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ALA un PBLA gatavojas Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanām
Kaut arī līdz Latvijas Republikas
10. Saeimas vēlēšanām ir vēl
gads, gatavošanās šim procesam
kļuvis par vienu no galvenajām
Amerikas latviešu apvienības
Informācijas nozares darba prioritātēm.
ALA sadarbībā ar Latvijas
Republikas vēstniecību ASV un
Centrālo vēlēšanu komisiju
(CVK) sagatavojuši pirmsvēlēšanu aptauju ar mērķi apzināt
ASV dzīvojošo Latvijas pavalstnieku viedokli par vēlēšanu procesu ārpus Latvijas. Aptaujas anketas izdalītas latviešu centros
ASV, izsūtītas pa pastu, izplatīta
elektroniski, iespiesta laikrakstā
„Laiks”. Atsaucība ir laba, rezultāti
tiks apkopoti un izmantoti vēlēšanu plānošanas procesā.
ALAs valdei bijušas vairākas
sanāksmes, lai plānotu vēlēšanu
norisi un ieinteresētu tautiešus
nākamgad aktīvāk piedalīties šajās svarīgajās Saeimas vēlēšanās.
Nesen ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis un bijušais Latvijas goda konsuls Sidnejā Jānis Daliņš tikās ar CVK
priekšsēdi Arni Cimdaru un
Vēlēšanu reformu biedrības
priekšsēdi Valdi Liepiņu. (Š. g.
septembŗa sēdē ALAs valdes locekļi nolēma, ka ALA kļūst par
Vēlēšanu reformas biedrības atbalstītāju.)
Sarunu dalībnieki sprieda, kāpēc tik maz balsotāju ārzemēs
piedalījās iepriekšējās Saeimas

vēlēšanās, apsvēra iespēju ieviest
balsotāju reģistru, balsošanas
procesa ērtāku izkārtošanu Latvijas pavalstniekiem ārvalstīs, kā
arī plūsus un minusus, balsojot
tīmeklī.
Sarunas dalībnieki konstatēja,
ka ALAi būs krietni jāpiestrādā,
lai veicinātu ASV dzīvojošo pavalstnieku aktīvitāti. Darbība tiks
saskaņota ar PBLA Vēlēšanu reformu komisiju, Vēlēšanu reformas biedrību Latvijā un Daugavas
Vanagu organizāciju, kuŗas rūpēsies par LR pavalstnieku piedalīšanos vēlēšanās ne tikai ASV,
bet visā pasaulē. Bēdīgi, ka ārzemēs (pēc Vēlēšanu reformas
biedrības informācijas) iepriekšējās 9. Saeimas vēlēšanās piedalījās tikai nepilni 23% balsstiesīgo, bet pa pastu pieteicās
balsot tikai 557 LR pavalstnieki.
Pēc CVK datiem 9. Saeimas
vēlēšanās ASV deviņos iecirkņos
pavisam kopā nobalsoja tikai
1487 cilvēki: Vašingtonā – 411;
Čikāgā – 272; Losandželosā –
120; Sietlā – 109; Klīvlandē – 90;
St. Pētersburgā – 54; Mineapolē –
110; Bostonā – 99; Ņujorkā –
222.
Jānis Kukainis skaidroja, ka
vēlētāju aktīvitāti ASV ietekmē
divi faktori, proti – nepietiekamais vēlēšanu iecirkņu skaits un
lielais attālums, kas balsotājam
jāmēro. Otrs – balsošanas fakta
reģistrēšana pasēs un nepieciešamība balsot iecirknī vai arī

No kreisās: ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis,
bijušais Latvijas goda konsuls Sidnejā Jānis Daliņš, Centrālās
vēlēšanu komisijas priekšsēdis Arnis Cimdars, Vēlēšanu reformas biedrības priekšsēdis Valdis Liepiņš

sūtīt savu pasi pa pastu.
„ALA sadarbībā ar iepriekšminētajām organizācijām lūgs
palielināt vēlēšanu iecirkņu
skaitu un darīs visu iespējamo,
lai LR pavalstniekiem ASV balsošana būtu ērtāka. Mēs uzzināsim aptuvenu balsstiesīgo
skaitu un apsvērsim iespēju ar
vietējo organizāciju atbalstu financēt piemērotas telpas un
apmācīt iecirkņu darbiniekus,”
teica J. Kukainis.
„Šīs vēlēšanas būs ļoti svarīgas
Latvijas nākotnei, un, iesaistot
tautiešus un organizācijas, mēs
varam ne tikai palīdzēt mūsu

tēvzemei, bet arī veicināt sabiedrības aktīvitāti ASV,” viņš
piebilda.
Protams, ka šādu iecirkņu izveidošana, vietējo darbinieku
iesaistīšana un oficiāla pilnvarošana jāsaskaņo ar Latvijas Republikas likumiem un ministrijām. Iespējams, ka būtu vajadzīgi grozījumi likumos, lai atvieglotu iecirkņu izveidošanas
procedūru un mazinātu financiālo slodzi valstij. A. Cimdars
solīja izpētīt iespējas un ziņot par
iespējamajiem risinājumiem.
Sarunu dalībnieki bija vienisprātis, ka viens no ideālākajiem

atrisinājumiem vēlēšanu procesa
uzlabošanai būtu vēlētāju reģistra ieviešana. Tādējādi ziņas par
balsošanu nebūtu jāreģistrē pasē,
un balsošana ērti un viegli varētu
notikt pa pastu.
Vēlēšanu reformas biedrība ir
jau sagatavojusi ierosinājumu
Saeimas vēlēšanās ieviest vēlētāju
reģistra kārtību un pirms 10. Saeimas vēlēšanām panākt likuma
maiņu. Patlaban viss ir atkarīgs
no Latvijas valdības koalicijas
gribas šādu maiņu likumā
ieviest. Aizvadītajās nedēļās valdības uzmanība bija pievērsta
Latvijas Valsts budžeta sagatavošanai, un jautājums par vēlētāju reģistra ieviešanu koalīcijas
sēdēs nav pārrunāts.
Viens risinājums balsotāju
skaita palielināšanai būtu iespēja
Latvijas pavalstniekiem ārzemēs
balsot tīmeklī. Latvijas vēstniecība
ASV ir interesējusies par šādu
iespēju un kopā ar ALAs pārstāvjiem tikusies ar kompanijas
pārstāvjiem, kuŗi šādu sistēmu
varētu iekārtot, kaut vai tikai
ASV mērogā kā pilotprogrammu, bet tas ir dārgs pasākums,
būtu nepieciešamas vēlēšanu likuma maiņas un diez vai paveicams līdz nākamam rudenim.
Tomēr arī šī informācija ir nodota Centrālās vēlēšanu komisijas vadības apsvēršanai.
ALAs ģenerālsekretārs
Raits Eglītis

PBLA Kultūras fonda apbalvojumi 2009. gadā
Goda balva ($2000):
Tālivaldim Bērziņam ASV
par izcilu darbību trimdas latviešu izglītības un kultūras laukā.
(Speciāla goda balva)
Rolfam Ekmanim ASV par
mūža veikumu latviešu literātūras pētniecībā un publicēšanā.
(Rakstniecības nozare)
Goda diploms:
Dagnijai Grestei-Zariņai Austrālijā par grāmatas “Austrālijas
latviešu mākslinieki” izdošanas
ierosināšanu, koordinēšanu un
rediģēšanu. (Tēlotājas mākslas
nozare)
Jurim Ķeniņam Kanadā par
XII un XIII Kanadas Dziesmu
svētku izcilo māksliniecisko vadību un latviešu mūzikas populārizēšanu Kanadā. (Mūzikas
nozare)
Lizbeth Upitis ASV par latvisko cimdu adīšanas populārizēšanu un apmācību cittautiešiem,

lietojot viņas sarakstīto grāmatu
Latvian Mittens. (Lietiskās mākslas nozare)
Krišjāņa Barona prēmija
($1000):
Ilgvaram Ozolam Arģentīnā
par ilggadēju latviešu garīgās un
laicīgās dzīves veicināšanu. (Humānitāro un sociālo zinātņu nozare)
Komponistēm Lolitai Ritmanei un Brigitai Ritmanei-Jameson ASV par oriģinālo vokālo
un instrumentālo mūziku dziesmu spēlei “Vēstule no Losas”.
(Mūzikas nozare)
Atzinības raksts:
Gunai Asonei ASV par nozīmīgo devumu latviešu jaunatnes
izglītībai. (Paidagoģijas nozare)
Ivetai Asonei ASV par nozīmīgo devumu latviešu izglītības
un jaunatnes audzināšanas jomā.
(Paidagoģijas nozare)
Izabellai Cielēnai Zviedrijā

par cittautiešu iepazīstināšanu ar
latviešu glezniecību. (Tēlotājas
mākslas nozare)
Dainim Draviņam Zviedrijā
par ieguldījumu technisko un
dabas zinātņu laukā, noorganizējot starptautisku sadarbību ar
Ventspils augstskolu Latvijā.
(Technisko un dabas zinātņu
nozare)
Mārim Ernstsonam Kanadā
par latvisku rotu darināšanu un
ar to iepazīstināšanu cittautiešos.
(Lietiskās mākslas nozare)
Elisai Freimanei ASV par
nozīmīgu devumu latviešu jaunatnes izglītības laukā, desmit
gadus sekmīgi vadot Gaŗezera
vasaras vidusskolu. (Paidagoģijas
nozare)
Valdai Grīnbergai ASV par
nozīmīgu devumu latviešu jaunatnes izglītības un audzināšanas
laukā. (Paidagoģijas nozare)
Diānai Krūmiņai-Engstedt

Zviedrijā par latviskās virtuves
un latviešu svētku tradiciju populārizēšanu zviedru sabiedrībā.
(Lietiskās mākslas nozare)
Tālivaldim Ķivleniekam Kanadā par latvisku rotu darināšanu un ar to iepazīstināšanu cittautiešos. (Lietiskās mākslas
nozare)
Tīmekļa
programmai
Latvians Online par nozīmīgo
devumu informācijas izplatīšanā
latviešiem ārzemēs. (Preses nozare)
Brigitai Liepiņai Austrālijā
par redaktores darbu avīzē
Austrālijas Latvietis. (Preses
nozare)
Zanei Rīterei Austrālijā par
ilggadēju latviešu mūzikas atskaņošanu un populārizēšanu Austrālijā. (Mūzikas nozare)
Ivetai Ronei Austrālijā par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā
un jaunatnes audzināšanā. (Tau-

tas un mākslas deju nozare)
Andrim Rūtiņam ASV par
rotu kalšanas mācīšanu 3x3 nometnēs un citos latviešu pasākumos. (Lietiskās mākslas nozare)
Sidnejas latviešu teātrim par
izcilo uzvedumu “Kabarē de
Rīga”, ko izveidoja un vadīja Jānis
Čečiņš. (Teātŗa nozare)
Sarmītei Svilis un Daigai
Hensonei ASV par panākumiem
moderno tērpu veidošanā, lietojot latviskus elementus. (Lietiskās
mākslas nozare)
Ivonne Vaar Kanadā par izciliem sasniegumiem fotomākslā
un darbu “Toronto I”. (Tēlotājas
mākslas nozare)
Mārai Vārpai ASV par latviešu koŗa mūzikas atskaņošanu
ASV un Čikāgas vīru koŗa mūzikālo vadību. (Mūzikas nozare)
PBLA Kultūras fonds
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Jārunā skaļāk!
Published 49 times per year except the last week in June,
the second week in September, the last week in December

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

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

Ušakova koments Okupācijas mūzejā
Biju gandarīts, beidzot kaut ko
kritisku lasīt 31. oktobŗa Laikā
par Rīgas pilsētas galvas Nila
Ušakova izteicienu Okupācijas
mūzeja vizītes laikā, proti, ja PSRS
kaŗavīri nebūtu „atbrīvojuši”
Latviju no Hitlera kaŗaspēka,
tādas valsts kā šodienas neatkarīgā Latvija nemaz nebūtu. Pateicos
Kārlim Streipam par šī temata
„pacelšanu” un pilnīgi pievienojos viņa spriedumam, ka šis
Ušakova komentārs ir vienkārši
„klaja bezkaunība”. Domāju, ka šī
komentāra viltīgumu un neatbilstību pirmskaŗa un pēckaŗa
Latvijas vēsturei Laika lasītājiem
nav tālāk jāskaidro, viņi paši vai
no vecāku stāstītā ir šo vēsturisko
īstenību piedzīvojuši.
Bet jāprasa gan, kur palika
Okupācijas mūzeja vadītāju atbilde šādai bezkaunībai? Vai tad
Ušakova solījums turpināt Rīgas
domes atbalstu mūzejam (ap
20 000 latu gadā) šajos ekonomiski grūtajos laikos būtu iespaidojis mūzeja vadītājus un licis
klusēt par ciemiņa izteicieniem?
Negribētos tā domāt, jo tas taču
sašūpotu pamatus pašai mūzeja
jēgai – parādīt un pastāstīt Latvijas 20. gadsimta vēsturi, kuŗas
dēļ tūkstošiem ārzemju un Latvijas latviešu ir mūzejam ziedo-

juši daudz vairāk nekā 20 000
latu gadā jau kādus 20 gadus.
Drīzāk iemesls viņu klusēšanai, man liekas, atrodams domā
un sajūtā, ka „mēs visi” šādu
izteicienu uzreiz jau saprotam kā
cinismu un bezkaunību, kas
adresēta pilsētas galvas vēlētājiem. Bet vai tad Okupācijas
mūzejs neuzskata par savu pamata mērķi izglītot visu Latvijas
tautu, sevišķi jaunākās paaudzes
un arī to iedzīvotāju daļu, kas
savus uzskatus smeļ no krievvalodīgajiem plašsaziņas līdzekļiem? Vai gan mūzejs arī necenšas ar izstādēm, rakstiem, grāmatām un videofilmām izglītot
pārējos Eiropas un visas pasaules
iedzīvotājus?
Runāt un saprasties tikai ar
„savējiem” ir tendence un stratēģiska vājība, kas raksturo latviešu
sabiedrību ne tikai ārzemēs, bet
arī Latvijā. Tur šodien būtu sevišķi svarīgi vērst skatu uz plašāku
sabiedrību un tieši saliedēšanās
dēļ stāstīt tai vienmēr un visur to
patiesību, kas pati par sevi ir
saprotama tai sabiedrības daļai,
kuŗai Latvijas 50 gadu okupācija
ir pašu dzīves nenoraidāms, nesagrozāms pieredzējums.
Ar cieņu
Māris Roze

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

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
uz to pašu adresi $1,00

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

Vai tādiem būtu
jābūt ,,Laikā” ievietotajiem rakstiem?
,,Laika” 43. numurā ievietots
veselu lappusi gaŗš raksts par
Latvijā iznākušo vācu autora
Kristofa fon Maršala grāmatu
,,Baraks Obama – melnais Kenedijs”. Raksta plašākā daļa ir
diskusijas par grāmatu Rīgas
grāmatu svētkos 24. oktobrī. Nekur nav minēts grāmatas nosaukums oriģinālvalodā, grāmatas
tulkotājs un grāmatas apjoms.
Diemžēl sacerējums uzrakstīts
tik švaukstiskā, liekvārdīgā, stieptā, samudžinātā padomju žargonā, ka tas man – ASV latvietim – ir ļoti grūti lasāms un
saprotams. Pie daudziem vārdiem un teikumiem ir jāapstājas.
Illustrācijai daži piemēri:
,,… [autors] izmantojis Baraka
Obamas sniegtās ziņas par savu
biografiju (dzīvi?). … Diskusijas
dalībnieku vidū bija arī gluži
citu jomu pārstāvis, Latvijā
atzīts viedokļu līderis – dzejnieks Knuts Skujenieks. …
Turpmākā diskusija ir vērsta uz
tām parallēlēm, kas rodamas,
aplūkojot ASV un Latvijas polītisko skatuvi, plašsaziņas līdzekļu jomu (?) un komūnikācijas prasmes. … Par interesantu sakritību Dimants min faktu… …Saskares punktu esamību apliecināja diskusijas dalībnieku ekskursi Latvijas polītikā… …attālinātas un nopietnas problēmas … utt.
ASV Illinojas pavalsts galvas
pilsēta arī Latvijā ir Springfīlda,
nevis Springfīldsa, kā lasām
Laikā.
Veselu lappusi gaŗajā piecsleju
rakstā maz pateikts kā par grāmatas saturu, tā debatēm. Raksts
īsti saprotams varētu būt tikai
tiem, kas grāmatu izlasījuši un
debates apmeklējuši.
Esmu iepazinies ar tagadējās
Latvijas latviešu valodas mācības
grāmatām. No tām var iemācīties
labu latvisku latviešu valodu,
labu stilu. Lasot Latvijas laikrakstos žurnālistu rakstītos un redaktoru rediģētos rakstus, redzam, ka daudzi rakstītāji un rediģētāji neprot latviešu valodu
pat ģimnazijas līmenī. Laba latviešu valodas prašana padomju
okupācijas laikā laikam nebija
vajadzīga un vēlama pat žurnālistiem. Nerediģētu un nelabotu
rakstu ievietošana laikrakstā manupāt ir necieņas izrādīšana ne
tikai pret latviešu valodu, bet arī
pret rakstītājiem un lasītājem.
R. Hofmanis
Kalifornijā

Kopā.....

