Mičiganu, kur bija 
vairāk latviešu, sāku studēt hu -
manitārās studijas un mūziku; 
vie  nu gadu biju dziedāšanas sko-
 lotājs skolā, kur mācījās bērni no 
bērnudārza līdz pat vidusskolas 
klasēm. Parallēli mācījos dziedāt 
un izkopt šo Dieva dāvanu, kaut 

arī tas nebija viegli, jo biju piedzi-
 mis ar defektu augšslejās, un 
sākumā mani ne pārāk labprāt 
iedrošināja turpināt mācības. Bet 
es to darīju, laikam jau spītības 
dēļ, vēlāk es redzēju, kā Dievs to 
grib veidot tālāk. Tā man ir biju-
si arī mācība, ka nekas nevar būt 
par grūtu, pirms esi to pa  mē  ģi -
nājis. 

Esmu studējis teoloģiju, kā 
parasti to Amerikā dara, kad, pēc 
pamata grada iegūšanas, garīgās 
studijas turpina seminārā. Man 
jau bija mūzikas paidagoģijas 
bakalaura grads, un pēc studi  jām 
Čikāgas luterāņu seminārā, pēc 
(M.Div. Master of Theology) 
grada iegūšanas 1963. gadā tiku 
ordinēts par mācītāju San  fran -
cisko pilsētā. Mani ordinēja mū -
su tā laika archibīskaps profesors 
Dr. Kārlis Kundziņš. Tā es kļuvu 
par latviešu mācītāju latviešu 
draudzēs. Kopš tā laika ir pagājuši 
jau 46 Dieva svētīti gadi, kalpojot 
tikai latviešu draudzēs. Pēdējos 
22 no tiem esmu galvenokārt 
kalpojis Kristus draudzē Hamil -
tonā, bet piecus gadus esmu arī 
Kandas apgabala garīgais vadī -
tājs – prā  vests.

Ar dzīvesbiedri Anitu esam 
pa  zīstami arī jau ilgāku laiku, 
mū  zikāli mēs satikāmies, kad 
Anitu uzaicināja spēlēt ērģeles 
Dziesmu svētkos Klīvlandē. Mēs 
abi labi saprotamies, jo esam mā -
cītāji un mūziķi, abi sadarboja-
mies kopīgos projektos, kā, pie -
mēram, nupat izskanējusī „Lūg -
ša  na Latvijai”. Mūsu privātā dzī  ve 
norit Toronto pievārtē, glītā vie -
tā, ko angliski sauc par Union-
ville – vienotības ciems. Par 
abiem mums ir seši bērni, nu jau 
visi pieauguši, un ir jau arī divas 
gaišas maz  mei  tiņas. Mūsu ģi -
mene mājās runā tikai latviski, 
savstarpēji un ar bēr  niem arī ne -
kad nerunājam angliski, cen -

šamies, lai nākamajā pa  audzē 
ievē   rotu to pašu.

Anita un Ivars Gaide stāsta, ka 
iecere radīt kādu lielāku skaņ  dar -
bu radusies, domājot par 13. Ka -
nadas latviešu Dzies  mu svētkiem, 
kas šogad jūlija sāku  mā notika 
Ha  miltonā, un izjūtot akūtu ne -
pieciešamību sniegt uz  mun  dri -
nājumu un atbalstu šeit dzī  vo  jo -
šajiem tau  tie  šiem. 

Pašā 2008.gada sākumā, Anitai 
un Ivaram viesojoties Latvijā, 
komponists Ro  mu  alds Jermaks 
tika lūgts kom  ponēt I.Gaides 
dzeju. „Pa  šam komponistam ļau -
jot izvēlēties, kas vairāk iedvesmo 
un kas spētu muzikāli un garīgi 
uzrunāt tautu, šķiet, ka pats Dievs 
pie tā ir palīdzējis!”, atzīst Ivars 
Gai  de, ”Kantātes „Lūgšana Lat -
vijai” pirm  atska  ņojums no  ritēja 
Ka  nadā, kurp, Ha  miltonas drau -
dzes un citu labvēļu atbalstīts, bija 
devies jau  niešu koris „Balsis”. Vai -
rāk nekā 500 dievlūdzēju pil    dītā 
ka  tedrālē, to uzņēma ar pa  teicību 
un sajūsmu, ilgi aplaudējot un 
kājās ceļoties!” 

Daudzas sarežģītas un orga  ni  zā-
 toriskas lietas nebūtu atrisi  nāju   šās, 
ja tās ar savu enerģiju nepaceltu 
Anita, norādīja Ivars Gaide. Bū  -
dama teoloģijas doktore un kal  po-
 joša mācītāja, ēr  ģelniece un brī -
niš  ķīgs dzīves  draugs Anita stipri-
na un sniedz atbalstu vīram, un 
pati par sevi ir arī ļoti spilgta 
personība.

Kad lūdzu abiem Kanadas lat -
viešiem teikt kādu vēlējumu šeit 
dzīvojošajiem tautiešiem, viņi 
aicināja būt stipriem un pārciest 
grūtības – ne vienmēr došanās 
prom no savas valsts ir labākais 
veids, kā meklēt problēmu ri  si -
nājumu. Ir jācīnās, lai notiktu pār-
 maiņas mūsu valsts vadībā, lai 
uzlabojas situācija kopumā un 
katra personiskajā dzīvē, un galve-
nais ir – jālūdz! Jālūdz, lai Dievs 

mūs vada un stiprina, lai palīdz 
mums un Latvijai!

Gan dievkalpojumā Ģertrūdes 
baznīcā, gan vēlāk intervijā varēja 
just, ka Gaidēm rūp, kas notiek pie 
mums Latvijā, un viņu sirdis tiecas 
mums palīdzēt. To, šķiet visdaiļ -
runīgāk izsaka arī Ivara Gaides 
jaunākais dzejolis:

Skaties: Dievs Bagāti svētī,
Augļu pilnās ābeles līkst,
Nav jāskumst, ja nav kā klētī,
Bet vairāk, ka dvēsele nīkst.
Jel pacel sirdi tad savu
Uz viņu, kas mūžīgs un dāsns;
Teic viņam lūgsnu un slavu
Un raugi to, kas Viņa stāsts.
Tas tautai bijis sensenis,
Caur grūtumiem skaidrāk to vied;
Viņš pestīšanu tā devis,
Lai tauta vēl dzīvo un dzied!

Teksts: Anda Baraškina
Foto: Līga Malāne

Vienotība „Lūgšanā Latvijai”!
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Latviešu skautu kustības un 
Latviešu gaidu kustības vadītāju 
konference tiek rīkotas katru 
otro gadu, lai pārrunātu gan abu 
kustību kopējo, gan arī atsevišķo 
kustību darbību, novērtētu pagā-
jušo un izveidotu nākamo divu 
gadu darbības plānus. Šogad kār-
tējā konference notika no 2. līdz 
4. oktobrim Kanadas skautu īpa-
šumā Blue Springs Scout Reserve 
netālu no Hamiltonas. Konfe -
rences rīkotāji bija Kanadas skau-
 tu jendas priekšnieks vad. Arnis 
Korolkēvics un Kanadas gaidu 
jendas priekšniece vad. Dace 
Strīpniece. Konferencē piedalījās 
skautu un gaidu vadītāji no ASV, 
Kanadas un pat Austrālijas – 
skautu jendu pārstāvēji vad. 
Skaidrīte Zaķe. 

Sestdienas rītā konferences 
atklāšanā uzvijoties Kanadas un 
Latvijas karogiem, Latviešu gaidu 
priekšniece vad. Nora Aivara 
novēlēja visiem vadītājiem būt kā 
spoguļiem, jo visu ko rāda un 
dara vadītājs, atspoguļos viņu 
vadāmies, tāpēc vienmēr ir jāiet 
ar smaidu, labām domām un 
darbiem. Kopējā konferencē tika 
izvērtēta pagājušo divu gadu dar-

bība. Visi ziņojumi tika nosūtīti 
rakstiski un bija pieejami visiem 
vadītājiem pirms konferences, 
kas deva vairāk laiku debatēm un 
jautājumiem. Tika pārrunāti 
kopējie projekti – kustību labais 
darbs, Betlēmes gaismas akcija 
un Ziemassvētku ap   sveikumu 
sūtīšana. Vadītāji pieņēma kustī-
bu labo darbu veltīt palīdzību 
vietējai sabiedrībai, kuŗu katra 
vienība izvedīs savā pilsētā pēc 

savas izvēles un iespējām. Bet -
lēmes gaismas projekts, kuŗu 
katru gadu veic abu kustību vie-
nības savās pilsētās nolēma turpi-
nāt un pēc iespējas paplašināt. 
Projekts sastāv, saņemot sveces 
gaismiņu no Betlēmes, tās ar lid-
mašīnu atved Austrian Airlines  
Ņujorkas lidostā, to saņem vadī-
tāji, kuŗi ir atbraukuši no vairā-
kām ASV pilsētām un ved uz 
savu pilsētu, kur tā tiek izplatīta 
vietējām vienībām. Šogad, kā jau 
iepriekšējā gadā, vad. Pēteris 
Aivars apņēmās saņemt gaismi-
ņu lidostā un tad to izplatīt latvie-
šu skautu un gaidu vienībām, tā, 
lai svētku vakarā ar šo miera Bet-
 lēmes gaismiņu varētu iededzi   nāt 
sveces latviešu dievnamos.

Ziemassvētku kartīšu akciju 
šogad latviešu skautu kustība 
turpinās, sūtot svētku apsveiku-
mus latviešu kaŗavīriem Afgā  -
nistānā, bet gaidas vēlas sūtīt 
kartītes bāreņiem, kuŗi mīt bāre-
ņu namos Latvijā.

Gaŗezerā jau daudzus gadus 
pastāv skautu un gaidu mūzejs, 
kuŗu vadīja skautu vadītājs Ri -
chards Rollis, un kuŗa laikā tika 
izbūvēta atsevišķa mūzeja ēka. 
Tagad, kad vad. Rollis ir pārcēlies 
uz Floridu, mūzeju vada vadītā-
jas Ilze Antone un Dace Koplande 
(Copeland). Pagājušā vasarā katra 
kustība deva stipendiju vienam 
skautam un vienai gaidai, kuŗi 
apmeklē Gaŗezera vasaras vidus-

skolu. Par šo stipendiju stipen -
diātiem bija jāstrādā mūzejā 
zināmas stundas no skolas brīvā 
laika. Stipendijas ieguvēji bija 
Līze Zālīte un Ēriks Zālīte. 
Mūzeja vadība atzina, ka stipen-
diāti veiksmīgi darbojušies, un 
ierosināja šo stipendiju turpināt, 
ko arī konferences dalībnieki 
atbalstīja.

Plašu pārskatu par topošo 
10. Lielo skautu un gaidu  nomet-
ni sniedza tās rīkotāji – no skau-
tu puses vad. Guntis Dāboliņš un 
no gaidu puses vad. Rasma Krau-
 le. Bija sagatavoti uzskates līdzek-
ļi par nometnes vietu, nodarbību 
iespējām un financēm.

Nometnes rīkotāji ziņojums 
ietvēra sekojošo informācija par 
nometni nākamā vasarā:

Kopš 1967. gada kad 1.Lielā 
skautu un gaidu nometne „Tēv -
zeme” notika Gaŗezerā, ik pa pie-
ciem vai četriem gadiem ir noti-
kušas LSkK un LGK lielās nomet-
nes. 2010. gadā 10. Lielā nometne 
atgriezīsies Mičiganā, ne Gaŗezerā, 
bet netālu no tā no 14. līdz 
21. augustam. Nometne notiks 
Amerikāņu skautu nometnē 
Wood Lake Scout Reservation 
kurš atrodas uz dienvidiem no 
Jones, Mičiganā, netālu no Gaŗ -
ezera. Īpašuma kopplatība pār-
sniedz 500 akrus mežotas zemes. 
Nometnes ietvaros ir divi šļūdoņ-
ūdens (Glaciel) ezeri, jūdzēm taku 
un daudz meža dzīvnieku. 

10. Lielās nometnes laikā būs rīcī-
bā viss šis īpašums, nometnes per-
sonāls, saimniecība, medicīniskā 
aprūpe, pludmales sargi un ūdens 
nodarbību vadītāji

Nometnes nosaukums- Zvaig -
žņu sega, jo tas skar ir skautisma/
gaidisma,, ir latviskas stīgas: gai-
dām un skautiem mīļākā vieta 
gulēšanai ir nometnē, dabā, zem 
„zvaigžņu segas”! Zvaigžņu sega 
arī parādās latviešu folklorā – 
zvaigzne ir latviska debess spīdek-
ļu raksta zīme, kurai liela nozīme 
tumsas un ļaunuma atvairīšanā, 
pasargāšanā no ļauna. Zvaigžņu 
sega naktī sargā gulētāja dvēseli, 
jātniekam zirga mugurā rāda 
ceļu. Arī mūsu senči, senie latvie-
ši, skatījās zvaigznēs, un no viņu 
novērojumiem un iztēlojumiem 
cēlušās teikas, dainas, ticējumi.

Konferences dalībniekiem vad. 
Kalvis Cers pastāstīja par etnoas-
tronomiju, kas palīdzēs vadītā-
jiem iedziļināties 10. Lielās skau-
tu un gaidu nometnes „Zvaigžņu 
sega” temā un veidot attiecīgās 
nodarbības. 

Konferences darba kārtībā vēl 
bija atsevišķas darba grupas, kur 
vadītāji sprieda un plānoja attie-
cīgo darbības pakāpju nodarbī-
bas topošai Lielai nometnei, kā 
arī pārrunāja maiņas prasībās un 
darba grāmatās. 

Vakarā visi pulcējās pie uguns-
kura, kuru sekmīgi vadīja vad. 
Zintis Pērkons un Larisa Kaliņa. 
Dziesmas par zvaigznēm, mēne-
si ilga vēl pēc ugunskura.

Naktī vadītājas solījumu deva 
divas jaunas vadītājas no 
Sauleskalna (7.) gaidu vienības 
Bostonā – Krista Kubuliņa un 
Maruta Auģe.

Konference turpinājās svētdie-
nas rīta ar vad. Dainas Kalniņas 
vadīto svētbrīdi, kuŗā arī tika 
pieminēti vadītāji un vadītājas 
kuri ir „aizgājuši mājās” un nav 
vairs mūsu vidū. Lēmumu pie-
ņemšanas no abām kustību kon-
ferencēm, kopējie lēmumi, karo-
gu nolaišana un atvadas ar 
apņemšanos tikties nākoša 
gadā – 10. Lielā skautu un gaidu 
nometnē- Zvaigžņu segā! 

Vad. Maija Šķinķe

Skautu un gaidu vadītāju konference

No kreisās: Maruta Auge un Krista Kubuliņa – jaunās vadītājas

Uz tikšanos un svētku va -
kariņām savus divpadsmit 
stipendiātus aicināja ziedotājs 
Aivars Slucis. Ar četriem no 
jauniešiem Aivars jau bija ti  cies 
vairākkārt, bet astoņi ir pirm-
kursnieki, kuŗi Aivara Sluča sti-
pendiju saņem pirmo gadu. 

Aivars pats maijā, viesojoties 
Latvijā, ciemojās Vītolu fondā, 
pats iepazinās ar kandidātu 
iesniegtiem dokumentiem, izla-
sīja rekomendācijas, ko par jau-
niešiem rakstījuši skolu direk-
tori un pagastu vai novadu 
sociālie darbinieki. Viņš izvēlē-
jas jauniešus no daudzbērnu 
ģimenēm un da  žādiem nova-
diem. Aivars aizbrauca atpakaļ 
uz Ameriku, bet jaunieši, uzzi-
not, ka vi  ņiem būs stipendijas, 
droši iesniedza dokumentus 
augstskolās. Visi izturēja kon-
kursus un tika augstskolā uz -
ņemti. Augusta beigās viņi iera-

dās Vītolu fondā un noslēdza 
lī  gumu par stipendijas saņem-
šanu. 

Jaunieši ar savu labvēli sa -
tiekas vestibilā. Katrs ir pado-
mājis par šo tikšanos – citam 

rokā apsveikuma kartīte, cits at -
nesis omītes austo galda se -
dziņu, citam kuģa makets, jo ir 

lasīts, ka Aivaram patīk mak-
šķerēt. Tomēr tradicionā  li vi -
siem līdzi ir pateicības ziedi. 
Ātri tiek pieņemts lē  mums, ka 
ziedus pēc vakariņām visi nesī-
sim un noliksim pie Brīvības 
pieminekļa. Saru  nas rit nepie-
spiesti – jaunieši ar lepnumu 
stāsta gan par kuplām ģime-
nēm, gan saviem vasaras dar-
biem, gan vaļaspriekiem. 

Daudziem tāds vakars resto-
rānā ir pirmo reizi mūžā, pēc 
tam arī gājiens uz Brī  bvības 
pieminekli. Mēs šķīrāmies Brī -
vības pieminekļa pa  kājē, lai 
katrs dotos savās ik  dienas gai-
tās, lai gaidītu jaunu tikšanos. 

Pašlaik vairāk nekā jebkad 
Latvijai ir vajadzīga ticība la -
bajam, un šādi brīži to dod. Jo 
vairāk būs tādu jauniešu kā 
Aivara Sluča stipendiāti, mums 
ir cerība...  

Madara Romanovska 

Aivars Slucis vakariņo ar saviem stipendiātiem
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Rīgas domes priekšsēdis Nils 

Ušakovs 20. oktobrī apmeklēja 
Latvijas Okupācijas mūzeju. Šī 
bija pirmā Ušakova vizīte mū- 
ze jā, viņam ieņemot pilsēta gal-
vas amatu. Plašsaziņas līdzek ļu 
pārstāvjiem pilsētas galva pa -
vēstīja, ka Okupācijas mūzejā 
bijis arī agrāk, tikai citā statu-    
   sā – savulaik strādājot par žur-
nālistu.

Mūzeju Rīgas galvam izrādīja 
ārlietu direktors Valters Nol len-
dorfs. Viņš tika iepazīstināts ar 
mūzeja pamatekspozīciju un 
nākotnes iecerēm – Nākotnes 
Nama projektu. Nils Ušakovs 
aplūkoja topošās ekspozīcijas 
ma      ketu un iepazinās ar tā vei-
dotā jiem – jaunās pastāvīgās iz- 
stādes darba grupu. 

Pilsētas galvas vizīte mūzejā 
no  ritēja pozitīvā gaisotnē.

Lai gan Ušakova attieksme 
pret Latvijas neseno vēsturi tiek 
daudz kritizēta, tomēr tas viņam 
neliedza dot solījumu, ka Rīgas 
dome atbalstīs vismaz dažas no 
mūzeja vajadzībām. Vizītes laikā 

Rīgas pilsētas galvas Nila Ušakova 
vizīte Okupācijas mūzejā

Lilita Zatleres kundze Balvu novada mūzejā 23. oktobrī atklā-
ja Latvijas valsts apbalvojumu izstādi. Interesenti to varēs apska-     
tīt līdz 15. novembrim. „Valsts apbalvojumu būtība ir izrādīt cieņu 
un godu cilvēkiem, kas ar savu darbu ir izcili kalpojuši valstij un 
tautai. Ordeņi norāda uz apbalvoto ciešu piederību un uzticību 
mūsu valstij. Latvijas valsts apbalvojumi iekļauj sevī arī mūsu tautas 
vēsturi un garīgās vērtības,” atklājot izstādi, norādīja Lilita Zatleres 
kundze. Viņa pateicās Balvu novada mūzejam par iespēju atklāt 
izstādi Balvos un aicināja izstādes apmeklētājus, aplūkojot ordeņus, 
padomāt par cilvēkiem savā pilsētā un pagastā, kuŗi būtu pelnījuši 
saņemt valsts apbalvojumus. 

Ķīpsalā  sākusies Žaņa Lipkes memoriāla būvniecība. Lai ie- 
mūžinātu pašaizliedzīgas un izcilas personības piemiņu, kuŗš Otrā 
pasaules kaŗa laikā kopā ar dzīvesbiedri Johannu Lipki no drošas 
nāves izglāba daudzus ebrējus, domubiedru grupai radās iecere     
uz Žaņa Lipkes pēcteču zemes bijušā šķūņa vietā izveidot memo-
riālu. Biedrības “Žaņa Lipkes memoriāls” dibinātāji ir Māris Gai- 
lis, Augusts Sukuts un Žaņa Lipkes vedekla Ārija Lipke. Technisko 
projektu  izstrādājis Zaigas Gailes birojs. Memoriāla ekspozīcijas 
autors ir Viktors Jansons,  mākslinieks - Kristaps Ģelzis.

Satiksmes ministrija izteica neuzticību uzņēmuma Latvijas 
Pasts valdei un bez konkursa iecēla jaunu valdi, par priekšsēdi izvir-
zot Satiksmes ministrijas ierēdni Aivaru Veisu. Kopš 8. jūlija Lat-
vijas Pasta valdes priekšsēde bija Maiga Dzērvīte. LP vadības mai-
ņas iemesls bija neveiksmīgais uzņēmējdarbības plāns, kuŗam bija 
jāizved pasts no miljonu zaudējumiem, ko radījusi līdzšinējā 
saimnieciskā darbība.     

Vairākiem Amerikas latviešiem piederošā alus darītava Blue 
Hill Brewery (BHB) plāno sākt alus tirdzniecību Latvijā. BHB 
pārdošanas vadītājs un līdzīpašnieks Pēteris Auģis pastāstīja, ka alus 
darītava sasniegusi alus izlaidi aptuveni 8000 litri mēnesī un sākusi 
alus ražošanu pudelēs, tādējādi nostājoties uz izdzīvošanas takas 
asajā konkurencē starp desmitiem mikrobrūžu reģionālā un sim-
tiem šādu uzņēmumu visu ASV līmenī.

Aizsardzības ministrs Imants Lieģis piedalījās Latvijas Kaŗa 
mūzeja rīkotā konkursa “Latvijas armijas komandieŗi” uzvarētāju 
apbalvošanā. Konkurss 8.-12. klašu skolēniem tika rīkots Latvijas 
armijas 90. gadadienas ietvaros. Tā mērķis bija rosināt skolēnus 
iegūt papildu zināšanas par Latvijas armiju un Nacionālajiem bru-
ņotajiem spēkiem, to komandieŗiem. Konkursam bija iesūtīts 81 
darbs. Vairāki skolēni ir kļuvuši pastāvīgi Latvijas Kaŗa mūzeja 
organizēto konkursu dalībnieki.

Valsts valodas centrs administrātīvi sodījis vairākus Daugav-
pils un Rēzeknes domes deputātus par latviešu valodas neprašanu. 
Starp sodītajiem ir arī bijušais Daugavpils pilsētas galva Richards 
Eigims.

Mazsalacas novadā nokrita par meteorītu uzskatīts akmens, 
izveidojot aptuveni desmit metrus dziļu krāteri. Uz notikuma vietu 
izbrauca dažādu nozaŗu speciālisti, ieradās pat interesenti no 
Igaunijas. Izpētījot notikušo, konstatēts, ka tas ir bijis viltus 
meteorīts. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam viltus 
meteorīta operācija izmaksājusi ap 3000 latu, NBS izdevumi va- 
rētu būt aptuveni 10 000 latu. Iekšlietu ministre Linda Mūrniece 
paziņoja, ka  par viltus meteorīta novietošanu un spridzināšanu no 
vainīgajiem tiks piedzīti visi radītie zaudējumi līdz pēdējam san-
timam. Ministre notikušo vērtē par “cinisku ņirgāšanos” kā par 
cilvēkiem, tā par valsti kopumā. „Meteorīta” lieta bijusi firmas   
Tele-2 reklāmas kampaņa.

Mūzeja ārlietu direktors Valters Nollendorfs un Nils Ušakovs

konkrētāk tika apsolīts finan-
ciāls atbalsts mūzeja gīdu ap- 
mācībai un vienotu tērpu iegā-
dei.

Mūzeja vadība domes priekš-
sēdim izskaidroja Nākotnes Na- 
ma projekta attīstības stadiju un 
problēmas, kuŗu risināšanā va- 
rētu iesaistīties Rīgas dome. Tie 
bija jautājumi par Strēlnieku    
laukuma detālplānojuma aktu-
ālo publisko apspriešanu un sil-
tumtrases pārvietošanu. Mūzeja 
vadība norādīja arī, ka 2014. ga- 
dā Rīga būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta, un tas uzliek zinā- 
mus pienākumus tūrisma un 
pilsētvides, tostarp Strēlnieku 
laukuma attīstībā.

Vizītes nobeigumā pilsētas 
galvam tika pasniegta mūzeja 
grāmata, Kurta Fridrichsona ak- 
vareļi un izteikts aicinājums 
apmeklēt mūzeju arī turpmāk.

Jānis Erno,
Latvijas Okupācijas mūzeja 

sabiedrisko lietu vadītājs

Triju prezidentu diskusija 
par starptautisko drošību
Pirmā Rīgas konference notika 

2006. gadā vienā laikā ar NATO 
galotņu apspriedi Rīgā, nodroši-
not piemērotu forumu, kuŗā val-
stu vadošie polītiķi, amatpersonas, 
akadēmiķi un komentētāji var  
ko  pīgi diskutēt par starptautis-  
kās drošības jautājumiem. Kopš 
2006. gada Rīgas konference ir 
kļuvusi par ikgadēju pasākumu, 
gūstot starptautisku atzinību un 
iezīmējot Latviju pasaules kartē  
kā starptautisko polītikas ekspertu 
un diplomātu tikšanās vietu.

Mazajā ģildē notika Rīgas kon-
ference 2009 “Ekonomiskā atgū-
šanās mainīgā drošības vidē: trans-
  atlantiskā dienaskārtība 2010”. 
Kon  ferencē piedalījās Latvijas 
Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
Igaunijas prezidents Tomass Hen-
driks Ilvess, Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite, Latvijas Mi -
nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis, Luksemburgas Minis  tru 
prezidenta vietnieks un ārlietu    
un imigrācijas ministrs Žans Asel-
borns, Latvijas aizsardzības mi -
nistrs Imants Lieģis, Latvijas 
ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, 

Igaunijas ārlietu ministrs Urmas 
Paets, Lietuvas ārlietu ministrs 
Vigauds Ušacks, Spānijas ārlietu 
ministrs Migels Anhels Morati-
noss, ES Īpašais pārstāvis Dien-
vidkaukazā Pīters Semnebijs, ASV 
Vācijas Māršala fonda prezidents 
Kregs Kenedijs, kā arī vairāk nekā 
240 citu akadēmiķu, polītiķu, 
nevalsts organizāciju pārstāvju.

Rīgas konferences 2009 atklā-
šanas diskusijā “Atgūšanās no eko-
nomiskās lejupslīdes Baltijā -        
kas notiks tālāk”, ko vadīja Stok-
holmas Ekonomikas augstskolas 
Rīgā pārstāvis Dr. Roberts Ķīlis, 
uzmanība tika pievērsta Baltijai - 
apgabalam, kuŗā atklāti redzama 
pasaules ekonomiskās lejupslīdes 
ietekme. Latvija šajā mainīgajā vi -
dē ir ļoti spēcīgi cietusi, tomēr var 
cerēt, ka situācija stabilizējas. Eko-
nomiskā krize ir parādījusi nepie-
ciešamību pēc reformām. Latvijā 
tās tiek īstenotas, reformējot valsts 
pārvaldi, mainot nodokļu polī-
tiku, samazinot valsts budžetu 
un pārveidojot veselības aiz-
sardzības sistēmu. Reformē     ša-
nas procesā Latvija arī turpmāk 
veiks savas starptautiskās sais-
tības, piemē ram, netiks sama-
zināta Latvijas iesaiste Afgā-

nistānas atjaunošanas procesā.
Arī Igaunijā krizes sekas kļūst 

aizvien redzamākas, kā tas jau tika 
prognozēts ekonomiskās krizes 
sākumposmā, tomēr šis nav brīdis, 
lai novērstos no izvēlētā attīstī  -  
bas ceļa - integrācijas Eiropas 
kopējā tirgū un ciešas saites ar 
Ziemeļvalstu finanču sektoru.

Latvijas un Igaunijas pārstāvji 
akcentēja abu valstu mērķus pie-
vienoties Eirozonai, Igaunijai    
veicot pāreju uz vienoto valūtu 
2011. gadā, Latvijai 2012. gadā. 
Pozitīvu impulsu dotu “ceļa karšu” 
ieviešana valstīm, kas vēlas pie-
vienoties Eirozonai. 

Daži diskusijas dalībnieki ai ci-
nāja vērst uzmanību uz neiz-
mantotajām iespējām, ko ir ra  -
dījusi ekonomiskā krize. Krizes 
laiks ir jāizmanto, lai īstenotu 
dziļas struktūrālaas reformas. Ir 
svarīgi savlaicīgi un precīzi īste   -
not nepieciešamās reformas, jo 
kavēšanās var radīt negātīvas se -
kas. Tika uzsvērta transporta un 
enerģētikas jomu cieša saistība ar 
Baltijas valstu drošības jautāju  -
mu. Ja tiek veiktas pārmaiņas 
nodokļu polītikā, tām ir jābūt 
līdzsvarotām. Ekonomiskās lejup-
slīdes apstākļos valstīm jāseko   
līdz situācijai sociālajā jomā, ie -
spēju robežās aizstāvot bez darba 
palikušos un veicinot izglītību.