Ārpus ASV – par pirmo $2,50
par katru nākamo
uz to pašu adresi $1,50
Kopā......
Kopā pievienoju
US $.......
Vārds, uzvārds ......................................................................
Adrese ...................................................................................
................................................................................................
Tālr.: ...........................E-pasts .............................................

Liels paldies
Jānim un Minjonai Kļaviņiem no Ņujorkas par krāšņajām rozēm un labajiem
vārdiem Laika 60 gadu jubilejā!
Lai mums visiem vēl priekšā
daudz raženu gadu!
Jūsu Laiks
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ALAs Atzinības raksti 2009. gadā piešķirti 36 Amerikas latviešiem
Katru gadu Amerikas latviešu
apvienība piešķiŗ Atzinības rakstus – tie ir pateicība un pagodinājums par Amerikas latviešu ilggadējo, dedzīgo, izcilo
sabiedrisko darbu. Šogad
18. novembrī mums ir iespēja
īpaši godināt 36 latviešu sabiedriskos darbiniekus, kuŗu
talants, pašaizliedzīgais darbs,
zināšanas un pieredze dažādās
jomās bagātinājusi latviešu
sabiedrību. Šos latviešus gribas
nosaukt par nemierniekiem, jo
viņi vienmēr atrod jaunus
izaicinājumus, lai pilnveidotu
sevi un dotu savu ieguldījumu
mūsu tautas kultūras atttīstībā.
Dzejniece Aspazija rakstījusi:
,,Caur mierīgajiem pasaule
nav nekur uz priekšu tālu tikusi, bet tikai caur nemierniekiem...”
Par īpašiem sasniegumiem
ALAs Atzinības raksts piešķirts:
1. Inesei Raisterei – par ilggadēju radošu darbu latviešu
tautasdeju kultūras saglabāšanā
un tautasdeju jaunradē Sietlas
latviešu saimē, vadot tautasdeju
ansambli ,,Trejdeksnītis”.
2. Ērikam Raisteram – par
ilggadēju radošu darbu latviešu
tautasdeju kultūras saglabāšanā
un tautasdeju jaunradē Sietlas
latviešu saimē, vadot tautasdeju
ansambli ,,Trejdeksnītis”.
3. Valdim Atvaram – par ilggadēju izcilu un radošu darbu
latviešu jaunākās paaudzes izglītošanā Sietlas latviešu ev. lut.
baznīcas skolā.
4. Viai Posmai – par ilggadēju
un priekšzīmīgu darbu kasieres
amatā Aijovas latviešu biedrībā.
5. Ildzei Sarmītei Rudzītei –
par ilggadēju radošu darbu latviešu tautas mūzikas kultūras
kopšanā Milvoku latviešu saimē.
6. Valdim Ķerim – par
ilggadēju un vispusīgi sabied-

risko darbu Dienvidkalifornijas
latviešu biedrībā, Daugavas
Vanagu apvienībā un vīru korī
,,Uzdziedāsim, brāļi!”
7. Laurai Rokpelnei-Mičulei
– par ilggadēju, profesionālu,
radošu darbu, vadot Dienvidkalifornijas latviešu vīru kori
,,Uzdziedāsim, brāļi!”
8. Baibai Liepiņai – par ilggadēju un sabiedrisko darbu
Čikāgas latviešu biedrībā un
latviešu ev. lut. Ciānas draudzē.
9. Jānim M. Riekstiņam – par
izcilu, vispusīgu sabiedrisko
darbību vairākās latviešu organizācijās Ņujorkā.
10. Kasparam Krēsliņam –
par ilggadēju pašaizliedzīgu
darbību latviešu organizācijās
Vašingtonā.
11. Lidijai Tarbunai – par
ilggadēju, pašaizliedzīgu, vispusīgu sabiedrisko darbību Grandrapidu latviešu saimē.
12. Valijai Raucepai par ilggadēju radošu darbu latviešu kultūras dzīves rosināšanā un kopšanā Grandrapidu latviešu saimē.
13. Ingrīdai Jansonei – par
izcilu, radošu darbu 3x3 un
skautu/gaidu nometņu rīkošanā
un vadīšanā.
14. Jānim Vītolam – par ilggadēju un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu un īpašiem sasniegumiem, veicot Vašingtonas
ev. lut. draudzes priekšnieka
amata pienākumus.
15. Zaigai Petrovskai – par
pašaizliedzīgu un patriotisku
sabiedrisko darbu Grandrapidu
latviešu saimē, kā arī palīdzot
Liezēres skolai Latvijā.
16. Aristidam Ceram – par
vispusīgu, aktīvu sabiedrisko
darbību Klīvlandes latviešu saimē, īpaši par izcilu radošu
darbu latviešu jaunatnes audzināšanā Klīvlandes Daugavas
51. skautu vienībā.
17. Norai Balodei – par ilggadēju, nesavtīgu sabiedrisko

darbību Klīvlandes latviešu saimē.
18. Dr.Vilnim Vīksnem – par
ilggadēju radošu darbu Ņujorkas latviešu sabiedriskās dzīves
organizēšanā un vadīšanā.
19. Ēvaldam Butneram – par
ilggadēju un radošu sabiedrisko
darbu Albanijas latviešu saimes
kultūras dzīves kuplināšanā un
kopšanā.
20. Jānim Lipiņam – par ilggadēju un radošu darbu Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes
padomē.
21. Mācītājai Maijai CepureiZemmelei – par izcilu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu sabiedrisko darbu Mineapoles un Sentpolas draudzē.
22. Ilgai Dulbei – par ilggadēju, teicamu un pašaizliedzīgu
sabiedrisko darbu Mineapoles
un Sentpolas latviešu saimē.
23. Intai Grāvītei – par izcilu,
profesionālu radošu darbu,
vadot Mineapoles un Sentpolas
draudzes kori.
24. Valdim Miķelsonam – par
izcilu darbu latviešu izglītības
un kultūras dzīves kopšanā un
vadīšanā Minesotas latviešu
saimē.
25. Ingrīdai Otto – par ilggadēju, aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbu latviešu skautu
un gaidu nometnēs un Gaŗezerā.
26. Prof. emer. Dr. Guntai Rozentālei – par ilggadēju un izcilu sabiedrisko darbu un īpašiem
sasniegumiem latviešu kultūras
kopšanā un veicināšanā Minesotā.
27. Imantam Kalniņam – par
ilggadēju un izcilu sabiedrisko
darbu Daugavas Vanagu apvienībā Ņujorkā.
28. Samuelam Knocham – par
ilggadēju, vispusīgu un izcilu
sabiedrisko darbu Grandrapidu
latviešu saimē.
29. Anitai Knochai – par ilggadēju, vispusīgu un izcilu sa-

Ņujorkā nodibināts bērnu ansamblis „Brūklenīte”

biedrisko darbu Grandrapidu
latviešu saimē.
30. Mārai Mērfijai (Murphy)
– par ilggadēju, izcilu sabiedrisko
darbu Linkolnas latviešu saimē,
īpaši par kultūrvēsturiskās filmas In Search of Freedom:
Nebraskans from Latvia izveidē
un līdzekļu sagādē.
31. Astrai Iesalniecei – par
ilggadēju un vispusīgu sabiedrisko darbu Linkolnas latviešu
saimē un Daugavas Vanagu apvienībā.
32. Vijai Zeltiņai – par vispusīgu, pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu Linkolnas latviešu saimē un Daugavas Vanagu apvienībā.
33. Leldei Kalmītei – par izcilu sabiedrisko darbu latviešu

mākslā, īpaši par Amerikas
latviešu mākslinieku izstādes
iekārtošanu Valmierā.
34. Maijai Baumanei – par
ilggadēju un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu Vašingtonas
latviešu saimē.
35. Anitai Jubertei – par ilggadēju, pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu kultūras dzīves vadīšanā un kopšanā Vašingtonā.
36. Uģim Nīgalam – par ilggadēju, profesionālu un radošu
māksliniecisko atbalstu kultūras
un izglītības sarīkojumos
Vašingtonā, īpaši Amerikas
latviešu jaunatnes nometnēs
2x2.
Iveta Vesmane-Felzenberga,
ALAs Kultūtas nozares
vadītāja

Vēlam saules mūžu Laikam!
Apsveicam Daci Rudzīti ar lietišķu Laika vadības turpināšanu
pēc Helmara un Lotāra nāves!
Bijušo Laika darbinieku vārdā – no aizgājušiem Birutas un
Bruno Skultēm un palikušām Skultes ģimenēm, kuŗas vēl lasa
Laiku un lasīs līdz mūža galam.
Vija un Oļģerts Skulte

Sirsnīgi sveicieni laikraksta Laiks draudzīgai saimei!
Paldies par jūsu nozīmīgo
darbu, ko darāt visas Amerikas latviešu kopienas labā!
Vēlu Laimi, kas nebeidzas,
mirkļus, kas dara bagātākus,
darbu, kas spēcina,
uzvaru, kas iedvesmo
un veiksmi, kas nepamet!
Paldies par sadarbību!

No pavasara – vasarā,
no rudens zelta – ziemā –
rit laiks un tas tev pasaka,
ka esi savā vietā
un ka tos laimes pakavus
var rast pat ikdienībā.
M. Svīķe
Sirsnīgi sveicam laikraksta Laiks 60 gadu jubilejā!
Latvijas Audžuģimeņu
biedrības vārdā
Ilze Golvere

Ar sveicieniem
Ilona Vilciņa

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY

Svētdien, 6. decembrī
Dievkalpojums 10.30 no rīta
Sekos pusdienas, izloze un tirdziņš
Pārdosim piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi,
dzeltenmaizi, putraimdesas, pelēkos zirņus,
Laimas šokolādes, rotas, grāmatas, keramiku
Laipni ielūdz Longailendas novada dāmu komiteja

Lūgums palīdzēt
Ansambļa ,,Brūklenīte” dalībnieki, no kreisās: Estere Penke, Monika Rītiņa, Ričards Vilciņš, Lūcija
Jurevica, Elizabete Mitenberga, Meģija Vilciņa; aizmugurē vadītājas Ineta Roze un Marita Lazdiņa

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes namā Bruklinā mēģinājumi
notiek bērnu ansamblim ,,Brūklenīte”, ko vada Ineta Roze un
Marita Lazdiņa. Ineta un Marita
vadījušas bērnu un pieaugušo
ansambļus Latvijā un ir ļoti priecīgas par iespēju mācīt bērnus

Griežos pie jums ar lielu lūgumu palīdzēt uzzināt par mūsu
dziedāt arī Amerikā. Pagaidām dziņā. Aicinām apmeklēt ansam- tēva likteni.
ansambī ir tikai seši dziedātāji, bļa pirmo koncertu un atbalstīt
Hermanis Ģērmanis dzimis
bet ceram, ka būs vairāk. ,,Brūk- mazos dziedātājus!
1912. gada 16. decembrī Valkas
lenīte” gatavojas savam pirmaVairāk par ,,Brūklenīti” var uz- apriņķī, Ērģemes pagastā.
jam koncertam, kas notiks zināt portālā
Iesaukts vācu armijā, pēc tam
5. decembrī pulksten četos pēc- www.CentreLV.com
izbēdzis.
pusdienā Ņujorkas Daugavas
Kopš 1943. gada archīvā par
Vanagu namā Ziemassvētku tirIlona Vilciņa
viņu nav atrastas nekādas ziņas.

Hermani Ģērmani meklē
meitas Anita, Ilga, Manga un
Judīte.
Mana adrese: Valkas novads,
Kārķu pagasts, „Dravnieki”,
LV-4716. Tālr.: 64728088.
Ilga Pētersone
(dzim. Ģērmane)
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Kas notiks ar Latviju?
Skaistā rudens dienā, 29. septembrī, studenti, diplomāti un
citi interesenti pulcējās vienā no
Džona Hopkina universitātes
nodaļām ASV galvaspilsētā Vašingtonā, DC, lai noklausītos bijušās Latvijas valsts prezidentes
Vairas Vīķes Freibergas vērtējumu par Eiropas valstu un ASV
sadarbību drošības veicināšanā.
Lekciju rīkoja universitātes
Starptautisko attiecību centrs
(SAIS). Centra galvenais mērķis – pētīt, veicināt, veidot un
nostiprināt starptautiskās attiecības pasaules mērogā. Tā projekti
aptveŗ plašus interešu un darbības
laukus. Centrs rīko seminārus,
lekciju ciklus un veicina dažādus
pētījumus, publicē savu profesoru un darbinieku sarakstītās grāmatas, pētījumu rezultātus un
polītiskas apceres.
20. gadsimtā galvenokārt vērību pievērsa Eiropas drošībai un
stabilitātei. 21. gadsimtā abi faktori vēl arvien ir svarīgi, bet
daudz lielāka uzmanība jāpievērš
valstīm tālu aiz Eiropas robe-

žām – uz austrumiem.
Kāpēc? Šobrīd nopietnākie
draudi ASV un Eiropas drošībai –
terrorisms un masu likvidācijas
līdzekļu lietošana – sniedzas pāri
fiziskām un oficiālām valstu robežām, un bieži tos izmanto nekontrolējamas, dažkārt visai
primitīvas grupas vai individuālas personas. Tāpēc īpaši svarīgi
zināt, vai ASV un Eiropas valstu
vadītāji ir gatavi sadarboties, lai
novērstu varbūtējas katastrofas
nākotnē.
Lekciju noklausījās Čechijas
Republikas, Francijas, Gruzijas,
Kosovas, Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Maltas, Morokas, Polijas, Ungārijas un Zviedrijas diplomāti, starptautiskās polītikas
studenti un citi interesanti, tostarp arī daži latvieši.
Vaira Vīķe Freiberga īsumā izskaidroja galvenos cēloņus abiem
pasaules kaŗiem 20. gadsimtā un
to rezultātus, veiksmīgi illustrējot
faktus ar piemēriem no savas
pieredzes, kad bija Latvijas valsts
prezidente. Piemēram, viņai bijis

ļoti intensīvi jādarbojas, lai pārliecinātu NATO dalībvalstis, cik
ārkārtīgi nepieciešams Baltijas
valstīm pievienoties NATO saimei, ka kollēgas atzinuši – viņi
nepazīst nevienu citu prezidentu,
kas tik ļoti iestājas par savas valsts
drošību. V. Vīķe Freiberga piebilda, ka diplomātijai nav priekšrakstu – reizēm svarīgas sarunas
sākas ar pavisam ko nesvarīgu,
piemēram, par ziliem kauboju
zābakiem...
Darbojoties komitejā, kas analizē, plāno un veido Eiropas
Savienības (ES) nākotni, nācies
atzīt – tā kā vienība nav spējīga
sevi aizstāvēt galvenokārt tāpēc,
ka ES nav kopējas vīzijas par
aizsardzību, lai gan ir četri dažādi
militārie un daži citi projekti.
Rodas jautājums: vai EU tiešām
vēlas mieru, jeb vai vēlas, lai to
liktu mierā? Līdzīga situācija ir
arī ar NATO dalībvalstīm. Pat
dažu neitrālu valstu, piemēram,
Zviedrijas un Austrijas amatpersonas atzinušas, ka NATO dalībvalstīm nepieciešams attīstīt vie-

notu aizsardzības stratēģiju, lai
nodrošinātu savu drošību.
Prezidente īsi un kodolīgi atbildēja uz jautājumiem. Piemēram, kā amatpersonas ES uzņēma ASV prezidenta lēmumu
neizvietot kodolieroču aizsardzības ierīces Polijā un Čechijas
Republikā?
Vaira Vīķe Freiberga skaidroja,
ka Krievijā jūtams apmierinājums, kamēr ES un NATO aprindās valda nedrošība, neziņa un
pat vilšanās, jo nevar ignorēt
Krievijas provokācijas, un ASV
valdības nostāja ir mīklaina. Valda neziņa un neizpratne par ASV
pašreizējo lomu sadarbībā ar ES.
ASV ir palaidusi gaŗām izdevību
attiecīgi sagatavot Eiropas valstis
par šo lēmumu un līdz ar to rodas nopietnas bažas par ES un
NATO drošību nākotnē.
Uz jautājumu par Baltijas valstu ekonomiskajām problēmām –
pārsteidz, ka ekonomiskā situācija uzplauka tik ātri pēc
1991. gada, jo bija jāpārvar daudz
nopietnu šķēršļu, piemēram, jā-

pāriet uz tirgus ekonomiku; no
kolchozu sistēmas atpakaļ uz
viensētām; fiziski jāiztīra visi
kodolieroču novietņu pārpalikumi Latvijā, un šis process vēl
nav pabeigts. Baltijas valstu drošības stingrākais atbalsts NATO
ir Vācija un Francija.
Pēc lekcijas bija izdevība pateikties Vairai Vīķei Freibergai
un dalīties domās par pirms dažiem gadiem dzirdēto Krievijas
tālaika prezidenta V. Putina raksturojumu. Atbildot uz jautājumu, vai bij. ASV ārlietu ministrei
šķiet, ka Putinam ir kādi nākotnes plāni, kas attiecas uz Baltijas
valstīm, atbilde bija: ”Jūs taču
zināt, ka Putina kungs ir ļoti, ļoti
ļoti nežēlīgs kungs.” Prezidente
atzina, ka šie vārdi ļoti labi raksturo Latvijas austrumu kaimiņu.
Un, kaut baidāmies par Latvijas
valsts valodas likteni, nopietnākas bailes ir par pašas valsts
nākotni. Cerēsim, ka šīs bažas
nepiepildīsies.
Anita Tērauda

Sv. Andreja draudze un koris atvadās no dirģenta Arvīda Purva
Dirģents Arvīds Purvs 1. novembŗa dievkalpojumā pēdējo
reizi nostājās sava koŗa priekšā,
lai dirģētu trīs savas dziesmas –
,,Labā zvaigzne” (Veronikas Strēlertes vārdi) sieviešu korim, ,,Visspēcība” (Antona Bārdas vārdi)
jauktajam korim un dievkalpojuma beigās ,,Teici to Kungu” no
,,Psalmu kantātes” (atdzejojis
Jānis Iņķis) korim, klavierēm un
ērģelēm. Klavieres spēlēja Dāvids
Šmits, ērģeles – Dr. Anita Gaide.
Pēc dievkalpojumu koristi, viesi un dirģents devās uz augšstāva
zāli.
Lūgšanu pirms vakariņām
teica māc. Ilze Kuplēna-Evarte.
Atvadu sarīkojumu vadīja ilggadējā koriste un šī raksta autore.
Viņa bija sagatavojusi īsu pārskatu par dirģenta darbu un sekmēm:
,,Katra cilvēka dzīvē, biedrībā,
organizācijā un draudzē ir dažādi
darbības posmi. Sv. Andreja
draudzē ļoti svarīgs periods sākās
pēc Sv. Andreja draudzes dievnama iegādes. Šo laikposmu gribu
nosaukt par mācītāja Ādolfa
Čopa ēru. Otrais periods sākās
1973. gadā, kad mācītājs Ā. Čops
pensionējās un draudzē sāka kalpot māc. Juris Cālītis. Trešais
periods sācies ar mācītājas Ilzes
Kuplēnas-Evartas ierašanos un
kalpošanu Sv. Andreja draudzē.
Arī Sv. Andreja draudzes korim
ir svarīgi darbības posmi. Pirmais
posms – koŗa dibināšana mācītāja
Ā. Čopa ierosinājumā, mūsu pirmais diriģents bija Tālivaldis Ķeniņš. Ar laiku viņa darba slodze
universitātē palielinājās, un viņš
lūdza Arvīdu Purvu uzņemties
koŗa vadību.
Arvīda Purva vadība koris piedzīvojis savus ,,ziedu laikus” un
kalngalu sasniedza 1973. gadā,
kad korī bija 76 dziedātāji. Koris
divas reizes – 1968. un 1976. gadā – saņēmis ceļojošo Vairogu,
būdams rosīgākais Ziemeļamerikā.
51 gada laikā korim bijuši
50 pirmatskaņojumu – dzies-

mas, kantātes un citi lielāki skaņdarbi, daudzi no tiem pasūtinājumi un veltījumi dirģentam
Arvīdam Purvam. Viņš uzticēja
korim pirmajam atskaņot desmit
savus darbus, piemēram, ,,Psalmu kantāti”, ,,Brīnumu Dievs”,
,,Zvanu sasaukšanās”, ,,Pret gaismu”, ,,Pasaules dārdos”. Komponists T. Ķeniņš korim dāvājis
12 pirmatskaņojumu, tostarp
,,Ziemassvētku introits”, kas bija
veltījums draudzes korim
1958. gadā. To dziedājām visos
svētku vakara dievkalpojumos.
Sākumgados mūsu gadskārtējie koncerti vienmēr notika ērģeļu pavadījumā, bet vēlāk Arvīds Purvs ierosināja koncertā
iesaistīt stīgu orķestri, un pirmais
koncerts ar stīgu orķestri bija
1966. gadā. Kopš tā laika mūsu
gadskārtējos koncertos pavadījumu atskaņoja simfoniskais vai

A. Purvs pateicas visiem
apsveicējiem

stīgu orķestris, izņemot piecus
gadus (1974., 1987., 1988., 1999.,
2000.).
Koristiem un arī draudzei ļoti
patika Ziemsvētku ieskaņas koncerti. Pirmo reizi to rīkoja
1980. gadā un kopš 1989. gada
jau 20 gadu.
Koris ar dirģentu piedalījies
daudzos īpašos koncertos un
sarīkojumos: J. Vītola 100. dzimumdienas koncertā, Latvijas

A. Purvs ar saņemtajiem ziediem

neatkarības pasludināšanas atceres dienas koncertu kopkoŗos
Ītona auditorijā, E. Melngaiļa un
E. Dārziņa 100. dzimumdienas
koncertos un citos jubileju koncertos.
Nevar nepieminēt Dziesmu
svētkus, jo koristu un dirģentu
sapnis ir piedalīties lielajos tautas
dziedāšanas svētkos. 1961. gada
septembrī III Kanadas latviešu
dziesmu svētku laikā svētku
dievkalpojumā Sv. Andreja baznīcā notika garīgs koncerts, kuŗā
piedalījās Sv. Andreja draudzes
koris Arvīda Purva vadībā, ērģeles spēlēja komponists T. Ķeniņš. Atskaņoja Alfrēda Kalniņa
137. psalmu un Arvīda Purva
Psalmu kantāti trīs daļās. Mūsdienās garīgie koncerti Dziesmu
svētkos ir ļoti iecienīti. Varam
lepoties, jo Sv. Andreja draudzes
koris ar savu dirģentu piedalījies
daudzos garīgos koncertos. Diriģents pats rakstīja: ,,Tieši sadarbība ar Sv. Andreja draudzes
kori mani ierosināja sacerēt plašākas formas garīgās mūzikas
skaņdarbus, kuŗus esam atskaņojusi koŗa gadskārtējos koncertos un arī Dziesmu svētku garīgajos koncertos.”
Agrākos gados visi koristu
dziedāja Dziesmu svētku kopkorī, bet vēlāk tikai daļa, jo, lai gan
griba bija, pietrūka izturības

piedalīties visos mēģinājumos.
Emocionāls pārdzīvojums koristiem bija piedalīšanās XXI vispārējos Dziesmu svētkos 1993.
gadā Rīgā kopā ar dirģentu Arvīdu Purvu. Viņš bija virdirģents
1990. gadā XX vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.
Arvīds Purvs bijis dirģents Toronto Baptistu draudzes korim
un aktīvi piedalījies baptisu
draudžu koŗu Dziesmu dienās.
Bijis dirģents Toronto Daugavas
Vanagu sieviešu koris ,,Zīle”.
1967. gadā viņš kļuva par Toronto
latviešu koncertapvienības valdes
priekšsēdi un šajā amatā ir vēl
tagad. Arvīds Purvs uzrakstījis
daudzus rakstus žurnāliem un
laikrakstiem par komponistiem
un mūziķiem, recenzijas par
koncertiem.
Viņš sastādījis vairākus koŗa
dziesmu krājumus – ,,Zelta rasa”,
ko izdeva Latviešu baptistu
draudžu koŗu apvienība, komponista Jāņa Cīruļa koŗa dziesmas, Sv. Andreja draudzes koŗa
izdevumu ,,Dievam pieder zeme”.
Grāmatā ,,Pa skanošu vasaru”
200 lappusēs iekļauta diriģenta
autobiografija, recenzijas no laikrakstiem, vēstules no mūzikas
draugiem un apsveikumi jubilejās.
Diriģentam mūža gadskārtās
veltīti vairāki dzejoļi.

Indra Gubiņa 1976. gadā rakstīja:
,,.... tava un mana
tauta vēl dzied
tās mūžīgās dziesmas
ar saules gaismu,
kas mūs pie tautas
un par tautu sien!”
Žanis Zentiņš 1996. gadā:
,,Kad vārdu virkne
pantā, dzejā savijas,
uz baltas lapas
smaržodami dus –
tad esi Tu,
kas vij tos dziesmas vainagā,
lai dvēsele
kā skaņu smaržas noreibusi
saulē saldi san...”
Koŗa un viesu vārdā novēlēju
diriģentam labu atpūtu un vēl
daudz ,,zelta gadu” pēc tik bagāta
un ražena darba posma, vadot
Sv. Andreja draudzes kori. Puķes
un aploksni pasniedza koŗa priekšniece Anita Bredovska.
Diriģentu Andreju Purvu apsveica Sv. Andreja draudzes priekšnieks V. Innuss (viņa apsveikumu
nolasīja Elmārs Bērziņš), Sv. Jāņa
draudzes ansambļa pārstāve Gunta Reinolde, pensionāru koŗa ,,Rota”–MaijaĶuze,koncertapvienības
pārstāvis – Artūrs Jansons, DV vīru koŗa – Atis Bredovskis. Juris
Ķeniņš apsveica Ķeniņu dzimtas
un visas Toronto mūziķu saimes
vārdā, prāv. I. Gaide no Kanadas
apgabala, Ingrida Vīksna no ,,Latvija Amerikā” redakcijas, māc. Ilze
Kuplēna-Evarte atcerējas laiku,
kad iepazinās ar Arvīdu Purvu
Vācijā, Sibilla Korule – laiku, kad
Arvīds Purvs dirģēja sieviešu kori
“Zīle”. Apsveikumus atsūtīja
LELBAs priekšniece prāv. L. Zusēvica, Gunārs Liepiņš no Latviešu
dziesmu svētku biedrības Kanadā,
Ņujorkas latviešu koris un dirģents
Andrejs Jansons.
Arvīds Purvs sirsnīgi pateicās
par cieņu, draudzību, sadarbību
un palīdzību latviešu dziesmu
druvā. Viesi vēl ilgi pakavējās,
mielojoties ar torti un kliņģeŗi.
Inta Briede
Foto: Andris Krūmiņš
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Kokteiļu stundas saruna ar mazā teātŗa sanfrancisko
režisoru Laimoni Siliņu un aktieŗiem
Biruta Magone
tulkojumu meklēju ar vārdnīcā.
Varbūt vari pastātīt par savām
lomām?
Paldies Dievam, man nekad
nav bijis nevienam jāuzbāžas ar
savām vēlmēm spēlēt kādu
iecerētu lomu. Man bijusi laime,
ka režisori, īpaši Laimonis, man
piedāvājuši lomas, par kuŗām
daudzas aktrises varētu tikai
sapņot. Izņēmums bija sākotnējā
loma lugā „Apreibušās lakstīgalas”, ko pirmo reizi ar jauktu
ansambli izrādījām Rīgā.Gribēju
tēlot dullo bomzeni, bet abi ar
Laimoni nospriedām dot priekšroku aktrisei Lijai Veikinai, kas
uz Latviju bija mērojusi ceļu no
Austrālijas. Diemžēl viņa izvēlējās lomu, kuŗu tik ļoti gribēju
tēlot. Man bija jāsamierinās ar
Palmas lomu. Tomēr liktenis
man bija labvēlīgs. Dabūju bomzeni tēlot šeit, Amerikā, un igaunieti Silgu Palmu ļoti šarmanti
tēloja Aija Karlsone Lejiņa. Lielākais izaicinājums man bija tēlot
Kendelun Mārtiņa Zīverta lugā
„Āksts” mana mazā auguma dēļ.
Pretspēlētājs bija gaŗais Ivars
Lindbergs, un kurpnieks man
pagatavoja zābakus ar lielu, bet
apslēptu paaugstinājumu. Centos
skatītājus pārliecināt, cik vien
spēju, un varbūt tas man arī daļēji izdevās, jo neatceros nevienu
kritisku piezīmi. Pašai par pārsteigumu atklāju, ka tieši „Kokteiļu stundas” Annas loma man
sagādā grūtības. Sākotnēji tā likās viegla, bet, jo vairāk mēģinām, jo vairāk aptveŗu, ka tā ir
daudzslāņaina un līdz ar to samērā sarežģīta.
Gandrīz visām mazā teātŗa
sanfrancisko izrādēm tu esi bi-

jusi kostīmu māksliniece. Vai
arī šoreiz tas bija tavs uzdevums? Zināms, ka izrādes vadītājai Sallijai Filitai ir izcils
šuvējas talants. Vai jūs abas
sadarbojāties?
Nekādā ziņā nesauktu sevi par
,,kostīmu mākslinieci”, jo šo
mākslas nozari neesmu studējusi.
Protams, kostīmus vienmēr
esmu darinājusi ar lielu atbildības sajūtu. Visgrūtāk bija darināt
renesanses laika tērpus Anšlava
Eglīša lugai ,,Galma gleznotājs”.
Pētīju laikmetu, piegriezu, šuvu
līdz apnikumam. Sevišķi grūti
bija pašūt vīriešu kostīmus. Biezā
auduma dēļ šujammašīnu adatas