Diskusijas dalībnieki pārrunāja 
jaunos drošības izaicinājumus, ar 
kuŗiem Ziemeļeiropai jāsaskaŗas 
ekonomiskās lejupslīdes apstāk-
ļos. Ievērojot ekonomiskās krizes 
ietekmi, diskusijas fokusā bija 
drošības ekonomiskā dimensija. 
Dalībnieki atzina ciešo sadarbību 
starp Baltijas valstīm un Ziemeļ-
valstīm. Viedokļi dalījās jautāju-
mā, vai krizes apstākļos šī sa -
darbība būtu saglabājama paš-
reizējā līmenī vai nepieciešams sa    - 
darbību padarīt ciešāku. Zie meļ -
eiropas reģionam būtu jā     kļūst re -
dzamākam dažāda līmeņa starp-
tautiskajās organizācijās, īpa ši iz -
ceļot reģiona pazīstamību  G20 
procesā. Dalībnieki uzsvēra Bal-
tijas jūras reģiona topošās ES 
Stratēģijas nozīmi, kas atvieglos 
finanču un darbaspēka kustību 
Ziemeļeiropas reģionā.

Situācija drošībā militārajā iz -
pausmē reģionā esot laba, lai 
gan izskanēja nepieciešamība 
NATO Jaunās Stratēģiskās kon-
cepcijas izstrādes ietvaros stip-
rināt Va  šingtonas līguma 5. pa- 
ragrafu. Lai garantētu vēl aug-
stāku drošī bas līmeni, Ziemeļ-
eiropai jāievēro arī jaunie drau-
di - enerģētikas, finanču drošība  
un kiberdrošība. Svarīgs ele-
ments drošībai reģionā ir NATO 
un ASV loma. 

Konferences nobeiguma dis-
ku sijā “Transatlantiskā dienas 
kār tība 2010 - skats no Baltijas” 
pie dalījās trīs Baltijas valstu  
prezidenti. Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers uzsvēra ne- 
piecie šamību veicināt uzticību 
radītā  jus pasākumus. Tika pie-
minēta nepieciešamība stipri-
nāt Baltijas valstu un ASV eko-
nomisko un militāro sadarbību. 
Šai sadarbī  bai jābūt vērstai uz 
ekonomiskās krizes pārvarēša-
nu.

 Lietuvas Valsts prezidente 
Daļa Grībauskaite atzina, ka 
reģions saskaŗas ar jauniem 
drošības iz  aicinājumiem. Taču 

tam  jābūt gatavam tikt galā arī 
ar vecajiem drošības apdrau-
dējumiem. Balti jas valstu dro-
šība nedrīkst at  šķirties no pā- 
rējo alianses valstu drošības lī- 
meņa. „Mēs esam zaudējuši 
daudz laika, jo esam bijuši pā- 
rāk pielaidīgi. Mēs pie prasām 
NATO, lai Baltijas reģi onam 
tiktu izstrādāts ārkārtas aiz-
sardzības plāns. Ir nepareizi, ka 
mums tāda joprojām nav, kaut 
gan mēs esam alianses ārējā     
ro  beža. Turklāt, piedaloties mili-
tā rajā operācijā Afgānistānā, 
Balti  jas valstis ir pierādījušas,   
ka spēj būt ne tkai drošības 
patērē tājas, bet arī tās piegā-
dātājas,” teica Lietuvas prezi-
dente.  

Igaunijas prezidents Tomass 
Hendriks Ilvess uzsvēra, ka 
Baltijas valstu drošības deficita 
jautājums ir atrisināts, un tas 
ienes loģiskas korrekcijas Balti-
jas valstu attiecībās ar pārējiem 
Alianses locekļiem.

Saeima budžetu sola 
pieņemt decembŗa sākumā
Saeima, visticamāk, būtiski ne- 
grozīs Ministru kabineta 26. ok- 
tobrī apstiprināto nākamā gada 
budžeta projektu. Tajā iespēja- 
mi vienīgi techniski labojumi. 
Savukārt budžetu kopumā Sa- 
eima plāno pieņemt decembŗa 
pirmajā nedēļā, žurnālistus in- 
formēja Saeimas priekšsēdis 
Gundars Daudze (ZZS).

“Ja viss ies, kā plānots, tad ga- 
līgajā lasījumā budžets tiks pie-
ņemts decembŗa sākumā,” skaid-
roja Daudze.  Pēc viņa teiktā, Sa- 
eima nākamā gada budžetu, vis-
ticamāk, saņems līdz oktobŗa 
beigām, nevis līdz 28. oktobrim, 
kā tika prognozēts un solīts 
starptautiskajiem aizdevējiem. 
Saeimas priekšsēdis uzsvēra, ka 
Latvijā notiekošo nosaka liku- 
mi, nevis tas, ko teic starptau-
tiskie aizdevēji. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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20. oktobrī Rīgas 
pilsētas galva Nils 
Ušakovs apmeklēja 
Latvijas Okupācijas 
mūzeju. Pats par    
sevi tas, protams, nav 

nekas milzīgs. Pirms kļuva par 
polītiķi, N. Ušakovs bija žurnā-
lists, un arī tad viņš mūzeju ap -
meklēja ne reizi vien. Šoreiz gal-
venais - ko pilsētas galva stāstīja 
pēc tam, kad bija aplūkojis mū -
zeja eksponātus.

Cilvēks kārtējo reizi noraidīja 
domu, ka Latvijas piecdesmit ga -
dus ilgusī okupācija bijusi oku-
pācija. 1940. gadā esot notikusi 
Latvijas inkorporācija ar atse-
višķiem „vardarbības” elemen-
tiem, bet, vai tā bijusi okupācija, 
par to esot „jāspriež vēsturnie-
kiem”.

Šī dziesma no N. Ušakova un 
viņa pārstāvētā Saskaņas centra 
(SC) puses nav nekas jauns. Ga -
dos jaunais Rīgas domes priekš-
sēdis labi zina, kuŗā pusē viņa 
polītiskā sviestmaize ir apziesta  
ar sviestu. Ar visu lielo SC lielī-
šanos, cik ļoti partija sabiedrī        -     
bā veido „saskaņu”, nepārpro-
tams paliek fakts, ka SC ir aizstā-
jis vēstures sētmalē aizslaucīto 
PCTVL lomā, ko citādi nevar 
saukt kā par Kremļa favorītu 
Latvijas Republikā. Blakus kon-
sekventajiem apgalvotājiem, ka 
no 1940. līdz 1991. gadam Latvija 
nav bijusi okupēta, partijā ir arī 
viens Rīgas domes deputāts, kuŗš 
pateicis, ka „principa” pēc nekad 
ne ar vienu latviešu valodā ne -
runās, un domē ir cits deputāts, 
kas krievvalodīgā avīzē kādreiz 
apcerējis domu, ka derētu atjau-
not Krievijas imperiju (ievēro   -
jiet, lasītāji, nevis Padomju Sa- 
vienību, bet gan cara imperiju), 
un SC ir tā partija, kas uzskatīja 

Staļina ļaudis jā, Hitlera ļaudis – nē
par vajadzīgu uz Eiropas Parla-
mentu sūtīt vienīgo cilvēku Lat-
vijas vēsturē, kuŗš ir notiesāts par 
valsts nodevību, proti, – Alfrēdu 
Rubiku.

Citādi kā par lielkrievu šovi-
nismu visu sacīto nosaukt nevar. 
Piedevām Nils Ušakovs to lieliski 
saprot. Pēc mūzeja apmeklējuma 
(kuŗa laikā viņš, starp citu, so  - 
līja, ka Rīgas dome atbalstu mū -
zejam nepārtrauks arī tagad, kad 
ekonomiskā situācija ir gana 
spiedīga) viņš žurnālistiem visai 
atklāti atzina, ka daudzi viņa at -
balstītāji par mūzeja apmeklē-
šanu paudīšot sašutumu, taču 
viņam – pilsētas galvam nederot 
tikai „lentīšu griešana un zoodār-
za apmeklēšana,” viņam esot jā -
piedalās visādos pasākumos. 

Viens šāds pasākums bija 
visnotaļ nesen. 13. oktobrī daži 
mūsu valsts iedzīvotāji svin die-
nu, kad Rīga tikusi „atbrīvota” no 
hitleriskās Vācijas kaŗaspēka. Šo -
gad pie tā dēvētā Uzvaras pie-
minekļa Pārdaugavā viņiem pie-
vienojās arī pilsētas galva. Oku-
pācijas mūzeja vizītes laikā viņš 
atzina, ka par to viņam nav bijušas 
ne mazākās šaubas, jo, lai arī 
Staļins Latvijā rīkojās slikti, pa -
domju militārie veterāni taču    
tur nav vainīgi. Un te nu mēs 
nonākam gan pie liekulības,      
gan arī pie plašāka ģeopolītiska 
jautājuma.

Jo cik priecīgs ir Rīgas domes 
priekšsēdis par dažādiem pa -
domju svētkiem Latvijā, tikpat  
noraidīgs viņš ir pret to vienu 
dienu, kuŗā tiek pieminēts Vāci-
jas kaŗaspēks. Runa, protams, ir 
par 16. martu. Tas ir notikums, 
kam ar pašu Latviešu leģionu sen 
vairs nav nekāda sakara, tā ir 

diena, kad Latvijas nacionālisti 
un ultranacionālisti piedzīvo sa -
vas ikgadējās desmit slavas mi -
nūtes, taču te tomēr ir jākonstatē, 
nozīmīgs fakts: „ja sarkanarmijas 
kaŗavīri ne pie kā nebija vainīgi, 
tad par nacistu vērmachta ka -
ŗavīriem ir jāsaka precīzi tas pats. 
Abos gadījumos tā būtu muļķī    ba. 
Par padomju zaldātu zvērībām 
Otrā pasaules kaŗa laikā ir sa -
rakstītas neskaitāmas grāmatas, 
un ne jau Staļins katram laupī-
tājam, izvarotājam un neģēlim 
stāvēja aiz muguras un deva 
instrukcijas. Savukārt Vācijas ka -
ŗavīri daudzos gadījumos nebija 
ne par matu labāki, ar viņu 
palīdzību hitleriskā Vācija, starp 
citu, nogalināja miljoniem ebrē - 
ju un citu tautību cilvēku.

Galveno sakāmo šai jautājumā 
man nākas atkārtot: Latvija būtu 
daudz labāka vieta, ja cilvēki … 
nu, negribu teikt, ka vajag aiz-
mirst vēsturi, bet vismaz to vairs 
nevajag celt paša svarīgākā jau-
tājuma godā. N. Ušakovs labi 
zina, ka viņa ballēšanās ar sarkan-
armijas veterāniem daudziem 
Latvijas iedzīvotājiem ir netīka-
ma. Tāpat viņš zina, ka latviešu 
nacionālistu maršēšana pa Rīgas 
centrālajām ielām ir gan dau-
dziem netīkama, gan arī atstāj 
iespaidu uz Latvijas starptautisko 
tēlu. Raugi, pirms kāda brīža 
Lielbritanijas ārlietu ministrs (!) 
publiski paziņoja, ka Latvijas 
polītiskā partija Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK Eiropas Parlamentā 
nav pieņemama, jo „tās biedri 
piedalās Waffen-SS piemiņas pa -
sākumos”. Ministrs tika sabārts 
un sakaunējās, bet tas vien, ka 
šāda doma viņam ienākusi prātā, 
liecina, kā Latvijas tēls ir veido   -

jies citur pasaulē.
Taču vēl būtiskāka par Lielbri-

taniju šajā gadījumā ir Krievija,  
jo Nila Ušakova rīcība, kopš      
viņš kļuvis par pilsētas galvu, rei-
zēm ir šķitusi gluži vai Kremļa 
režisēta. Kādu brīdi bijis Mas-
kavā, N. Ušakovs paziņoja, ka 
Rīgā vairs nav vajadzīga Džohara 
Dudajeva gatve. (Dž. Dudajevs 
bija čečenu militārists, kas Balti-
jas valstīs kļuva populārs pēc tam, 
kad, būdams PSRS kaŗaspēka ko -
mandsastāvā, atteicās uzbrukt 
civīliedzīvotājiem.) Tātad – Krem-
     ļa diktātoriem ir tiesības diktēt 
ielu nosaukumus citas suverēnas 
valsts galvaspilsētā. Protams, tas 
nav tikpat traki kā, piemēram, 
okupēt citas suverēnas valsts ter-
ritorijas un tad tās pasludināt par 
„neatkarīgām” valstīm, kā Krie-
vija to ir darījusi Gruzijā, un 
tomēr. Vasarā, kad Rīgā notika 
pilsētas svētki, Ušakova vadītā 
pašvaldība ar ļoti lielu steigu 
pilsētas centrā uzlika pieminekli 
dzejniekam Aleksandram Puš-
kinam. Ģeniāls dzejnieks, taču 
cilvēks, kam ar Latviju nav ne 
vismazākā sakara. Arī tas ir 
rādītājs.

Taču pats trakākais - flirtēšana 
ar Kremli un tā caru Vladimiru  
ir pārsviedusies no mūsu valsts   
tā dēvētajām „kreisajām” parti-
jām uz citām polītiskām struk-
tūrām, un te pirmām kārtām jā -
runā par „Tautas” partiju. Lasītāji 
droši vien būs dzirdējuši, ka  
pirms kāda brītiņa partijas kād-
reizējais vadītājs un valsts Mi -
nistru prezidents Aigars Kalvītis 
bija aizbraucis uz Maskavu un, 
starp citu, pavakariņoja ar caru 
Vladimiru. Pārbraucis mājās, 
kādreizējais „stabilitātes garants” 

atļāvās strupi paziņot, ka nevien-
am nav nekāda darīšana, ko viņš 
ar caru Vladimiru runājis, un vis-
pār tie, kuŗi par to interesējas, 
acīm redzot ir tikai skaudīgi, jo 
viņiem šāda tikšanās nav „spī-
dējusi”.

Runa te ir nevis par skaudīgu-
mu, bet par izbrīnu gan. Cars 
Vladimirs ar latviešiem ikdienā 
nemēdz tikties, pat ar gluži ofi-
ciālām amatpersonām ne. Jautā-
jumā par Abreni viņš reiz atļāvās 
pateikt, ka Abrenes vietā Latvija 
no Krievijas dabūšot „beigta ēze-
ļa ausis”. „Tautas” partija ir skaidri 
ekonomisks veidojums, nule tās 
veidotājs Andris Šķēle atkal ir 
izrāpies no „ierindas biedra” sta-
tusa un grasās kļūt par partijas 
vadītāju un galveno kandidātu 
nākamā gada Saeimas vēlēšanās. 

Tandemā ar A. Šķēles bieži un 
skaļi paustajām pārdomām par 
lata devalvēšanu, kas kalpotu      
ne jau Latvijas iedzīvotāju inte-
resēm, šī ir visnotaļ bīstama 
situācija. Un tieši šajā sakarā ir 
jādomā arī par Nilu Ušakovu un 
viņa draudzēšanos ar padomju 
veterāniem. Runa ir par simbo-
liem. Rīgas domes priekšsēdis 
Okupācijas mūzejā vēl atļāvās 
paziņot, ka tad, ja PSRS kaŗaspēks 
nebūtu atbrīvojis Latviju, pat-
laban nekādas Latvijas un latvie-
šu tautas vairs nebūtu. Tā nu ir 
klaja bezkaunība, kaut vai tā  pēc, 
ka tad, ja Hitleram būtu iz  devies 
uz paliekamu laiku iekaŗot Bal-
tiju, mūsdienās, visticamāk, ne- 
būtu arī ne Krievijas, ne krievu 
tautas. Taču vēsture ir iegrozīju-
sies citādi, un situācija, kad viena 
daļa mūsu polītiskā spektra to 
cenšas mainīt un noliegt, mums, 
Latvijas patriotiem, ir jābūt ļoti, 
ļoti uzmanīgiem. 

Kārlis Streips

Berlīnes mūŗa kri-
  šana 1989. gada      
9. novembrī iezī-
mēja t.s. sociālis-
tiskās nometnes 
(komūnistiskā lē -
ģeŗa) sabrukumu 

visā Eiropā. 
Šī patiesi pasaulvēsturiskā mo -

menta priekšspēle būtu iedves-
mas avots jaunam Šēkspīram.

Starp Oderas un Elbas upi 
izveidotajā padomju okupācijas 
zonā (SBZ) Staļins lika 1949. ga    -
da 7. oktobrī proklamēt māks  lī-
gu, pat pretdabisku veidojumu - 
Vācijas Demokratisko (!) Re -
publiku (DDR). Tas praktiski bija 
okupācijas režīms, jo DDR pa -
stāvēšana nebūtu iespējama bez 
400 000 padomju kaŗavīru klā-
tienes. Tiesa, ar laiku tur sasti   -
ķēja pašiem savu vāciski-marksis-
tisku kaŗaspēku - Nacionālo tau-
tas armiju (NVA), kuŗai pat ie -
rādīja nozīmīgu lomu Vakarei-
ropas iekaŗošanā, ja izceltos Tre-
šais pasaules kaŗš. Bet ne jau šie 
zaldātiņi saturēja kopā krop    līgo 
austrumvācu strādnieku-zem-
nieku (!) republiku. Ulbrichta un 
Honekera režīma mugurkauls 
bija vismaz kāds pusmiljons ziņu 
pienesēju jeb okšķeŗu, ku   ŗus 

Berlīnes mūŗa krišana - gaišs brīdis Eiropas vēsturē
nodarbināja un virzīja Stasi 
(Staatsssicherheit) - vietējais čekas 
variants, kuŗa efektīvitāte iedzī-
votāju izsekošanā un kontrolē 
pārsniedza padomju KGB sa -
sniegumus. Te lieti noderēja vā -
ciskais pedantisms un rūpī gums...

Taču viņpus Elbas plauka un 
zēla īsteni demokratiskā, tautas 
vēlētā Vācijas valsts, un gadu  
gaitā trīsarpus miljoni vāciešu 
bēga no SBZ resp. DDR, un, kad 
turienes režīms draudēja palikt 
bez darbaspēka, 1961. gada au -
gustā sāka celt žogu ap brīvās 
Rietumberlīnes parametru un  
gar līniju, kas šos rietumu sek-
torus atdalīja no Austrumber   -
līnes - DDR galvaspilsētas. Kopā 
156 + 43 = 199 kilometrus gaŗš 
betona mūris, kuŗa uzdevums 
bija - nevienu nelaist ārā no “cir-
kuļa un āmura” valstības. Ul -
brichta-Honekera režīmam pie-
tika bezkaunības, lai šim mons-
tram dotu nosaukumu - Anti-
faschistischer Schutzwall - anti-
fašistiskais aizsargvalnis!

Un tomēr nekas nav mūžīgs, 
ASV prezidentam Ronaldam Rē -
genam izdevās nokausēt Krem   -
ļa dižvalsti, Michails Gorbačovs 
bija spiests atslābināt skrūves,    
un 1989. gada rudenī iezīmējās 

DDR agonija. 7. oktobrī Aus-
trumberlīnē notika NVA parāde, 
svinot šīs nožēlojamās repub    -
likas 40 gadu jubileju. “Prole-
tāriskie” vācu zaldātiņi bija tērp  - 
ti mundieŗos, kas atgādināja Liel-
vācijas vērmachta brašuļu ietēr-
pu, un viņu marša solis atsauca 
atmiņā 1939. gada 20. aprīli, kad 
Berlīnes parādē par godu Liel-
vācijas fīrera 50. dzimšanas die-
nai piedalījās slīmesti no Leib-
standarte Adolf Hitler. 

Ak vai, šī 40 gadu jubilejas 
parāde faktiski bija Kremļa sa -
telītvalsts bēŗu gājiens. Dikti 
“partejiskā” DDR rakstnieka Ste-
fana Hermlina dēls Andrejs, kuŗš 
tajās oktobŗa dienās bija ne tikai 
mūziķis, bet arī tikko aizplīvu     -
rots disidents, šomēnes Berlīnes 
avīzē taz (Tageszeitung) aizrāvīgi 
apraksta draudīgās apokalipses 
gaisotni, kas 1989. gada 7. okto-
brī, vakarā pēc pieminētās jubi-
lejas parādes, valdīja glaunajā 
Palast der Republik, kur pulcējās 
DDR varasvīri - polītbiroja lo -
cekļi, ministri, ģenerāļi, galma 
kliķes pārstāvji. 

Svinīgajai sapulcei sekoja svēt-
ku koncerts un ballīte, kuŗai 
uzspēlēja Andreja Hermlina or -
ķestris. 

DDR 40 gadu jubilejas goda 
viesis Michails Gorbačovs jau 
pasteidzās aizlavīties, izmanto      - 
jot pazemes eju, kas bija projek-
tēta, kad šo lepno celtni būvēja. 
Pēdējie pāŗi vēl dejoja, kad 
Andrejs Hermlins ieraudzīja, ka 
zālē pie liela apaļa galda palicis 
sēžam kāds vientuļš vīrs. Tas bija 
DDR diktātors Erichs Honekers. 
Viņš sēdēja sagumis, skatiens kā 
izdzisis. 

Vēl tai pašā jubilejas vakarā 
demonstrantu grupas, spītējot 
Tautas policijai (Vopo), pulcējās 
netālu no Palast der Republik, 
skandējot Wir sind das Volk! 
(Tauta esam mēs) un prasot darīt 
galu režīma patvaļai. 

Austrumvācijas iedzīvotāju ne -
miers augtin auga, Leipcigā no -
tika īsti masu mītiņi, un novem-
bŗa sākumā vadzim vajadzēja 
lūzt. 

Devītā novembŗa vakarā kāds 
no DDR valdošās partijas po -
lītbiroja locekļiem samulsa, kad 
žurnālisti viņam jautāja, kad 
stāsies spēkā solītie “ceļošanas 
atvieglojumi”, un viņam pa-   
spruka īgna replika: “Nu kaut   
vai tūlīt uz vietas!” 

Tas bija liktenīgais brīdis: šie 
apjukumā noburkšķētie vārdi 

tūlīt kļuva zināmi urbi et orbi 
(pilsētai un pasaulei), un milzī   -
gas cilvēku masas sāka plūst uz 
t.s. caurlaižu birojiem, atgrūžot 
malā pārsteigtos DDR policis -   
tus un robežsargus, kas par “jau-
najiem noteikumiem” neko 
nezināja. 

Der Spiegel-TV operātors 
iemūžināja ainu, kad pati pir- 
mā sieviete, kas nāca laukā no 
caurlaižu biroja gaiteņa, ieklie-
dzās nevaldāmā priekā, apjē      - 
dzot, ka viņa beidzot brīva! Un 
aiz viņas jau drūzmējās daudzi 
tūkstoši, taurēja simtiem brau- 
cēju savos primitīvajos Trabant 
vāģīšos. 

Līdztekus Autsrumvācijas ko- 
mūnisma norietam apdzisa sar-
kanās zvaigznes Polijā un Čecho-
slovakijā, Ungārijā un Bulgārijā, 
un tikai Rumānijā lija asinis,       
kad gāza Čaušesku tiranniju. 

Berlīnes mūŗa krišanai sekoja 
pēcspēle Padomju Savienībā, kas 
vainagojās ar PSRS sabrukumu 
pēc apaļiem diviem gadiem. Bet 
tas jau ir cits stāsts.

Visi, kam dārga brīvā Eiropa,   
9. novembri svinēs kopā ar 
berlīniešiem.

Franks Gordons
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No 2. oktobŗa līdz 1. novem-
brim Latvijas Nacionālajā māks-
las mūzejā apskatāma norvēģu 
rakstniecības klasiķa Knuta 
Hamsuna 150. gadskārtai veltīta 
izstāde „Klātbūtne. Hamsuns Lat-
vijā”. Izstādes zinātniskā konsul-
tante ir 2006. gadā izdotās mono-
grafijas „Ibsens Latvijā” autore, 
Daugavpils universitātes profe-
sore, Dr. philol. Maija Burima. 
No 27. līdz 29. augustam profe-
sore piedalījās pirmajā starptau-
tiskajā Hamsuna konferencē 
Oslo. 

Kā Norvēģijā un pasaulē        
tiek svinēta Knuta Hamsuna 
150. gadskārta?

2009. gads Norvēģijā pasludi-
nāts par Hamsuna gadu. Sarī-
kojumus Norvēģijā koordinē 
Norvēģijas Nacionālā bibliotēka, 
tāpēc šogad gandrīz katru mēne-
si tur notiek šim norvēģu rakst-
niecības klasiķim veltīti sarīko-
jumi. Hamsuna nāves dienā 19. 
februārī Norvēģijas Nacionālajā 
bibliotēkā  atklāja Hamsunam 
veltītu izstādi. Nesen šajā biblio-
tēkā ir nonākusi liela Hamsuna 
materiālu kollekcija, kas iegūta ar 
Hamsuna biografa Ingara Šletena 
Kollūena starpniecību (apgādā 
„Atēna” 2008. gadā latviešu tul-
kojumā tika izdota viņa mono-
grafija „Knuts Hamsuns. Dzīve, 
daiļrade un laiks”). Svarīgākais 
impulss Kollūenam, lai par Ham-
sunu sarakstītu biografisko ap- 
cerējumu, bija ap 2004. gadu no 
Hamsunu ģimenes, konkrētāk, 
no Hamsuna mazmeitas Vikto-
rijas jauniegūtie archīvi. Līdz     
tam neviens šos archīvus nebija 
redzējis.

 Kad Kollūens bija Latvijā, man 
šķita svarīgi uzdot jautājumu, 
kāpēc tieši viņam izdevies iegūt 
Hamsunu ģimenes uzticību un 
saņemt līdz šim neatklātos do-
kumentus. Viņš sev raksturīgajā 
provokātīvajā manierē man at- 
bildēja, ka „laikam tāpēc, ka esmu 
ļoti šarmants”. Par šādu archīvu 
eksistenci literātūrzinātnieki – 
Hamsuna pētnieki bija nojautuši. 
Man arī bija aizdomas, ka šāds 
archīvs eksistē, jo nekur nebiju 
atradusi tulkotāja un literāta       
Teodora Lejas-Krūmiņa vēstules 
Hamsunam. Biju pārliecināta, ka 
tās kaut kur ir. Vēstules ir rakstī-
tas 30. gadu otrā pusē, un Ham-
suns bija ļoti rūpīgs un glabāja 
savu saraksti. Teodora Lejas-
Krūmiņa vēstules patiešām bija 
šajā Kollūena atrastajā archīvā, un 
pašlaik tās Rīgā var apskatīt  
Hamsunam veltītajā izstādē. Es 
sāku meklēt Teodora Lejas-Krū- 
miņa pēctečus – viņam ir trīs bēr-
ni, visi ir dzīvi, vienu no viņiem 
sauc Knuts Jūnijs, un arī viņš bija 
ieradies uz izstādes atklāšanu 
Nacionālajā mākslas mūzejā 
Rīgā.

 Kollūenam uzticētajā archīvā ir 
daudz materiālu, kas saistīti ar 
Hamsuna polītiskajiem uzska-
tiem 30. gadu otrā pusē un 40. 
gados. Kollūens pētīja šo archīvu 
kā publicists un caur polītisko 
prizmu. Pavisam citas vērtības  
tur ieraudzītu literātūrzinātnieki, 
ja jaunatrastos materiālus pētītu 
caur aistētisko prizmu un ja lū- 
kotos uz Hamsunu kā uz rakst-
nieku. 

Viss, kas saistās ar Hamsuna 
vārdu, ir dzīvs, provokātīvs un 

Viss, kas saistās ar Hamsuna vārdu, ir dzīvs, 
provokātīvs un pulsējošs

Hamsuna 150. gadskārta Latvijā un pasaulē

pulsējošs. Hamsuna gads Nor-
vēģijā saistās arī ar teātri. Dažā-
dās Norvēģijas vietās šogad in- 
scenēti un iestudēti četri Hamsu-
na romāni. Šogad Norvēģijā pir-
moreiz laista klajā Hamsunam 
veltīta jubilejas monēta un past-
marka. Bija lielas diskusijas par to, 
vai nenosaukt Hamsuna vārdā 
kādu vietu  Oslo – ielu vai lauku-
mu. Diskusijas norvēģu sabiedrī-
bā bija tik smagas, ka neviena 
vieta Hamsuna vārdā netika 
nosaukta. 

Norvēģijas ziemeļos attieksme 
pret Hamsunu ir daudz lojālāka 
nekā Norvēģijas dienvidos. Ham-
suna biedrība Hamarojā, ko vada 
profesori no Trumses universitā-
tes, katru otro gadu rīko Ham-
suna seminārus. Tajos ir lieterāri 
priekšlasījumi, ne ļoti akadēmiski, 
bet plašākai klausītāju auditorijai. 
Piedalījos Hamsuna seminārā 
2002. gadā ar lasījumu par Ham-
sunu Latvijā. Hamsuna biedrība 
ir ļoti lojāla Hamsunam. Tā raugās 
uz viņu kā uz mākslinieku. Dis-
kusijas Oslo presē par un ap Ham-
sunu joprojām ir ļoti spēcīgas. 
Man uzdāvināja šī rudens nor-
vēģu laikrakstus par Hamsunu – 
Hamsuns un blakus kāškrusts... 
Arī Norvēģijas vēstniecība Latvi-
jā neieteica pārstāvjiem no Lat-
vijas braukt uz Hamsuna 150. 
gadskārtas sarīkojumiem Nor-
vēģijā, vienīgi atsūtīja mums 
Hamsuna konferences mate-
riālus ar neitrālu komentāru – 
jums zināšanai.