lūza vienā laidā. Esmu šuvusi
kostīmus vēl dažām citām lugām,
bet pēdējos gados vairs ne. Par
tērpiem tikai paužu savus domas,
un Laimonis vai nu piekrīt, vai
nepiekrīt. Pēc vienošanās mēģinu
atrast piemērotus tērpus lietoto
drēbju vai arī lētajos veikalos –
Ross un Marshall. Diemžēl arī
tur tie vairs nav tik lēti kā agrāk,
tomēr vēl arvien ir „zelta bedre”.
Tātad var teikt, ka esmu kostīmu
koordinētāja. Meklēju tērpus atbilstīgi tēla raksturam, laikmetam un saskaņā ar krāsām. Esmu
arī „diktātore”. Kādam šī loma ir
jāuzņemas, jo citādi valda chaoss, to zinu no piedzīvojumiem.
(Turpinājums 8. lpp.)
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bijušas tulkojumi!
Atšķirībā no dažām iepriekšējām izrādēm šajā iestudējumā tu
izmanto tikai vietējos aktieŗus.
Vai tam par iemeslu bijuši praktiski vai citādi apsvērumi?
Gandrīz vienmēr esmu strādājis ar vietējiem aktieŗiem, jo viesaktieŗus mēs varam atļauties
tikai, kad ir kādi lieli notikumi,
piemēram, Dziesmu svētki vai
tamlīdzīgi.
Tu esi strādājis ar aktieŗiem,
kuŗu pieredze un talants ir atšķirīgi. Ko vari pastāstīt par
darbu ar šī iestudējuma aktieŗiem, tostarp par sevi pašu?
Būt vienlaikus aktierim un
režisoram ir sarežģīti, lai gan tā
esmu strādājis jau sešdesmit gadu. Tiesa, tādējādi cieš gan mana
loma, gan režija, bet neko darīt.
Brigita man vienmēr bijusi laba
palīdze, jo ir gan izcila aktrise,
gan kostīmu māksliniece un šajā
gadījumā arī lugas tulkotāja. Ar
Tairu Zoldneri pirmo reizi iepazinos, iestudējot Valža Rūmnieka
un Andreja Miglas komēdiju
„Apreibušās lakstīgalas” un tūlīt
redzēju, ka mums pievienojusies
talantīga aktrise. Armīns Staprāns sevi ir izcili pierādījis, būdams dekorātors, viņa aktieŗa
pieredze nav liela. Šoreiz esmu
uzticējis viņam vienu no galvenajām lomām, un viņa līdzšinējais darbs apliecina aktieŗa
spējas.
Rakstnieks G. Bekmans izteicies: ,,Mums jāpierod pie domas, ka mēs šeit, Amerikā, vairs
neesam mazā teātra sanfrancisko galvenā publika. Mēs esam
tikai lugu izmēģināšanas stacija.” Vai tāds uzskats atbilst
īstenībai?
Nav patīkami dzirdēt šādu
piezīmi pēc tam, kad gandrīz
sešdesmit gadu esmu bijis kopā
ar šejienes skatītājiem, kad Draudzes nama skatuve man ir bijusi
otrās mājas. Gunāra Bekmana
doma, ka mazais teātris sanfrancisko turpmāk galvenokārt lugas
izrādīs Latvijā, ir ārkārtīgi naīva.
Tā nekad nav bijis un nebūs. Ļoti
ceru, ka G. Bekmans atbrauks
noskatīties mūsu izrādi, kaut ceļā
viņam jāpavada dažas stundas.
Kaut vai tādēļ, lai novērtētu katra
aktieŗa pūles, ziedojot vismaz
100 stundu mēģinājumiem. Un
tas viss tiek darīts bez jebkādas
atlīdzības. Mūsu atlīdzība ir
skatītāju ierašanās uz izrādi.
Brigita Siliņa ir pazīstama
aktrise ne tikai Amerikas
latviešu teātrī, bet arī Latvijā.
Lasot A. R. Gērnija lugu, radās
iespaids, ka Annas loma rakstīta tieši viņai.
Brigita Siliņa. Tas man būtu
pārāk liels gods. Neesmu slavena,
bet gan tikai zināma aktrise.
Droši vien Latvijā skatītāji mani
galvenokārt atceras no intervijām
televīzijā un lugu pārraidēm.
Tu uzņēmies lugu tulkot no
angļu valodas. Lasot tulkojumu, biju pārsteigta, cik labi tas
izdevies. Vai tulkot bija viegli?
Atskaitot dažus „piņķerīgus”
idiomatiskus izteicienus, tulkošana ritēja pavisam raiti. Man pat
bija prieks strādāt. Saprotams,
bija vārdi, kuŗiem atbilstīgu

T

mazais teātris sanfrancisko
iestudējis A. R. Gērnija
(A. R. Gurney) lugu ,,Kokteiļu
stunda”, ko 14. novembrī izrādīja
Sanfrancisko, bet 13. decembrī
paredzēta izrāde Losandželosā.
Esam jau pieraduši, ka gandrīz
katru gadu mazais teātris sanfrancisko iestudē kādu jaunu
lugu. Šāda uzticība mākslai un
publikai ir reti sastopama kvalitāte, bet mēs zinām, ka tā piemīt
režisoram Laimonim Siliņam.
Laimonis ir ļoti aizņemts, sevišķi
pirms pirmizrādes. Gaŗas sarunas kokteiļu stundas laikā viņš
nevar atļauties, taču, izmantojot
pazīšanos, izlūdzos viņam atlicināt brīdi intervijai.
Laimoni, vispirms vēlos tevi
apsveikt ar jaunu iestudējumu!
Gaidu šo pirmizrādi ar nepacietību, jo katrs jauniestudējums
intriģē. Kāpēc esi izvēlējies
komēdiju?
Laimonis Siliņš. Pēc pēdējo
gadu izrādēm mums bieži jautā:
„Kad atkal rādīsit kādu komēdiju?” Komēdijām parasti ir vajadzīgs lielāks aktieŗu sastāvs, kāda
mums nav. Varbūt tāpēc biežāk
esam izrādījuši drāmas. Kaut gan
gandrīz puse no mūsu 43 gadu
repertuāra bijušas komēdijas.
Kāpēc tavuprāt cilvēki iet uz
teātri? Ir taču filmas un televīzija.
Ir tik daudz un dažādi iemesli,
kāpēc cilvēki iet uz teātri. Es to
daru tāpēc, jo gribu būt daļa no
izrādes. Mēs, skatītāji, ietekmējam aktieŗus ar savu reakciju,
savukārt aktieŗi iespaido mūs ar
savu spēli. Dažreiz šī mijiedarbība izraisa skaļus aplausus, dažreiz tādu tikpat kā nav. Teātŗa
apmeklējums ir notikums. Skatītāju pārņem patīkams sasprindzinājums, jau ienākot teātrī,
dzirdot priecīgās čalas. Izrādes
laikā skatītājs kļūst par līdzdalībnieku. Turpretim televīzijas
raidījuma skatītājs ar maziem izņēmumiem ir pasīvs.
Tu bieži esi iestudējis latviešu
autoru, tostarp Raimonda Staprāna lugas. Kāpēc šoreiz izvēlējies A. R. Gērnija lugu?
Man patīk, ka Gērnijs savās lugās galveno uzmanību pievērš
cilvēku savstarpējām attiecībām
un interesanti veido raksturus.
Šajā samocītajā, it kā modernajā
lugu rakstīšanas periodā, kāds
patlaban ir modē šeit un it sevišķi
Latvijā, ir patīkami iestudēt lugu,
kas ir visiem saprotama, laikmetīga un piemērota mūsu ansamblim.
Bieži vien dzirdēti iebildumi
pret tulkotu lugu iestudēšanu
tik latviskā teātrī, par kādu tiek
uzskatīts mazais teātris sanfrancisko.
Mūsu teātŗa darbības sākumā
1966. gadā, kad mūsu repertuārā
bija E. Olbija ,,Stāsts par zvēru
dārzu” un M. Šizgala „Tīģeris”,
izraisījās lielāks satraukums nekā
tagad. Labam teātrim nav iespējams darboties bez tulkotām lugām. Turklāt latviešu drāmaturģijā gandrīz nav lugu, kas būtu
piemērotas mūsu ansamblim.
Nav jau arī tā, ka mēs iestudētu
tikai tulkotas lugas. No 45 lugām
mūsu repertuārā tikai astoņas
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All fares are based on roundtrip from New York (JFK) via Helsinki (HEL).

Book now to get the best fares. Call Finnair at 1-800-950-5000,
your travel agent or visit www.ﬁnnair.com/us

*Applies to round trip economy class only. Minimum stay: the night between Saturday and Sunday. Maximum stay: 30 days. Child discount: 25% discount for children between 2 and 11 years old. No stopovers. Fares are valid for travel between 10/01/09 - 12/31/09. Changes not permitted. Non-refundable. Certain conditions and restrictions
may apply. Offer is subject to limited availability, change and withdrawal without notice. Prices do not include US Customs/INS/Aphis fees International Transportation Tax/
Passenger Facilities Charges/Civil Aviation Security Service Fee/domestic and foreign Security and Airport Charges of $80 - $230 depending on destination.
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L AT V I E Š U L I K T E Ņ S TĀ S T I
Maigonis Vīksna
(1. turpinājums)
Saņēmu paziņojumu, ka 1943.
gada 6. jūnijā man jāierodas
iesaukšanas punktā Jelgavā. Vispirms parastā medicīnas pārbaude. Mani iedalīja artilērijas
pulkā pie pulkveža Voldemāra
Skaistlauka. Viņa dēls, mans skolasbiedrs, jau bija uniformā un
viens no rīkotājiem. Apmēram
puse dienas pagāja, kamēr izveidoja rotas, tad soļojām cauri
Jelgavai uz Ģintermuižu, kur atradās garīgo slimnieku slimnīca,
ko vācieši iztukšoja. Te sākām
leģionāru dzīvi. Šo vietu labi
pazinu, slimnīcas direktora meita Vija mācījās manā klasē. Seržants izsauca pēc nodarbošanās – galdniekus, elektriķus
u. tml. Pēdīgi kādi 16 palikām
stāvot. Seržants jautāja, kas mēs
tādi esot. Skolēni un studenti.
,,Labi, jums būs īpaša apmešanās
vieta,” viņš noteica. Tā izrādījās
pašos bēniņos, kur bija vismierīgākā guļamvieta. Notika
apmācības kaujastērpos. Vakarā
seržants mūs aizveda uz Jelgavu,
kur kādā dejas zālē mūs sagaidīja
jaunas meitenes, lielākā daļa no
manas skolas. Vakars pagāja vienos priekos. Citvakar pie stiepļu
žoga dzirdēju saucienu: ,,Vija
ielūdz tevi vakariņās.” Visa rota
zināja, kas ir Vija. Viņas tēvs –
Ģintermuižas slimnīcas direktors.
Piepeši saslimu, bija augsta
temperātūra, mani aizveda uz
ambulanci, kur gan bija tikai dažas gultas slimajiem. Nedēļas
laikā izveseļojos un sāku palīdzēt
darbiniekiem. Mani izrakstīja

Vēl viena latviešu leģionāra stāsts

Maigonis Vīksna ar sievu Luīzi

sestdienā un nosūtīja atpakaļ uz
vienību. Ieradies uzzināju, ka
visa rota devusies uz pilsētu. Nevarēju dabūt atļauju pievienoties,
jo visi priekšnieki projām. Tā kā
man bija divritenis, pāris stundu
laikā nokļuvu Muceniekos. Brīdī,
kad māte man lika uz gada vakariņas, ieradās vietējais policists, iesauca otrā istabā un jautāja, vai esmu aizbēdzis no vienības, jo mani meklējot. Tūlīt
pēc vakariņām braucu atpakaļ,
nezinot, kas noticis. Seržants
man lika nodot šauteni, segas
utt. Varbūt mani sūtīs uz
Volchovu?
Vilciens gāja caur Rīgu, kur
nupat bija beigušies Dziesmu
svētki, daudz tautumeitu gribēja
nokļūt mājās, uzņēmām veselu
grupu. Mūsu galamērķis bija
Saulkrasti. No šejienes sākās pa-

grūts pārgājiens, jo nesām privātās drēbes un kofeŗus. Sasniedzām bijušo bērnunamu
Ādažos, kur mūs sadalīja pa rotām. Pirmā rotā medicīnas studenti, otrā vidusskolēni u. c. Sākās medicīnas lekcijas, ko lasīja
vairāki ārsti. Pēcpusdienā notika
militārās apmācības Baltezera
krastā. Atvaļinājumu pavadījām
Rīgā. Reiz, kad atvaļinājumā biju
kopā ar draugu, viņš izmežģīja
kāju, un laikus netikām atpakaļ.
Pirmdien viss vads mūs veda uz
aresta telpām, kur nedēļu atpūtāmies.
Rudenī mācības sanitāros kursos beidzās, kārtojām eksāmenu.
Tos, kuŗi izturēja, sūtīja uz vienībām. Mani nosūtīja uz Ventspili, kur sākumā pulka komandieris bija pulkvedis Augusts
Apsītis, viņa dēls Gunārs mans

klasesbiedrs. Pirmais darbs man
bija ambulancē pie dr. Rituma.
Mūs izvietoja pa rotām. Visi pārējie jaunieši bija no Vidzemes.
Dr. Ritums man pavēlēja ar vilcienu braukt uz leģiona stābu, no
turienes jāatved smagais auto ar
sanitārām kastēm – katrai vienībai pārsienamie u. tml. Kopā
ar šoferi devāmies uz Ventspili,
tur valdīja rosība, jo pulks gatavojās braukt uz fronti. Mūs,
sanitārus-feldšerus, sadalīja pa
vienībām. Iepazinos ar rotas
komandieri kapteini Jevgeņiju
Kļaviņu, kas man izrādījās attāls
radinieks. Domāju, ka brauksim
caur Jelgavu, tāpēc zvanīju brālim, kas saorganizēja draugu
pulku. Viņi gaidīja līdz naktij, taču vilciens brauca caur Rīgu.
Iebraucām Krievijas pilsētā
Ostrovā, kas ir tūlīt aiz Latvijas
robežas. Virtuves vilka lielie beļģu zirgi. Ceļu te nebija, gājām pa
uzartu lauku, kuŗā virtuves rati
grima. Laiks lietains, tāpēc pārvietošanās lēna, gandrīz neiespējama. Naktis pavadījām krievu
būdās. Kādā vēsā naktī puiši
iekurināja krievu krāsni un nodedzināja visu būdu. Rota tika
sodīta – norīkota sardzē un vēlāk
pie bunkuru būves. Atsūtīja zirgus no Latvijas, bet tie drīz vien
sāka mirt, jo nebija viņu ierastās
barības. Tuvojās Ziemsvētki, sāka snigt, un saņēmām pavēli
pārvietoties. Mani piekomandēja
par sanitāru desmit pajūgu vienībai, paliku pie pēdējā vezuma,
kuŗā iejūgts viens jauns, viens
vecs zirgs, braucējs nepieredzējis
rīdzinieks. Braucām gaŗām Ma-

jevo stacijai, un atceros mātes
stāstu, ka viņa ar ģimeni Pirmā
pasaules kaŗa laikā dzīvoja Krievijā pie Majevo, tātad biju tai
pašā vietā. Ceļš pieveda pie upes,
kas bija jāšķērso, pirmais vezums
tika pāri, arī nākamie, bet mūsu
vecākais zirgs nogūlās upes vidū,
ar pūlēm viņu piecēlām. Pēdīgi
ar stumšanu un vilkšanu krastā
tikām, bet slapji no galvas līdz
kājām. Piebraucām pie zirgu
maiņas punkta, kur bija arī kalēji,
bet visas vietas aizņemtas. Kāds
virsnieks mums ļāva iebraukt
ratus ar piekabēm. Katrā vezumā
bija dažāda krava, mūsējā mīnas,
sviests un arī maize. Pēc pakāpes
biju vecākais, kaut arī pēc gadiem jaunākais, jutos atbildīgs
un baidījos, ka sviestu var izlaupīt. Parasti mums deva margarīnu. Ievedām zirgus stallī, paši
atradām kaktiņu, kur uz salmiem
pārnakšņojām.
Nākamā rītā izvēlējāmies
braukt pa lielāko ceļu uz rietumiem. Sniga sniegs, ceļš veda pa
kalnu lejup. Ieliku riteņos spraisli, lai nobremzētu ratus, bet tie
slīdēja gluži kā ragavas, arvien
ātrāk un ātrāk, priekšā tilts, uz
kuŗa smagais auto, bet zirgi tik
auļoja uz priekšu. Paldies Dievam, nekāda nelaime nenotika,
vienīgi izbira mīnas, kuŗas lasot,
piestājās smagais auto, kuŗa šoferis jelgavnieks, sens draugs.
Viņš uzzīmēja plānu, kā nokļūt
pie bataljona, ko tajā dienā arī
sasniedzām. Mani izsauca pie
bataljona komandieŗa. Mūsu seržants un divi vezumi aizbrauca
Latvijas robežas virzienā.
(Turpinājums sekos)

Jubilārs Daumants Viks
Visi sniegputni vēl nav atgriezušies Floridas siltajās plūdmalēs un peldbaseinos, taču
St. Pētersburgas latviešu nama
sabiedriskās dzīves kalendārs jau
aizpildīts līdz gada beigām.
Vēl nesen 75 gadu jubileja bija
ievērības cienīga, bet šai sniegputnu kolōnijā tikai sirmgalvji
pāri 80 gadu vecumam vairs spēj
pievērst manāmu sabiedrības
uzmanību. Protams, simtgadniekiem latviešu namā ir priekšrocības.
Šogad St. Pētersburgas latviešu
namā rudens sezonu atklāja
10. oktobrī ar Daumanta Vika
85 gadu jubilejas svinībām. Termometra skāla rādīja vairāk nekā
90 Fārenheita gradu, turklāt mitruma procents bija apmēram
tāds pats. Par laimi dāmām vakartērpos un vīriešiem žaketēs
un ar kaklasaitēm nama dzesinātājs ļāva justies gluži kā savās
ziemeļzemes mājās. Balti klātos
galdus greznoja sarkanas rozes
no Venecuēlas, un fontānā bija
ieliets vesels grozs šampanieša
pudeļu, veicinot viesu labsajūtu.
Uz jubilejas sarīkojumu bija
ielūgti piecdesmit viesu.
Saviesīgo pēcpusdienu atklāja
Irēna Ezeriņa un aicināja cere-

monijas meistara pienākumus
uzņemties šī raksta autoram, kas
ar dzīvesbiedri Brigitu bija mērojis vistālāko ceļu, lai apsveiktu
jubilāru un vienlaikus izvairītos
no Dienvidkalifornijas ugunsgrēku dūmiem.
Daumants Viks ir pelnījis īpašu apbrīnu un cildināšanu –
bijušais leģionārs ir Latvijas patriots, sabiedriskais darbinieks,
īsts aprūpes eņģelis trūcīgajiem
un daudzu skolu skolēnu pabalstītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris.
Daumants Viks dzimis
1924. gada 8. oktōbrī Alūksnes
rajona Annas pagasta Sīļukalnā.
Ģimenē auga trīs bērni – Daumants, Laimdota un Imants.
Tēvs Jānis Viks bija lauksaimnieks un galdnieks, māte Marta
apkopa dārzu, lopus, māju.
Daumants četrus gadus mācījās Annas pamatskolā un
divus gadus Alūksnes pagasta
pamatskolā. Vasarās viņš gāja
ganos un palīdzēja tēvam galdnieka darbnīcā un lauku darbos. Daumantu 1943. gadā
iesauca Latviešu leģionā un
iedalīja izlūku bataljonā. Kaŗa
gaitas Daumantu 1943. gadā
aizveda uz Krieviju līdz Hol-

Daumants Viks un Irēna Ezeriņa

mai – Staraja Rusai – Ilmeņa
ezeram. Kaŗa beigās viņš tika
pārcelts uz Vāciju, kur sagaidīja
Vācijas kapitulāciju. Turpmākos
deviņus mēnešus Daumants
pavadīja angļu gūstā. 1945. gada
28. decembrī Zedelgemas kaŗagūstekņu nometnē nodibināja
organizāciju Daugavas Vanagi,
un Daumants nekavējoties tai
pievienojās. Pēc gūsta viņš sešus
mēnešus dzīvoja Vācijā bēgļu
nometnē. 1947. gadā Daumants
apprecējās ar Elzu Ciparu, pa-

beidza ģimnaziju un gadu dienēja angļu armijā.
Ģimene 1951. gadā ieceļoja
ASV, 1954. gadā piedzima meita
Karina Gita. D. Viks 1970. gadā
Kalifornijā beidza celtniecības
kursus un nodibināja sekmīgu
būvuzņēmumu. Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības locekļi ievēlēja Daumantu
par aprūpes daļas vadītāju.
2001. gadā pēc sievas nāves
Daumants pārcēlās uz dzīvi Floridā un turpināja palīdzības un

aprūpes darbu. 2004. gadā Latvijas Republikas Labklājības ministrija piešķīra Daumantam Vikam ,,Labās zvaigznes” nozīmi
un pateicības rakstu, kuŗā cildināta viņa labā sirds un atbalsts
līdzcilvēkiem. 2005. gada 11. novembrī Daumants saņēma Latvijas valsts apbalvojumu – Triju
Zvaigžņu ordeni.
Pati pirmā jubilāru apsveica
Rasma Kalniņa. Savulaik, būdama sešu gadu veca, viņa auklējusi mazo Daumantu. Pēc tam apsveikuma vārdus jubilāram veltīja St. Pētersburgas ev. lut. baznīcas priekšniece Aija Norberga un
latviešu biedrības priekšnieks
Juris Epermanis. Daumanta māsīca Aina un viņas vīrs Arnis
Baltgalvis, kā arī otra māsīca
Baiba un ar vīru Gariju Klementu
cildināja Daumantu, pieminot
viņa nesavtīgo palīdzību grūtdieņiem Latvijā. Rakstveida apsveikumus atsūtīja Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagu apvienība, Tēvzemes Daugavas Vanagi no Latvijas un vairāki atbalstīto skolu pārziņi.
Novēlam Daumantam Vikam
vēl ilgi strādāt tautas druvā!
Teksts un foto:
Aivars Jerumanis
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Window on Eurasia: Decay of State Leading Russians to Create Their Own Society,
Sometimes Resembling the Mafia and Sometimes Sects, Moscow Commentator Says
Pols Goubls
Ottawa,
November
11 – “Today’s
Russian revolution” is
taking the
form not of
a
direct
challenge to
the state but
rather of the departure of an
increasing number of people “out
from under the state,” a development that one analyst suggests
means that Russian self-organization resembles that of sects
rather than the more conventional forms of civil society.
In an article in “Novaya
gazette” this week, Dmitry Bykov
argues that historically, Russians
have depended on the state for
their self-definition but that the
current state is not “a normal
one” but rather “a parasitic
growth concerned with its own
well-being” rather than anything
larger
(novayagazeta.ru/
data/2009/124/00.html).
Because that is so, he suggests,
the Russian people do not need

the current Russian state and are
expressing their attitude toward
it not by coming out in open
opposition to the powers that be
and seeking to overthrow them
but rather by creating their own
arrangements that do not fall
under the control of the powers
that be.
“If the government hierarchs
have no conception of the past,
no clear idea about the present,
and no convincing version of the
future, then so much for that
state,” he says Russians have
decided. Instead, they will build
it on their own, an approach that
is revolutionary in far more radical ways than most observers
assume.
Russian society, Bykov insists,
“is organizing itself, establishing
ties with its compatriots, helping
old people, collecting money for
medicine for the ill, working out
new academic programs for children, and in general living an
intensive live, not turning the
slightest attention to the ideas of
Kremlin propagandists and their
followers.”
“Unfortunately,” Bykov continues, “humanity knows only two

basic types of non-governmental
popular activity – mafias and
sects.” Both are bad, but each has
specific features which affect the
development of society and the
state seeking to control it and
direct its course in the future.
Indeed, he insists, the Internet
is especially important in producing the sects because thanks
to both Russian history and the
behavior of the current Russian
powers that be in dealing with
the population, “nowhere in the
world” is the blogosphere – or
“Living journal,” as the Russians
call it, playing such a role.
Despite claims to the contrary, Russians do not universally support the regime: they
are neither “zombified,” as some
think, or subject to the kind of
repression that others assume.
Instead, Bykov insists, they are
increasingly indifferent to the
state, prepared to go through
the motions it requires but committed to doing their own thing
independent of it.
For such people, the task is to
“form an alternative state,” a process that “promises to last 20 to
30 years,” and to involve some

people who combine “membership in state structures with
informal positions in the alternative, self-underground hierarchy” in much the same way that
those “occupying official positions under the Germans secretly
helped the partisans.”
There are already many such
people, Bykov suggests, adding
that he “hopes” that the comparison with the 1940s will not
offend because “the powers that
be today function precisely as a
soft occupation regime,” the kind
of government which avoids
“direct repressions” but deprives
the population of “vertical mobility.”
(Mafia-style corruption, the
second kind of social self-organization, he insists, is typically
more closely associated with the
state either from the outset or
over time, but sects as a form of
social organization are more typical, Bykov suggests, especially
under Russian conditions and
given access to the Internet as
the chief form of social organization.)
He outlines five characteristics
of “sect” style organization: a

clearly expressed anti-government and anti-official position,
“the conviction that the rest of
the world is evil and that only the
elect can save it, “the exultatation” of those within the charmed
circle about their role, the lack of
a clearly expressed political ideology, and the authoritarianism of
the inner circle.
Such features are found
throughout the Russian political
spectrum, be they the Nashi
activists or the scientologists or
the human rights activists. And
the existence of such characteristics makes the formation of a
genuine civil society, capable of
interacting with other parts and
with the state, extremely difficult.
Consequently, Bykov says, in
the coming decades, those
Russians who “have thrown off
the state yoke and gone into the
net and other underground
forms of existence” will display
elements of the mafia (in economics) and the sect (“in the
spiritual sphere”), a pattern that
won’t be attractive but may allow
the current Russian revolution to
overcome the weight of the past.

Latviešu fonda NNN šogad Filadelfijā
Latviešu Fonda mērķis ir latvietības pamata stiprināšana,
sniedzot atbalstu izglītībā, mākslā, kultūrā un zinātnes nozarēs,
kas saistās ar latviešu zemi un
tautu. Katru gadu LF gada sapulces laikā notiek arī NNN (nedēļas
nogale nākotnei). Publiskos sarīkojumus no 16. līdz 18. oktobrim, bija izkārtojusi komiteja,
ko vadīja Valdis Bašēns. Vēsturiskajā Filadelfijas Brīvo latvju
biedrībā (dibināta 1892.g.), kas
bez pārtraukuma darbojusies
līdz šai dienai, NNN laikā varēja
apskatīt mākslas izstādi ar piecpadsmit mākslinieku darbiem,
Ainas Berķes un Uģa Nīgala
izkārtojumā. Piektdienas vakarā
pēc sadraudzības stundas un
vakariņām Lelde Neimane, Latvijas Okupācijas mūzeja Video
un kinofonofoto krājuma glabātāja, izrādīja filmu Prom no mājām par 1949. gada 25. marta
deportācijām. Filmā intervētie
cilvēki toreiz bija skolēni, un tā ir
īpaši adresēta skolām. Skolām
paziņo, ka tāda filma ir dabūjama,
un tad skolas to var pieprasīt.
Līdz šim atsaukušās apmēram
20 skolas. NNN laikā bija iespēja
noskatīties arī citas Okupācijas
mūzeja filmas. LF ir atkārtoti
atbalstījis mūzeja projektus.
Sestdienas un svētdienas rītā
notika LF padomes sēdes. Šī ir
vienīgā reize gadā, kad padome
satiekas. Lai taupītu līdzekļus,
pārējo padome kārto ar telefonisku konferences savienojumu
starp kontinentiem.
Sestdien gada sapulcē, pieminot LF idejas autoru un pirmo
priekšsēdi Valdi Muižnieku, Voldemārs Gulēns pastāstīja par LF
pirmsākumiem, uzsveŗot vajadzību domāt par LF nākotni un
uzklausīt nākamā paaudzes viedokli.

Juris Rozītis

LF padomē no jauna ievēlēta
Kristīne Bērziņa. Revīzijas komisijā Anitu Grīviņu atvietos Kristīna Sīmane, pārējie paliek uz vēl
vienu gadu.
Pasaules finanču krize bija
krietni samazinājusi LF ienākumus, tāpēc 2009. gadā piešķīra

tikai $10 000 mazajiem projektiem. Mūzeja „Latvieši pasaulē”
biroja un krātuves izveidošanai,
postfolkloras grupas „Iļģi” mūzikas albumam „Jāņu dziesmas”;
un 2009. gada Eiropas Vasaras
skolai – katram $2000. Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu

meistarkursiem, Gaŗezera 2010.
gada dziesmu spēles „Bruņinieks
kankarbiksēs” sagatavošanai un
gleznotājas Gundegas Cennes
albumam – katram $1500. No
projektiem, kas saņēmuši LF
atbalstu, vēl 20 ir aktīvi.
Financiālajam stāvoklim uzlabojoties, nolēma 2010. gadā
piešķirt $30 000. Mazie projekti,
ko izvēlas LF padome, turpmāk
būs līdz $3000, un tiem no kopsummas atvēlēti $10 000. Par
lielākajiem projektiem, ne vairāk
kā desmit, LF biedri balsos kā līdz
šim. Pieteikumi iesūtāmi no
2010. gada 1. janvāra līdz 31. martam, anketas un tuvāku informāciju var atrast LF mājas lapā:
www.latviesufonds.info Savā
pastāvēšanas laikā LF ir dažādiem
projektiem piešķīris $1 600 000
Par „lielajām” vakariņām rūpējas Intas Grundes firma Dzintara galds. Pārējās ēdienu reizes
bija Filadelfijas Brīvo latvju biedrības dāmu izkārtojumā. Viņas
rosījās virtuvē un galdā parādījās
gan gada laikam gan Filadelfijai

LF padome no kreisās: Rasma Kariņa, Tija Kārkle, Ints Dzelzgalvis, Kristīne Bērziņa, Valdis
Bērziņš, Aija Mazsīle-Lagzdiņa, Alfs Bērztīss, Kristīna Sīmane

tipiski ēdieni, kā mīkstie ūdens
kliņģeri ar siera mērci. Slāpes
vienmēr varēja dzesēt bāriņā,
kur skanēja latviska mūzika.
Pēc vakariņām Juris Rozītis
pastāstīja par laika un telpas
attēlojumu pēckara trimdas romānos. Darbs saucas :Displaced
Literature. Images of Time and
Space in Latvian Novels Depicting
the First Years of the Latvian
Postwar Exile. Par šo darbu viņam Stokhomā piešķirts doktora
grads baltu literātūrā. Juris Rozītis dzīvojis, mācījies un darbojies Anglijā, Austrālijā, Latvijā,
tagad dzīvo Zviedrijā un ir
Zviedrijas Latviešu centrālās padomes prezidija priekšsēdis.
Rakstījis un iestudējis lugas un
tulkojis dzeju. Viņa romāns „Kuņas dēls”, izdots Rīgā 1994.gadā.
Svētdienas rītā notika divi
dievkalpojumi Sv. Jāņa ev. lut.
draudzē un Filadelfijas latviešu
baptistu draudzē, kas abas dibinātas ap to pašu laiku kā Brīvo
latvju biedrība.
Pēcpusdienā Longailendas
teātŗa kopas iestudējumā, Ulža
Siliņa temas parafraze Dzimšanas
diena. Pusstundu gaŗajā komēdijā parādīta snobisma, naudas
un morāles mijiedarbība sabiedrībā.
Sekoja daži video no Leldes
Neimanes krājumiem, un tad
laiks šķirties. Uz LF rīkoto NNN
cilvēki bija sabraukuši no tālām
vietām ASV, Latvijas, Kanadas
un Zviedrijas. Filadelfijas Brīvo
latvju biedrības priekšnieks
Marks Liepa stāsta, ka biedrībā ir
apm. 60 biedru. Daudzi no viņiem piedalījās un palīdzēja izkārtot šo sarīkojumu virkni trīs
dienu gaŗumā. Par to viņiem
sirsnīgs paldies.
Anita Liepiņa
Foto A.Lagzdiņš.
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Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde
Ziemeļamerikas
3x3 padomes sēde
notika 2009. gada
24. oktobrī Indianapolē, sēdē piedalījas
padomes
priekšsēde Laila
Medne, Gaŗezera
3x3 vadītāja Maija Zeska, Ingrīda
Jansone, Ieva Johnson, Arnolds
Ruperts un Līga Ruperte, kā arī
dalībnieku pārstāves – no Katskiļiem Maira Bundža, un no
Gaŗezera Astrīde Otto. Padome
pārstāv 3x3 nometnes Ziemeļamerikā, saskaņo to darbību un
lemj par dažādiem jautājumiem,
kā arī piedalās globālās 3x3 kustības kopīgajos projektos.
Padomes priekšsēde Laila
Medne īsumā pastāstīja par savu
darbību iepriekšējā gadā, reklamējot 3x3 un meklējot līdzekļus pie dažādām organizācijām.
Par Gaŗezera nometni, kuŗa
notika no 9. līdz 16. augustam,
stāstīja Maija Zaeska. Priecīgu
pārsteigumu nometnes rīkotājiem sagādāja tas, ka dalībnieku
skaits no 125 iepriekšējā gadā
bija sakuplojis līdz 155. Proporcionāli bija cēlies arī bērnu skaits
ar vislielāko pieaugumu mazāko
bērnu grupā, 0-5 g.v., kuŗā bija
21 dalībnieks, bet 5-12 g.v. bērnu
bija 7. Kopā ar 3 padsmitniecēm,
kuŗas piedalījās rotkalšanā, nometnē bija 31 dalībnieks zem
18 gadu vecuma. Uz nākamo gadu ir jāplāno, kā sadalīt mazo
bērnu grupu un piesaistīt vēl
vairāk audzinātāju, jo šā gada
piecām enerģiskajām un spējīgajām audzinātājām būtu lieti
noderējuši palīgi. Ļoti iepriecināja arī tas, ka nometnē bija labs
skaits „jaunlatviešu”, gan ar bērniem, gan bez. Jādomā, kā populārizēt 3x3, lai veicinātu vēl
plašāku jauniebraucēju piedalīšanos – tā bagātina mūs visus.
Dalībniekiem patika no Katskiļu
3x3 iegūtā ideja – sadalījums
„ciltīs”, kas veicināja iepazīšanos