Rakstniece Nora Ikstena vada 
Jauno rakstnieku akadēmiju, un 
mums bija izsludināts konkurss 
jaunajiem rakstniekiem par viņu 
darbiem kā parafrazi par Ham   -
suna motīviem. Ļoti interesanti 
teksti, biju konkursa komisijā un 
tos lasīju. Uzvarēja ļoti jauka jau-
niete Justīne Kļava. Justīnei un 
Norai Ikstenai  balvā tika piešķirts 
brauciens uz Hamarojas festivālu 
un amerikāņu architekta Stīvena 
Hola (Steven Hall) projektētā 
Hamsuna centra atklāšanu Ha- 
marojā 2009. gada 4. augustā. 

Jūs piedalījāties Oslo uni-
versitātes rīkotajā starptau-
tiskajā Hamsuna konferencē...

Šogad biju divās lielās kon-
ferencēs par norvēģu rakstnie-
cības klasiķiem. Viena bija veltīta 
Ibsenam. Katru trešo gadu notiek 
starptautiskais Ibsena kongress, 
un šogad tas bija Ķīnā, – ļoti aug-

sta līmeņa ziņojumi, ļoti daudz 
jaunu atziņu akadēmiskā laukā. 
Ibsens norvēģiem ir klasiķis,   
kuŗa statuss nav diskutējams. 
Starptautiski atzīta literārā un 
teātŗa ikona. Otra konference bija 
veltīta Hamsunam – tā bija pirmā 
šāda mēroga Hamsunam veltīta 
starptautiskā konference. Līdz 
tam bija rīkoti tikai Hamsunam 
veltītie populārzinātniskie se- 
mināri Hamarojā.  Būtībā tā bija 
pirmā reize pēc Otrā pasaules ka- 
ŗa, kad par Hamsunu tika disku-
tēts akadēmiskā līmenī, un             
tas notika Oslo universitātē. To- 
mēr pārsteidza, cik ātri tika slēgta 
pieteikšanās uz šo konferenci, 
citiem vārdiem, tā kļuva par slēg-
ta tipa akadēmisko konferenci.  
To ierobežoja līdz 75 dalībnie-
kiem - gan referentiem, gan klau-
sītājiem. 

Kāpēc Hamsunu pieņem Lat-
vijā, kāpēc mums nav tik svarīga 
viņa polītiskā pagātne? Droši vien 
tāpēc, ka mums šādu „stāstu” ir 
krietni vairāk. Norvēģu rakstnie-
cībā ir tikai viens Hamsuns ar 
na  cistisku pagātni, bet mums ar 
„mazliet” citu pagātni ir Vilis 
Lācis, Anna Sakse un daudzi citi. 
Anna Sakse joprojām ir Latvi  jas 
skolu chrestomatijās. Norvēģijā 
skolu chrestomatijās nav Ham-
suna. Mēs patlaban ar Latviešu 
valodas apguves aģentūru veido-
jam mācību grāmatu - kā papild-
līdzekli skolām, lai integrētu lat-
viešu lieterātūras apguvē vairāk 
cittautu autoru, un tur ir iekļauts 
Hamsuns. Kad to uzzināja nor-
vēģi, viņi bija ļoti pārsteigti – 
viņiem skolu programmās Ham-
suna nav, bet jums ir! 

Šai pirmajai Hamsuna konfe-
rencei bija ļoti augsts akadēmis-
kais līmenis. Joprojām jūtama 
polītiskā aspekta klātiene Ham-
suna interpretēšanā. Simptoma-
tiski, ka Hamsuna starptautis- 
kajā konferencē piedalījās visu 
paaudžu norvēģu literātūras pēt-
nieki – gan tie, kas par Hamsunu 
raksta jau kopš 20. gadsimta 50. 
gadiem, gan tie, kas viņu pētī pat-
laban. 

 Zīmīgi, ka Hamsunu patlaban 
ļoti daudz pētī Amerikas Sa- 
vienotajās Valstīs un Lielbrita-
nijā. Tur viņa daiļrades pētniecība  
ir ļoti sistēmatiska. Konferencē 
bija arī trīs Krievijas pārstāvji. 
Krievi savulaik ļoti daudz tul- 
koja Hamsunu. No Latvijas 

konferencē Oslo bijām mēs di- 
vas –  Agnese Mortukāne no 
Latvijas Universitātes un es. Viņa 
lasīja referātu par Hamsuna ie-
tekmi Jāņa Jaunsudrabiņa dar-
bos, galvenokārt romānā „Kapri” 
(1939),  savukārt es referēju par 
Hamsunu kā ikonu Latvijas 
kultūras telpā līdz 1940. gadam. 

Jūs bijāt Latvijā apskatāmās 
izstādes „Klātbūtne. Hamsuns 
Latvijā” kurātore, vienu šīs iz- 
stādes pārsteigumu jūs jau 
minējāt – Hamsuna un Teodora 
Lejas-Krūmiņa zudušo saraksti. 
Vai bija arī kādi citi pārstei-
gumi, šo izstādi veidojot? 

Nāca klāt daudz jaunu mate-
riālu un arī pārdomu. Pirmā 
Hamsuna publikācija Latvijā bija 
viņa raksts „Literārā kustība 
Norvēģijā”, kas avīzē Dienas Lapa 
1894. gadā  ievietota bez autora 
norādes. Iespējams, publicēšanai 
to izraudzījies Rainis. Raini acīm-
redzot saistījis tas, ka viņam ne- 
pazīstams norvēģis ir atļāvies kri-
tizēt Ibsenu.  Divus  gadus vē-    
lāk – 1896. gadā – šo pašu rakstu 
pārpublicēja Baltijas Vēstnesis jau 
ar minētu Hamsuna vārdu. 

Izrādās, ka Teodora Lejas-
Krūmiņa bērniem ir saglabājušās 
Hamsuna fotografijas, ko viņš 
tulkotājam sūtījis personiski, ar 
novēlējuma uzrakstu un arī 
publicēšanai „Grāmatu Drauga” 
izdotajos Hamsuna Kopotajos 
rakstos. Divas no tām redzamas 
šajā izstādē. Kārļa Padega 1939. 
gadā zīmētais divpadsmit Ham-
suna tēlu cikls ir nozīmīgākais 
norvēģu rakstnieka iedvesmotais 
mākslas darbs Latvijas tēlotāj-
mākslā, un tas ir centrālais šīs 
izstādes apskates objekts.

Izstādē apskatāmi Hamsuna 
oriģinālie rokraksti no Norvēģijas 
Nacionālās bibliotēkas krāju-
miem. Mums ir ļoti laimējies, ka 
esam ieguvuši izstādīšanai šos 
rokrakstus, jo norvēģiem tie ir  
ļoti dārgi. Norvēģijas Nacionālā 
bibliotēka seko līdzi tam, kur 
izsolēs tiek pieteikti Hamsuna 
rokraksti, un pērk tos par milzī-
gām summām, saskaņojot ar 
īpašniekiem jau iepriekš, lai iegū-
tu pirkuma tiesības, jo šo rokrak-
stu mednieku un kollekcionāru 
pasaulē ir daudz. Par dažiem 
Hamsuna romāniem ir zināms, 
ka manuskripti  saglabājušies, bet, 
kur tie ir, nav zināms. Daudzi 
materiāli joprojām ir privātās 
kollekcijās. Un tāpēc norvēģi ar 
lielu pietāti izturas pret katru 
materiālu, ko viņi izlaiž no savām 
rokām, un diez vai šogad pasaulē 
vēl bija kāda valsts, uz kuŗu viņi 
būtu sūtījuši Hamsuna manu-
skriptu oriģinālus no Norvēģijas 
Nacionālās bibliotēkas Retumu 
nodaļas. Rokrakstus uz Latviju 
atveda īpašs kurjērs.

Zīmīgi, ka izstādes atklāšanā 
mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs 
man pastāstīja – viņam ir intervija 
ar Imantu Ziedoni, kuŗā dzejnieks 
atzīst, ka visas viņa daiļrades 
pamatā ir Hamsuns. Hamsuns 
viņu provocē rakstīt, Ziedoni 
uzrunājis tieši romāns „Zemes 
svētība” – tāpēc viņš savos darbos 
pievērsies lauku un dabas tema-
tikai.

Kādi Hamsuna manuskripti 
šobrīd apskatāmi Rīgā? 

Romāna „Klaidoņi” manu-
skripts, un tas mūs interesē, jo 
šajā romānā  pieminēta Rīga. At- 
ceļojis viss manuskripts, bet 
izstādē redzama itieši tā lappuse, 
kuŗā pieminēta Rīga. Atvests arī 
romāna „Sēgelfosas pilsēta” ma-
nuskripts, kas rakstīts uz „Mis-
tēriju” korrektūras lapu otrās 
puses. Atvestas  Hamsuna pie-
zīmes uz Gildendāla apgāda vi- 
zītkartes. Tā ir lapiņa, kas aplieci-
na, ka pirms nosaukuma „Ze- 
mes svētība” Hamsuns  romānam 
meklējis arī citus nosaukumus. 
Viens variants, kas uz  lapiņas 
minēts, ir bijis „Jaunsaimnieki”, 
otrs variants ir „Zemes mokas”. 
Uz Rīgu atvesti arī romānu   
„Bads”, „Mistērijas”, „Pāns” un 
„Viktorija” pirmizdevumi nor-
vēģu valodā. 

Veidojot izstādi, mēs noteikti 
vēlējāmies parādīt Hamsuna uz -
tveri latviešu trimdā, jo no 1945. 
līdz 1977. gadam Hamsuns ir 
viens no tiem rakstniekiem, ko 
latviešu cilvēks, dodoties trimdā, 
ielicis savā „intelektuālajā ko-  
ferī”. Latviešu trimdā Hamsuna 
darbus sāka izdot, viņam vēl dzī-
vam esot, – 1951. gadā Konstan-
tīna Raudives tulkojumā iznāca 
Hamsuna beidzamais, 1949. ga- 
dā tapušais darbs „Pa aizaugušām 
tekām” (drīzumā apgāds „Man-
sards” gatavojas izdot šī Hamsuna 
darba pilnīgi jaunu tulkojumu). 
Trimdā iznākušas kopumā 17 
Hamsuna grāmatas, daudzas ļoti 
grezni illustrētas, piemēram, ro- 
māna „Bads” 1971. gada izde-
vums „Grāmatu Drauga” apgādā 
ar Gvido Brūvera illustrācijām. 
Viena no tām grezno arī Ham- 
suna 150. gadskārtai veltītās 
izstādes brošūru Rīgā. 

Arī Rīgā nesen notika Ham-
sunam veltīta zinātniskā kon-
ference 

Jā, konferences nosaukums    
bija „Knuts Hamsuns. Laika bal-
sis un atbalsis”. No Baltoskan-
dijas akadēmijas Lietuvā atbrau-
ca profesors Silvestrs Gaižūns. 
Viņš stāstīja par Pāna mītu 
lietuviešu un latviešu kultūrā.    
No Latvijas Kultūras akadēmijas 
referēja profesors Raimonds Brie-
dis. Viņš stāstīja par Hamsuna 
leģendu latviešu grāmatniecībā. 
Bija vairāki referāti salīdzinā-   
mās literātūras aspektā: Hamsuns 
un Kiplings, Hamsuns un Jaun-
sudrabiņš, Hamsuns un Gunars 
Janovskis. Mans referāts bija par 
Hamsuna uztveri Latvijā no 
pirmsākumiem līdz 1940. ga- 
dam. Konferenci atklāja Norvē-
ģijas vēstnieks Latvijā Jāns Grēv-
stads (Jan Grevstad), Latvijas Kul-
tūras akadēmijas rektors prof. 
Jānis Siliņš un Daugavpils uni-
versitātes Humānitārās fakultātes 
dekāne asoc. prof. Valentīna Lie-
pa. Konference notika 16. oktobrī 
Swedbank galvenajā ēkā „Saules 
akmens” Rīgā. 

Patlaban rakstu grāmatu „Ham-
suns Latvijā” un vēlos aicināt 
avīžu Laiks un Brīvā Latvija 
lasītājus - ja vien jums ir sa- 
glabājušās atmiņas par Hamsu- 
na uztveri trimdā, aicinu tās      
sūtīt man, e-pasta adrese maija.
burima@du.lv.

Sarunu pierakstījis 
Jānis Andersons
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„Mansards” laidis klajā Juŗa 
Kronberga dzejas izlasi „Trim-    
das anatomija”.  Tajā atlasīti dzejo-
ļi no vairākiem Stokholmā un  
Rīgā izdotiem krājumiem un arī 
dzejoļi, kas publicēti ārpus krā-
jumiem.

„Trimdas anatomijā” aptverts 
plašs laikposms no pag. gs. 60. ga- 
du beigās līdz mūsdienās tapušiem 
dzejoļiem, kuŗos ienāk šāviņos 
saārdītā, nemieros plosītā pasaule. 
Sešdesmito gadu nogale daudzos 
pasaules valstu kalendāros ie- 
rakstīta ar asinīm. 

Atcerēdamies šo laiku, J. Kron-
bergs  priekšvārdā raksta: „Es ne- 
būt nedomāju un nekad neesmu 
domājis, ka dzejai jābūt tikai po- 
lītiskai. Taču – arī polītiskai. Tā 
man pietrūkst. Šodien. Latviešu 
dzejā.” Visu izlases pamatnoskaņu 
veido un kopā satur trimdai un 
identitātei veltītas pārdomas. Bieži 
vien tās ir kā asprātīgas rotaļas ar 
izplatītiem saukļiem, kur kopā vie-
nā apziņas gultnē satek komiskā, 
traģiskā, ar svešatni nesamieri- 
nāmā un arī gudra citas reālitātes 
pieņemšana mītnes zemē, nevis  
lai tai pakļautos, bet varbūt lai at-
rastu, pārbaudītu un nostiprinātu  
savu īsteno piederību. Piemēram, 
dzejolī, kas veltīts „Eljas” 50. kon-
gresam, arī dzejolī „Latviju lat-

Esamības vētras acī

viešiem” dzejnieks kā virtuozs vir-
ves dejotājs balansē starp svētiem 
jēdzieniem un ironiju par svēt-
svinīgu stīvumu, tomēr, manu-
prāt, J. Kronberga zobgalība it kā 
nosargā svētumu no devalvācijas, 
tā ir    kā profilakse pret salka-   
nību un banālitāti.

Latviju Latviešiem /Krieviju Krie-
viešiem /Vīriju Sieviešiem/Sieviju 
Vīriešiem /Āriju Āriešiem/ Afriku 
Mellīšiem.

Tādā pašā aušīgā azartā iegājis, 
dzejnieks apsola „Hitleru Nacis-
tiem” un vēl pāris rindu tālāk Pēr-
konu Krustiešiem / Krustiešus Vā- 
ciešiem /Vāciju Vāciešiem/ Poliju 
Vāciešiem /Latviju Vāciešie ...pied. 
Latviešiem.

Nav izslēgts, ka ar šādām lite-
rārām rotaļām dzejnieks arī dažus 
nokaitinājis līdz baltkvēlei, it seviš-
ķi tos, kas nesaprot, ka dzejnieks 
ironizē par lielvalsts dižo apetīti 
pēc citām zemēm.

Neremdināmu un spēcīgu vilk-
mi pēc dzimtenes apliecina dze-
jolis „Stokholmas siena tirgus 
halle”. Tas notiek ar pazīstamām 
tēlainām reālijām – biezpiens, skā-
bēti kāposti, nēģi kubuliņā un 
lauku rupjmaize, kas nopērkama 
igauņu stendā Stokholmas siena 
tirgū, maize, protams, atgādina 
Latvijas klaipu smaržu. Tas dzej-
niekam jau no zēnības nozīmējis 
daudz vairāk nekā ēšanas prieki, jo 
atgādina tēvzemi, kuŗu „atšķirībā 
no maizes / nevar sagriezt šķēlēs”. 
Dzejolī maizes jēdziens izaug par 
nozīmīgu, sāpīgu zaudētās dzim-
tenes tēlu, ko viņš sevī nesis jau 
kopš bērnības, kaut gan dzimis un 
skolojies svešumā. Dzejolis izskan 
ar svarīgu atskārsmi, ka brīnumai-

no smaržu un garšu atmiņas - tā ir 
stateniska kustība / Mans mūžs ir 
līmeniska /Un tur,/ šo abu kustību 
sadursmes virpulī,/ manas esamības 
vētras acī/ es turpinu, es pārtopu,/ 
es/turpinu / pats/ savu/ tapšanu.

Tikpat atraisīti un rotaļīgi, bez 
smagās pārdomās rauktas pieres 
dzejolī „Brīvības” izšķiļas cita 
svarīga atziņa: „Visi brīvības cīnītāji 
/nav brīvības cienītāji.” Tā nu ir 
līdz mielēm Latvijas dzīvē apjausta 
skumja patiesība. 

„Trimdas anatomijas” nodaļā In 
memoriam skumjas un apvaldītas 
bēdas par amata brāļu, māsu, 
draugu, tuvinieku un vecāku aiz-
iešanu izteiktas vienkāršās un to- 
mēr neparastās vārdformās, līdzī-
bās, filozofiskos vispārinājumos, 
dzejas tēlos. Rakstniekam Ervī-
nam Grīnam veltītā piemiņas dze-
jolī J. Kronbergs  saka - viņa draugs 
esot nevis nomiris, bet tikai pārlē-
cis pāri apvāršņa līnijai. Daudz 
neparastu pārdomu, samierino-
ties ar nepielūdzamo, izskan arī 
veltījumos Andrejam Irbem, Vil-
nim Zaļkalnam, Dzintaram Sodu-
mam, kas atdusas Ikšķiles kapos.

Atmiņas par Māri Čaklo „iznirst 
kā haizivis” dzejolī „Māŗa balss”. 
Tajā klausoties, J. Kronbergs saka: 

pleca sajūta apziņa ka spēlējam /  
tai pašā blūzsbendā / kuru laika 
gaita neapklusinās. Par neaizpil-
dāmo tukšumu, ko dzejnieks jūt 
pēc mātes aiziešanas mūžībā, 
dzejolī „Nebūtības izplatījumā” 
viņš raksta: Nevar novilkt robežu  
starp to, kā nav, / Un to, kā nekad 
nebūs. Viss pieskaŗas ar sāpīgu at- 
gādinājumu: Pulkstenis uz galda 
vairs nerāda viņas laiku / Čības uz 
grīdas vienas pašas / Lēni tipina 
turp un atpakaļ.

Dzejā, kas tapusi pēc 1975. ga- 
da, kad J. Kronbergs pirmo reizi 
apmeklēja Latviju, dzimtenes jē- 
dziens tverts arī pretrunās un 
iedibināto priekšstatu nesaderībā, 
ko dzejnieks apjauš, stāvot jūras 
vai Daugavas krastā: Baltijas jūra, 
Miera jūra -/ rokasgranātas, nevis 
medūzas/ izskalojas tavos krastos.

Droši vien pēc šādām pastai-
gām tēvzemē dzejnieks drudžaini 
cenšas apjēgt: „Kas tad es esmu?” 
Uz to viņš spožā, neatkārtojamā 
pašironijā atbild ar jautājumu:   
„Vai apjukusi muša Krievijas logā 
uz Rietumiem?”

Grāmata izdota ar Valsts KKF 
atbalstu, mīkstos vākos, 199 lpp. 

Mākslinieka Egīla Kronberga 
apdare.

Irēna Lagzdiņa 

Kas no citu cilvēku veikumiem 
jebkuŗu no mums visīstāk uzru-
nā? – Liekas, tas ir jaunais, svaigais, 
vēl nebijušais, taču nepārspīlētais 
un ne „kliedzoši” oriģinālais. Vē- 
lamies neparasto, ko no pārmērī-
bas pasargā apdāvināta veicēja 
mēra izjūta.

Šīm mērauklām lieliski atbilst 
Amerikā dzīvojošā mūsu tautības 
architekta Gunāra Birkerta (dz. 
1925. g.) celtnes, meti, projekti, kas 
skatāmi šogad izdotā augsta pres-
tiža lielformāta albumā ar tekstu 
angļu valodā. Viņa celtnes ir pie-
tiekami „citādas”, lai tās pievērstu 
sev uzmanību, un pietiekami   
grandiozas, lai iederētos zemē,     
kur viss ir liels, bet tās, kā latvieši 
mēdz teikt „neizgāžas”. 

Birkerta darbi arvien pauž kādu 
domu, izsaka uzskatu. Palūkosi-
mies kaut vai uz viņa projektēta-
jiem dievnamiem. Pret ielu, satiks-
mi, pasauli muguru pavērsusī Re -
formātu baznīca Annarborā, Mi -
čiganā (39.lpp.), liekas norādām uz 
mūsdienu kristiešu tieksmi  no -
robežoties no  sekulārās pasaules, 
būt pašiem par sevi. Tradicionālā 
baznīcu vēlme taču arvien bijusi 
sevi pasaulei parādīt, aicināt pa -
sauli pie sevis ciemos. Detroitas 
Bap   tistu baznīcas eksterjers (67.)   
ir ar nepārprotamu augšuptieci – 
pretim debesīm, – kas tomēr nesa-
sniedz kulmināciju smailā tornī: 
kaut ar zvaigžņu dvēseli, cilvēks 
tomēr ir zemes bērns, un arī zemei 
ir savs pievilkšanas spēks. Nekāda 
augšuptiece nav manāma Sv. Pē -
teŗa Luterāņu baznīcas – Kolum-
busā, Indianā, - interjerā: līdzās 
postmodernistiskai atsaucei uz 
apa   ļajām baroka formām šī diev-
nama sēdvietu izvietojums (224.-
225.) it kā uzsveŗ draudzes locekļu 
kopību un vienotību.

Birkertam vissvarīgi ir,  kā viņa 

Emigranta veiksmes stāsts
Sven Birkerts, Martin Schwartz, Gunnar Birkerts (Svens Birkerts, Mārtiņš Švarcs, Gunārs Birkerts), Aksela 

Mengesa apgāds Štutgartē/Londonā 2009.g. ,320 lpp.
veidojumi iekļaujas apkārtējā vidē, 
vai nu šo apkārtni papildinot, vai  
ar to kontrastējot. Acīs duŗas pla-
kanā, spilgti sarkanā pažarnieku 
baze Korningā, Ņujorkas pavalstī 
(64.-65.).  Kas lai sazina, vai ugunīgo 
krāsu izvēlējies architekts pats jeb 
vai to izraudzījušies darba pasū-
tinātāji! Bet, ja šis ugunsdzēsēju 
depo pārsteidz un traucē vērotāju 
izbaudīt mežiem apaugušo kalnu 
fonā, tieši tāpat taču pārsteidz un 
traucē pēkšņi izraisījies meža 
ugunsgrēks.

Plašu apceri par sava tēva mūža 
gaitām, viņa ģimeni un profesio-
nālās sadarbības partneŗiem, kā arī 
par viņa architektonisko credo uz -
rakstījis Svens Birkerts (dz.1951. g.), 
kas uz apvāka tiek nosaukts par 
ievērojamu literātūras kritiķi un arī 
pats sarakstījis divas grāmatas. Gan 
svaigi, zinīgi un dziļi tverts, stāsts 
pašos pamatos ir tipisks from rags 
to riches (no driskām līdz turībai) 
izklāstīts ieceļotāja veiksmes stāsts, 
ar kādiem visu iespēju zemes Ame-
rikas iedzīvotājiem tīk lepoties. 
Gunāra Birkerta tēvs Pēteris Bir-
kerts bijis latviešu rakstnieks, filo-
zofs, folklorists, bet māte Mērija 
Saule-Sleine – skolotāja, filoloģe, folk- 
loriste. Tūdaļ pēc Rīgas Pirmās 
angļu ģimnazijas beigšanas 1944. 
ga  dā Gunārs devies bēgļu gaitās. 
No 1945. līdz 1948. gadam viņš 
studējis architektūru Štutgartes 
Techniskajā augstskolā, iepazinis 
Silviju Zvirbuli, ar ko pēc ieceļoša-
nas ASV 1950. gadā apprecējies.

Birkerta - architekta sekmju pa -
matā līdzās augstskolā gūtajām 
zināšanām un paša dabiskajam 
ta lantam būs mācekļa gadu no -
kalpošana pasaulslavenu architek-
tu birojos: no 1951. gada pie Ēro 
Sārinena, no 1956. gada pie Minoru 
Jamasaki. 20. gs. 60. gados izvei-
dots Birkerta paša birojs, kas ziedu 

laikos nodarbinājis vairāk nekā 30 
cilvēku. Vairojušies ievērojamu un 
turīgu institūciju un privātperso    -
nu pasūtinājumi, sākuši ienākt 
dažādi apbalvojumi, piedāvātas 
profesūras universitātēs. Sekojuši 
ceļojumi pētniecības un darboša-
nās nolūkos uz ārzemēm, arvien 
biežāk Birkerta darbs ticis anali  -
zēts un uzslavēts publikācijās. 

Latviešu lasītāju, protams, vis-
vairāk interesēs ikviena latviska 
šķautne Svena Birkerta stāstījumā. 
Bērnībā Svena tēvs dzīvojis vārdu, 
grāmatu, intelektuālu pārrunu pa -
saulē; tas viņa mātes draugu un 
ciemiņu dēļ. Pirmais ieinteresētājs 
architektūrā bijis viens no Latvi   -  
jas redzamākajiem architektiem 
Aleks  andrs Klinklāvs, kuŗa celtnes 
Gunārs pētījis, vēlāk apjauzdams 
arī Rīgas architektūru vispār. Te 
stāstījumu illustrē divu  - Eizenštei-
na un Laubes - jūgendstila celtņu 
un Nacionālās operas krāsu attēli. 

Par Birkertu ģimenes dzīvi Ame-
rikā dēls Svens stāsta: „Mani vecā  -
ki atrada ceļus, kā saglabāt latvis  - 
ko kultūru, pat ja viņi pārāk cieši 
neiekļāvās vietējo latviešu sabied-
rībā. Mēs mājās runājām latviski, 
visur bija (latviešu) grāmatas un 
gleznas, un brīvdienās tika sagla-
bātas stipras veco tradiciju pēdas. 
Abi mani vecāki atzina par parei  -
zu – vai tīši uzsvēra – zināma mēra 
ārpusnieku lomu: viņi nemaz 
necentās iekļauties amerikāniskās 
dzīves pamatplūsmā, bet saglabāja 
atšķirības sajūtu.”

Par pašreizējo laiku runājot, 
Svens par savu tēvu raksta: „ Lat  vija 
savā ziņā kļuvusi par viņa dzīves 
pamattemu. Viņš tur tagad atgrie-
žas vismaz četras reizes gadā, pa- 
rasti, bet ne vienmēr kopā ar manu 
māti. Un, kad viņš tur aizbrauc, 
viņš ir ļoti nodarbināts - ne tikai 
sakarā ar Nacionālo bibliotēku, bet 

arī kalpojot žūrijās un vērtētāju 
paneļos...”

Mārtiņa Švarca sakārtotajā Bir-
kerta veikumu un projektu attēlu 
daļā, kas aizņem krāšņā albuma 
lielumlielo tiesu, sešas lappuses 
atvēlētas Latvijas Nacionālajai bib-
liotēkai, divas - 1995. gadā izstrā-
dātam Rīgas Centrāltirgus pārbū-
ves un paplašināšanas plānam,    
bet četras – Okupācijas mūzeja 
paplašinājumam. Švarca vērtīgo 
aprakstu un skaidrojumu virkne 
pašā grāmatas izskaņā beidzas 
vārdiem: „Līdzās Latvijas Nacio-
nālai bibliotēkai Latvijas Okupā-
cijas mūzejs būs viens no Gunāra 
Birkerta karjēras lielajiem dar   -
biem, kā arī personisks triumfs, 
viņa mūža ceļam kā pa apli atgrie-
žoties atpakaļ dzimtajā pilsētā.”  

Skumji kļūst, iedomājoties, ka 
Birkerta Centrāltirgus projekts 
nolikts pie aktīm, Okupācijas mū -
zeja paplašināšana vēl nav iesākta, 
bet Nacionālās bibliotēkas būv-
darbi ekonomiskās krizes apstāk-
ļos uz priekšu virzās laikam palē-
ninātā gaitā, vismaz plašsaziņas 
līdzekļos par bibliotēku maz kas 
tiek ziņots. Vai šobrīd jau 84 gadus 
vecais architekts vēl pieredzēs vis-

maz vienas savas celtnes pabeig-
šanu un pilnveidojumu dzimtajā 
pilsētā? Vai slavenajiem Rīgas cē -
lējiem Eizenšteinam, Laubem, Pēk-
šēnam, Bokslafam un citiem Bir-
kerts tā pa īstam nemaz vairs ne -
pievienosies? Vai pašreizējā Latvi  -
jas latviešu architektūras cienītāju 
un interesentu audze dabūs meklēt 
Rīgas dēla celtnes pa plašo Ame-
riku?

Bibliotēkas, spriežot pēc albuma, 
ir Birkerta Amerikā visvairāk celto 
sabiedrisko ēku katēgorija. Inter-
jeru attēli liek domāt, ka tajās ir ērti 
uzturēties, sameklēto omulīgi lasīt. 
Jo vairāk latviešu šajās bibliotēkās 
Amerikas ceļojumu laikā iegrie-
zīsies, jo viņi kļūs dedzīgāki at -
balstītāji mūsu pašu Gaismas pils 
celtniecības ātrākai padzīšanai uz 
priekšu.

Lasītavas, kā albumā teikts, mūsu 
Nacionālajā bibliotēkā būšot zie-
meļu pusē, lai acīm pavērtos Vec-
rīgas panorāma. Pirmajos gatavās 
Gaismas pils apmeklējumos, jā -
domā, lasītāji vairāk vērsies pa  no-
rāmā nekā lasāmajā grāmatā, gluži 
kā Sidnejas Operas nama apmek-
lētājiem architektoniskā vi  de un 
starpbrīžos skats uz jūras līci nereti 
sniedz spilgtākus iespaidus nekā 
skatāmā izrāde. Bet pie visa pierod. 
Grāmatas būšot novietotas 12 stāvu 
ēkas augšējos stāvos, tātad tuvu 
reizēm arī par Stikla kalnu sauktās 
celtnes smailei.  Tas rāda, ka Gunārs 
Birkerts pēc dabas ir optimists: 
pesimisti vairāk sliektos uz krājumu 
glabāšanu pazemē, baidoties, ka  
arī 21. gadsimts, gluži kā ie  priek-
šējais, varētu nepalikt kaŗu un ka -
tastrofu neskarts. Paliksim jau tad 
optimisti arī mēs un cerēsim, ka uz 
bibliotēkas pabeigšanu nenāksies 
gaidīt līdz pat Latvijas valsts dibi-
nāšanas simtajam gadam.

Eduards Silkalns 
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Vienu dienu 
līst, otru – uz-
snieg sniegs, tre-
šajā – brāzmo ne-
gants vējš. Un  
tad sākas atkal 
viss no gala. Ko 
tu padarīsi – tāds 

ir ru  dens. Bet šogad gan iega-
dījies īpaši nejauks. Kokiem la   -
pas vēl nav nobirušas, nav pat 
lāgā no  dzeltējušas, taču sals jau 
klāt. Gan jau  Sala onkulis vēl no -
kaunēsies un paies sānis, vēl jau 
tikai ok  tobŗa beigas. Stāsta, ka 
mūsu avīzei drīz svinēšot jubi-
leju, gan jau tad saulīte uzspī      -  
dēs, bet patlaban... 

Smiekli palīdz!
Ko lai tādā „ne  laikā”  ie  sāk? At- 

kārtošos – pro    tams, jādo das uz 
teātri, kas, jau šot, ka ražas kul-
šanas laiks teju nokavēts, pa -
matīgi sasparojies - Rīgas teātŗos 
jau notikušas vismaz astoņas 
pirmizrādes. Varbūt  kāda man 
pie  mirsusies, bet ko  pīgā situā       ci  ja 
teātŗos ir īpatnēja, repertuārā 
diezgan daudz paras tu izklaides 
lugu. Viens no raks turīgākiem 
pie       mēriem ir Reja Kūnija ko   - 
mē dija „Ja mana sieva uzzinās” 
Dailes teātrī. Nekā vēr tīga tās 
saturā nav, izrādei sāko  ties, biju 
pret to itin skeptiski no  skaņots, 
taču pamazām atmaigu. Teicami 
darbojās aktieŗi, viņi sa  gādāja 
prieku, sāku smieties un teātri 
atstāju labā garastāvoklī. 

Pēc pāris dienām atkal devos 
uz Dailes teātri – Kārlis Auškāps 
tur iestudējis Norma Fostera lu     -
gu „Kad citi jau guļ”. No Kanadas 
to režisoram atsūtījis Gunārs Vē -
renieks, un jāteic viņam paldies 
par sagādāto labo rādāmo gaba-
lu, izrādē var labi pasmieties, to -
mēr komēdijai cauri vijas smel-
dzīgs pavediens par cilvēku sav-
starpējām attiecībām, kuŗās ne-
reti iejaucas nauda jeb naudas 
pelnīšanas problēma, gluži kā   
pie mums  šodien, taču – galve-
nais un būtiskais ir cilvēku sav-
starpējā sapratne un mīlestība. 
Kārļa Auškāpa izrāde ir intere-
santa arī tāpēc, ka pieci aktieŗi 
nospēlē piecpadsmit lomas – 
katrs pa trim, piemēram, Mirdza 
Martinsone pirmajā ainā tēlo pa -
vecāku kundzi Betsiju Balan-
tainu, kuŗa naudas dēļ gatava ar 
vīru Lū nospēlēt kaislīgu seksa 
ainu, kas tiktu pārraidīta pa ra -
dio. Citā ainā Mirdza Martin     -
sone parādās kā striptīzdejotāja 
Sendija, pēc tam kā garīgi maz   -
liet traumēta šofere Jolanda. Tā 
nu katrs no pieciem aktieŗiem 
uzzaigo trīs dažādos tēlos. Izrā   -
de un aktieŗu darbs sagādāja 
prieku.

 Man gan ar to gandrīz sanāca 
misēklis: Vācijā tobrīd skolās   
bija brīvlaiks, uz Rīgu bija atbrau-
cis mans krustdēls Kristofers ar 
mazajām māsām, uz teātŗa iz -
rādēm viņi noteikti jāved, jau 
iepriekš sapirkos ieejas kartes uz 
šo izrādi, bet pēc tās noskatīšanās 
samulsu: izrāde laba, bet kā ar 
tām seksa būšanām un iecerēto 
seksa ainu? Zēnam jau ir piec-
padsmit, bet – ja nu izrāde mul-
sina? Labāk biļetes samainīt! Tā 
arī izlēmu, un devāmies skatīties 
Pjotra Rozenfelda lugu „Lodes 
pār Brodveju”, kas pagājušajā se -
zonā Dailē bijusi viena no vis-
vairāk apmeklētajām izrādēm, 
un arī vēl tagad zāle bija stāv-

Kur citur, ja ne teātrī
grūdām pilna. Tā kā uz izrādi 
gāju pēc darba, vispirms gribē-
jām izdzert tasi kafijas. – Kas tev 
deva! Pie bufetes lielas rindas,  
visi galdiņi aizņemti! Tad nu jā -
teic, reiz „Gestas Berlinga” izrādē 
dziedāja: „Tur prieks ar bēdām 
kopā savērts...” 

Par kafijas nesagaidīšanu drus-
ku pabēdājos, bet prieks bija par 
latviešu skatītāju uzticību teāt-
rim: lai iet kā iedams, cilvēki nāk 
uz izrādēm. Turklāt biļešu cenas 
ir krietni augstas – labākās vietas 
uz šo izrādi maksāja 12 latus. Tas 
nav maz! Bet teātris ir pilns. Pat-
laban cilvēki nereti iet uz teātri 
tālab, lai tikai izklaidētos, relak-
sētos, izgaiņātu no galvas drū-
mās, nelāgās domas, jo katru die-
nu mums jādzird apmēram šādi 
vārdi: „Šodien iet slikti, bet rīt 
būs vēl sliktāk!” Pēc izrādes apru-
nājos ar vairākiem paziņām, un 
viņu atbilde bija: „Jā, pasmējos, 
izklaidējos, aizmirsās likstas, un 
teātri atstāju labā omā.” Protams, 
teātŗa uzdevums jau kopš Ādolfa 
Alunāna laikiem ir runāt par to, 
kas notiek dzīvē, risināt lielās, 
vispārcilvēciskās problēmas,  ta- 
ču, kad dzīve ir grūtību pilna, 
teātris skatītājiem var pasniegt 
roku arī citādi – uzlabojot ga- 
rastāvokli. 

Teātris – bērniem
Cītīgi rokoties pa repertuāra 

sa   rakstiem, izraudzījos izrādes, 
uz kuŗām  iet ar Kristoferu, bet 
ko darīt ar māsām? Uz Denī Ro   -
bēra „Intim”, Gabriela Vitkopa 
„Nekrofilu” vai Ivas Ensleres „Va -
gīnas monologiem” taču mazās 
meitenes nevar vest, kādreiz šos 
nosaukumus esmu jau minējis, 
bet šie uzvedumi joprojām turas 
Dailes teātŗa repertuārā. Taču   
laikam pats Dieviņš man palī-
dzēja - it kā no debesīm nokrita 
divas īpaši bērniem domātas iz -
rādes, turklāt divi vācu autoru 
darbi: Dailes teātrī  Ērika Kest-
nera stāsta „Punktiņa un Antons” 
drāmatizējums, Nacionālajā te   -
āt rī -  Vilhelma Buša „Makss un 
Mo rics” izrāde. Mani šie iestu dē-
jumi īpaši ieinteresēja viena ie -
mesla pēc – tās iestudējuši jaun-
modīgi domājoši režisori: Dž. 
Dži   lindžers (Raimonds Rupeiks) 
un Regnars Vaivars. Džilindžers 
nenoliedzami ir talantīgs reži-
sors, taču kādu laiku viņš bija     
kā apsēsts ar dažādu īpatnēju, ar 
seksuālitāti saistītu problēmu ri -
sināšanu uz skatuves, viņš ir arī 
lugu „Nekrofils”, „Intim”, „Vagīnas 
monologi” iestudētājs. 

Un pēkšņi – jaukais un cilvē-
ciskais Ērika Kestnera stāstiņš,  
ko Džilindžers, gan saukdams se -
vi par Raimondu Rupeiku, drā-
matizējis un radījis sirsnīgu iz -
rādi par meitenīti Punktiņu un 
zēnu Antonu, kuŗi nāk no da -
žādām ģimenēm – Punktiņas 
vecāki ir krietni pārtikuši, bet 
Antonam nākas rūpēties par 
slimo māmiņu, taču abas ģime-
nes vēlāk draudzīgi saprotas. Lai 
izrādi vēl vairāk atdzīvinātu, re -
žisors tajā vietvietām ievijis deju 
vai ritmizētu kustību iesprau-
dumus, ko veidojusi choreografe 
Inga Krasovska. Izrādei tas pie-
šķiŗ krāsainību, īpaši jautru no -
skaņu, un zāli bieži pāršalca 
aplausi. Manas mazās drau dze-
nes, izrādei beidzoties, dūšīgi 
aplaudēja un, vēl mājās dodoties, 
atkārtoja Poges kunga (aktieris 

Dainis Gaidelis) jautros smiek-
lus. 

Zāle tajā vakarā bija pārpilna, 
lielum lielais vairākums bija 
bērni, un  skatītāju zāles atmo-
sfairai radīja brīnišķu iespaidu –  
ir jauki vērot, cik aktīvi mazie 
cilvēki seko līdzi izrādes norisei. 
Piedevām – viņi uz izrādi nāk kā 
uz svētkiem – vecāki cenšas viņus 
ietērpt jaunākā svārciņā vai glī-
tākā žaketītē. Kristofera vienpa-
dsmit gadu vecajai māsai Kate  ri  -
nai arī – laikam jau pirmo reizi – 
kājās bija augstpapēžu kurpītes! 
Cik nu augsti tie papē ži – tas lai 
paliek starp mums, bet pats gal-
venais – uz teātri viņa nāca kā uz 
svētkiem.

Svētku izjūtu tā īsti nepiedzī-
vojām Nacionālā teātŗa izrādē 
„Makss un Morics”. Arī tur zāle 
bija pārpilna, taču režisors R. 
Vai   vars visiem spēkiem centās 
būt neparasts, izrādē ir daudz 
kņa   das, dažādu izdarību un kus-
tī    bu, taču tas, kas izrādē no  -    
tiek, – tikai jāmin. Īsti pekstiņi! 
Nelai me tā, ka visa izrādes dar bība 
rit bez vārdiem – tikai ar kā   diem 
izsaucieniem vai stenēšanu, par 
Bušu nodēvētais aktieris Ivars 
Puga izrādi ar tekstu nedaudz 
iesāk, pēc tam kaut kur aizkadrā 
atskan kāda viņa sacīta rinda, bet,  
kas tajā jezgā notiek, par to 
brīžam nav ne jausmas, līdz 
at skan Buša kārtējie vārdi: ”Pir-
mais nedarbs nu ir beigts!”

 Nevar noliegt, ka dzīvi darbo-
jusies režisora fantazija, izrādē 
ienāk arī aktieŗu vadītas lelles, 
aktieŗi brīžam lido pa gaisu, bēr-
ni aktīvi vēro ārējās norises uz 
skatuves: nu kā tu neprie cāsies, ja 
pa skatuvi staigā kaza! Izskatās  
kā dzīva, bet to vada divi onkuļi. 
Ārēji itin jauki un veikli ir abi 
puikas – Makss (Artuss Kaimiņš) 
un Morics (Arturs Krūzkops), ta  -
ču gribētos viņos ielūkoties pa -
matīgāk, ie  pazīties, sekot līdzi 
tieši viņu darbībai. Nekā nebija! 
Pāri vi  sam raiba kņada un steiga. 
Vai tie zēni bija tikai nejauki 
trakuļi vai tādi paši resgaļi kā zālē 
sē  došie – izrāde atbildes nedod. 
Un tomēr prieks par abiem teāt-
ŗiem, kas atcerējušies bērnus, tā  
ir cerība. Abu teātŗu izrādes lie-
cina, ka bērni joprojām ilgojas 
pēc teātŗa.

Vai šodien vajadzīgs Antiņš?
Šis jautājums var līdzināties 

Hamleta šaubām –„būt vai ne       -
būt – tāds ir jautājums”. Rainis 
reiz ticēja Antiņa spējai nonest 
no stikla kalna Saulcerīti, Antiņa 
tēlu – ne jau gluži Raiņa veido     -  
to – iemīlēja Mārtiņš Zīverts, un 
tas darbojas vairākās viņa lugās 
gan kā Ants, gan Antijs. Patlaban 
straujiem soļiem tuvojamies 
simt  gadei, kopš Raiņa Antiņš 
uzsāka savu dzīvi un 1909. gada 
trešajos Ziemsvētkos centās uzjāt 
stikla kalnā, kas gan visai primi-
tī      viem līdzekļiem bija izveidots 
uz Jaunā Rīgas teātŗa skatuves. 
Un toreiz nevienam nebija 
problē mu par to, vai tāds Antiņš 
vaja dzīgs, skatītājiem bija skaidrs, 
ka Saulcerīte simbolizē Latviju, 
kas jāatmodina un jāceļ saulītē. 
Var piebilst, ka Jaunā Rīgas teātŗa 
izrāde diezcik izteiksmīga ne- 
bija, jo trūka līdzekļu dekorā ci-
jām, nepietika laika mēģinā ju-
miem, un tomēr „Zelta zirgs” 
kopš tā laika ir kļuvis par vienu 
no visvairāk iestudētām latvie    -   

šu lugām, arī ASV tā uzvesta 
Klīvlandē un Minesotā, Kana  -   
dā – Toronto, bet Austrālijā dzī-
voja uz Sidnejas Latviešu teātŗa 
skatuves. Latvijā gan „Zelta zirgs” 
uz skatuves kopš 1990. ga  da nav 
redzēts, tāpēc īpašu interesi iz -
raisīja ziņa, ka Valmieras Drāmas 
teātrī šo lugu iestudējis Viesturs 
Meikšāns. Tātad – nav ko daudz 
domāt, jāauj kājas un jādodas  uz 
Valmieru! 

Tur sev par pārsteigumu uz -
zinu, ka izrāde notiek teātŗa Ma- 
zajā zālē. Interesanta un savda-
bīga ir izrādes priekšspēle: stā-
vam vēl gaitenī pie skatītāju zā- 
les, mums priekšā uzsliets ekrāns, 
uz tā redzama bēŗu aina, tiek 
apbedīts kāds vecāks vīrs, un es 
pamazām apjaušu, ka ar  šo bildi 
domāta „Zelta zirgā” tēlotā tēva 
izvadīšana. Zālē ska tuve ietverta 
skārda ielokos, kas nemainīgi 
paliek visu izrādes laiku, priekš-
plānā uz soliņa dus nedzīvs cil-
vēks, Bierns un Lipsts to aizvāc, 
un sākas viņu saru  nas par man-
tas dalīšanu, vārdu sakot, – sākas 
izrāde ar lugas ot  ro skatu.

Izrāde neparasta, interesanta, 
bet visai problēmātiska, disku-
tējama un daudzās vietās ne  pie-
ņemama. No Raiņa lugas pār-

ņemti vienīgi daži  epizodi, to 
jēga bieži vien mainīta, un izrādi 
pareizāk būtu dēvēt - Viestura 
Meikšāna versija par „Zelta zirga” 
temu. Šāda veida lugu 1972. ga- 
dā uzrakstīja Val ters Nollen-
dorfs, tās nosau  kums „Variācija 
par Antiņa te  mu”. Meikšāna ie- 
studējums iz  audzis no šaubām 
un izmisuma jūtām, par ko reži-
sors raksta programmas lapiņā: 
„Vairs nav kam ticēt. Brīvība ir 
mežonīgi prasīga: tā prasa pēc 
jaunas do  māšanas, pēc iecietī-
bas, pēc uz  drīkstēšanās, un uzva-
rēs tie, kas pirmie būs piemē-
rojušies jau najiem likumiem. Šis 
ir vilšanās laiks. Saulcerīte nav 
laime. Saul cerīte ir kārtējā illū-
zija, jo viņa aiz maskas urbina 
degunu un nelīdzinās tai, kāda 
bijusi bil dēs.”

Meikšāns netic ne Antiņam, ne 
Saulcerītei. Antiņš izrādē ir  tāds 
lāga pamuļķītis, kuŗš pats īsti 
nezina, ko dara. Viņš jūsmo par 
princesīti, bet nekāda īsta inte-
rese viņam par to nav. Saul cerīti 
izrādē tēlo laba vidējās paaudzes 
aktrise Dace Eversa.  Es nevaino-
ju aktrisi, bet pēc šādas Saulcerī-
tes tiešām nav ko ilgoties – tāda  
ir režisora doma. Izrādē stikla 
kalna ne vizuāli, ne fantazijā  nav, 
ir tikai skārda siena. No tās izvelk 
atvilktni, ku  ŗā guļ Saulcerīte: do- 
māts vai nu ledusskapis, vai pat 

morgs. Lugas beigās Karalis ar 
revolveri no  šauj Bagāto princi, 
bet Saulcerīte un Antiņš kā sve- 
šinieki paliek sēžam. 

Vārdu sakot – mums nav ne   kā-
du cerību, izejas nav, un tā  dam 
Antiņam mūsdienās nav jēgas.  
Vēlreiz atkārtošu: režisora fan-
tazija ir cieņas vērta, pašrei zējās 
situācijas vērtējums ir pie ņe-
mams, tikai – viņa iestudētajai 
izrādei nav nekāda sakara ar 
Raiņa lugu. Tuvāk tai pieslejas 
simboliskas būtnes – Baltais tēvs, 
ko tēlo Richards Rudāks, un 
enerģiskā, spēkpilnā,  jauneklīgā 
Melnā māte, kuŗas lomā spilgti 
darbojas Ieva Puķe. Beigās para-
dokss: ja Raiņa luga „Zelta zirgs” 
nav lasīta un nav redzēta, tad, 
izrādi skatoties, tai var sekot ar 
interesi, manam krustdēlam  
Kris  toferam, kas dzīvo un mācās 
Vācijā, tā gluži labi patika. 

Es priecājos, ka viņam bija 
iespēja gūt arī citu ieskatu par 
„Zelta zirgu” un Antiņu, – dienu 
pēc Anšlava Eglīša dzimšanas 
dienas Rīgā, Latviešu biedrības 
namā,  notika šīs lugas simtga    - 
dei veltīts Teātŗa komisijas sa -
rīkojums. Tajā sniedzu nelielu 
priekšstatu par vēsturisko situ-
āciju laikā, kad luga tika raks  tīta, 

un par pirmo tās iestu dējumu. 
Pēc tam aktieŗi tēloja fragmentus 
no lugas, un tad skatītāju priekšā 
stājās Tukuma Raiņa ģimnazijas 
koris, dziedāja dziesmas ar Raiņa 
tekstiem, bet pa starpām skolēni  
uzsāka sarunu par to, vai mūs-
dienās vajadzīgs tāds cilvēks kā 
Antiņš, un zēni un meitenes no- 
nāca pie secinājuma, ka mēs il-
gojamies pēc cilvēka, kam var 
uzticēties, tāds ir vajadzīgs, tikai 
cīņā par gaišo ideālu nedrīkst 
iziet viens pats – viņam jāpalīdz, 
jāsniedz roka, ar viņu jābied-
rojas. 

Pēc jauniešu sacītā, pēc viņu 
dziedātajām dziesmām un mir-
dzošajām, skaidrajām acīm ra- 
dās pārliecība, ka viss vēl nav 
zaudēts, un uzdzirkstīja ticība 
rītdienai. Kā gan lai citādi dzī- 
vo? Nedrīkst ļauties domai, ka 
visus un visu uzveiks Melnā    
māte. Kad Rainis rakstīja „Zelta 
zirgu”, bija rudens, tumsa, dzej-
nieks atradās tālu no dzimte-
nes, taču tieši tad Rainis radīja 
Antiņu un sūtīja viņu stikla 
kalnā. Latvijas valsts toreiz vēl 
nebija, bet Rainis noticēja sap-
nim, un sapnis piepildījās.

Kā būt šodien? Varbūt – to- 
mēr ticēt? 

Viktors Hausmanis

"Zelta zirgs" Valmieras Drāmas teātrī. Antiņš - Ivo 
Martinsons, Saulcerīte - Dace Eversa
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LAIKS 2009. ga da 31. oktobris – 6. novembris14

27. oktobris
 komerckurssNoguldījumu likmes

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

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

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

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

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

L A T V I E Š I  A U S T R Ā L I J Ā

Vai pasaule no 
krizes atkopjas, vai 
notiekošais ir ap -
māns, ko radījusi 
valdību apņēmīgā 
iejaukšanās savu 
valstu saimniecī     -

bā, lai novērstu kaut ko līdzīgu 
1929. gadā izraisītajam kracham, 
kas pārņēma pasauli un turpi-
nājās daudzus gadus. Šķiet, iejau-
coties valdībām, ir izdevies saim-
niecisko sabrukumu novērst. To, 
ka neatkārtosies 1929. gads, jau 
varēja paredzēt arī citu iemeslu 
pēc. Nevar salīdzināt pasaules eko   - 
nomiskos apstākļus, kādi bija 
toreiz un kādi ir tagad. Lielākā 
starpība ir tā, ka šodien cilvē-
kiem ir vecuma pensijas, ko 
maksā valstis, un privātpensijas, 
ko maksā privātā industrija. Iz -
maksas ir milzīgas, un tas ir 
stabilizējošs faktors valstī, kad 
aug bezdarbs, samazinās vispā-
rējais apgrozījums, lejup krīt 
akciju tirgi, izput riskantākās 
bankas utt.

Kopš PSRS sabrukuma vienīgā 
valsts, ko varētu vērtēt par vado-
šo supervalsti, ir palikusi ASV. 
Bet tās lielās ietekmes periods 
vai pasaules pārvaldīšana, ja tā 
varētu teikt, iet uz beigām. 
Vainīga ir pati Amerika un tās 
lielā negausība, kas smago krizi 
izraisīja. Arī chaotiskā kaŗa uz -
sākšana pret terrorismu, kuŗa 
radījusi psīchozi par dažādiem 
draudiem vietā un nevietā un 
parallēli izraisījusi ceļotājiem  
mil  zīgas grūtības ar dažnedažā-
dām kontrolēm un nosprosto-
jumiem. Visi lielie pūliņi noķert 
un sodīt lielā lēruma iesācēju  
Bin Ladenu bijuši neveiksmīgi. 
Taču saceltā brēka un terroristu  
izraisītie varasdarbi ar daudzu ne -
  vainīgu cilvēku upuŗiem liecina 
par draudu reālitāti.

Loģika it kā teic, ka tvarstīt 
bandītus un terroristus ir nevis 
rēgulārā militārā spēka, bet gan 
speckomandas un policijas uz -
devums. Amerikas akcijas, ie-
saistot lielus militāros spēkus un 

Grūti laiki, bargi kungi
kaŗa technoloģiju, gan ir nesušas 
zināmus panākumus, bet izmak-
sa ir bijusi milzīga, un nevaja-
dzīgi daudz ir cietuši civīlie-
dzīvotāji. Turklāt veidā, kā Buša, 
juniora, valdība šo tā saucamo 
ka  ŗu ir kaŗojusi, ir izniekoti mil-
zīgi līdzekļi, bez pārliecinoša at-
taisnojuma sagrauta Irakas valsts 
un iestidzis bezcerībā otrs kaŗš 
Afgānistānā.

ASV jaunais prezidents Obama 
solīja visu izlabot un atrisināt, 
bet tagad šķiet, ka viņam ar 
situācijas nokārtošanu labi vis 
neveicas. Lieta tāda, ka aizgāju-
šos desmit vai piecpadsmit gados 
ļoti strauji ir izaudzis jauns su -
perspēks, kas vēl PSRS sabruk-
šanas brīdī ne tuvu tāds nebija. 
Taču šodien Ķīna izaugusi par 
lielāko pretspēku ASV hēgemo-
nijai pasaulē. Ķīnas attīstības 
straujums nākamajā gadu des-
mitā, protams,  noplaks, varbūt 
Ķīna pati kļūs par jaunu sajuku-
ma un nemiera centru, bet drau-
di, ka tā varētu ietekmēt kārtī   bu 
pasaulē, pagaidām reāli pieaug. 
To rādīja nupat nesen notikušās 
komūnistiskās Ķīnas pastāvēša-
nas 60 gadu svinības. Svinībās 
vajadzēja izrādīt milzīgo Ķīnas 
saimniecisko izaugsmi un polī-
tisko briedumu, bet to vietā mēs 
redzējām militāro parādi, kas 
apliecināja, ka kaŗvedības tech-
noloģijās šī vienīgā nozīmīgā ko -
mūnistu valsts jau ir sasniegusi 
paritāti - pāri Tjaņaņmeņas lau-
kumam lidoja pašu ķīniešu 
lidmašīnas, kas kaujas spējās jau 
gandrīz līdzinās ASV varēšanai, 
uz platformām ripoja starpkon-
tinentālās raķetes un zemes spē-
ku vienības modernā apbruņo-
jumā. Rietumi palika nesapra-
šanā, kam  šī militārā parāde ir 
domāta, kam  tēmēts šis signāls, 
ka Ķīna tagad ir stiprs un mili      -
tāri respektējams spēks. Ieroču 
žvadzināšana atstāja sliktu ie -
spaidu uz visiem tiem, kas no 
Ķīnas sagaidīja normālu iekļau-

šanos mūsdienu tautu kopībā.   
Acīmredzot arī uz prezidentu 

Obamu Ķīna ir atstājusi spēcī  gu 
iespaidu, jo viņš izvairās satik   -
ties ar Dalailamu, kas pašlaik 
viesojas Vašingtonā. Tā ir pirmā 
reize, kad ASV prezidents pakļā-
vies Ķīnas polītiskam spiedie-
nam. Jautājums ir - kāpēc? 

Brēcēju korī klausoties...
Tikmēr pašmājās vienmuļo 

dzī  vi iztraucēja bijušais Minis    -
tru prezidents Aigars Kalvītis, 
kas, Maskavā saimnieciskās darī-
šanās viesodamies, pēkšņi kļuva 
Putina viesis un ar šo nozīmīgo 
Krievijas Ministru prezidentu 
pa  vadījis dažas stundas, baudī-
dams ēdienus un dzērienus ma -
zā draudzīgu ļaužu sabiedrībā. 
Stāstīti anekdoti un piedzīvoju-
mi, un Putins Kalvītim atklājis, 
ka, būdams vēl darbonis Ļeņin-
gradā, viņš savainojis sevi kādā 
austrumu cīņas mākslas treniņā. 
Dziedniecības nolūkos viņš tad 
devies uz kādu klusu Latvijas 
lau  ku nostūri, tur dzēris svaigu 
pienu, ēdis rupjo maizi un bau-
dījis citus Latvijas lauku labu-
mus. Putins ātri atspirdzis un va   - 
rējis atgriezties normālā dzīvē. 
Tā, lūk, lielajam mūsdienu Krie-
vijas vadonim par savu atlētisko 
formu un veselību kāds mazs de -
vums nācis arī no ienaidnieku 
zemes Latvijas. Putins licis Kalvī-
tim saprast, ka bijis progress abu 
valstu attiecībās un tas varētu tā 
arī turpināties. 

Tā nu laipnība nāk no negai-
dītas puses, bet mūsu šķietamie 
draugi Rietumos toties kļuvuši  
gluži neganti. Savas dusmas  uz 
mūsu valsti izgāž Zviedrijas 
finanču ministrs Anderss Borgs 
un šķendējas, ka tā netaisoties 
izpildīt savus solījumus Starp-
tautiskajam valūtas fondam 
(SVF). Zviedrija pašreiz vada 
Eiropas Savienību, tā ka šis uz -
brukums, kam piebalsojis pats 
Zviedrijas Ministru prezidents 
Frederiks Reinfelds, skaitās arī 

bļāviens no ES. Iemesls ir Lat-
vijas valdības 2010. gadam plā-
notais budžets, kuŗā Godmaņa 
laikos Latvija solījās nākamā 
gadā valsts izdevumos nogriezt 
vēl 500 miljonu latu. Tagadējā 
versijā, griežot izdevumus un 
ceļot nodokļus, valdība taisās 
budžetu samazināt tikai par 325 
miljoniem, jo, pēc pašas teiktā,  
ar to pietikšot, lai izpildītu bu -
džeta noteiktos 8,5 % deficita 
griestus.