un mijiedarbību. Interesanta bija
folkloras ievirze, ko vadīja Guntis
Pakalns, pasaku un stāstu pētnieks no LU Folkloras krātuves
Rīgā. Programmu bagātināja arī
citi viesi no Latvijas – Dainis
Mjartāns, viņš vadīja polītikas
ievirzi, Austris Grasis – valodas
ievirzi un Ieva Freinberga, LTV
folkloras programmas „Klēts”
vadītāja, viņa piedalījās vakara
programmā. Patika Sarmas
Muižnieces-Liepiņas vadītā literātūras ievirze un šīs ievirzes izveidotā, ļoti interesantā vakara
programma. Visus uzjautrināja
daudzie uzvedumi ugunskura
vakarā. Pa vakara programmai
veidoja arī folkloras ievirze, polītikas ievirze un valodas ievirze.
Bija arī praktiskās ievirzes –
rotkalšana, kokgriešana, rokdarbi, podniecība, stikla apdare vai
vitrāža, māksla un latviskā virtuve. Pirms vakara programmām
notika rotaļas un pasaku stāstīšana bērniem, vēl pirms tam –
tautas dziesmu dziedāšana
Amandas Jātnieces vadībā. Visi
jūsmoja par dziedāšanu un joku
stāstīšanu tradicionālajā „nīkšanā”, pēc vakara programmām.
Aptaujās izskanēja atzinība par
šā gada nometni un vairāki ieteikumi nākotnes darbībai. Nometnes avīzi sagatavoja Dainis Mjartāns un Māra Pelēce.
Ingrīda Jansone un Laila Medne stāstīja par Katskiļu 3x3, kas
notika no 16. līdz 23. augustam.
Nometnē bija 115 dalībnieki
(95 dalībnieki 2008. gadā), no
tiem 18 bērni. Nometnes tema
bija Apjumības, kas bija iepītas
dažādās nometnes nodarbībās.
Šķēršļu gājiens beidzās ar Jumja
dzīšanu, svinēja arī Miķeļus.
Ciltis bija Rudzi, Mieži, Kvieši,
Griķi un Apiņi. Dalībniekiem
patika Elisas Freimanes vadītā
literātūras ievirze, Latvija šodien,
ko vadīja Dainis Mjartāns, un
Trimdas vēsture dzīvesstāstos –
Maija Hinkle. Ilze Kuplēna-Evar-

te vadīja ievirzi, kuŗā pārrunāja
grāmatu „The Shack” – Būdiņa.
Bija arī alus darīšanas ievirze ar
Viesturu Zariņu un Andru Leimani un kalnos kāpšana ar Paulu
Pilmani. Praktiskās ievirzes bija
rotkalšana, kokgriešana, metālapstrāde un gleznošana, un mūzikas mīļotājiem – koklēšana un
koris. Nometnes laikā notika
daiļamatnieku izstāde/tirdziņš,
bet sestdienas pēcpusdienā –
Miķeļtirgus. Vakara programmās
bija rotaļu vakars, svecīšu dievkalpojums, Viestura Zariņa referāts un ugunskurs. Noslēguma
vakarā dalībnieki klausījās Trīs
tenoru koncertu. Ļoti populāra
bija Brigitas Vīksniņas vadītā rīta
vingrošana. Nometnes avīzi
„Dienas Lapu” katru dienu izdeva Maira Bundža. Aptaujās dalībnieki izteica atzinību organizētājiem un deva vērtīgus ieteikumus nākotnei.
Par Latvijas nometnēm pastāstīja Arnolds un Līga Ruperti.
Naukšēnos, no 28. jūnija līdz
5. jūlijam, bija 247 dalībnieki.
Nometni vadīja Daiga un Kārlis
Rokpeļņi ar savu trīs pieaugušo
bērnu palīdzību, un to var uzskatīt par īpaši labi noorganizētu
un veiksmīgu. Kazdangā no 19.
līdz 28. jūlijam notika otrā nometne ar 360 dalībniekiem. Šo
nometni vadīja Daiga un Aldis
Bitinieki, piedaloties viņu trīs
meitām, un arī tā bija ļoti labi
izdevusies. 3x3 kustība priecājās
par to, ka Latvijas nometnēs
vadītāju un citu darbinieku bērni,
kuri paši ir izauguši 3x3 (Latvijā
Trīsreiztrīs 2010. gadā svinēs 20
gadu jubileju), uzņemas arvien
atbildīgākus pienākumus un izrāda savu vēlmi un gatavību turpināt 3x3 tradicijas.
Kā vienmēr, arī šai padomes
sēdē bija plašas pārrunas par to,
ka 3x3, tāpat kā skolās un citās
sabiedriskās norisēs, ir daļa dalībnieku, kuŗu latviešu valodas
prasme nav pietiekama lai piln-

vērtīgi varētu piedalīties nometnes programmā. Kamēr latviski mazrunājošie pieaugušie
var piedalīties praktiskajās ievirzēs un vērot vakara programmas, neietekmējot pārējos, bērni
neizbēgami pārslēdzas uz angļu
valodu, ja viņu vidū ir kāds, kas
latviski nerunā. Ko darīt? „Kod
kuŗā pirkstā gribi, tas sāp,” saka
latviešu paruna. Padomes ieskats
bija, ka 3x3 galvenā atbildība ir
pret to sabiedrības daļu, kuŗa
augstu vērtē latvietību un latviešu
valodu. 3x3 ir spēka avots tām
ģimenēm, kas ir audzinājušas
savus bērnus latviskā vidē ar latviešu valodu, un sagaida nometnēs satikt līdzīgi domājošus
cilvēkus. Mēs negribam un nedrīkstam zaudēt tos dalībniekus,
kuŗi nav ar mieru piedalīties
3x3, ja tur latviešu valoda netiek
uzskatīta par prioritāti. Ideāli
būtu, ja varētu izveidot vēl vienu
3x3 nometni (tā varētu būt arī
nedēļas nogale), kas būtu „heritage camp” – kur var piedalīties
visi, kas vēlas iepazīties ar
latviešu kultūru un pavadīt laiku
kopā – jo latvietība var būt
daudzveidīga, un mēs negribam
zaudēt arī tos sabiedrības locekļus kuŗi paši vai viņu ģimenes
latviski nerunā. Šāda 3x3 nometne sekmīgi darbojas Anglijā jau
kopš 1980. gadu vidus, kamēr
tradicionālajā 3x3 Anglijā dalībnieku trūkst. ASV līdz šim ir
trūcis iniciātoru šādām nometnēm. Latviski runājošo nometņu vadītāji, šķiet, savu darba
lauku ir izvēlējušies, bet nāktu
palīgā ar padomu un morālo
atbalstu.
Laila Medne tika ievēlēta par
Ziemeļamerikas 3x3 padomes
priekšsēdi otrajam divu gadu
posmam. Viņa pateicās par dāvāto uzticību, un padome pateicās viņai par līdzšinējo darbu
un piekrišanu šo darbu turpināt.
Sēdē pārrunāja nākamā gada

programmas un
iespējamos lektorus, informācijas
izplatīšanu, dalībnieku un darbinieku iesaistīšanu un iespējamos finansiālā
atbalsta avotus.
Padome ir ļoti pateicīga visām
organizācijām un individiem,
kuŗi ar saviem ziedojumiem ir
atbalstījuši 3x3 nometnes.
Līga Ruperte dalībniekus iepazīstināja ar 3x3 vēstures grāmatas
melnrakstu, kuŗā līdz šim ir sakopoti visu ārzemēs, kopš
1981. gada notikušo 3x3 nometņu apraksti. Laila Medne pateicās visiem kuŗi iesūtīja materiālus par savām nometnēm. Līdz
nākamajai vasarai ir paredzēts
savākt materiālus arī par visām
Latvijas nometnēm un 2010. gada Latvijas nometnēs grāmatu
sagatavot elektroniskā formātā.
Turpmāko izšķirs financiālie
apstākļi.
2010. gadā nometnes notiks
Austrālijā, no 2. līdz 8. janvārim,
Adelaidē, vad. Lilita Daenke;
Latvijā – Mālpilī, no 11. līdz
18. jūlijam, vad. Inese un Jānis
Atis Krūmiņi; Mazsalacā, no
25. jūlija līdz 1. augustam, vad.
Inese Bērziņa ar dēlu Induli
Bērziņu; Anglijā, no 25. līdz
31. jūlijam, vad. Rita Harrisona
ar palīgiem; ASV – Gaŗezerā, no
8. līdz 15. augustam, vad. Maija
Zaeska; Katskiļos, vad. Taina Laiviņa, datums vēl nav precizēts.
No 1981. gada līdz 2009. gada
rudenim ir notikusi 181 nometne ar 26 802 dalībniekiem.
Nākamā Ziemeļamerikas 3x3
padomes sēde notiks 2010. gada
30. oktobrī Klīvlandē.
Informācija par 3x3 atrodama
www.3x3.lv
Līga Ruperte,
Ziemeļamerikas 3x3
padomes locekle

Kokteiļu stundas saruna ar mazā teātŗa sanfrancisko
režisoru Laimoni Siliņu un aktieŗiem
(Turpināts no 5. lpp.)
Sallija man bija milzīgs palīgs
kostīmu radīšanā, kad iestudējām
Māras Zālītes un Ulža Marchilēviča dziesmuspēli „Tobāgo!”.
Viņa veica visus šūšanas darbus.
Es skraidīju pa veikaliem, meklēdama pārējo – kreklus, džempeŗus, apavus un indiāņu
parūkas.
Sarunu turpināju ar aktieri
un dekorātoru Armīnu Staprānu un aktrisi Tairu Zoldneri.
Armīn, mazajā teātrī sanfrancisko tu galvenokārt esi
bijis dekorātors, bieži strādājis
kopā ar savu sievu Lizu. Varbūt
vari atklāt dažus savus dekorātora darba noslēpumus?
Armīns Staprāns. Tāpat kā
architektūrā, skatuves dekorātora uzdevums ir savienot formu un funkciju. Apmēram
pirms divdesmit gadiem, kad
man nācās atteikties no sava

pirmā skatuves iekārtojuma
(biju strādājis apmēram divas
pilnas nedēļas), es aptvēru, ka
vislabāk lietot modeli, kas sastāvētu no elementiem, kuŗus
var lietot atkārtoti. Tie tika
attīstīti un izveidoti, lai būtu
praktiski, estētiski un varētu
kalpot dažādās variācijās vairākās izrādēs. Tādējādi, lai arī
skatuves ietērps liktos līdzīgs,
tomēr katru reizi tas izraisa citu
noskaņu.
Atceros, tu nopietni strādāji,
veidojot dekorācijas Laimoņa
Siliņa iestudētajai lielizrādei
,,Tobāgo!” Rietumkrasta Dziesmu svētkos 2003. gadā. Toreiz
biji gan dekorātors, gan aktieris. Tā nebija pārāk liela loma.
Kā tev izdevās darbus savienot
un ko vari teikt par savu aktieŗa
darbu?
,,Tobāgo!” laikā, es patiesībā
stāvēju ūdenī, kas man smēlās
pāri galvai, un biju laimīgs, ka

tiku ar visu galā. Skatuves dekorāciju konstrukcijām vajadzēja ievērot Skatuves strādnieku arodbiedrības noteikumus,
Herbsta teātŗa skatuvei ir citi
izmēri, tāpēc bija jāstrādā dienu
un nakti, līdz pat priekškara
pacelšanas brīdim. Par laimi
izrādē man aktieŗa loma nebija
liela. Nedomāju, ka mans aktieŗa
ieguldījums šajā iestudējumā
būtu nozīmīgs, bet acīmredzot
Laimonis Siliņš saskatīja manī
kādu aktieŗa potenciālu. Ceru
,,Kokteiļu stundā” attaisnot
viņa cerības.
Taira, spilgti atceros tavu lomu mazā teātŗa sanfrancisko
izrādē ,,Apreibušās lakstīgalas”.
Tā arī bija tava pirmā loma šajā
teātrī. Vai esi tēlojusi arī agrāk?
Taira Zoldnere. Esmu tēlojusi
tikai skolas laika uzvedumos.
Tomēr man ir pieredze runāt lielās auditorijās, kad strādāju far-

mācijas laukā.
Kā tev patīk Ninas loma? Vai
bija kādi jauni atklājumi, apgūstot aktieŗa mākslas meistarību? Vai ko lasīji un iemācījies?
Pirms sāku iestudēt Ninas lomu, izlasīju vairākus rakstus
par autoru un viņa devumu
drāmaturģijā. Neko nemeklēju
par šīs lugas iepriekšējiem uzvedumiem, jo katrs uzvedums
ir unikāls, un es gribēju sākt
strādāt ,,ar svaigu galvu”. Ninas
loma padevās viegli, kad sapratu, ko īsti režisors no manis
vēlas, tikai pagāja laiciņš, kamēr
to tiešām sapratu.
Vai esi aktrise, kas uzticas
režisoram? Un vai L. Siliņš tev
šķiet stingrs un prasīgs režisors?
Es noteikti uzticos režisoram,
jo redzu, cik pamatīgi viņš izpētījis lugu, izpratis raksturus.
Pat tad, ja kādreiz sākumā esmu
bijusi citādās domās, vēlāk jā-

atzīst, ka Laimonim Siliņam
taisnība. Viņš loģiski prot paskaidrot savu viedokli, to neuzspiežot, bet iesakot izmēģināt
dažādus variantus. Reizēm mēģinājumu karstumā visiem sāk
,,kūpēt” galva, taču pēc mēģinājuma režisors mūs atkal uzmundrina ar savu humoru un optimismu, un mēs, aktieŗi, atkal
atgūstam līdzsvaru.
Vai tev mēģinājumu laikā
kādreiz nebija jāraud?
Raudājusi gluži neesmu, bet
reizēm vakaros vēl gāju pastaigāties, lai samazinās adrenalīna
daudzums asinīs.
Paldies māksliniekiem par
sarunu, kaut arī bez kokteiļiem,
bet ceru tos baudīt pirms un
pēc pirmizrādes. Novēlu visiem vislabāko veiksmi! Šī izrāde iepriecinās mazā teātŗa
sanfrancisko draugus un latviešu teātŗa mākslas cienītājus!
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Budžetā vēl ir „caurums”
Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis paziņojis, ka nākamo dienu laikā valdībā apsvērs
priekšlikumu vēl lielākai nodokļu
paaugstināšanai vai izdevumu
samazināšanai, lai radītu konsolidāciju budžetā vēl par 55 vai 56
miljoniem latu. Par šādu summu
pašreizējais budžeta projekts neatbilst starptautisko aizdevēju
ieteikumiem. Budžeta “caurums”
radies tāpēc, ka starptautiskos
aizdevējus neapmierina valsts budžetā paredzētā financējuma sadale subsidijām, Latvijas Bankas
maksājumiem un valsts parādu
atmaksai.
Patlaban tiek apsvērti dažādi
veidi, kā palielināt nodokļu ieņēmumus vai samazināt izdevumus, bet konkrēti risinājumu varianti vēl nav gatavi. Tāpat šo
“caurumu” budžetā neizdosies
aizlāpīt ar konceptuāli atbalstīto
iedzīvotājo ienākuma nodokļa paaugstināšanu no 23 līdz 25 procentiem un progresīvā mājokļa
nodokļa ieviešanu.
Tautas partijas (TP) Saeimas
frakcijas vadītājas vietnieks Vents
Armands Krauklis stāstīja, ka piedāvājumu paketē ir priekšlikums
vēl vairāk paaugstināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
TP ieskatā no sākuma vajadzētu
izvērtēt iespējas ietaupīt uz valsts
funkciju rēķina, īstenojot, piemēram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara
Zalāna (TP) rosināto valdības reformu plānu, kā arī pārskatot
valsts funkcijas un, iespējams,
nododot to daļu nevalsts sektoram.