Zviedri bailēs, ka viņu lielajās 
bankās ar šo samazinājumu ne -
ieplūdīs pietiekami lieli parādu 
maksājumi no Latvijas un tāpēc 
tās cietīs vēl smagākus zaudē-
jumus, ir pacēluši balsi. Brēcēju 
korī iesaistījies arī ES ekonomi-
kas un monētāro lietu komisārs 
Hoakins Almunja, no kuŗa bija 
cerēts sagaidīt iecietīgākus toņus. 
Viņš nostājas zviedru pusē un  
arī Latvijai pārmet norunu ne -
izpildīšanu. Pat pieprasa budže    -
tu samazināt, kā solīts, - par 500 
miljoniem latu.

Starplaikā arī Ukraina un 
Īslande paziņojušas, ka nespēs 
izpildīt drakoniskās  SVF prasī-
bas. Krizes nabadzībā iedzī   ta  -
jām valstīm, ārzemju banku sa -
pucināti, klūp virsū runasvīri. 
Viņi aizmirst, ka šīs valstis ne -
patikšanās ir nonākušas ārējo 
apstākļu izraisītās krizes ietek-
mē. Latvijā zviedru bankas savos 
aizdevumos riskēja pāri saprā-
tīgām robežām un tagad par to 
cieš zaudējumus. Bailēs par savu 
banku nākotni jau arī izpaužas 
zviedru ministra emocijas. Uz to 
vēl norāda  šo banku akciju un 
zviedru valūtas viļņošanās, kas 
sekoja ministra izteicieniem.

Latvijas Ministru prezidentam 
Valdim Dombrovskim un fi  nan-
ču ministram Einaram Rep šem  
nu ir jāpieliek visi spēki un mā -
ka, lai paliktu pie sava par Latvi-
jas valdības plānotā 2010. gada 
budžeta pareizību un par to pār-
liecinātu ļoti skeptiskos ārzem-

niekus. Dzirdams, ka būšot vai-
rāk piekāpības SVF prasībām.

Jāpiebilst, ka pēc Zviedrijas 
valsts likumiem parādnieki va -
rētu savus īpašumus atdot ban-
kām un visas saistības līdz ar 
īpa   šuma atdošanu viņi  būtu no -
kārtojuši un no parādiem atbrī-
voti. Dombrovska paredzētajā 
likuma maiņā šādus noteiku  -
mus vēlētos ieviest arī Latvijā. 
Diemžēl pašreizējiem parād-
niekiem ar īpašuma atdošanu,   
ja tas vairs nesedz visu parāda 
lielumu, vien nepietiek.

Vai visa šī parādu jezga varēs 
tikt atrisināta taisnīgi un neie -
dzīs Latviju mūžīgās parādnie     -
ces lomā uz daudziem gadiem, 
to rādīs  nākotne. Pašreiz par 
valsts likstām varam pateikties 
līdzšinējām Latvijas valdībām, 
kas, bezrūpīgi saimniekojot,    
valsti un cilvēkus novedušas 
milzīgos parādos, kā arī ASV 
spekulantiem, aiz kuŗu vainas 
krize pasaulē iesākās. Vienmēr 
jau cietēji ir nevainīgie un muļ   - 
ķi dabū pērienu pat baznīcā. 

Jācer, ka pasaule, kas no šīs 
krizes atkopsies, būs gudrāka, 
tālredzīgāka un laipnāka pret 
tiem, kuŗi grib godīgi dzīvot, bet 
ar lielāku bardzību apkaŗos vi    -
sus blēžus un spekulantus, kas    
ar savu negausību normālo    dzī-
  vi vienmēr izsit no sliedēm.

Ko rāda Eiropas polītiskais ba  -
rometrs? Pēdējā laika vēlēšanās 
kursu uz labo pusi uzņēmusi 
Vācija, bet pretējā virzienā tiecas 
Portugale un Grieķija. Aus-
trumeiropā visnepopulārākā ie- 
stādījuma slavu būs izpelnījies 
SVF. Tikko plašas demonstrā-
cijas sākušās arī Rumānijā, pro-
testējot pret pārspīlētām SVF 
prasībām, kas draud arī šo val- 
sti dziļāk iedzīt nabadzībā. Ro- 
das sajūta, ka SVF pārāk centīgi 
iztop pasaules baņķieŗu vēlmēm, 
bet ir auksta un vienaldzīga     
pret grūtībās nonākušo valstu 
individuālajām problēmām.   

Arvien biežāk laikrakstos la -
sāma ziņa, ka kaut kur pasaulē 
kāds latvietis sasniedzis simto 
mūža gadu. Šoreiz jubilāre     
simtgadniece ir tikpat kā sidne-
jiete – viņa dzīvo netālu no Sid-
nejas, Čeribrukā (Cherrybrook), 
Vudlandes (Woodlands) veco 
ļaužu ciemā. 29. augustā simt-
gadniece svinēja lielo jubileju. 
Viņa pati saka, ka svinējusi  

Latviete simtgadniece!
„veselas divas dienas”. Vispirms 
kaimiņu un draugu rīkotā pēc-
pusdienā un nākamajā dienā 
kopā ar radiniekiem, kas bija 
sabraukuši no visām pasaules 
malām, arī no Latvijas.

Edīte Čikste-Majora dzimusi 
Rīgā astoņu bērnu ģimenē,      
kuŗā bijusi jaunākā. Edīte bija 
sešus gadus veca, kad sākās Pir-
mais pasaules kaŗš. Viņa atceras 
slimību epidēmijas un arī lielo 
pārtikas trūkumu, kas vietām 
radīja badu. 

1940. gadā Edīte Rīgā absol-
vēja Angļu institūtu. 1944. gadā 
kopā ar vecākiem devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, kur nomira vi -
ņas tēvs. 1950. gadā abas ar māti 
emigrēja uz Austrāliju un ap -
metās Sidnejā. Edīte apprecējās 
ar Bernhardu Majoru. Laulībā 
piedzima meita Irēna, kas ta   -  
gad dzīvo ASV. Edīte brīnās, ka  
meita jau ir sasniegusi sešdes-
mito mūža gadu. Sidnejā dzīvo 
arī Edītes māsas bērni - Imants 
Līcis un Ingrīda Krastiņa. Imants 
svešumā  un Latvijā pazīstams  

kā sekmīgs mūziķis – kompo-
nists, un Ingrīda bija ev. lut. 
Vienības draudzes ērģelniece. 

Jubilāre saņēmusi arī rakst-
veida apsveikumus - no Angli    -
jas karalienes Elizabetes II, no 
Austrālijas ģenerālgubernātores 
Kventinas Braisas (Quentin Bryce), 

no Austrālijas Ministru pre-
zidenta Kevina Rada (Kevin 
Rudd), no JDV pavalsts premjēra 
Natana Rīsa (Nathan Rees), no 
vietējā parlamenta deputāta Fi -
lipa Radoka (Philip Ruddock) un 
daudziem citiem.

Dzīves garīgo vērtību izpratne  

un to ievērošana dzīves gaitās     
ir savijusi šo kuplo ģimeni krāš-
ņā vainagā. 

Lai Dievs dod vēl daudz baltu 
dieniņu!

Elga Rodze-Ķīsele

Edīte Čikste-Majora lielajā 
jubilejā
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 Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4316 0,4426 
CAD/LVL 0,4398 0,4510 
CHF/LVL 0,4622 0,4739 
DKK/LVL 0,0940 0,0964 
EEK/LVL 0,0447 0,0459 
EUR/GBP 0,9001 0,9228 
EUR/LVL 0,7000 0,7178 
EUR/USD 1,4710 1,5082 
GBP/LVL 0,7681 0,7875 
LTL/LVL 0,2027 0,2079 
NOK/LVL 0,0836 0,0857 
SEK/LVL 0,0686 0,0703 
USD/LVL 0,4700 0,4818 
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P A R  S P Ī T I  D I Ž Ķ I B E L E I
Gluži vai neticami. Un tomēr - 

fakts. Laiks, kad Latvijā daudzi 
vaimanā par grūtiem laikiem (ne 
vienam vien tie tādi arī kļuvuši), 
kāds drosminieks atvēris nevis 
pārtikas vai, piemēram, lietotu ap -
ģērbu veikalu, bet grāmatnīcu. 
Turklāt dodot iespēju pircējiem 
iegādāties grāmatas par trīsdes  -
mit (!) procentiem lētāk nekā cit-
viet. Atis Freibergs gan neuzskata 
sevi par drosminieku. Viņš tikai   
ir pārliecināts, ka cilvēkiem, pat   
ar niecīgiem ienākumiem, ir ne -
pieciešama arī garīgā barība. Ar 
maizi vien nepietiek. Un tas jau 
daudzkārt pierādījies. 

Jaunatvērtajā grāmatnīcā  iespē-
jams nopirkt  mūsu valsts  14 iz -
devniecību grāmatas. Turklāt ka  t-
rai izdevniecībai atvēlēta sava 
vieta, savi plaukti. Arī šāda nianse 
raksturo jauno grāmatnīcu. Izde-
vēji paši piepalīdz savu grāmatu 
izvietošanā, paseko līdzi pircēju 
interesēm un pieprasījumam. 
Citās grāmatnīcās pircējam, ja 
viņu interesē konkrēts izdevējs, 
pašam orientēties ir grūtāk, jo 
grāmatu izvietojums ir citāds. Atis 

Piepildīt sapni
Freibergs arī turpmāk centīšoties 
saglabāt zemākas cenas un pre  -  
ču pārskatāmību. 

Grāmatnīcā var iegādāties arī 
tādus izdevumus, kādu nav cit  -
viet. Piemēram, pirmskaŗa izde-
vumus – „Latviešu konversācijas 
vārdnīca” un „Latvju enciklopē-
dija” faksimilizdevumā. Informā-
cija par grāmatnīcas piedāvājumu 
laiku pa laikam lasāma tīmeklī.

Pagaidām grāmatnīcu galve no-
kārt apmeklē nevis nejauši ga -
ŗāmgājēji, bet cilvēki, kas par to 
uzzinājuši no citiem vai izlasījuši 
tīmeklī. Interesants gadījums esot 
bijis nesen, kad Doma laukumā 
un Rātslaukumā notikuši gada-
tirgi. Grāmatnīcā ienākusi kun     -
dze solidos gados, ar spieķīti un 
vēlējusies iegādāties konkrētu 
grāmatu. Izrādās, Doma laukumā 
viņa satikusi kādu paziņu, ar ku  -
ŗu sākušas runāt par grāmatām. 
Paziņa sacījusi, ka ir tāda jauna 
grāmatnīca, kuŗā atrodama arī 
kundzes meklētā grāmata.

„Kundze bija izstaigājusi gada-
tirgu,” stāsta Atis Freibergs, „cauri 
Vecrīgai, ar spieķīti pie rokas at -
nākusi pie mums, lai nopirktu 

ilgoto grāmatu. Es jau teicu, ka 
garīgā barība cilvēkam ir  tikpat 
vajadzīga kā maize un sviests.” To 
ne reizi vien pierādījuši cilvēki 

pensijas gados, kas nešaubīda  -
mies nopērk vēlamo grāmatu.

 Izdevēji no šīs  grāmatnīcas rē -
gulāri katru mēnesi var saņemt 
naudu par pārdotajām grāma   -
tām. Un arī tas, protams, labi raks-
turo jauno grāmatnīcu.  Te strādā 
tikai viens pārdevējs – Sandis Pu -
riņš. Lai pārdevējam dotu brīv-
dienas, ar pircējiem bieži vien 
strādā arī pats grāmatnīcas īpaš-
nieks – Atis Freibergs.

Tīmeklis jau sen konkurē ar 
žurnāliem un laikrakstiem. Arī ar 
grāmatām. Un tomēr... Grāmatai 
sava vieta paliek. To var paturēt 
rokās. Var atkal un atkal pārlasīt. 
Grāmata ir labs draugs. Un tāpēc 
būs vajadzīgas grāmatnīcas. Jo 
īpaši tādas kā „Skola un Ģimene”, 
kur gan bērni, gan pieaugušie    
var atrast sev tīkamu lasāmvielu 
par zemākām cenām.

Grāmatnīcas „Skola un Ģime-
ne”  mājvieta ir Rīgā, Marijas ielā 
23/1 (ieeja no Pērses ielas). Tā ir 
atvērta arī sestdienās. 

Tālrunis: 67283833,e-pasts: vei-
kals@skola-gimene.lv.

Armīda Priedīte 

Atis Freibergs savā grāmatnīcā "Skola un ģimene"

Amerikā par to, ka viszinīši, 
kuŗi visām problēmām, kas no -
tikušas ne  dēļas nogalē, pa  reizās 
atbildes klās   ta pirmdienas rītā 
(Monday morning quarterback-
ing) vienmēr ir smējušies un    
smejas. Viņu novēlotā gudrība 
taču nekā vairs nevar nevienam 
palīdzēt.

Mēs sēžam lielās krizes bedres 
pašā dibenā un skaidrojamies, 
kāpēc un kā tāda krize radusies. 
Šķiet diezgan skaidrs, ko neva-
jadzētu darīt, bet diezin vai kā  -
dam ir skaidrs, kā būtu jādzīvo,   
lai krize neatkārtotos, jo nepatī-
kamas lietas aizmirstas pirmās, 
par tām neviens vairs negrib 
domāt un drīz vien nebūšanas 
atkārtojas. Tāda jau laikam ir 
cilvēka daba. 

Neesmu ne ekonomists, ne labs 
saimnieks, tomēr, pārdomājot no -
tikumus pēdējos desmit gados, 
pirmais, ko varu secināt, - Latvijā 
ir saprātīgu un valstiski domā  -
jošu cilvēku trūkums, kārtīgu 
saimnieku trūkums. Igaunija un 
Lietuva, kā rādās, no tā nav tik 
daudz cietusi. 

Vai vaina mums ir tā, ka  pras-
mīgie saimnieki nevēlas pieda-
līties polītikā? Vai varbūt ir citi 
spēki, kas viņus tur neielaiž. Vēl 
var būt, ka viņiem Latvijas polīti-
ķu sabiedrība nekādu cieņu un 
respektu neizraisa, viņi tur savu 
kāju nespers.

Vērojot Saeimas darbu televīzijā 
vai lasot par to laikrakstos vai 
noklausoties radio, nerodas ie -
spaids, ka tur norit rosīgs un 
radošs polītisks darbs. Vieni lasa 
avīzes, runā pa kabatas tālru     ņiem, 
citi savā starpā sarunājas vai tāpat 
vien veģetē un sarosās tikai brīžos, 
kad jāuzmana frakcijas vadītāja 
rokas signāls, lai zinātu, kuŗa bal-
sošanas poga jānospiež. Vai tad 
kāds brīnums, ka grūti un nepie-
tiekami notiek valsts likumdo-
šanas process.

Netrūkst jau vietu, kur meklēt 
vainu. Kaut vai milzīgajā un      
grūti iekustināmajā Latvijas bi -
rokra tis kajā aparātā. Daudziem 
no mums, kādas darīšanas valsts 

Pārdomas krizes dziļajā bedrē
vai pašvaldību iestādēs kārtojot, 
drīz vien rodas iespaids, ka te viss 
ir sakomplicēts, samudžināts un 
stiepts gaŗumā, lai birokratiem 
būtu ar ko nodarboties. Trūkst 
īsas, tiešas un vienkāršas darbve-
dības, jātērē laiks un lieka enerģija, 
lai nokārtotu kaut vai pavisam 
vienkāršus jautājumus. 

Ja tikai paskatāmies uz savu 
Ministru kabinetu! Nupat vēroju 
TV dažu kabineta locekļu izda-
rības preses konferencē, kas no -
tika angļu valodā. Ministrs, kas šo 
valodu neprot pat elementārā lī -
menī, nesekmīgi nopūlējās an -
gliski atbildēt uz jautājumiem, 
kuŗus viņš nebija pat sapratis. Taču 
vajadzēja tulku, jo ministrs uzde-
vumu paveikt nemaz nespēja. Tā 
vien šķiet,  ka galvenais nesekmī-
bas iemesls attiecībās ar Eiropas 
Savienības iestādēm ir tieši valodu 
prasmes trūkums mūsu cilvē   - 
kiem, kas pārstāv Latviju un it kā ir 
atbildīgi par saviem uzdevumiem. 
Šie polītiķi jūtas droši tikai Krie-
vijā, jo okupācijas gados krievu 
mēli apguvuši apmierinoši labi. 

Atbildība par kompetences trū-
kumu ministru rindās, tāpat kā 
Saeimā un jebkuŗā citā instancē, 
lielā mērā jāuzņemas partijām. 
Mūsu parlamentārajā demokra  -
tijā valda partijas un frakcijas un 
to  savstarpējie nolīgumi. Pašreiz 
pie varas ir t. s. valdošā koalicija, 
kas sadalījusi Ministru kabineta 
posteņus savā starpā. Tā ir neērta 
situācija, jo kabineta sastāvu neiz-
vēlas prezidenta aicinātais Mi  nis-
tru prezidents, bet ministrus sa -
skaņā ar koalicijas partneŗu vie-
nošanos deleģē attiecīgā partija. 
Rezultātus šai bodītei jau esam 
redzējuši un redzam šodien, kad 
amatos sēž cilvēki, kas bieži nav 
savas ministrijas darbu un uzde-
vumu kvalificēti vadītāji, bet drī-
zāk ir nezinīši, totāli nepiemēroti 
cilvēki. Kam par to jāuzņemas 
atbildība?

Mūsu polītiskās sistēmas pa -
matos ir lieli trūkumi. Kad 1993. 
gadā atjaunoja demokratisko sis -

t ēmu, šķita, atdzims vismaz kāda 
daļa veco latviešu partiju. Diem  -
žēl tā nenotika. Pat tās partijas,  
kas pre tendē uz kaut kāda tilta 
celšanu pāri 50 okupācijas ga  -
diem un Ul  maņlaikiem, nekādā 
ziņā nav kļu vušas par priekšteču 
mantinie    cēm. Visparastākās ir 
viena vai dažu ietekmīgu nau-
dinieku inte rešu par  tijas, kuŗas 
kalpo sava bosa in  teresēm un 
izpilda viņa rīkoju     mus. Partijas 
biedru skaits parasti ir mazs un 

varasvīram uz  ticīgs. 
Varam secināt, ka patiesa de   -

mo kratija Latvijā nav iestājusies, 
vara ir tādu daļēji fiktīvu grupu  
un viņu barvežu rokās, kuŗas 
nepār stāv pat dažus procentus  
valsts ie  dzīvo tāju. Trūkst partiju, 
kas vieno cil vēkus pēc pārliecī   -
bas, nodarbi nā tības, izglītības vai 
citām kopī gām  interesēm. 

Tuvojas jaunas Saeimas vēlēša-
nas. Vai tie no pašreizējās sistē  -
mas atgājušo protesta grupu pū -

liņi dis tancēties un piedāvāt     
„jau nu polī tiku” vainagosies sek -
mēm? Ne    pie tiek tikai ar klaigā-
šanu, ka mēs esam citādi. Vaja-
dzīga saprotami definēta polītis  -
ka prog ramma un partijas struk-
tūra, kas palīdzētu Latvijas iedzī-
votājiem saprast, kā jaunais pie-
dāvājums atšķirsies no tagad ie- 
rastā, kādā veidā tas pārstāvēs un 
aizstāvēs tos, kuŗi vēlas iesaistī   - 
ties jaunajās gai    tās vai vismaz tās 
atbalstīt.

 O. Celle

Dublinā, Latvijas vēstniecības 
Īrijā telpās, notika latviešu nedē  -
ļas nogales skoliņu skolotāju tik-
šanās ar Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) Izglītības pa -
domes priekšsēdi Daci Copeland 
un priekšsēdes vietnieci Dainu 
Grosu. PBLA pārstāves viesojās 
Īrijā, lai iepazītos ar Īrijas latviešu 
nedēļas skoliņu darbu, kā arī lai 
dalītos latviešu valodas lietoša   - 
nas un mācības pieredzē Īrijā un 
ārvalstīs. 

Par savu skoliņu darbu stāstīja 
Latviešu biedrības Īrijā nedēļas 
nogales skoliņas “Saulgriezīte”, 
Limerikas Latviešu biedrības 
bērnu un jauniešu centra “Zva-
niņš”, Latviešu sabiedrības Korkā 
latviešu bērnu nedēļas nogales 
sko   liņas, Montesori bērnudārza 
un after school centra Winnie the 
Pooh Longfordā un Latviešu bēr-
nu aktīvitāšu centra Lukanā sko-
lotājas.

Savukārt PBLA pārstāves pa -
stāstīja par savu pieredzi, no -
drošinot latviešu skoliņu darbu 
ASV, Austrālijā un Eiropā, mācību 
materiālu sagatavošanā un izpla-
tīšanā. Daina Grosa aicināja aktīvi 
izmantot PBLA IP sagatavotos 
materiālus, kas ir pieejami lat-
viansonline.com mājaslapā http://
lat viansonline.com/education/

Apspriežas skolotāji

materials/, kā arī iepazīties ar 
PBLA IP programmām un no -
darbību plāniem, kuŗi ir atrodami 
mājaslapā http://latviansonline.
com/education/curricula/.

Tikšanās dalībnieki piekrita, ka 
nav nekādu ierobežojumu mācību 
programmas izstrādē un ka no -
darbības latviešu skoliņās var 
notikt tik interesanti, cik to ļauj 
iztēle. Šajās skoliņās bērniem tiek 
dota iespēja runāt savā starpā lat-
viski, ne tikai mācoties valodu, bet 
arī veicot aizrāvīgus zinātņu eks-

perimentus, spēlējot teātri, brau-
cot ekskursijās un gluži vienkārši 
labi pavadot laiku kopā. Katrā 
skoliņā atradīsies nodarbe arī 
bērnu vecākiem, lai kopā sanāk-
šana būtu interesanta visām 
paaudzēm. 

Vēstniecība aicina bērnu vecā-
kus aktīvāk iesaistīties skoliņu 
darbā, jo latviešu skoliņas ir vie-
nīgais veids, kā Īrijā dzīvojošie 
tautieši var saglabāt savos bērnos 
latviešu valodu, latviešu kultūru 
un saikni ar dzimteni.

L A T V I E Š I  Ī R I J Ā

Dace Copeland, rāda PBLA izdoto macību vielu, ko var izman-
tot ārzemju latviešu skolās
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

N O V A D U  Z I Ņ A S

Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons
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Līmeniski.  1.Paaugstināts dur-
vju ailas apakšējais norobežo-
jums. 6. Kaķu dzimtas dzīvnieks. 
7. Ceļš pilsētā. 9. Latviešu glez-
notājs (1887-1977). 10. Angļu 
rakstnieks (1660-1731). 12. Lī- 
deris. 13. Donavas pieteka. 18. 
Pilsēta Italijas ziemeļos. 19. Jūras 
daļa krasta tuvumā pie ieejas ostā.       
21. Korpulents. 22. Olbaltumviela 
cīpslu un saišu sastāvā. 23. Galvas 

daļa. 25. Dzīvības, auglības un 
veselības dieviete seno ēģiptiešu 
mītol. 26. Dzimtļaudis feodālajā 
Rietumeiropā. 27. Kaujas mašīnas. 
28. Segti iedobumi un ejas zemes 
garozas virsējos slāņos. 30. Upe 
Venecuēlā un Kolumbijā. 33. 
Zemūdens klinšu rinda. 37. Za- 
raini stepes pustuksneša un 
tuksneša lakstaugi. 38. Nīlas pie-
teka. 39. Dzeltenzeme. 40. Lietu-

viešu komponists, ērģelnieks, 
koŗdiriģents (1867-1916). 

Stateniski. 1. Karpveidīgo kārtas 
zivs. 2. Urālas pieteka. 3. Kopno-
saukums uzņēmumu nodaļām, 
kas veic administrātīvi saim-
nieciskas funkcijas. 4. Sīkumi. 5. 
Dauzīt. 6. Aparāta, iekārtas reģis-
trācijas apliecība. 8. Laukuma 
mērvienība angļu mēru sistēmā. 
10. Nomākts  garastāvoklis. 11.    
Z. Skujiņa romāns. 14. Kasieŗi, 
naudas savācēji. 15. Ieņemt kādu 
pozu. 16. Bultas. 17. Neliela ūdens-
tece. 19. Senas somu un karēļu 
tautasdejas. 20. Zodiaka zvaig-
znājs. 24. Valsts Eiropā. 29. R. Pau-
la dziesma. 31. Vēsturiskas lauku 
saimniecības ēkas. 32. Grubu-
ļains zīda vai vilnas audums. 34. 
Saules dievs sengrieķu mītol. 35. 
Kaujas cirvji. 36. Skuju koku 
mežs.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 41) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Vafeles. 3. Trapeza. 
8. Deklinācija. 11. Olas. 14. Labi. 
15. Detektīvs. 17. Senči. 18. Elsas. 
19. Maniaks. 20. Skoti. 21. Taiga. 
24. Smiltaine. 27. Urna. 28. Avis. 
31. Skandinieki. 32. Savanna. 33. 
Statūti.

Stateniski. 1. Vairogs. 2. Liet. 4. 
Aija. 5. Atonija. 6. Bilde. 7. Dāvāt. 
9. Bastejkalns. 10. Daugavgrīva. 
12. Pesimisms. 13. Sviestene. 16. 
Kāpināt. 22. Bauslis. 23. Kastaņi. 
25. Lurda. 26. Atoni. 29. Skan. 30. 
Akla.       

Skrundas novadā atbalstīti septiņi projekti, ko līdzfinancē 
Nīderlandes fonds KNHM. Jaunmuižā ar pašvaldības un fonda atbal-
stu kādreizējā kopsaimniecības klubā izremontētas svētdienas skolas 
telpas. Ēkā saimnieko luterāņu draudze. Kušaiņu ciemā iekārtots bērnu 
rotaļu laukums, to izveidot palīdzējuši vecāki, vietējie jaunieši un 
uzņēmēji. Ar fonda atbalstu tapis arī bērnu rotaļu laukums Skrundā.

Talsu maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes bija ielūgtas uz 
“Pankūku balli” Talsu tautas namā. Balli rīkoja Sarkanā Krusta jaunat-
nes Talsu nodaļa. Apvienoto Nāciju Pārtikas un agrokultūras 
organizācijas ģenerālajā konferencē 1980. gadā 16. oktobris tika 
pasludināts par Pasaules pārtikas dienu, domājot par cilvēku 
pamatvajadzībām. Kopš tā laika Pasaules pārtikas diena tiek svinēta 
vairāk nekā 150 valstīs.

Kristus Spēka Aizkraukles ev. lut. baznīcā notika Sēlpils prāvesta 
iecirkņa konvents. Lutera akadēmijas mācībspēks Guntis Kalme ietei-
ca, kādam vajadzētu būt Valsts svētku sprediķim. Sēlpils prāvesta 
iecirknī ir 30 draudžu, un tajās kalpo 11 mācītāju.

Iecavā par Eiropas naudu atjaunos parka estrādi un būvēs jaunu 
gājēju tiltiņu. Atbalsts iesniegtajiem projektiem apstiprināts Lauku 
atbalsta dienesta apsaimniekotajā Eiropas Lauksaimniecības fonda 
programmā. No fonda līdzekļiem segs 75% no izmaksu kopsummas.

Irakas Kurdistānas Vides aizsardzības ministrijas 35 cilvēku 
delegācija SIA “Ventspils naftas termināls” guva pieredzi vides 
pārvaldības jomā. Palīdzot Kurdistānai izstrādāt vides aizsardzības 
stratēģiju, Latvija demonstrē savu gatavību līdzdalībai sagrautās valsts 
atjaunošanā. 

Skrīveŗu kultūras namā atklāta mākslinieka Juŗa Ģērmaņa gleznu 
izstāde. Tajā eksponētie darbi gleznoti gan tepat Latvijā, gan arī 
Marokā. Gleznas pārsteidz ar krāsu bagātību, košumu un kontrastē ar 
pelēko rudens ainavu aiz izstāžu zāles logiem.

Daugavpils uzņēmums “Ditton pievadķēžu rūpnīca” šogad pir-
mos 6 mēnešus strādāja ar 1,372 miljonu latu neto apgrozījumu, bet 1. 
oktobrī pārtrauca darbu, kad Latvijas Hipotēku un zemes banka atteica 
piešķirt kredita līdzekļus izejvielu iegādei. Tagad darbs atsākts, jo           
ar Krieviju un Vāciju ir norēgulēta izejmateriālu piegāde.

Latvijas Sarkanā Krusts Eiropas Komisijas programmas ietvaros 
mazturīgo atbalstam Latvijā dalīs pārtikas pakas (2,8 kg viena). Tās ar 
Sarkanā Krusta starpniecību saņem 49 000 cilvēku visā Latvijā.

Rēzekni un Daugavpili apmeklēja Ķīnas vēstnieks Latvijā Čens 
Vendzju, lai iepazītos ar ekonomisko situāciju un pieredzi krizes seku 
pārvarēšanā. Daugavpils sadraudzības pilsēta Ķīnā ir Harbina. Novem-
brī Rīgā plānota Latvijas un Ķīnas sadarbības darba grupas sēde. 

Daugavpilī viesojās deviņu Eiropas valstu skolu direktori un 
paidagogi. Viesi iepazinās ne tikai ar Daugavpils universitāti, vispār-
izglītojošo skolu ikdienu un mācību programmām, bet arī ar pilsētas 
kultūrvēsturiskām vietām.

Līvānu novada Rožupē ar lūgšanām un garīgām dziesmām atklāja 
jaunu ceļmalas krustu, kas tapis ar Rožupes iedzīvotāja pensionāra 
Aloiza Trupa gādību. Pensionārs par savu naudu iegādājies būv-
materiālus. Krustam apkārt ir sētiņa, priekšā nobruģēts laukumiņš ar 
galdiņu, kur uzlikt vāzes ar puķēm un aizdegt svecītes.

Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā uzņēmums Uni Organic 
plāno nākamgad būvēt jaunu sapropeļa ieguves un pārstrādes rūp- 
nīcu un gada beigās to atklāt. Tiks ieguldīti aptuveni 6 miljoni latu, 
saražots aptuveni 5000 tonnu augsnes bagātinātāja mēnesī. Produkciju 
paredzēts eksportēt uz Spāniju, Italiju un vairākām Āzijas valstīm. 

Pacientiem, kas Liepājas Reģionālajā slimnīcā ieradušies no tā- 
lienes, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus, ir izveidota pa-
cientu viesnīca.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra foto studijas “Fotast” 
vadītājs Varis Sants ar savu mākslas fotografiju ciklu “Laukā pavasaris” 
piedalījās labdarības sabiedrības JHG Bremen gada sarīkojumā Brē-
menē, Vācijā. 

Liepājas 385. dzimšanas dienas gads ir arī izcilā architekta Maksa 
Paula Berči 170. jubilejas gads. Jau šogad dažādu nozaŗu amatpersonas 
un speciālisti spriedīs, kā šo jubileju pārvērst sarīkojumu ciklā, kas būtu 
pamanāms ne vien Liepājā, bet arī visā Latvijā un ārzemēs.

Liepājas mūzejs līdz 15. maijam rīko konkursu “Esi Liepājas 
mūzeja labākais draugs”. Konkursā aicināti piedalīties sākumskolas, 
pamatskolas un vidusskolas skolēni no Liepājas pilsētas un tās apkārtnes 
skolām.

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

Latvijā lepojas ne tikai ar pašu 
zinātnieku selekcionēto gotiņu 
šķirni „Latvijas brūnā”, bet arī ar 
pašu zemē radītām gardām kon-
fektēm „Gotiņa”, ko līdztekus 
dzērienam „Latvijas Balzams” un 
šokolādei „Laima” mēdz vest no 
Latvijas cienastam.

Vissenākās tradicijas konfekšu 
„Gotiņa” ražošanā ir Skrīveŗiem, 
kur pirms 50 gadiem to ražošanu 
uzsāka Pārtikas kombinātā. Kon-
fektes receptūru izstrādāja gan Rī -
gas, gan vietējie technologi. Gar  - 
ša galvenokārt atšķiŗas ar to, no 
kāda piena – svaiga, iebiezināta 
vai sausā pilnpiena konfektes tiek 
vārītas. Technologi gan zina teikt, 
ka no jebkuŗa piena var izvārīt   
ļoti gardas konfektes, jo vislielā   kā 
māksla meklējama tieši vārīšanas 
procesā! 

Jau pirmskaŗa Latvijā Kauc-
mindes mājturības skolā māj    -
saim   niecēm mācīja vārīt gardu 
masu, attiecīgās proporcijās ņe -
mot pienu, saldo krējumu, cuku  -
ru un sviestu, bet “Gotiņa” no tā 
netapa. Ķuzes saldumu fabrikā 
ražoti un metalla kārbās pārdoti 
piena īrisi ar mūsdienu „Goti  ņas” 
garšas īpašībām. 

 Vairāk nekā 50 gadu “Gotiņu” 
ražošanas vēsturi Latvijā turpina 
SIA “Skrīveŗu saldumi” ar ražot-
nēm Skrīveŗos un Gulbenes no -
vada Lizumā. Uzņēmuma īpaš-
nieki ir Latvijā jau labi zināmie 
Iveta un Normunds Audziši, kuŗi 
veikalus apgādā arī ar pašu zem-
nieku saimniecībā “Dimdiņi” au -
dzētu un pārstrādātu kāpostu 
produkciju. 

Pārņemot kādreizējā Skrīveŗu 
pārtikas kombināta tradicijas, arī 
SIA “Skrīveŗu saldumi”, kas ražo 
„Gotiņas”, īrisus šokolādes glazūrā 
un marcipānu šokolādē, desmit 
gados kļuvis pazīstams Lietuvā, 

Skrīveŗos 50 gadus ar konfekšu smaržu

Igaunijā, Lielbritanijā, Vācijā, 
Grie   ķijā. Klientu loks arvien pa- 
plašinās.

Konfektes “Gotiņa” ceļš sākas 
Ineses Bergas bioloģiskās zem-
nieku saimniecības „Augtkalni” 
(Lizuma pagastā) govju farmā, 
kur iegūst augstākās kvalitātes 
pienu. Uzņēmuma direktors Nor-
munds Audzišs atceras, ka, sā    kot 
konfekšu ražošanu, pienu pirkuši 
no vietējiem lopiņu turētājiem – 
pa kannai, divām. Masa iznākusi 
katrreiz citāda, līdz secināts, ka 
nedrīkst izmantot daudzu izej-
vielu kokteili ar atšķirīgu tauku 
saturu un atšķirīgu konsistenci. 
No piena vārīšanas būtībā ir at -
karīgs viss nākamais process. Tech-
   nologu intuicija nosaka īsto brīdi, 
kad konfekšu masa ir gatava. 

Konfekšu “Skrīveŗu gotiņa” 
ražošanā tiek izmantotas tikai 
dabas izejvielas, tām netiek pie-
vienotas pārtikas piedevas. 
Unikālitāte - īstā recepte prasa 

tikai roku darbu. „Skrīveŗu   
go    tiņām” ir deviņi veidi – ar 
grauzdētiem, maltiem lazdu     
riekstiem, rozīnēm, kokosriekstu 
skaidiņām, dzērvenēm, saules-
puķu sēkliņām, karameli un 
šokolādi. 

No bankas ņemts kredits (Ls 
400 000), lai rekonstruētu ražo   - 
šanas ēku, sakārtotu infrastruk-
tūru un uzņēmuma territoriju,    
kā arī iegādātos jaunas techno-
loģiskās līnijas jaunu zīmola 
“Aspasia” produktu - Lībekas mar-
ci  pāna un īrisu šokolādes glazū  - 
rā ražošanai. No marcipāna masas 
tiek veidotas sirsniņas, kas gla-
zētas tumšās šokolādes glazūrā. 
Putotā īrisa ražošanā izstrādāta 
īpaša receptūra, kas uzlabo īrisa 
garšas īpašības. Īriss tiek veidots 
ziediņa formā un glazēts ar mel  -
no šokolādi.

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
un viesim ir dota iespēja iepazī-
ties ar konfektes „Gotiņa” tapša-

nas gaitu, jo uzņēmumā atvērta 
„Saldumu darbnīca”, kur var 
izmēģināt roku, piemēram, kon-
fekšu ietīšanā. Darbnīca kļuvusi 
par iecienītu tūrisma objektu. 
Tikai iepriekš jāpiesakās pa tāl-
runi: 371- 29377817. Firmas vei-
kalā var nopirkt visu veidu 
„Skrīveŗu gotiņas”, īrisus un 
marcipānu šokolādē, kā arī di-
vus jaunākos produkcijas vei-
dus - žā  vētas aprikozes un mel-

nās plūmes šokolādē. 
Domāts arī par mazākajiem 

kon    fekšu gardēžiem. Ražo īpašas 
konfektes bērniem “Gotiņa Pasa-
ciņa” īpašā noformējumā, ar pa- 
saciņu katrā paciņā. Kopumā ir 12 
kartītes ar dažādām pasakām. 

Pagājušajā finanču gadā “Skrī-
veŗu saldumu” apgrozījums bijis 
Ls 655 000. Skrīveŗos un Lizuma 
ražotnē nodarbināti 40 strādātāji, 
kas dienā saražo ap divas tonnas 
konfekšu “Gotiņa”.

Valija Berkina
Foto: SIA „Skrīveŗu saldumi”archīvs
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Tad stipendiju saņemt nāk pie-
 ci Klīvlandes Latviešu biedrības 
stipendiāti. Tie ir Anna Zvaig -
znīte, kuŗa stipendiju saņem otro 
reizi un Jānis Ludrisksons, kuŗš 
to saņem jau otro gadu un ar 
labām sekmēm turpina iesāktās 
studijas. Trešais ir mums jau 
pazīstamais Māris Savickis, kuŗš 
sportojot ir ieguvis smagu invali-
ditāti. Tomēr viņš ar labām sek-
mēm ir tikko iesācis trešo studiju 
gadu Vēstures fakultātē Latvijas 
Universitātē, un uz šo pasākumu 
neieradās kāda eksāmena dēļ. 
Viņam stipendiju ieskaitīs kontā. 
Ceturtā ir Gunta Berķe – otrā 
gada studente Lauksaimniecības 
universitātē, viņa mācās pārtikas 
technoloģiju. KLB piektā studen-
te šogad ir Dace Ločmele no 
Baltinavas novada, studē Rē  zek -
nes augstskolā un kādreiz kļūs 
par skolotāju ģeografijas un so -
ciā  lās zinātnēs. Viņa ir laba spor-

ALAs un Bērnu fonda stipendijas
tiste, dzied korī un darbojas drā-
mas pulciņā. Zināmu saistību 
sajūtu ar visiem pieciem KLB 
studentiem, jo daudzus gadus 
pati šajā biedrībā esmu darboju-
sies gan amatos, gan bez tiem.

Vēl stipendijas saņem seši stu-
denti, kas var pateikties Palīdzības 
fondam „Latvietis – latvietim”, ši 
fonda stipendijas saņem Līga 
Paegle, Jānis Krūka, Laura Kal -
niņa, Sergejs Kušners, Vilnis 
Strau  me, Edgars Štāls un Aija 
Špūle. Nākamā mūziķe, starp-
tautiskas prakses psīchologs, 
skolotāja, techniķis, jūras „admi-
rālis,” polītologs un zobārste. 
Esmu pārliecināta, ka viņi visi 
būs Latvijas nākošā inteliģence, 
kas nemeklēs ceļu uz ārzemēm, 
bet palīdzes dzimtenei atgūt labo 
slavu, ko paspējuši nomelnot 
mūsu pēdējā gadu desmita polī-
tiķi un viņu draugi.

Ka vienmēr, šie pasākumi bei-

dzas ar kafiju, tēju dažādām 
sulām un cepumiem, kam seko 
īsa ekskursija pa Televīzijas mū -
zeju un studijām. Varu redzēt, ka 
pašiem mazākajiem tas nemaz 
nav tik viegli, jo vienam jau 
māsas gatavotais mērkaķītis ar 
savu garo asti slauka studijas 
grīdu, un māmiņai mazais eks-
kursants gandrīz vai jāvelk uz 
priekšu.

Lielākajiem, tai skaitā arī man, 
šī ekskursija ir interesants piedzī-
vojums. Redzam pašu pirmo 
Latvijas televīzijas aparātu, kam 
priekšā ir neliels, plāns ūdens 
trauks. Kaut ko tādu TV aparā-
tam nu gan nevarēju iedomāties, 
bet gīde paskaidro, ka tas esot 
palielinājis bildi. Nu mēs arī 
ieraugām, kā izskatās studijās, no 
kuŗām tiek pārraidīti Latvijas TV 
populārākie raidījumi. Nu varu 
iztēloties, kā top Kārļa Streipa 
„Skats no malas”, Jāņa Dombura 

„Kas notiek Latvijā?” vai „Pa -
norāma" un „Simtais pants.”

Dodoties mājās, visiem stipen-
diātiem un ģimenēm tiek izdalīti 
Bērnu fonda sagādāti paprāvi 
pārtikas maisiņi, un visi atvadās 
ar smaidiem sejās. Arī man ir 

pārliecība, ka esmu bijusi aculie-
ciniece kaut kam skaistam un 
lasirdīgam. Esmu pateicīga vi -
siem Amerikas latviešiem un 
ceru, ka viņu labestība nekad 
nebeigsies. 

Astrīda

(Turpinājums no 1. lpp.)

Katrīna  Daina  Baltmane 
2003. ga  da decembrī Ilinojas 
universitātes Architektūras skolā 
Čikāgā ieguva bakalaura gradu 

un šogad 12. septembrī Dien  vid-
 kalifornijas Architektūras in -
stitūtā Losandželosā archi  tek -
tūras maģistra gradu. Studiju 
lai  kā Katrīnai 2008. gada pa -
vasaŗa sēmestrī bija iespēja mā -
cīties Starptautiskajā architek -
tūras  institūtā Lugano, Šveicē, 
tā  dējādi labi iepazīstot Eiropas 
architektūru, jo studenti vai katru 
nedēļu pavadīja citā Eiropas pil -
sētā. Pēc sēmestŗa beigām Kat -
rīna devās uz Latviju, lai vecāku 
mājās Bulduros palīdzētu celt 
jau  nu sētu un vasarā piedalītos 
Rīgas Techniskās universitātes 
Starptautiskajā vasaras skolā. 
Katrīna jau 2005. gadā apmek -
lēja Techniskās universitātes rī -
kotu semināru, kuŗā pētīta Rīgas 
architektūra, tās attīstība nā -
kotnē.

Studējot Ilinojas universitātē,  
Katrīna 2000. gadā ieguva sti-
pendiju un papildināja archi -
tektūras zināšanas ekonomikā  
Ekonomikas augstskolā (Vysoká 
škola ekonomická) Prāgā, Če -
chi  jā, un 2001. gada vasaras sē -
mestrī Berlīnes brīvajā uni  ver -
sitātē (Freie Universität Berlin) 
Vācijā.

Studiju laikā Losandželosā no 
2006. līdz 2007. gadam Katrīna 
bija skolotāja-asistente, naudu 
studijām viņa pelnīja, strādājot 
bibliotēkā un darot citus darbus.  

Katrīna dzimusi 1979. gada 
13. maijā, Oakparkā, Ilinojas pa -
valstī, kur arī sāka  pirmās skolas 
gaitas, tās turpināja Lombardas 
apkārtnes skolās; bet latvisko 
izglītību sāka 1982. gadā torei -
zējā Lāčubērnu skolā Sv. Pāvila 

baznīcas telpās Vuddeilē,  ko va -
dīja viņas māte Vēsma Baltmane.  
No 1974. līdz 1996. gadam Kat -
rīna bija Čikāgas Krišjāņa Ba -
rona skolas audzēkne, vasaras 
pavadīja Gaŗezera skolas no  met-
 nēs un Vasaras vidusskolā. Kat -
rīna 1995. gadā vasarā saņēma 
Čikāgas stipendiju fonda atbal-
stu un devās uz Saulgriežu va -
saras vidusskolu Latgalē. Divus 
gadus vēlāk viņa bija Krišjāņa 
Barona latviešu skolas bēr  nu -
dārza skolotāja. Katrīna strā  dā -
jusi par audzinātāju GVV,  
2005. ga  dā vadīja keramikas 
darbnīcu. Viņa bijusi aktīva  lat -
viešu  jaunatnes pasākumos, va -
dījusi  ALJAs Kultūras nozari un 
Izglītības nozari, dejojusi skolu 
tautasdeju kopās un dziedājusi 
koŗos, piedalījusies Dziesmu 

svēt  kos Indianapolē, Toronto, 
Klīv  landē, Tūkstošozolos, Či  kā -
gā.

Katrīna darbojusies Čikāgas 
gaidu vienībā, piedalījusies Jer -
sikas un Ziemas nometnē, liela -
jās gaidu un skautu  nometnēs 
„Draudzības lokā” (1987. g. Mi -
čigenā), „Ugunskurs” (1992. g. 
Kanadā), „Kopsolī” (1997. g. 
Katskiļu kalnos), „Mežezerā” 
(1998. g. Latvijā) un „Klints” 
(1999. g. Kanadā).

Katrīnas vaļasprieks ir slē  po -
šana, viņa slēpojusi Miči  genas 
pakalnos un Lielajos kalnos Ko  -
lorado un Leiktaho, Kali  for  nijā.

 Novēlam, lai jaunās architek-
tes degsme un alkas pēc zinā  ša -
nām nekad neapsīkst!

Juris Valainis

Latviešu jaunietes sekmīgs ceļš uz zinātņu kalngaliem

S A R Ī K O J U M I
BOSTONA (MA)
Latvijas Valsts dibināšanas at  ceres 

svinības notiks 2009. gada 15. no -
vembrī Bostonas Trimdas draudzes 
namā plkst. 1.00 p.p. Valstssvētkiem 
veltīts dievkalpojums 11.00. Trim -
das draudzes baz  nīcā. Mācītāji Jo -
gita Mingina un Dr. Jānis Keggi. 
Pirms akta kafijas pusstunda. 
Atceres akta galvenā runātāja Prof. 
Dr. Ieva Zaķe par tematu „Antiko -
mū  nisms un latvieši”. Koncerta daļā 
pianiste Diāna Baibusa-Zand  berga. 
Ieejas ziedojums $ 10. Jau  niešiem 
un bērniem ieeja bez mak  sas. 
Apmeklēt lūdz Latvijas valsstsvētku 
komiteja, šogad Lat  viskā Man -
tojuma fonda izkār  tojumā.

Ciems Latvija (MI) 
• 18. novembrī plkst. 1.00 Lat -

vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Gaŗezera Saulgrie  žu zālē. 
Garīga un laicīga pro  gram  ma, pēc 
tās pakavēsi mies pie bagāti klātiem 
maltītes gal  diem. Visus sirsnīgi 
ielūdz ciema valde. 

FILADELFIJA (PA)
• 3. novembrī plkst. 11. 00 

Filadelfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās. Prog -
rammā valdes ziņo  jumi, pārrunas 
par jaunākajiem notikumiem, dzi-
mumdienu svi  nēšana un kafijas 
galds. Viesi ar    vien laipni gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 15. novembrī Latvijas valsts 

dibināšanas atceres svinības latviešu 
biedrības namā.

INDIANOPOLE (IN)
Bērnu svētki Indianapolē
Indianapoles Latviešu skolas 

rīkotie bērnu svētki sagādāja prieku 
kā lieliem, tā maziem. Lie  tainā laika 
dēļ, tie notika Lat  viešu sabiedriskā 
centra ērtajās telpās. Svētkus ievadīja 
prāvests Gunars Lazdiņš teikdams: 
„ Ja ko gribat saņemt, jums vispirms 
jādod”. Un bērni deva – nodziedot 
Mucenieku, Ai, sunīši, nerejat, un 
Maza, maza ābelīte. Dziesmām 

sekoja tautas deja: Jautrais pāris, 
Cūkas driķos un rotaļa Gribam 
zināt ar vecāku un vecvecāku līdz -
dalību. Pēc īsās program mas, bēr  ni 
cītīgi strādāja katrā no ducis sten -
diem, lai sa  ņemtu spēļu mantas, 
saldumus un, protams, labu vārdu 
par labi padarītu darbu. Visie  cie -
nītākā nodarbība izrādījās „pils” – 
bounce house, kuŗā bērni izvin  grojās 
pēc sirds patikas. Labi pēc bagātīgā 
azaida vēl turpinājās lēkāšana un 
kūleņošana – par prieku ska  tītājiem, 
kuŗi uz brīdi tikai atmi  ņās un iztēlē 
kļuva atkal bērni. Paldies Latviešu 
sabied  ris  kam cen  tram par brīvajām 

tel  pām un „bounce house” iegā  dā -
šanos!

KALAMAZŪ (MI)
2009. gada 16. oktobrī smagas 

slimības pieveikta mūžībā aiz -
gājusi Milda Brandta. Viņa dzi-
musi Valmierā 1911. gadā. 8. jan -
vārī būtu sasniegusi 99 ga  dus. 
Precēju sies ar Mārtiņu Brandtu, 
ģimenē divi bērni. Otrā pasaules 
kaŗa bēgļu straume ģimeni nove-
dusi Vācijā, un pēc kaŗa, sākoties 
izceļošanai, no  nākusi ASV, vis -
pirms Teksasā, tad Grandra  pidos 
un visbeidzot Kalamazū, kur 
dzīvojusi meita ar ģimeni. Maizes 
darbā strādājusi Penninsula klubā, 
bet viņas sirds darbs piederēja 
latviešu sa   bied  rībai. Dziedājusi 
koŗos, gādājusi par maltītēm kā 
Latviešu bied  rību, tā draudžu 
sarīkojumos. Bi  jusi čakla rok-
darbniece un mī  lējusi puķes, tās 
kopdama savas mājas dārziņā. Par 
viņu sēro maz  meita Larisa Roziņa 
un pla  šais draugu un paziņu 
pulks. Pie  miņas brīdis piektdien 
20. no  vembrī plkst. 14.00 Kala -
mazū latviešu Apvienotās ev.-lut. 
draudzes dievnamā. (iš)

Kalamazū latviešu Apvienotās 
ev.-lut. draudzes sabiedriskās tel  pās 
katru otrdienu plkst. 10.00 senioru 
vingrošana Dr. Edītes Balkas-

Walter. Sakara ar pi  par  kūku talku 
vingrošana 3. no  vem  brī nenotiks. 

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

landes Daugavas Vanagu apvienība 
rīko Lāčplēšu pie  mi  ņas aktu un 
apvienības 58 gadu darbības atceres 
svinības Ap  vie  notās draudzes zālē. 
Būs svēt  brīdis, mielasts, gleznotāja 
V. Skrauca darbu izstāde, svētku 
akts un programma ,,Humors un 
jautras dziesmas ir labākā me -
dicīna”, kuŗā piedalīsies aktrise 
Maija Ķuze, soprāns Sandra Ķu  ze 
un pianiste Helēna Gintere no 
Toronto. Ieejas maksa $20.00; 
skolēniem ieeja brīva. 

• 11. novembrī plkst. 11.00 Klīv -
landes Daugavas Vanagu apvienība 
aicina tautiešus pie  dalīties Lāčplēšu 
un varoņu go  dināšanā Sunset kap -
sētā pie latviešu pieminekļa. Svēt -
brīdi vadīs mācītāja Dr. Sarma 
Eglīte; uzruna, ziedu un vainaga 
nolikšana.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 8. novembrī plkst. 12.30 Latvijas 

brīvības cīņas dalīb  nieku un Lāč -
plēšu atcere.

• 15. novembrī plkst. 1.00 Latvijas 
valsts dibināšanas at  cere; svētku 
runu teiks Eiropas Parlamenta 
deputāte Inese Vai  dere. 
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Toreiz, kad vēl nebija tele -
vīzijas, ģimenēs dzima vairāk 
bērnu. Visi kopā gāja uz vie -
tējiem sarīkojumiem, kur deju 
mūziku atskaņoja lieli orķestri, 
daudzviet notika mūzicēšana 
mājās, vairāk cilvēku spēlēja kā -
du mūzikas instrumentu – par 
to var pārliecināties, skatoties 
senākas filmas.

Tagad, ja notiek kāds sarī -
kojums, atbrauc solists, kas ved 
sev līdzi kastīti, kuŗā ir ieskaņots 
orķestŗa vai kāda mūzikas an -
sambļa pavadījums. Vienā ziņā 
ērti, var ietaupīt, jo biļete jāpērk 
tikai vienam vai pāris solistiem, 
lielais orķestris paliek mājās, 
mē  ģina un mācās jaunu skaņ -
darbu, gatavo un ieskaņo pava -
dījumu kādam citam solistam. 
Koncertā solists paņem mikro-
fonu, nospiež kādu līdzpaņemtās 
kastītes pogu un dzied. Šādus 
koncertus jau klausījāmies Rie -
tumkrasta latviešu Dziesmu 
svēt  kos Ventūrā, protams, arī 
agrāk. Reizēm varbūt pat solists 
tikai plāta muti, jo arī viņa 
dziedājums ir ieskaņots. Ir taču 
zināms, ka tvartos viegli var 
samontēt vairāku solistu dzie -
dājumu. Reizēm, ja kāds vai 
kāda nevar „paņemt” augstāko 
no  ti, to nočiepj no cita dzie -
dātāja, pat tāda, kas jau sen mi -
ris, ja vien viņa dziedājums  
kād  reiz bijis ieskaņots. Mūs -
dienu technikas iespējas var 
tikai apbrīnot!  Droši vien arī 
kāds mūziķis, piemēram, vijol-
nieks acu apmānīšanai varētu 
slidināt lociņu pa stīgām, bet 
līdzpaņemtā kastītē būtu kāds 
izcilā vijolnieka Džošua Bella  
(Joshua Bell) ieskaņots priekš -
nesums.

Losandželosā pēc ledainajiem 
Jāņiem un karstā jūlija un augus-
ta, kad vairākkārt plosījās uguns-
 grēki, rudens sarīkojumu sezonu 
latviešu namā 20. sep  tembrī ieva-
 dīja trīs tenori no Latvijas. Parasti 

citgad ap šo lai  ku jau nosvinēti 
latviešu nama svētki. 

Tenori Guntars Ruņģis, Nau -
ris Puntulis un Miervaldis Jenčs 
mums jau pazīstami. Vai šī bija 
otrā vai jau trešā viņu viesošanās 
reize latviešu namā? Turneju 
viņi sāka 29. augustā Ņujorkā, 
pēc tam iepriecināja Bostonas, 
Toronto, Klīvlandes, Detroitas, 
Kalamazū, Milvoku, Čikāgas, 
Mineapoles, Sietlas, Sanfran -
cisko tautiešus. No Losan -
dželosas viņi devās uz  Linkolnu 
un Indianapoli, pēdējais kon-
certs – Vašingtonas latviešu 
centrā 27. septembrī. 

20. septembris bija ļoti karsta 
diena, dziedoņi iespējams, lab -
prātāk vēlētos doties uz plūd-
mali. Viņi jau bija paspējuši 
ienirt Atlantijas okeana un 
Mek  sikas līča ūdeņos, noteikti 
jauki būtu salīdzināt izjūtas, 
metoties  Klusā okeana viļņos. 
Taču pēc dievkalpojuma nama 
auto novietošanas laukumā 
iebrauca arvien vairāk spēkratu, 
klausītāji nāca un nāca, un te -
noriem nekas cits neatlika, kā 
kāpt uz skatuves. 

Agrāk jūsmojām par trim 
italiešu tenoriem, nesen, ska-
toties raidījumus America Got 
Talent, varēja iemīlēties trīs 
Teksasas tenoros (cik tuvu vi -
ņiem bija uzvara un miljons 
dolaru godalga!), viens no dzie-
 dātājiem tikpat blonds kā Nau -
ris Puntulis!  Latvijā reizēm 
trim tenoriem piebiedrojas vēl 
divi – Kārlis Zariņš un Jānis 
Sproģis. Viņi visi Latvijā ir iemī-
 ļoti un slaveni, 2006 gadā iz -
devuši jauku tvartu ar Ziem-
svētku dziesmām.

Latviešu nama zāle pamazām 
pildījās, bija jauki atkal redzēt 
kopā tik daudz tautiešu, viens 
otrs likās vairāk nosirmojis, cits 
zaudējis svaru, cits kļuvis tā kā 
brangāks un līdz ar to svešāks, 
bērni pastiepušies gaŗumā. 

Koncerta sākumā pianists 
Gints Bērziņš spēlēja Emīla 
Dārziņa „Melancholisko valsi”. 
Droši vien pianistam spēlēt šo 
skaņdarbu ir liels vilinājums, 
taču, ja dzirdēts, kā to atskaņo 
Latvijas nacionālais simfonis -
kais orķestris diriģenta Karela 
Marka Šišona vadībā,  kas šo 
skaņ  darbu nosauca par vienu 
no skaistākajiem pasaulē, tad 
pianista priekšnesums liekas 
tāds kā „pliks”.  Nekādā ziņā ne -
gribu  noniecināt  Ginta Bērziņa 
talantu, taču man labāk patīk šo 
skaņdarbu klausīties orķestŗa 
atskaņojumā, un orķestrim šis 
skaņdarbs arī oriģināli sacerēts. 

Pēc pirmā priekšnesuma cits 
pēc cita uz skatuves uznāca te -
no  ri un dziedāja aizritējušā 
gad  simta 30. gados iemīļotās 
operu un operešu ārijas, kā arī 
pāris dziesmu no tā laika fil -
mām. To  reiz operas un operetes 
iestudēja latviešu valodā, dzej -
nieki pēc pasūtinājuma tekstus 
pārtul koja, lai klausītāji sapras-
tu, kas uz skatuves notiek, par 
ko ir ru  na. Tais laikos pie katra 
priekšējā krēsla nebija ekrāna 
vai virs skatuves balta josla, 
kuŗā pa  rādījās tulkojums. Pie 
krēsla, virs skatuves vai malās 
novietotie  (kā  Čandlera pavil -
jonā Los  an   dželosā) ekrāni to -
mēr novērš uzmanību no ska -
tuves, jo tulkojumu ne vienmēr 
tik žigli var izlasīt. 