Atradies viens trakais...
LPP/LC kongresā partijas līderis
Ainārs Šlesers atzina, ka viņa partija kopā ar apvienību Saskaņas
centrs pašlaik nevarētu panākt
Dombrovska valdības krišanu,
taču varas partijām šobrīd būtu
jāizlemj, vai turpināt “strausa
polītiku” – bāzt galvu smiltīs un
līdz pat nākamajām Saeimas vēlēšanām neko nedarīt. “Šī valdība
nav rīcībspējīga, ir vajadzīga jauna
valdība!” paziņoja Šlesers, apgalvojot, ka jaunu valdību iespējams izveidot ļoti ātri. Pēc budžeta pieņemšanas iespējami drīz
jāpanāk Valža Dombrovska (JL)
valdības krišana un jaunas valdības izveide.
Šlesers arī izteica gatavību uzņemties šīs valdības vadību. Ja
Valsts prezidents Valdis Zatlers
viņam šādu iespēju dotu, viņš veidotu mazu, kompaktu Ministru
kabinetu, kuŗā būtu tikai septiņi
ministri un Ministru prezidents.
“Līdz šim nebija neviena trakā,
kas būtu gatavs tā mocīties, bet es
uzņemos šos pienākumus,” sacīja
Šlesers. Viņš norādīja, ka pagaidām nav notikušas sarunas par
Dombrovska valdības gāšanu un
jaunas koalicijas izveidi, taču pauda cerību, ka pašreizējā koalicijā
atradīsies dzirdīgas balsis. Šlesers
būtu atvērts sarunām ar visām
partijām par jaunas valdības izveidi, bet neuzrunātu apvienību
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
(TB/LNNK) un partiju PCTVL.
Šādi izņēmumi esot tāpēc, ka
jauno valdību LPP/LC vajadzētu
veidot ar tuvākajiem sabiedrotajiem - apvienību Saskaņas centrs.
“Būtu dīvaini tagad veidot valdību bez SC,” sacīja Šlesers. Viņš

aicināja Dombrovski “uzvesties
kā godavīram” un atklāti pateikt,
ka tā kā pašlaik valdība turpmāk
nevar strādāt.
Saskaņā ar Šlesera modeli neskartas jeb līdzšinējā statusā paliktu tikai trīs ministrijas – Finanču, Ārlietu un Zemkopības
ministrija. Savukārt Ekonomikas,
Satiksmes, Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu, kā arī Vides
ministriju Šlesers piedāvā apvienot vienā. Apvienot, viņaprāt,
vajadzētu arī Iekšlietu, Tieslietu
un Aizsardzības ministriju. Vēl
vienā ministrijā tiktu apvienota
Labklājības un Veselības ministrija; jaunu ministriju varētu veidot no pašreizējās Izglītības un
zinātnes un Kultūras ministrijas.
Šlesers arī nosauca jauno ministriju potenciālos vadītājus - apvienoto IZM un KM varētu vadīt LPP/LC Saeimas frakcijas
vadītājs Andris Bērziņš, apvienoto
Labklājības un Veselības ministriju - Saeimas deputāts, bijušais
bērnu un ģimenes lietu ministrs
Ainars Baštiks (LPP/LC). Savukārt Iekšlietu, Tieslietu un Aizsardzības ministriju Šlesers vēlētos uzticēt pašreizējam Rīgas domes deputātam Dainim Turlajam (LPP/LC). Ārlietu ministra
amatu Šlesers piedāvātu Saeimas
deputātei Kaarinai Pētersonei
(LPP/LC).
Apvienoto Ekonomikas, Satiksmes, Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu un Vides ministriju Šlesers varētu vadīt pats vai
arī uzticēt kādam citam. Savukārt zemkopības ministra amatā,
iespējams, varētu palikt pašreizējais ministrs Jānis Dūklavs, ja
viņu atbalstītu lauksaimnieki.
Tas kļūst nopietni...
Daži komentāri tīmeklī.
*Šķiet, ka arī Kristovskis sēž Šlesera laivā, tikai paslepus, jo vienīgi
Kristovska dēļ visi normālie labējie spēki nevar vienoties vienā
kopīgā sarakstā uz vēlēšanām.
Un tāpēc atkal kašķēsies un izgāzīsies, kamēr SC un pārējie
krievu pakaļskrējēji mierīgi vinnēs. Cilvēki mīļie, nu nolieciet
malā tās savas stulbās ambīcijas
un vienojieties vienā sarakstā!
JL+SCP+PS+TB/LNNK+Visu
Latvija!+Zemnieki (nolieciet malā
Lemberga ambīcijas nu vismaz
pašreiz). Tad lai TP, LPP/LC un SC
dara, ko grib. Vēlētājiem vismaz
būs skaidrs, kas jādara. Vai tad
vēl nepietiek draudu Latvijai, nu
jau tas kļūst nopietni. Citā valstī
par aicinājumiem gāzt valdību
sen jau tupētu aiz restēm, bet te,
redz, buldozers turpina un turpina, kamēr labējie kašķējas.
*Latviešiem tiešām jāsaņemas,
jāsakopo visi pēdējie spēki un
saprāta drumsliņas un NAV jābalso par oligarchu partijām. Jāveido tautas kustība nomodam,
ne tikai īslaicīgai pamodināšanai.
Bet jautājums ir par SC, kāda
stratēģija jāveido pret viņiem?
Apvienības nosaukums
„Vienotība”
Portālā Delfi ziņots, ka partiju
Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība
un Sabiedrība citai polītikai polītisko apvienību sauks Vienotība.
Interesanti, ka sākumā minēts
iespējamais partijas nosaukums
Sudraba lodes.
Partijas vēl turpina sarunas par
jaunās polītiskās apvienības kon-

ceptuālu piedāvājumu vēlētājiem
nākamā gadā gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Tāpat tiek meklēti kompromisi starp partiju atšķirīgajiem viedokļiem par labākajiem risinājumiem ekonomikas
atveseļošanai un citiem jautājumiem. Vienas no lielākajām domstarpībām jaunajā apvienībā varētu būt par ministru prezidenta
amata kandidātūru.
Triju partiju konsolidēšanās process turpinās. Kaut arī izdomāts
iedvesmojošs partijas nosaukums,
tomēr līdz patiesai partiju vienotībai vēl ir patālu. Dominējošo
lomu apvienībā cenšas uzņemties
Jaunais laiks. Sabiedrība citai polītikai domā, kā nodrošināties pret
Rīgas domes vēlēšanu scēnārija
atkārtošanos, kad partija nepārvarēja 5% barjēru. Vienotā sarakstā barjēras pārvarēšana un plūsiņu
savākšana un iekļūšana Saeimā
varētu izdoties. Pilsoniskai savienībai trūkst jaunu ideju, toni
nosaka polītikas veterāni. Partija
izvirzīs zināmo devīzi „Pret Šleseru, Šķēli, Lembergu”, un tas arī
varētu būt visu trijnieku vienotājs elements.
Uzņēmējs
dod padomu valdībai
Baltijas valstīs lielākā parfi-

mērijas un biokosmētikas ražotāja a/s Dzintars valdes priekšsēdis Iļja Gerčikovs pauž bažas,
ka valdības plānotā nodokļu polītika apdraud pat tik liela uzņēmuma kā Dzintars dzīvotspēju
nākotnē. Gerčikovs intervijā NRA
stāsta, ko viņa ieskatā vajadzētu
darīt valdībai, lai pārvarētu krizi.
Viss vēl nav zaudēts. Ja tagad
valsts aparāts tiktu samazināts pa
īstam, nevis uz papīra, Latvija izraustos no krizes un nevajadzētu
noģērēt pliku ne medicīnu, ne
izglītību, ne pensionārus, nebūtu
nepieciešamības paaugstināt nodokļus.
Uzņēmējam Gerčikovam ir
daži ieteikumi šābrīža situācijas
uzlabošanai.
*Jāpazemina nodokļi. Ar ienākuma nodokli nedrīkst aplikt algu, kas ir līdzvērtīga iztikas minimumam vai mazāka par to.
*Būtu jāatjauno pensijas iepriekšējā līmenī.
*Nedrīkst ļaut sociālajā nodoklī
iekasēto naudu izmantot citiem
mērķiem.
*Radīt uzņēmējdarbības vidi,
lai būtu izdevīgi uz vietas ražot apavus, apģērbus un tos eksportēt,
nevis importēt.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatlere piedalījās
Latvijas armijas 90 gadu jubilejas svinībās. Aizsardzības ministram
Imantam Lieģim, Nacionālo bruņoto spēku komandierim
ģenerālmajoram Jurim Maklakovam klātesot, Valsts prezidents
pieņēma bruņoto spēku militāro parādi. Valdis Zatlers uzrunā
uzsvēra Daugavpils pilsētas lomu. Tā būvēta kā militārs cietoksnis,
bijis svarīgs tirdzniecības centrs, vienmēr arī daudzu tautību
pilsēta.
Valdis Zatlers sveica kaŗavīrus un daugavpiliešus Latvijas
Republikas 91. dzimšanas dienā. „Latvijas neatkarība tika izcīnīta
Brīvības cīņās. Tā bija cīņa gan Kurzemē, gan Rīgā, gan pie Cēsīm
un, visbeidzot, Latgalē. Te arī beidzās Brīvības cīņas,” sacīja Zatlers.
Prezidents īpaši pateicās Latgales dēliem, kuŗi cīnījās par Latviju,
kuŗi deviņdesmito gadu sākumā atjaunoja Nacionālos bruņotos
spēkus, to tradicijas, virsnieka godu un cieņu.
Daugavpilī V. Zatlers par nozīmīgu personisku ieguldījumu
Daugavpils teātŗa administrātīvi saimnieciskajā darbībā pasniedza
Atzinības krusta Goda zīmi Verai Veinbaumei. Viņa teātrim veltījusi
gandrīz 61 savas dzīves gadu. Pēc tam prezidents atklāja jaunuzbūvēto
pilsētas Olimpisko centru.
Saeimas Eiropas lietu komisija, apstiprinot Latvijas nacionālo
poziciju 19. novembŗa ārkārtas Eiropadomei, pauda atbalstu Vairas
Vīķes-Freibergas kandidātūrai Eiropas Savienības prezidenta
amatam. Par atbalstu nacionālajai pozicijai balsoja deviņi komisijas
deputāti, trīs bija pret.
Ministru kabineta balvas par nozīmīgu ieguldījumu demokratiskas un tiesiskas valsts attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā
darbībā un citās valstij nozīmīgās jomās saņēma sabiedrībā plaši
pazīstamas personas – gleznotāja Džemma Skulme, olimpisko
medaļu laureāts, šķēpmetējs Jānis Lūsis, diriģents Andris Nelsons u. c.
Paiet 100 gadu, kopš Rīgā uzsākta leģendārā automobiļu Russo
Balt serijveida ražošana. Rīga kļuva par pirmo pilsētu cariskajā
Krievijā, kur tika izveidota šāda ražotne. Rūpnīca ražoja trīs vieglos
un trīs kravas auto modeļus.
TV3 raidījums Nekā personīga ziņoja, ka, uzdodoties par
tūristiem, Maskavas kinostudijas Master Film pārstāvji mūsu valstī
veido jaunu apmelojošu filmu par Latviju. Nākamā gada pavasarī
Krievijā uz ekrāniem nonāks kārtējais propagandas ražojums par
to, cik labi bijis dzīvot Padomju Savienībā un ka Krieviju nepatiesi
apmelo Latvijas un pārējo Baltijas valstu okupācijā. Filmas nosaukums būšot “Baltijas gambīts”.
Austrālijas latviete, pensionēta, neprecēta zobārste Daina
Siliņa testamentā visu savu mantu apmēram 3,27 miljonu Austrālijas
dolaru (1,4 miljonu latu) vērtībā atstājusi kaķu un suņu aizsardzības
organizācijām. Sydney Herald Sun rakstīts, ka Latvijā dzimusī
pēckaŗa bēgle Siliņa mirusi 2008. gada novembrī 80 gadu vecumā,
taču viņas testaments nācis atklātībā tikai nesen. Siliņai pašai neesot
piederējuši dzīvnieki, taču viņa bijusi kaislīga klejojošu suņu un
kaķu barotāja, Siliņa atrasta mirusi, kad kāds suns, kuŗu viņa katru
dienu barojusi un kuŗš, nesagaidījis savu labdari, sācis ar ķepām
skrāpēt viņas durvis, pievēršot kaimiņu uzmanību.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS
1941. gada 22. jūnijā
Lielvācijas kaŗaspēks
šķērsoja “MolotovaRibentropa robežu”,
lai sagrautu “žīdisko
boļševismu” un iekaŗotu pēc iespējas plašāku dzīves telpu - Lebensraum vācu
tautai - dem Herrenvolk.
Baltiju līdz ar Baltkrieviju iekļāva
īpašā un īpatnējā veidojumā - Ostland. Latviski - un pavisam oficiāli rakstīja Austrumzeme, kas izklausījās
pēc iekaŗotas primitīvas kolonijas
apzīmējuma. Un latvieši līdz ar igauņiem un lietuviešiem vācu administrācijas dokumentos figūrēja kā
Einheimische, t.i., iedzimtie, kaut
gan avīze Tēvija, kas iznāca šo natives
valodā, apliecināja lepnumu par to,
ka latviešiem uzticēta piedalīšanās
cīņā par ārisko Eiropu...
Daudz atklātāka bija jauno Baltijas
kungu avīze - Deutsche Zeitung im
Ostland, kur neatlaidīgi tika pausts
uzskats, ka Latvija un Igaunija nu
noteikti ir senas vācu zemes, jo ģermāņu gars un ģermāņu asinis noteica - praegte - šo novadu būtību un
sūtību. To, ko Latvijas pirmskaŗa
brīvvalstī raksturoja par 700 gadu
jūgu, Lielvācijas propaganda daudzināja par vāciskuma ziedu laiku -