Tenoriem ir laba dikcija, va -
rēja labi saprast gan Ž. Bizē 
operas „Karmena”  Hozē, gan 
Dž. Pučīni operas „Toska” Kava-
radosi āriju, kā arī F. Lehāra 
operešu dziesmu vārdus. Jāņa 
Kal  niņa opera „Hamlets” 
Latvijas Nacionālajā operā pir -
mo reizi iestudēta 1936. gadā, 
režisors bija Jānis Zariņš, Ham-
 leta lomā – Mariss Vētra un 
Nikolajs Vasiļjevs, Klaudija – 
Ādolfs Kaktiņš, Ofēlijas – Erna 
Kukaine. Padomju oku  pācijas 

laikā opera nav iestudēta.  
Diriģents Viesturs Gailis kopā 
ar režisoru Gunti Gailīti 
2004. ga  dā  Bauskas pilsdrupās 
rīkoja brīvdabas „Hamleta” iz -
rādi – togad pagāja 100 gadu 
kopš Jāņa Kalniņa dzimšanas. 
Diemžēl neesmu operu re -
dzējusi, bet Hamleta ārija un 
asprātīgais kapraču duets no šīs 
operas pārliecināja, ka opera 
noteikti ir laba. Lieki piebilst, 
ka pavadījumu visiem desmit 
tenoru priekšnesumiem Gints 
Bērziņš spēlēja meistarīgi.

Pārtraukuma laikā apmeklētāji 
dzīvi tērzēja, visiem taču bija 
jāpārrunā, kā aizritējusi vasara, 
kur būts, kas darīts, redzēts, 
satikts. Varēja arī nogaršot Pe -
gijas Taubes gatavoto buljonu 
ar zaļumiem un pīrādziņiem.  

Otrā daļā tenori vairs neiznāca  
smokingos, bet gandrīz vai tau -
tastērpos –  viņiem gaŗi gaišzili 
svārki, tādas pašas krāsas bikses, 
balti krekli un ap kaklu apsiets 
katram savas krāsas lakatiņš.  
Programmā bija rakstīts, ka 
tenori dziedās 11 tautasdzies-
mas mūziķa Juŗa Kulakova ap -
darē. Tenoriem dziedot, no mū -
zikas kastes skanēja dūdu un 
bungu ansambļa „Auļi” un stī -
dzinieku kvarteta (nez kā mū -
ziķus sauc?) pavadījums, kā arī 
Rīgas Doma zēnu koŗa balsis, 
klātienē viņiem piebiedrojās 
Gints Bērziņš, spēlējot klavieres 
un akordeonu. Mūziķi lietoja 
mikrofonus, lai ieskaņojums 
ne  pārmāktu viņu dziedājumu. 
Mutes plātīšana vien tā nebija 
nekādā ziņā – pirmās rindās 
sēdētāji skaidri redzēja sviedru 
lāses uz viņu pieres un deniņiem, 
tātad viņi dziedāja ar pilnu krūti 
no sirds.

Izskanēja deviņas dažāda rak-
stura tautasdziesmas – gan 
skum  jas, gan priecīgas. Pirms 
devītās ar nosaukumu „Tõli 
dzeivoj muna meilõ” viens no 

dziedoņiem skaidroja tekstu, 
piebilzdams, ka Kurzemes pusē, 
šai dziesmai skanot, klausītāji 
sēžot kā ūdeni mutē ieņēmuši.  
Tas nu gan nevar būt, kurzem-
nieki taču nav nekādi muļķi un 
tīri labi saprot latgaliešu izlok-
sni. Dr. Juris Cilnis savā laikā 
bēgļu nometnē Vācijā, izlasījis 
visas grāmatas, kādas vien 
latviešu valodā varēja dabūt, sa -
meklēja izdevumus latgaliešu 
izloksnē un saprata visu, kas tur 
rakstīts. Ja latgaliešu izloksne 
tik ļoti atšķirtos, tad taču viņš 
neko nebūtu sapratis...

Tenoriem sākot priekšpēdējo 
dziesmu, latviešu nama zālē 
pie  peši atskanēja tāda kā pēr -
kona dārdoņa, šajā gadalaikā 
kaut kas pilnīgi neiespējams. 
Dārdoņa arvien pastiprinājās, 
tā nāca no mūzikas kastes un, 
lai kā pianists un tenori pūlējās, 
nekas no tās vairs neatskanēja, 
tā bija mēma kā zivs. Tāpēc, lai 
nepaliktu publikai divas dzies-
mas parādā, mikrofoni tika at -
bīdīti malā un tenori nodziedāja 
„Čuči, mana līgaviņa” un italiešu 
valodā Luidži Denzas (Luigi 
Denza) 1880. gadā komponēto 
Funiculì, funiculà! ar žurnālista 
Pepino Turko (Peppino Turco) 
tekstu. Dziesmā apjūsmots pir-
mais Vezuva kalna funikulieris 
(kalnu dzelzceļš ar trosu vilk-
mi); diemžēl 1944. gadā  vulkāna 
izvirdumā tas sagruva.

Cik žēl, ka mūzikas kaste ne -
sabojājās agrāk, tad būtu iespēja 
priecāties par dabiskām mūzi  ķu 
balsīm bez pastiprinātāju starp-
 niecības. Stīgu instrumentu 
kvar  tets spēlē lieliski, Rīgas Do -
ma zēnu koris dzied brīnišķīgi, 
taču domāju, ka trīs tenori vieg-
li var piedziedāt latviešu nama 
zāli ar tautasdziesmām bez jeb -
kādiem pastiprinātājiem. Ieska -
ņotā pavadījuma dēļ tenoriem 
grūti atkārtot kādu dziesmu, 
kas publikai sevišķi patikusi. 
Laikrakstā „Latvija Amerikā” 
vēstīts –  kāda misēkļa dēļ mūzi-
 kas kaste nedarbojusies arī 
4. sep  tembrī Toronto, un tau-
tasdziesmu daļu turienieši ne -
maz nedzirdēja. Nav zināms, kā 
bijis starplaikā citos mūzikas 
centros līdz Losandželosai un 
pēc tam. Varbūt tenoriem varēja 
pievienoties vismaz stīdzinieku 
kvartets. Viņu instrumenti no -
teikti nesabojātos, ja nu vienīgi, 
nodoti bagāžā, tiktu aizvesti uz 
citu pilsētu. Ko lasītāji no visa 
rakstītā var secināt? Raksta 
autore nožēlo, ka nav vairs kā 
„toreiz” – aizritējušā gadsimta 
30. gados, kad vēl nebija no  ga -
lināta romantika, netrūka or  -
ķestŗa mūziķu, sievietes valkāja 
elegantus tērpus, cepures un 
cimdus, vīrieši platmales, kad 
laikrakstos nebija jālasa lielā -
koties tikai par noziegumiem, 
jāskatās filmas par  vardarbību 
un seksu, kad cilvēki turēja doto 
vārdu, nebija tik aizdomīgi, bija 
cits priekšstats par mīlestību un 
draudzību, visur galvenais nebi-
ja nauda un ārējais spožums... 
Taču ļoti iespējams, ka tas viss 
arī ir tikai illūzija, jo toreiz taču 
arī zāle esot bijusi zaļāka, debe-
sis zilākas un sniegs baltāks...

Astra Moora
Foto: Dziesma Tetere

Toreiz un tagad

Pie Losandželosas latviešu nama pēc koncerta, no kreisās: Guntars Ruņģis, Nauris Puntulis, pianists Gints Bērziņš, Miervaldis 
Jenčs
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pildīja Katrīne Kraulis. Visi jutās 
gandarīti un pateicīgi.

Baltiešu Mākslinieku asociā -
cijas (BAA) rudens saiets notiks 
11. novembrī, plkst. 19, Latviešu 
centrā, 3955 Provosta ielā, La -
šīnā. Turpat nākamā dienā, 
12. novembrī plkst. 13 notiks 
Pen  sionāru apvienības kārtējais 
saiets. 15. novembrī, plkst. 10.30 
Notre Dame bazilikas Jēzus 
Sv. Sirds kapličā, 426 Sulpice ielā, 
notiks Montrealas Latviešu 
Katoļu draudzes kārtējais diev -
kalpojums.

Otavieši ceļ Gaismas 
pili dievnamā

24. oktobrī Otavas latviešu 
Miera draudzes baznīcā Otavas 
Latviešu biedrība rīkoja plašu 
saietu, veltītu 2009 gada Hamil -
tonas Dziesmu svētku atskaņai. 
Notikumu varēja arī dēvēt par 

un mācībām sniedz Ingrīda 
Mazute, tālr. 613-225-4949, 
e-pasts: ingridamazutis@yahoo.
ca> un Ēriks Jarumanis, tālr. 
613-39-6607, e-pasts: 
<putzfrau@sympatice.ca>  

               
Montreala

M. Štauvers
Ar pateicības 

dienas dievkal-
pojumu Trīs -
vienības drau -
dzes īpašumā 
Tērvetē noslē -
dzies šā gada 
vasaras sabied -
riskās dzīves 

kalendārs. Dievkalpojumu va -
dīja māc. Māris Ķirsons un tajā 
piedalījās ap 50 dievlūdzēju. Pēc 
dievkalpojuma tie baudīja Pa -
teicības dienas pusdienu maltīti. 
Tai tītarus bija cepušas vairākas 
cepējas. Saimnieces pienākumus 

Toronto
R. Norītis

* Toronto 
latviešu Pen -
sionāru ap -
v i e n ī b a s 
22. oktobŗa 
s a n ā k s m ē 
Lat  viešu cen-
trā soliste 
Lin  da Maruta 
K r o n b e r g a 

spē  lēja ģitaru un dziedāja laik-
metīgi populāras dziesmas saņe-
mot klausītāju nedalītu atsaucību 
un bagātīgas ziedu veltes. Sa   nāk-
 smē piedalījās arī viesis no Lat -
vijas Andrejs Feldmanis un vis-
pusīgā stāstījumā iepazīstināja ar 
Latvijas Okupācijas mūzeja nozī-
mi un darbību mūsu vēstures 
faktu izgaismošanā, kam ir seviš-
ķa nozīme nacionālās pašapziņas 
stiprināšanā  mūsu jaunajā paau-
dzē un vēstures pareizā izpratnē 
mūzeja apmeklētājiem, sevišķi 
ārzemju viesiem. Apvienības 
5. no  vembŗa sanāksmē plkst. 13 
Latviešu centrā Rīgas zālē izrādīs 
filmu „Latvijas 50 gadi”. Ap  vie -
nības izbraukumu uz Port Dover 
un Simko Ziemsvētku izrādēm 
un izgaismojumiem 4. decembrī 
vadīs Skaidrīte Tērauda. Infor -
mācija un pieteikšanās pa tālr. 
416-225-5534, vai ceturtdienās 
Latviešu centrā Pensionāru ap -
vienības laikā. 

* Latviešu centrā 25. novembrī 
referātu par emociju paškontroli 
un hipnozes ietekmi lasīs Debija 
Papadaķe (Debbie Papadakis). 
Sarīkojums sāksies plkst. 18.30 
ar draudzības pusstundu un ko -
pējām pusdienām, pēc tam 
plkst. 20 sekos referāts ar pārru-
nām. Dalības maksa, ieskaitot 
azaidu, 25 dolari personai. In -
formācija un galdiņu rezervēša-
na centra birojā, tālr. 416-759-
4900. 

* Gleznotājas Valdas Oestrei -
cheres gleznu izstāde notiks no 
14. līdz 28. novembrim Roberts 
galerijā, 641 Yonge Street. Galerija 
atvērta no plkst. 10 līdz 17.

* Latviešu centra bibliotēka un 
lasītava pēc vasaras pārtraukuma 
atvērta ceturtdienās no plkst. 11 
līdz 14, piektdienās no plkst. 18 
līdz 21, sestdienās no plkst. 10 
līdz 13 un azaidu svētdienās no 
plkst. 11 līdz 14. Bibliotēkā var 
arī iegādāties ziedotās latviešu 
grā   matas un žurnālus. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzē Pateicības dienas dievkalpo-
jums ar dievgaldu 1. novembrī 
sāksies plkst. 9.30 angļu valodā, 
plkst. 10.45 pulcēsies svētdienas 
skolas bērni. Dievkalpojums ar 
dievgaldu latviešu valodā sāksies 
plkst. 11 un pēc tam plkst. 12.45 
mācības sāks iesvētāmie jaunieši. 

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes Pateicības dienas diev-
kalpojums ar dievgaldu 1. no -
vem  brī sāksies plkst. 15. Pēc 
diev  kalpojuma baznīcas sarīko-
jumu telpās draudzes pēcpusdie-
na ar kopējām vakariņām un at -
vadīšanās no koŗa diriģenta Ar -
vīda Purva, kuŗš pēc 51 sekmīga 
darba gadiem izvēlējies pensijas 
atpūtu. Draudzes pēcpusdienas 
dalības maksa – 30 dolari perso-
nai. Informācija un pieteikšanās 
draudzes birojā, tālr. 416-924-
1563. 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
* Pēc telpu uzlabojumiem un 

vadības pārmaiņām latviešu cen-
tra klubs „Umurkumurs” atkal 
atvērts apmeklētājiem svētdienās 
no plkst. 16.30 līdz 23, pirmdie-
nās no plkst. 18 līdz 23, otrdienās 
no 11 līdz 15 un no 18 līdz 23, 
trešdienās, ceturtdienās un piekt-
dienās no 18 līdz 23, un sestdie-
nās no 8.30 līdz 15. Klubs pie-
ņem arī pasūtinājumus viesībām, 
privātām un organizāciju sanāk-
smēm, un viesībām, tālr. 416-
759-3090, e-pasts: office@latvi-
an-centre.org.

* Latviešu daiļamatniecības 
sa  vienības Kanadā un Toronto 
Lat  viešu centra dāmu komitejas 
gads  kārtēji rīkotais Mārtiņu tir-
dziņš šogad notiks 7. novembrī 
no plkst. 9 līdz 15 Latviešu cen-
trā. Tirdziņa apmeklētāji varēs 
iegādāties latviešu daiļamatnie-
ku izstrādājumus, rotas lietas, 
dārza ražojumus un latviskas 
delikateses, kā arī draugu pulci-
ņā paēst latviskas gaumes pus-
dienas. 

* Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes vokālā ansambļa koncerts 
24. oktobrī draudzes baznīcā bija 
veltīts galvenokārt klasiskā kom-
ponista F. Mendelsona 200 gadu 
jubilejai, koris diriģentes Brigitas 
Alkas vadībā bija iestudējis arī 
T. Ķeniņa un citu komponistu 
dziesmas, ērģelnieces Dr. Anitas 
Gaides mūzikālā pavadījumā. 
Kon   certā piedalījās arī stīgu an -
samblis The Ensemble of Dtrings 
ar čellista Juŗa Ķeniņa un altvi-
jolnieka Artūra Jansona piedalī-
šanos. Koncerts bija labi apmek-
lēts, diriģente, ērģelniece, stīgu 
an  samblis un koris saņēma klau-
sītāju atzinību un bagātīgas ziedu 
veltes. Korī pašreiz piedalās 19 
ko  risti. 

Hamiltona
* Hamiltonas latviešu ev. lut. 

Kristus draudzes Ticības atjau-
nošanas dievkalpojums ar diev-
galdu notiks 1. novembrī plkst. 
11. pēc dievkalpojuma baznīcas 
sarīkojumu telpās draudzes pēc-
pusdiena ar kopējām pusdienām 
un filmas izrādi par notikumiem 
Latvijā. Latvijas Valsts dibināša-
nas svētku dievkalpojums un 
sarīkojums notiks 15. novembrī 
plkst. 15. Pēc svinīgā akta mūzi-
kālā daļā koncertēs čellists Juris 
Ķeniņš un bračists Artūrs Jan -
sons.

Londona
* Londonas Latviešu pensionā-

ru apvienības Latvijas valsts svēt-
ku sanāksmē 12. novembrī plkst. 
13, baznīcas sarīkojumu telpās 
svētku runu teiks sabiedriskais 
darbinieks Arvīds Bei  tāns. Ieejas 
maksa – 15 dolari personai. 

Otava
* Lāčplēša dienas dievkalpo-

jums Otavas latviešu ev. lut. 
Miera draudzes baznīcā notiks 8. 
novembrī plkst. 11. 

* Latvijas vēstures gleznu izstā-
de no 15. līdz 20. novembrim 
notiks 30 Murray Street galerijā 
trešajā stāvā. Galerija atvērta no 
plkst. 14 līdz 18, 18.novembrī 
līdz plkst. 20. 

* Pēc vasaras pārtraukuma 
Otavas latviešu skola atsākusi 
darbību. Mācības notiek piekt-
dienu vakaros latviešu ev. lut. 
Miera draudzes namā. 
Informāciju par skolas darbību 

maziem Dziesmu svētkiem, jo tā 
programma ilga vairāk nekā 7 
stun   das (no plkst. 17 līdz plkst. 
pusvieniem nākamajā rītā). 
Izpildītāju saime bija 122 dalīb-
nieku liela: Otavas skolas bērnu 
korītis – 8, Otavas koklētāju 
ansamblis – 8, kopkoŗa koristi – 
44 (no Toronto Dzirksts, Toron-
to Umurkoŗa, Montrealas jauktā 
koŗa Atbalss, Otavas dziedātāju 
ansambļa un atsevišķi dziedātāji 
no Halifaksas un Otavas), 5 di -
riģenti; 44 tautas deju dejotāji 
(Toronto Daugaviņa un Toronto 
Diždancis, Otavas Spīdola un 
Montrealas Ačkups), 4 kopu va -
dītāji un 2 pieteicēji un 7 Tērve -
tes Trubaduri. Apmeklētāju bija 
vairāk nekā simts. Kopā ap 230. 
Visus pulcējušos no rīkotāju 
puses sveicināja Miķelis Svilans, 
bet no Kanadas Latviešu Dzies -
mu svētku biedrības Vizma Mak-
siņa. 

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

(Turpinājums 20. lpp.)
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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

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

PLKST. 2.00 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

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!

Viņa minēja, ka nāka  mos 
dziesmu svētkus Kanadā varētu 
rīkot arī Otavas, Missi  saugas, 
Halifaksas, Montrealas un citu 
centru latvieši. Esot tikai jā -
saņemot dūša un jārīkojas! Ka 

otavieši to varētu spēt, liecināja 
šis vienreizējais sarīkojums, kuŗā 
darbinieku netrūka un bija pār -
stāvētas dažādas paaudzes.

Dienas aprises ievadīja kon-
certs, kas ilga, apmeram 70 mi -
nūtes. Sākumān skanēja 4 tautas 
dziesmas, kuŗas dziedāja un at -
skaņoja Otavas Latviešu skolas 
bērnu koris un Otavas koklētāju 
ansamblis. Diriģents bija Eriks 
Jerumanis. Dzidrais sniegums 
iepriecināja lielo klausītāju sai -
mi.

Tālāk kopkoris kopā ar klau -
sītājiem dziedāja Kanadas un 
Lat  vijas himnas Lailas Dabous 
vadībā. Svētku koncerta dzies-
mas diriģēja 4 diriģenti un vai -
rākām dziesmām klavieŗu pa -
vadījumu spēlēja koŗa „Dzirksts” 
pianiste Helena. L. Dabois vēl 
diriģēja J. Cīruļa „Liepu laipa”, 
Ē. Freimanes „Tec, saulīe, te  cē -
dama”; Andrejs Vītols – J. Norviļa 
„Dziesmu  kalnā”, I. Saksa „Saule 
kokles skandināja”, E. Melngaiļa 
„Senatne”; J. Beloglāzovs – pats 
savu „Trīs rītiņi”, J. Kalniņa „Ģēr-
bies, saule”, G. Ordelovska „Es 
biju māmiņai” un J. Vītola „Gais-
 mas pils”, norādīdams, ka tā tie -
kot pirmo reizi dziedāta baznīcas 
kancelē; Vizma Maksiņa – 
J. Grau  biņa „Trīcēj kalni”, S. Men-
 ces „Neba maize”, J. Ķeniņa „Aiz 
purviem” un J. Vītola „Tev mū -
žam dzīvot, Latvija”. Koncerta 
no  slēgumā visi diriģenti pār  mai-
 ņus vadīja „Pūt, vējiņi”. Katrs 
diriģents iedvesmoti rādīja savu 
māku.

Baznīcas lejas zālē notika tau-
tas deju uzvedums, kuŗā piedalījās 
4 tautas deju vienības – Otavas 
„Spīdola” (3 dejas), Toronto 
„Diž  dancis” (3) un Toronto 
„Dau  gaviņa” (4) un Montrealas 
„Ačkups” (3). Katrai vienībai bija 
savs snieguma stils. „Daugaviņa” 
ar saviem 8 pāriem „Audēju de -
jā” panāca vai tīri akrobātisku 
veiklību, tāpēc šī deja bija jā -
atkārto. „Ačkups” rādīja gludu 
un izsmalcinātu dejas soli, „Diž -
dancis” bija izveicīgs un bra  ma -
nīgs, „Spīdola” smaidīga un ietu-
 rēta. Bija jābrīnas, ka šaurajā tel -
pā, kuŗā gar malām sēdēja ska -
tītāji, varēja visu to izdarīt. Dejas 
pieteica Krista Baumgarte un 
Reinis Krams. 

Sniegums pats par sevi izradījās 
Tērvetes Trubadūru (Jānis Ma -
teus, Andrejs Vītols, Dace Vein -
berga, Miķelis Svilans, Maikls 
Pin  seno, Eriks Jerumanis, Lauma 
Cenne) nepārtrauktais 5 stundu 
gaŗais priekšnesums. Katrs tru -
badūrs spēlē vairākus mūzikas 

instrumentus, dzied un patērē 
tik daudz sparīgas enerģijas, ka 
grūti izprast, kā visu to var veikt. 
Atskaņojumos bija reti plaša 
dažādība – tautas dziesmas, ziņ -
ģes, rokmūzika, dažādi citi grā -
vēji, valši, polkas. Daudzi klau -
sītāji laiku pa laikam dejoja mū -

zikai līdz. Dažkārt pat 50 dejotā -
ju! Varētu gandrīz vai teikt – za -
ļumballe pagrabā! Pēc pusnakts 
atsevišķu dziedājumu cēla priek -
šā rīdziniece Dace Āboltiņa un 
dziesmu „Ai, mana dzimtene” 
dziedāja LNJAK un Montrealas 
jaunieši.

Bija desiņas ar kāpostiem un 
rudzu maizi, dažādas uzkodas, 
alkoholiski dzērieni, kā alus un 
vīns, burbuļūdens. Noiets bija 
liels. Kasieres Dagnija Staško un 
Ligita Galdiņa zināja pavestīt, ka 
pasākums izdevies arī saimnie -
ciski. Notika izloze, kuŗā Otavas 
vēstniecības dāvāto lielgrāmatu 
„Viena diena Latvijā” ar 25569 
lozes numuru laimēja vēstnieka 
Marģera Krama dēls Krišjānis, 
ka savu jauno mantu neizlaida 
no rokām.       Protams, vēstniekam 
bija jaatrod cits eksemplārs, ko 
izlozēja vēlāk. Otavieši, varat būt 
lepni  ar savu veikumu!

Krišjānis Krams ar tēvu 
priecājas par lielo laimestu

Koklētāju ansambļa grupa

(Turpinājums no 19. lpp.)
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Jaukta latviešu ģimene NYC meklē 
AUKLĪTI/ GUVERNANTI/ MĀMIŅAS 

PALĪGU (“Live In” vai “Live Out”) 
min. uz 12 mēnešiem vai vairāk 

(sākot no 2010. janvāra). Ģimenē ir 
gadu veca meitiņa.  

 Prasības:
- augstākā izglītība (paidagoģija/ psī -

choloģija/ mūzika/ deja/ māksla vai cita).
- bagāta un literāri pareiza latviešu valoda.

- pieredze ar bērniem (auklītes/ guver -
nantes darbs)

Bērniņa & Mājsaimniecības & Māmiņas 
Palīga uzdevumi.

Piedāvājam labu attieksmi no ģimenes, jo 
meklējam sev uzticamu un mīļu cilvēku, 
kas varētu kļūt par ģimenes sastāvadaļu. 

 Lūdzu rakstīt Daigai 
Daiga1999@gmail.com

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera aicinājums
Kārļa Ulmaņa vārds ir mūžam dzīvs Latvijas valsts iedzīvotāju 

sirdī, bet vēl šodien nezinām precīzu viņa atdusas vietu. 
Atsaucoties uz Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera 

aicinājumu un Latvijas Zemnieku savienības iniciātīvu, Rīgas 
Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds aici-
na atbalstīt Piemiņas zīmes izveidošanu un uzstādīšanu Kārļa 

Ulmaņa apcietinājuma vietā – Turkmēnistānā, Turkmēnbaši 
pilsētā (bijusī Krasnovodska). Piemiņas zīmes pamatā ir 
tēlnieka Kārļa Zāles 30. gadu beigās veidotais krūšutēls. 

(Kopējās izmaksas –LVL 14 720.00.)
Pieminēsim Latvijas Valsts dibinātāju Kārli Ulmani!

Ziedosim:
Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās 

kultūras attīstības fonds
(saīsinājumā RLB AF)
Reģ. Nr. 40008036307

LVL konts: LV33 UNLA 0002 0564 6946 9
USD konts: LV57 UNLA 0050 0147 1482 2

AS SEB banka

Ar Jūsu ziedojumiem 2003. gada 22. jūlijā Rīgas Latviešu 
biedrības fonds uzstādīja un atklāja pieminekli 

Kārlim Ulmanim Rīgā.
Tas bija mūsu kopējais darbs!

RLB AF Valdes priekšsēde Mirdza Stirna

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

91. Latvijas Valsts Svētki
PRIEDAINĒ

Svētdien, 2009.g. 15. novembrī
Plkst. 13:00

Svētku runa: Uldis Grava
Latvijas 9. Saeimas deputāts
PBLA priekšēdis 1992-2002.

Direktors un vadītājs -
Radio Brīvā Eiropa 1992-2002.
ALA’s priekšnieks 1070-1972

Koncerts:
Indra Ozola – fl aute

Olga Gurevich –pianiste
Saviesīgs vakars ar siltu bufeti
INF. WWW.PRIEDAINE.ORG 

IEEJA $25

Latviešu Ziemsvētku vecītis
roku darbs

gaŗums – divas pēdas,
īstas ādas kažoks, pastalas,

rotaļlietas vai slēpes, 
visi priekšmeti ar latviskiem 

ornamentiem un grozs ar pīrāgiem
 

Lieliska dāvana ģimenei
www.Balticsantas.com

262-786-1553
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S A R Ī K O J U M I
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)
• 12. novembrī un 17. decembrī 

no plkst. 2.00 līdz 5.00 sarunu 
grupas ,,Dialogs” sanāksme Bar -
nes & Noble grāmatnīcas telpās 
Har Mar iepirkšanās centrā, 
St. Paulā. Aktuālākie temati: ve -
selības aprūpe Latvijā, 10. Saei -
mas vēlēšanas 2010. gada 2. ok  -
tobrī, kā LR pavalstniekiem ār -
zemēs piedalīties vēlēšanās u. c. 
Visi laipni aicināti.

ŅUJORKA (NY)
•  7. novembrī plkst. 2.00 Lāč -

plēšu dienas svinīgs akts DV 
namā Bronksā. Dziedās Solvita 
Mosa. Pēc programmas kluba 
tel  pās vanadžu klāts cienasta 
galds. Visi laipni ielūgti.

• 7. novembrī no plkst. 9.00 
līdz 3.00 lietoto mantu tirdziņš 
Jonkeru baznīcā. Atlikums par 
labu Jonkeru baznīcas virtuves 
pārbūvei. 

• 14. novembrī plkst. 2.00 
Latvijas valsts dibināšanas atce  res 
sarīkojums Jonkeru baznīcā 
Svētku runu teiks Saeimas de -
putāts Uldis Grava. Kon  certā 
piedalīsies sōlists Andrejs Mar -
tens un pianiste Gunta Plostnie -
ce. Pēc akta sadraudzības pēc -
pusdiena baznīcas lejas zālē. Ieeja 
$30 pie durvīm (līdz 7. novem-
brim var pasūtināt biļetes par $25 
vai labvēļu biļetes par $75; labvēļu 
vārdus ievietos svētku prog -
rammā). Bērniem līdz 12 ga    diem 
un latviešu skolas sko  lēniem ieeja 
brīva. Biļetes var pa  sūtināt, 
nosūtot čeku, izrakstī  tu Council 
of American Latvians Orgs. of 
N.Y., Inc., Imantam Kal  niņam 42 
Hackensack Street, Wood Ridge, 
NJ 07075 un pievie  nojot sev 
adresētu aploksni ar marku.

PRIEDAINE (NJ) 
• 8. novembrī Longailendas 

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

• 15. novembrī plkst. 2.00 
Latvijas valsts dibināšanas atce  res 
sarīko  jums. Svētku runu teiks 
Saeimas deputāts Uldis Grava. 
Koncertā piedalīsies flautistie 
Indra Ozola un pianiste Olga 
Gu  reviča. Pēc koncerta saviesīgs 
vakars. Dalības maksa $25. In -
formācija: www.priedaine.org 

SAGINAVA (MI)
• 14. novembrī plkst. 4.00 Lat -

vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Saginavas latviešu drau -
dzes baznīcā (128 N. Elm Str.). 
Runu teiks Kanadas lat  viešu laik-
 raksta „Latvija Ame  rikā” redak-
tors Jānis Mežaks. Ieeja – vismaz 
$10.00 ziedojums. Pēc akta kafi-
jas galds drau  dzes sabiedriskajās 
telpās, lūdzam atnest groziņus. 
Pie ka  ses varēs nodot ziedojumus 
Lat  vijas 50 ga  du okupācijas mū -
zejam, Kur  zemes brāļu kapiem 
Lestenē vai citiem nacionāliem 
mērķiem. SLK valde aicina tau -
tiešus apmeklēt šo sarīkojumu. 

SANFRANCISKO (CA)
• 6. novembrī komiķa Jāņa Ja -

rāna izrāde „Latvijas āksta grēk -

sūdze” Draudzes namā (425 
Hoffman Ave.). Plkst. 7.00 kok -
teiļi un bufete, izrāde plkst. 8.00. 
Ieeja $20, studentiem $10.

• 8. novembrī plkst. 12.30 Zie -
meļkalifornijas Daugavas Vana -
gu apvienība aicina uz Lāčplēšu 
piemiņas sarīkojumu. 

• 14. novembrī plkst. 2.00 ma -
zais teātris sanfrancisko aktieŗi 
Brigita Silina, Taira Zoldnere, 
Lai  monis Siliņš un Armīns Stap -
rāns izrādīs A. Gērnija lugu 
,,Kok    teiļu stunda”. Biļešu cena 
pir  majās četrās rindās $25; tā -
lākās $20. 

SIETLA (WA)
• 7. novembrī no plkst.10.00 

līdz 4.00 un 8. novembrī no plkst. 
12.00 līdz 4.00 Sietlas vakarētāju 
rīkots Ziemsvētku tirdziņš 
latviešu centrā. Varēs iegādāties 
latviskus rokdarbus, rotaslietas, 
keramiku, gravētu kristallu un 
citus daiļamatnieku darbus. Būs 
arī pīrāgi, piparkū kas un citi gar-
dumi. 

• 14. novembrī plkst. 4.00 
Latvijas valsts dibināšanas at  ceres 
svinības latviešu centrā. Svēt  ku 
runu teiks Eirops Sa  vienības 
deputāte, Latvijas Uni  versitātes 
profesore Inese Vai  dere. Koncertā 
piedalīsies komponists un pianists 
Tālis Valdis no Losandželosas un 
sōliste San  dra Ozolīte no Sandiego. 
Būs vakariņas. Ieeja $30, studen-
tiem $15.

SINSINATI (OH)
• Līdz 21. novembrim Cin -

cinnati Playhouse in the Park 
teātrī (962 Mount Adams Cir. 
Cincinnati, OH 45202-1593) 
aktrise Laila Robiņa tēlos Mašas 
lomu A. Čechova lugā ,,Trīs mā -
sas”. Biļetes var iegādāties, zvanot 
Robert S. Mark Theatre: 513-421-
3888; 800-582-3208 vai www.
cincy.com

VAŠINGTONA (DC)
• 1. novembrī pēc dievkalpoju-

ma draudzes namā izrādīs 
Latvijas 50 gadu okupācijas mū -
zeja uzņemto dokumen  tār  filmu 
,,Mēs bijām brīvi Latvijas pil  soņi” 
par 18. novembŗa nozīmi cil  vēku 
dzīvē. Pēc filmas tikšanās ar 
mūzeja vēsturnieci Leldi Nei -
mani. 

• 7. novembrī lietotu mantu 
tirdziņš. Visu iegūto naudu zie-
dos draudzes nama piebūves fon-
 dam. 

• Līdz 10. novembrim Va  šing -
tonā Eiropas Savienības vēst -
niecības rīko EuroKids festivā  lu, 
kuŗā Latviju pārstāv filma ,,Ma -
zie laupītāji”. 7. novembrī fil  mu 
,,Mazie laupītāji” izrādīs The 
Avalon Theatre (5612 Connec-
ticut Avenue, NW, Washington 
DC 20015), ieradīsies arī filmas 
režisors Armands Zvirbulis, pro   -
ducents Gatis Upmalis un pro-
jekta 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)
2. novembrī, 9. novembrī plkst. 

19.00 Biedrības koŗa mēģinā -
jums. Tiek gaidīti visi, kam ir 
prieks dziedāt!

3. novembrī plkst. 10.00 Bied -
rības mazajā namā Biedrības 
valdes sēde.

7. novembrī plkst. 16.00 

Mārtiņu vakars. Paredzēta īpaša 
Mārtiņu dienai atbilstoša pro-
gramma, siltas vakariņas – cūkas 
cepetis ar sautētiem skābiem 
kāpostiem, kā arī dejas, mūsu 
pašu Ilmāra Dzeņa un Pētera 
Ozola mūzikas pavadījumā. Būs 
iespējams iegadāties sulas un 
gāzētos dzērienus. Saskaņā ar 
2009. gada 2. septembŗa Biedrī -
bas valdes lēmumu netiks tirgo  ti 
alkoholiski dzērieni. Tiem, ku -
ŗiem ir īpašas velēšanās dzērienu 
jautājumā, par to jāgādā pašiem. 
(Paredzētajā programmā var būt 
izmaiņas). Ieejas ziedojums sakot 
ar $20.00.

12. novembrī plkst. 13.00 Bied-
 rības namā videoizrāde – Dzin -
tras 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 iz -
sūtījumā, bet palicis jautājums, 
kāpēc tas notika un kāpēc ne -
viens nav vainīgs? Kafija un ce -
pumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sakot ar $3.00. 

16. novembrī plkst. 19:00 Bied-
 rības kora mēģinājums. Tiek gai-
 dīti visi, kam ir prieks dziedāt!

18. novembrī plkst. 16:00 Lat -

vijas Valsts dibināšanas 91. ga -
dadienai veltīts svinīgs vakars. 
Uzrunu teiks Biedrības priekš -
nieks Gunārs Liepiņš, dziedās 
Bierības koris, vakara viesi tiks 
cienāti ar kliņģeri un kafiju. Ieejas 
ziedojums sākot ar $5.00.

DIEVKALPOJUMI 
• Bukskauntijas un apk. ev. 

lut. dr.: 1. nov. plkst. 11.00 Kvē -
kertaunā mirušo piemiņas die-
nas dievk. ar dievg. 15. nov. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā Latvi jas valsts 
atceres dievk. kopā ar Buks -
kauntijas baptistu draudzi, spre -
diķi teiks māc. Dr. U. Ukstiņš, 
dievk. vadīs māc. Dr. A. Ziedonis; 
pēc dievk. kafijas galds ar gro  zi -
ņiem. 22. nov. plkst. 3.00 Lan -
kasterā Latvijas valsts dibināša -
nas atceres un mirušo piemiņas 
dievk.; programma un kafija. 
Māc. Dr. A. Ziedonis, un māc. 
Dr. R. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 8. nov. 
dievk., pēc dievk. LKOK atcere, 
rīko DV. 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 Upī  te un 
Aija Greiema.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 
1. nov. dievk. ar dievg. 8. nov. 
dievk. 15. nov. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk.; pēc 
dievk. pusdienas. 22. nov. mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg. 29. nov. 
Adventa 1. svētd. dievk. 6. dec. 
Adventa 2. svētd. dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Vil  mingtonā 
6. dec. dievk. plkst. 3.00; pirms 
dievk. plkst. 1.30 ka  fijas galds

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
1. nov., 22. nov., 6. dec dievk.; 
15. nov. Latvijas valsts dibināšanas 
atceres dievk.; 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: 8. 
nov. dievkalpojums draudzes 
dievnamā nenotiks. Dievkal  po -
jums plkst. 10.00 angļu valodā 
Trinity ev. lut. baznīcā 504. 
S. Westnedge Ave., Kalamazū, 

Nāks rīta blāzma zvaigznes dzēst
Un dzirdēs vējus pūšam,
Bet skaistos mirkļus neizdzēst -
Tie paliks visam mūžam. 
                                  (Hugo Krūmiņš)

Skumjās un mīlestībā piemin
JĀNIS UN MINJONA KĻAVIŅI 

AR ĢIMENI

Mūsu mīļais seno dienu draugs

PĒTERIS MIESNIEKS
aizgājis mūžībā

dzimis 1922. gada 28. janvārī Jaunpiebalgā, Latvijā,
miris 2009. gada 10. septembrī East Brunswick, ASV

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs,
Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai.

Mīlestībā viņu piemin
LAIMA STEDE

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā mammiņa

KATRĪNA IRMA STEDE
dzimusi 1912. gada 28. maijā Rucavā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 1. oktobrī Bloomfield, MI

SĒRO
ŅUJORKAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Dieva mierā aizgājusi

MARY SAUERSTEIN,
dzim. SCHAUKSCHTEL

dzimusi 1906. gada 27. novembrī Liepājā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 17. oktobrī Staten Island, New York
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D I E V K A L P O J U M I
māc. B. Puiķe. 15. nov. plkst.10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu. Zie -
dot pārtiku. Sadraudzības kafija. 
22. nov. plkst.10.00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu. Sadraudzības kafija. 
29. nov. plkst. 10.00 pirmā Ad  -
venta svētdiena dievkalpojums ar 
dievgaldu. Sadraudzības kafija. 
Bībeles stundas 4. nov. plkst.15.00. 
Ciemā Latvija 18. novembrī plkst. 
16.00. Pi  par  kūku talka draudzes 
sabiedriskas telpās 3. un 5. nov. 
plkst. 9.00. Katru otrdienu 
plkst.10.00, iz  ņemot 3. novembri, 
vingrošana draudzes sabiedris  kās 
telpās.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 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.: 1. nov. plkst. 
10.00 Reformācijas svētki ar 
dievg. un uzrunu bērniem, īpaša 
mūzika; pēc dievk. sadraudzība 
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 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., uzruna bērniem; pēc 
dievk. sadraudzība. 22. nov. 
plkst. 10. 00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg., īpaša mūzika; 
pēc dievk. sadraudzība. 26. nov. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 
29. nov. plkst. 11.00 Adventa 
1. svētd. dievk. ar dievg., pēc 
dievk. sadraudzība. 6. dec. plkst. 

Prāts negrib noticēt,
Sirds nesaprot,
Kam pēkšņi apdzisusi
Tava diena.

11.00 Adventa 2. svētdienas 
dievk.. pēc dievk. sadraudzība. 
Māc. M. Cepure-Zemmele. Bazn. 
adrese: 3152 – 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 8. nov. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums 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 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu. 29. nov. plkst. 11.00 Mū -
zikas un me  ditācijas dievkalpo-
jums ar flautistes Indras Ozolas 
piedalīšanos draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); I Adventa svētdiena. 
Visi aicināti. Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Ki -
neyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
1. nov. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk. 7. nov. plkst 9.45 
ShortHills, NJ skolas dievk., māc. 
J. Saivars. 8. nov. plkst 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. Sai-
 vars; Salas bazn. plkst. 10:30 
dievk., māc. L. Saliņš.

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

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 

Mūsu filistrs  

KONRĀDS  GRIĶĪTIS   
dzimis 1917. gada 28. jūlijā Rīgā,
miris 2009. gada 15. oktobrī Rīgā

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
                                   KORPORĀCIJA  SELONIJA 

Ar skumjām viņu mīļā atmiņā paturēs
DVĪŅU MĀSA RASMA ŪLIS KUPLIS (VĪRS LEONS),

SANDRA KUPLIS TREVATHAN (VĪRS J.T.)
UN DRAUGS SCOTT LARK AR ĢIMENI

Negaidīti no mums šķīrās mana mīļā māsiņa

VIJA ŪLIS SMITH
dzimusi 1932. gada 11. aprīlī Latvijā,

mirusi 2009. gada 5. oktobrī ASV

Mīlestībā viņu piemin
MĀSA EMMY, KĪĶERU UN SALENIEKU ĢIMENES

Dieva mierā aizgājusi

MARY E. STRAUTNIECE,
dzim. ZONS

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

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

Skumjās un mīlestībā
VĪRS VALDIS

DĒLI ANDREJS UN MĀRTIŅŠ AR LORI
MEITA LAILA AR JAIME

MAZBĒRNI ANELISSE UN AIDEN
MĀSA INGRĪDA AR MEITU LESLIE

Mūžīgā  mierā aizmiga mūsu mīļā

HELGA GULBIS, 
dzim.  RAISTERS

dzimusi 1925. gada 21. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 20. oktobrī Santa Clara, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi

 MARY SAUERSTEIN,
dzim. SCHAUKSCHTEL

dzimusi 1906. gada 27. novembrī Liepājā,
mirusi 2009. gada 17. oktobrī Staten Island, NY

Sēro
LEONS UN KATHERINE SERVINSKI LIEPĀJĀ

KĀRLIS UN INGELY SALMIŅŠ ASV

Lūgšanu, kā ziedu baltu, vijiet kapu vaiņagā.
Lūgšanu, kā ziedu baltu, sūtiet līdzi mūžībā.
Mīļu roku noglāstīta, iešu gaitā pēdējā.
Mīlestība nemirstīga nāks man līdzi mūžībā.
                                          (Velta Toma)

Mīlestībā viņu piemin
PĒTERIS UN GAIDA

ANDRIS UN KRISTEN
KĀRLIS UN ŠARLOTE

Mūsu mīļā māte, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa
aizgāja mūžībā

RENĀTE SKULTE,
Dzim. GROSKOPTS

dzimusi 1916. gada 29. februārī,
mirusi 2009. gada 6. oktobrī

lut. dr.: 1. nov. plkst. 14.00 diev -
kalpojums, vadīs mācītājs Aivars 
Pelds. To kuplinās Ilmārs Vilma -
nis. 8. nov. plkst. 11:00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 9. nov. 
plkst. 10.00 Biedrības namā 

Drau  dzes 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

Mūžībā aizgājis

RAIMUNDS BLŪMS 
dzimis 1915. gada 17. martā Rīgā,

miris 2009. gada 4. oktobrī Beaverton, Oregon

Mīļi viņu piemin
 DĒLS KASPARS, 

MAZMEITA  KARIN PENNINGTON, 
MAZDĒLI  CRAIG BLUMS 

UN JOHN GRAY 
AR SIEVU TIFFANY

Gaisma, kas civēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz. 
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Klīvlandes un Kolumbusas lat-
 viešu golfa kluba sportisti 21. 
septembrī sacentās par ,,Ohaijo 
kausu”. sacensības notika div -
desmit ceturto gadu pēc kārtas.

Šīs spēles vienmēr notiek 
septembŗa trešajā svētdienā 
Mohican Hills golfa klubā, kas 
atrodas pusceļā starp abām 
pilsētām. Sacentās katras vienības 
labākie astoņi golfisti, spēlējot 
katrs ar katru, un katrs pāris 
izcīnīja 18 punktu – vienu par 
katru bedrīti. Ja ir vienāds sitienu 
skaits pie vienas bedrītes, tad 
katrs spēlētājs iegūst puspunktu. 

Šīgada sacensībās uzvarēja un 
,,Ohaijo kausu” ieguva Kolum-
busas vienība ar rezultātu 83,5; 
Klīvlandes vienības rezultāts – 
60,5. 

Kolumbusas vienībā spēlēja 
Ārons Tongs, Māris Zariņš, Jā -
nis Dīķis, Mārtiņš Dīķis, Bobs 
Tongs, Sandra Čopiaka (Cho -
piak), Da  vids Zadvinskis, Tālis 
Gulbis. Vienība ir stipra, jo 
sešiem gol  fistiem sitienu skaits 
uz 18 bed  rītēm bija starp 81 un 
85.

Klīvlandes vienībā spēlēja 
Pēteris Grava, Jānis Eglītis, Pē -
teris Šlārs, Robs Martins, Edvīns 

Auzenbergs, Jānis Zaķis, Ojārs 
Mantenieks, Kārlis Čečeris. 
Sacīkstēs labākais individuālais 
rezultāts bija Pēterim Gravam 
(78 sitieni).

Gadskārtējās ,,Ohaijo kausa” 
izcīņas spēlēs Kolumbusas klubs 
guvis uzvaru četrpadsmit reižu, 
Klīvlandes klubam bijušas desmit 
uzvaras.

2010. gadā ,,Ohaijo kausa” iz -
cīņa spēlēm būs 25. gadu ,,sudra-
ba” jubileja.

Edvīns Auzenbergs

Kārkliņš ceturto reiz 
DA meistars

Dienvidaustrālijas atklātās 
no  vusa meistarsacīkstes Adelai-
dē  bija pulcējušas 24 dalībniekus: 
8 no Sidnejas un Centrālā krasta, 
7 no Melburnas un 9 mājiniekus. 
Turnīru sāka divas dāmas, bet 
nobeidza viena. Spēlētāji bija 
sadalīti četrās grupās pa seši; no 
katras divi iekļuva finālā, divi 
B finālā un divi C finālā. 

A grupā pārliecinošs uzvarētājs 
bija Ē. Paeglis ar 9 punktiem. 
Otru vietu finālā sev nodrošināja 
J. Brakovskis ar 6 p., atstājot 

B finālā vērtējuma tabulā augstāk 
esošo S. Andersonu ar 5 p. un 
G. Petrovu ar 4 p. P. Dancim un 
D. Pešudovam katram pa 3 p.

B grupā gāja līdzīgi: Dien -
vidaustrālijas meistartitula aiz -
stāvētājs R. Kārkliņš netika no -
pietni apdraudēts – 8 p., otro 
vietu ieguva E. Nemme ar 6 p., 
negaidīti atstājot B finālā 
R. Puisēnu, kā arī M. Strīķi ar  
5 p. J. Spirēnam un Anitai Mi -
siņai –   pa 3 p.

C grupā pirmais bija Austrālijas 
meistars A. Grimms ar 9 p.,  
A.Vālodze un I. Apelis abi bija 
sakrājuši pa 7 p. Vairāk uzvarētu 
setu vietu A finālā deva pirma-
jam.  B finālā iekļuva arī  A. Ern-
šteins ar 4 p. Negaidīti neveicās 
A. Straukam – 3 p. Tabulu no -
slēdza Lauma Lamberte.  

Pārsteigumu netrūka arī 
D grupā. A finālam kvalificējās 
R. Nemme ar 7 un G. Bērzzariņš 
ar 6 p., B finālam – J. Freimanis 
un A. Jumiķis – abi ar 5 p. 
Jaundienvidvelsas meistars I. Mi -
rovics nerādīja savu labāko for -
mu – 4 p.; A.Ruņģim 3 p.

A finālā nevienam neizdevās 
izvairīties no zaudējuma, taču 
R. Kārkliņš (Melburnas DV n. 
k.) ar 11 p. kļuva par DA meistaru 
jau ceturto reizi. Arī otro vietu 
izcīnīja melburnietis Ē. Paeglis – 
10 p., bronzas medaļa tika A.Vā -
lodzem (Adelaides ASK) – 9 p. 
Ar vienu punktu mazāk ceturtajā 
vietā ierindojās E. Nemme (Sid -
nejas n. k.); tātad tabulas augš -
galā bija pārstāvētas visas trīs 
pavalstis. Tālāk sekoja R. Nem-
me (Sidnejas n. k.) – 6, J. Bra -
kovskis (ASK) – 5, A. Grimms 
(Melb. DV n. k.) – 4, G. Bērzzariņš 
(ASK) – 3 p.

B finālā uzvarēja R. Puisēns 
(Sidn. n. k.) – 10 p., pirms J. Frei-
 maņa – 9, G. Petrova (abi ASK) 
un S. Andersona (Melb. DV 
n. k.) pa 8 p. – Visi A finālisti un 
šie pirmie četri B finālisti iegu  va 
vērtējuma tabulas punktus. 

C finālā pirmais bija I. Mirovics 
(Melb. DV n. k.). Lauma Lam -

berte (Melb. DV n. k.)  kļuva par 
DA meistari (otra konkurente 
izstājās pēc priekšgrupas spēlēm).

Laimīgā kārtā izdevās izvai -
rīties no pārspēlēm; turnīrs ri  tēja 
raiti un beidzās jau pēc nepil  nām 
piecām stundām. Laiku līdz 
vakariņām spēlētāji pavadīja ar 
draudzīgām pāŗu spēlēm, iesil-
doties nākamās dienas du  bult -
spēļu meistarturnīram.

Balvu veiksmīgākajai vienībai 
diezgan negaidīti izcīnīja mā -
jinieki ASK I – A.Vālodze, J. Bra-
 kovskis, G. Bērzzariņš, M. Strīķis 
ar 31 p. (3. v., 6.v., 8.v., 14.v.) 
pirms Melburnas un Sidnejas.

Otra dubultuzvara 
melburniešiem

Par Dienvidaustrālijas novu  sa 
dubultspēļu meistartitulu cīnī  jās 
12 pāri, spēlējot katrs ar katru 
četrus setus. Arī šeit, tāpat kā 
vienspēlēs, dominēja mel  bur -
nieši, izraujoties tālu priekšā 
“bronzas medaļas” ieguvējiem 
un revanšējoties par neveiksmi 
pagājušā gadā.

Uzvarētāji R. Kārkliņš/S. An -
dersons sakrāja 18 p., vienu 
punktu pirms I. Mirovica/Ē.
Paegļa (visi Melb. DV n. k.). 
Trešā vietā ierindojās E.Nem  -
me/R.Nemme (Sidn. n. k.) ar 
13 p. Šeit īpaši jāpiemin, ka vienā 
setā Edgars Nemme iesita visus 
16 kauliņus vienā gājienā – rets 
panākums, kas līdz šim nebija 
izdevies nevienam oficiālās Aus-
trālijas vai pavalsts meistar -
sacīkstēs. 

Tālākajās vietās ierindojās 
R. Puisēns/D. Pešudovs (Sidn. 
n. k.) – 12 p. (24 seti), 
A. Grimms/A. Strauks (Melb. 
DV n. k.) – 12 p. (22 seti), A. Vā -
lodze/J. Freimanis (ASK) – 11, 
A. Ernšteins/A.Ruņģis 10, 
I. Ape  lis/A.Jumiķis (visi Sidn. 
n.k.) un J. Brakovskis/Anita 
Misiņa – pa 10, Regīna Ber       -
ķis/G. Bērzzariņš – 8, P. Dan -
cis/G.Pet      rovs – 7, M. Strīķis/ 

,,Ohaijo kausa” izcīņas spēles golfā
M. Me  denis (visi ASK) – 6 p.

Tā katrās DA dubultspēļu 
meistarsacīkstēs, kas sākās 
2005. gadā, uzvarējis cits pāris, 
taču R. Kārkliņš bija jau ieguvis 
meistargodu kopā ar E. Smalko 
2005. gadā. 

Par rezultātu iegrāmatošanu 
abas dienas rūpējās Melburnas 
viešņa Gunta Vagars, par ko 
rīkotāji viņai bija pateicīgi. Viņa 
to darījusi ne vien Melburnā, bet 
arī ALM Sidnejā. Pirmajā dienā 
viņai palīdzēja T. Dīcmanis. 
Turnīra priekšdarbus bija veikusi 
ASK valde – J. Freimanis (ASK 
un novusa nozares vadītājs), 
Regīna Berķis, J. Brakovskis un 
G. Petrovs. 

Kopīgas vakariņas bija sarīko -
tas pēc pirmās dienas vienspēlēm. 
Ceļojošās balvas un medaļas 
pirmo trīs vietu ieguvējiem pa -
sniedza ALSP vadītājs G. Bērz-
zariņš. 

Vērtējuma tabulas
Pēc meistarsacīkstēm Mel -

burnas DV n. k. sekretārs 
A. Grimms sagatavoja un izziņo-
 ja šādas vērtējuma tabulas: 
vienspēlēs Ē. Paeglis 72,5,  
R. Kārk    liņš – 67,5, A. Grimms – 
58,5, A. Drēziņš – 57, I. Miro -
vics – 53,5, R. Puisēns – 45, 
S. An  der sons – 44, R. Nemme – 
35, G. Kaufmanis – 28, L. Daņi-
lovs – 24. Pavisam punktus 
ieguvuši 28 spēlētāji.

Tabula sievietēm: Dz. Ceku -
liņa – 18, A.Pūce – 16, A. Misi -
ņa – 15, S. Stonka – 11, R. Ber -
ķe – 10, I. Sproģe – 8, L. Lamberte 
– 6, Dz. Sudimte, R.Ellisa – pa 3, 
G. Zariņa 1 p. 

Dubultspēļu tabula: R. Pui -
sēns – 36, I. Mirovics, Ē. Paeglis – 
pa 32,5, S. Andersons, R. Kār k -
liņš – pa 31,5, G. Kaufmanis – 18, 
A. Drēziņš – 16, A. Strauks – 13, 
E. Kaufmanis, B. Delforce – pa 
12 p. Kopumā punktus ieguvuši 
42 spēlētāji. 

G. E. B.
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Kolumbusas latviešu golfa kluba sportisti, ,,Ohaijo kausa” 
ieguvēji. No kr.: Sandra Čopiaka, Māris Zariņš, Mārtiņš Dīķis, 
Davids Zadvinskis, Bobs Tongs, Tālis Gulbis, Ārons Tongs; nav 
Jāņa Dīķa

Sadarbojoties vairākām Lat -
vijas institūcijām,  aizsācies darbs 
pie vērienīga projekta, kuŗa no -
lūks ir apzināt, saglabāt (kon -
servēt un restaurēt) un digitalizēt 
padomju periodā Latvijā tapušos 
grafikas mākslas darbus, kas 
pauž nesamierināšanos ar to  rei -
zējo valdošo iekārtu un polītisko 
ideoloģiju. Lielāko daļu – 85% 
projekta financējuma sniedz 
Eiro  pas ekonomiskās zonas un 
Norvēģijas valsts divpusējais fi -

nanču instruments, ar 15% lī -
dzek  ļu tajā piedalās Latvija. Pro -
jekta ieviesēja ir Latvijas Na -
cionālā bibliotēka, par partne -
riem piesaistīts Okupācijas mū -
zejs, Nacionālais mākslas un Ka -
ŗa mū  zejs, Rīgas vēstures un 
kuģ  niecības mūzejs, Cēsu vēs -
tures un mākslas mūzejs. Darba 
gaitā, iespējams, sadarbības par-
tneŗu skaits vēl palielināsies. 

Kā pastāstīja Latvijas Nacio  nā-
lās bibliotēkas pārstāve Marta 
Dziļuma, projekta gaitā trīs gadu 
laikā paredzēts 3110 mākslas 
dar    bu vienības restaurēt un di -
gitalizēt. Līdz šim nepieredzēts ir 
projekta vēriens – tajā sadarbojas 
dažādu profilu atmiņas institū -
cijas – mūzeji, bibliotēkas, iespē -
jams, arī archīvi.

Pašlaik noslēgumam tuvojas 
grafikas darbu atlase, to veic eks-
 pertu komisija, kuŗā strādā divas 

mākslas zinātnieces Ramona 
Um    blija un Inta Pujāte kopā ar 
vēsturnieci Ivetu Šķiņķi.

Ar lielāko darbu apjomu pro -
jektā iesaistījies Okupācijas mū -
zejs, piedāvājot 2270 vienības. 
Liela daļa no tām ir represētā 
mākslinieka Kurta Fridrichso  na 
izsūtījumā tapušo darbu kollek -
cija. Šiem oriģinālajiem mākslas 
darbiem vēl pievienojas 42 vie -
nības no Rīgas vēstures un kuģ -
niecības mūzeja, tie ir mākslinie-
 ka zīmējumi vēstulēs. Latvijas 
Na  cionālā bibliotēka  projektam 
piedāvājusi plakātus, ekslibrus 
un estampus, savukārt Cēsu mū -
zejs kopprojektā piedalās ar 
62 vie  nībām, kas ir karikatūru 
kol  lekcija.

Projekta vadītāja skaidro, ka 
oku     pācijas perioda mākslas dar -
bi, kas izraudzīti restaurēšanai 
un digitalizācijai, iedalāmi divās 

daļās. Tie ir izsūtījumā tapuši 
darbi, ja autors bijsi represēts, bet 
otra daļa – vairāk vai mazāk 
atzītu mākslinieku veikums – 
gan sa  turā, gan formā nonkon-
formistiski, jo dažkārt zemtekstā 
un for  mā bija iespējams pateikt 
ļoti daudz.  

Kāds būs šī projekta ieguvums?  
2011. gada pirmajā pusē  tiek 
plānota restaurēto mākslas dar -
bu izstāde, notiks restaurātoru 
se  minārs, iznāks arī katalogs. 
Visu mākslas darbu digitālās 
kopijas tiks ievietotas Nacionālajā 
mūzeju kopkatalogā, un Nacio -
nā  lās bibliotēkas digitālajā bib -
liotēkā Letonica to varēs apskatīt 
kā atsevišķu kollekciju. Tiesa, tā 
nebūs skatāma mājas datoros, 
bet gan Latvijas bibliotēku Gais -
mas tīklā.

G.S.

Vēsturiskās atmiņas saglabāšana mākslas darbos

Bāka Rīgas jūras līcī pie 
Lielupes
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