Vāciska Latvija, krieviska Latvija...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Glanzzeit, kad Vidzemes un Kurzemes muižniecība - Ritterschaft ieviesusi patiesu civīlizāciju.
Ļoti raksturīgs bija Rīgas pilsētas
apgabala komisāra un komisāriskā
lielvecākā Hugo Wittrock’a (tā toreiz
rakstīja) rīkojums par Rīgas ielu
pārdēvēšanu: Aspazijas bulvāris kļuva par Von der Goltz gatvi, Elizabetes iela - par Walter von Pletten- berg
gatvi, un Merķeļa iela tika nosaukta
“dzelzs kanclera” Bismarka vārdā.
Nabaga vācietis Garlībs Merķelis viņš taču bija latviešu draugs un
aizstāvis!
Reichskommissariat Ostland sastāvā bija tāds Generalbezirk Lettland, bet ir zināms, ka tad, ja Hitlera
kaŗagājiens vainagotos ar uzvaru,
Latvija tiktu pārdēvēta par Duenaland, gluži kā, teiksim, Rheinland
mūsdienu Vācijā.
Sen nav vairs dīvainās, rēgainās
Ostlandes, bija un izbija Padomju
Savienībā iekļautā Latvijas pē-es-erra,
kas eksistēja, kā skan to gadu himna,
“vien biedros ar diženās Krievzemes
tautu”, nu jau tuvojas atjaunotā
Latvijas valstiskuma divdesmitā
gadskārta, bet Rīgas krievvalodīgās

avīzes Vesti Segodņa illustrētajā
pielikumā Vesti tagad parādās Igora
Meidena raksts ar gavilējošu nosaukumu: Latvija ir slavu zeme!
Izrādās, ka Maskavas namā (kur
tad citur!) notikusi “dokumentāli
publicistiskas” filmas prezentācija.
Filmai dots nosaukums Latvijas
krievi: desmit vēstures gadsimti. Taču
šīs filmas veidotājs Igors Gusevs, kā
izriet no viņa atbildēm uz Igora
Meidena jautājumiem, ar desmit
gadsimtiem vis neapmierinās: gan
bronzas laikmets, gan akmens laikmets viņa uztverē liecina par latvju
zemes slavu saknēm, no kuŗām vēlāk
izaudzis autentiskais vietējais krieviskums.
Gusevs uzsveŗ, ka viņaprāt āriskajā
senatnē balti un slavi bijuši “viens
vesels” (jeģinoje celoje).
Tālāk Gusevs jau kļūst smieklīgs:
latviešu nacionālisti telefona vietā
ieviesuši vārdu tālrunis, un bļinus
aizstājuši ar pankūkām. Kāds absurds! Telefons taču nav krievu vārds,
paši krievi aeroplāna vietā lieto vārdu
samoļot, un pankūkas savukārt nāk
no vāciskā Pfannkuchen.
Gaužām primitīvais Gusevs ie-

nirst aizvēstures un senvēstures dzīlēs: no daudzajām slavu tautām
pirms gadu tūkstošiem atdalījusies
īpaša cilts - rusi jeb rusini. Te esot
saikne ar rusij, t.i., ruds. Gusevs secina: ruds, tātad sarkans, un “sarkanā
krāsa taču nozīmēja varenību, tiesības uz varu”. Dikti pārliecinoši, vai
ne?
Gusevs apgalvo, ka senās Kokneses pēdējais valdnieks bijis Smoļenskas kņaza Dāvida Rostislaviča mazdēls Vjačko, taču latviešu vēsturnieki “ nez kāpēc” raksta par kādu
tur Vetseke. Bet šis vārds ņemts no
senām chronikām un skan tīri latviski - Vecākais.
Gusevs arī apgalvo, ka vārds Jersika, senajās chronikās Gertsike, esot
atvasināts no slavu “grad” jeb “gorodišče”, t.i., pilsēta. Tā ir apšaubāma
toponimiska fonētika. Jersikā, uzsveŗ Gusevs, valdījis kņazs Vsevolods,
kuŗu latvieši “nez kāpēc” dēvē par
Visvaldi... Bet vācu chronikā skaidri
rakstīts Viscevalde, tad nu tomēr
drīzāk Visvaldis nekā Vsevolods.
Kā zināms, Cēsis vāciski ir Wenden.
Un Gusevs mēģina pierādīt, ka runa
ir par venediem - senajiem slaviem,

kas esot mituši visā tagadējās Latvijas
territorijā. Viņš neizslēdz varbūtību,
ka Rīgu (pirms bīskapa Alberta) dibinājuši nevis līvi, bet vendi, t.i., slavi.
Latvija ir slavu zeme, Rīga ir slavu
pilsēta, tātad gluži dabiski, ka tās
lielvecākais ir slavs Ušakovs. Jauki!
Gusevam riebjas Vaira Vīķe-Freiberga, kas zemojusies Buša priekšā.
”Un tieši šādu “personu” dēļ daudzi
te dzīvojoši krievi neuzskata Latviju
par savu zemi. Neuzskata arī tāpēc,
ka valsts polītikas mērķis ir pazemot, apvainot, galu galā - asimilēt
šos cilvēkus. Nedraudzīgums (ņeprijazņ) pret valsti rada nedraudzīgumu pret visu zemi. Esmu pret to!
Latvija ir mūsu zeme! To es vēlos
pierādīt ar šo filmu,”rezumē Igors
Gusevs.
Īsumā viņa pārliecību varētu izteikt vienā sauklī: Nevis Visvaldis,
bet Vsevolods.
Vai tad jābrīnās par Krievijas Valsts
domes priekšsēža vietnieka Vladimira Žirinovska priekšlikumu - pievienot Latviju Krievijai, vismaz tos
novadus, kur krievi ir vairākumā.
Rīgā krievvalodīgo ir 60 procenti,
Daugavpilī pāri par 80 procentiem.
Turklāt Daugavpils senākais nosaukums ir Borisogļebska...
Franks Gordons

Nebeidzamā „savējo” būšana valsts pārvaldē
Turpinās epopeja ap
Latvijas Bērnu universitātes klīnisko slimnīcu, par ko jau iepriekš
rakstīja kollēģe Sallija
Benfelde. Atgādināšu,
ka pirms pāris nedēļām Korupcijas
novēršanas un apkaŗošanas birojs
(KNAB) slimnīcā veica kratīšanu
saistībā ar aizdomām par korupciju
jauna slimnīcas korpusa celtniecībā.
Aizturētas divas personas, konfiscēti
daudzi simti tūkstošu latu nenoskaidrotas izcelsmes naudas. Nupat
par notikušo savu sakāmo ir pateikusi veselības ministre Baiba Rozentāle. Slimnīcas vadību viņa neaiztikšot. Neesot nekādu pierādījumu,
ka par notikušo zinājis slimnīcas valdes priekšsēdis Dzintars Mozgis, nekādu „linča tiesu” viņa negribot, un
Dz. Mozgim slimnīca esot „visa dzīve”. Turklāt viņam esot liels atbalsts
slimnīcas personālā, darbinieki
aicināt aicinājuši Dz. Mozgi no valdes priekšsēža amata neatbrīvot.
Taču, pirmkārt, jaunā korpusa
celtniecība nebija nekāds mazais
projektiņš. Runa bija par daudziem
miljoniem latu, un, ja slimnīcas
valdes priekšsēdis par to neko nav
zinājis, tad nudien ir jājautā par viņa
piemērotību amatam. Protams, arī
manā rīcībā nav nekādas informācijas, vai viņš ir vai nav bijis iesaistīts
koruptīvos procesos, taču te kārtējo
reizi ir notikums, kas ož jau pa lielu
gabalu, un valdes priekšsēdim tomēr
ir jābūt atbildīgam par visu, kas notiek viņa pārraudzītajā jomā. Iepriekš
minētās personas aizturētas aizdomās par kukuļošanu, par dienesta
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
un par citiem noziegumiem. Tiesa,
Dz. Mozgis acīmredzot saprot, ka
vismaz morāla atbildība viņam par
notikušo ir jāuzņemas, - 13. novembrī viņš lūdza uz laiku apturēt viņa
pilnvaras valdes priekšsēža amatā,
līdz būs noskaidroti lietas patiesie
apstākļi.

Taču te nu mēs kārtējo reizi nonākam pie „savējo” būšanas valsts
pārvaldē. Dzintars Mozgis ir Tautas
partijas (TP) „savējais”. Pirms 2006.
gada Saeimas vēlēšanām viņš bija
viens no tiem, kuŗi televīzijas klipos
slavēt slavēja TP ministrus. Atcerēsimies, ka tā bija tā dēvētā „pozitīvisma kampaņa”, par kuŗu TP izlikās, ka tai pašai ar to nav nekāda
sakara, lai arī kampaņu vadīja toreizējā Ministru prezidents Aigara
Kalvīša biroja vadītājs Jurģis Liepnieks. Tā bija ārkārtēja partiju financēšanas noteikumu pārkāpšana,
KNAB partijai lika atmaksāt visu
pārtērēto naudu (par to turpinās un
ilgi vēl turpināsies tiesāšanās, lai arī
pārkāpums tomēr ir kā uz delnas
redzams). Taču „savējos” TP acīmredzot neaizmirst. Arī ministre Rozentāle pārstāv minēto partiju, un viņai
tāpat nekas nav bijis sakāms par citu
gadījumu, ko iepriekšējā šīs avīzes
numurā minēja S. Benfelde, – par to,
kā slimnīcas valdē nokļuvis ar veselības jautājumiem nekādi nesaistītais, toties TP naudu ziedojušais
Aivars Lisenko, kas patlaban ir viens
no aizturētajiem.
Starp citu, stāsts par Dz. Mozgi sagādājis nepatikšanas arī Valsts prezidentam. Laikā pirms skandala atklāšanas prezidenta vadītais Ordeņu
kapituls nolēma slimnīcas valdes
priekšsēdim piešķirt Triju Zvaigžņu
ordeni. Pats stāsta varonis Valsts
prezidentam rakstītā vēstulē lūdza
ordeņa piešķiršanu atlikt, bet, ja
izrādīsies, ka Dz. Mozgis notikušajā
tomēr nav gluži nevainīgs balts
jēriņš, tad kapitulam stipri nāksies
kost pirkstos.
TP paspārnē gozējas arī cits cilvēks, par kuŗu radušies ļoti nozīmīgi
jautājumi. Šis cilvēks ir Vladimirs
Vaškevičs, un, lai gan viņa vārds ir
saistīts ar ļoti lieliem kontrabandas
noziegumiem, viņš joprojām ir
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
amatpersona. Lasītāji, iespējams,

par viņu ir dzirdējuši. Jau pirms laba
laika Satversmes aizsardzības birojs
(SAB) V. Vaškevičam atņēma pielaidi valsts noslēpumam. SAB nav instance, kas strebj karstu, un, lai arī tā
par savu lēmumu pamatojumu nekad nerunā, ir skaidrs, ka tāpat vien
pielaidi tā nevienam neatņem. Kāda
bija VID reakcija? Nevis atbrīvoties
no cilvēka ar acīm redzami aptraipītu reputāciju, bet vispirms „pārkvalificēt” viņa darbu tā, lai pielaide
valsts noslēpumam it kā nebūtu vajadzīga, un pēc tam pat paaugstināt
viņu amatā, lai viņš kļūtu par VID
ģenerāldirektora vietnieku!
Patlaban V. Vaškevičs slimo vai
„slimo,” lai nebūtu jāatsaucas uz Finanču ministrijas piedāvājumu aiziet no VID un pieņemt ne īpaši
nozīmīgu amatu ministrijā. Aiziet
no pašreizējās vietas nāksies tā kā
tā, jo VID ģenerāldirektora vietnieka
postenis pēc dienesta reorganizācijas tiek likvidēts. Taču runa te ir arī
par slimošanu. Latvijā jau gadiem
plosās epidēmija, ko varētu saukt par
„klapatas piedzīvojušu amatpersonu sindromu”. Kamēr cilvēks slimo,
nekādus lēmumus par viņu nevar
pieņemt. V. Vaškevičs saslima vai
„saslima” 2008. gada vasarā pēc tam,
kad SAB viņam atņēma pielaidi
valsts noslēpumam. Bēdīgi slavenās
Bankas Baltija vadītājs Aleksandrs
Lavents tiesāšanas laikā tikai slimoja
un slimoja vai „slimoja” vienā laidā,
tā ka tiesas process pat ļoti ieilga, un
tas A. Laventam pašam, kam acīmredzot nav ne mazākās ironijas izjūtas,
ļāva valsti iesūdzēt Eiropas Cilvēka
tiesību tiesā par pārāk lēnu tiesāšanu. Katrā ziņā arī Vladimirs
Vaškevičs nav bez TP spēcīgās aizmugures. Citādi būtu pat ļoti grūti
izskaidrot, kā iestāde, kas ir atbildīga par nodokļu iekasēšanu un
par godīguma nodrošināšanu šajā
procesā, tik ilgi auklējas ar cilvēku,
kuŗa uzvārds ir minēts ne vienā
skandalā vien. Protams, notiesāts

nav, un tomēr, tomēr. Nodokļu jautājumos tomēr būtu jāstrādā ļaudīm
ar pavisam tīru reputāciju. Vaškevičam tādas nudien nav.
Notiek kārtējā cīņa starp TP, kas
nepavisam nav zaudējusi pārliecību,
ka visa valsts ir tās privātīpašums,
un Jauno laiku (JL), kuŗu patlaban
pārstāv gan valdības vadītājs, kas
ir aicinājis tomēr lemt par bērnu
slimnīcas valdes atstādināšanu,
gan finanču ministrs, kuŗš vada
reorganizāciju VID un ir atzinis, ka
tur vajadzīgi kārtīgi cilvēki ar tīru
reputāciju. Lasītājiem nebūs grūti
uzminēt, kuŗā „frontes pusē” šajā
jautājumā atrodos es. Tiesa, finanču
ministrs un kādreizējais Ministru
prezidents Einars Repše brīžiem
cirvi vicina ar pārāk plašu vēzienu,
taču agrāk vai vēlāk tomēr Latvijas
sabiedrībai ir jānonāk pie izpratnes,
ka duļķainā bedre, kuŗā darbojas
Latvijas polītika, nav nekas tāds, kas
būtu saglabājams uz mūžīgiem laikiem.
Ir jāatsakās no sistēmas, kuŗā cilvēks var būt aptraipīts diezin ar ko,
bet amatu zaudē tikai pēc tam, kad
ir stājies spēkā pats, pats pēdējais
tiesas lēmums. Atcerēsimies, ka
Saeimā teju vai divus gadus mandātu
saglabāja tēvzemiešu deputāts Juris
Boldāns arī vēl tad, kad bija notiesāts
par balsu pirkšanu vēlēšanās (tiesa,
viņš no tēvzemiešiem izstājās un
skaitījās neatkarīgs deputāts, bet tieši
tēvzemiešu labā viņš bija pircis balsis). Un tēvzemieši nebūt nav vienīgie, kuŗu virzienā šajā ziņā ir
kratāms pirksts. Zaļo un zemnieku
savienība (ZZS) joprojām apgalvo,
ka tās „premjērministra kandidāts”
ir pat milzīgi smagos noziegumos
apsūdzētais Ventspils pilsētas galva
Aivars Lembergs. Savukārt TP un
Latvijas pirmā partija/Latvijas ceļš
par pirmo personu vēlas redzēt
attiecīgi Andri Šķēli un Aināru
Šleseru – pazīstamus polītikāņus,
kuŗi pēc 2005. gada pašvaldību

vēlēšanām aktīvi piedalījās sarunās
par Jūrmalas deputāta piekukuļošanu, lai pilsētas galvas amatā iebīdītu „pareizo” personu.
Man ne īsti saprotamu iemeslu
pēc ne pret vienu, ne otru no minētajiem smagsvariem apsūdzības netika izvirzītas, un tas bija vēl viens
piemērs jēdzienam „valsts kā privātīpašums”. Astoņpadsmit gadus pēc
valsts neatkarības atjaunošanas un
piecus pēc valsts iestāšanās Eiropas
Savienībā tomēr ir laiks saprast un
vēlreiz saprast, ka šādus cilvēkus no
polītikas vajag turēt ļoti, ļoti atstatus.
Jau tas vien, ka visu trīs minēto
partiju ieskatā tikai aptraipīts cilvēks
nākamgad tās varēs celt saulītē,
pierāda, cik ļoti nepieciešams no
tām visām trim un arī no tēvzemiešiem atteikties.
Protams, paliek jautājums par alternātīvu. Arvien populārāks mūsu
valstī kļūst visa krieviskā apjūsmotājs Saskaņas centrs. Prognozes rāda,
ka nākamā gada Saeimas vēlēšanās
tam varētu klāties itin labi, lai arī noteikti ne tikpat labi kā Rīgas pašvaldību vēlēšanās šī gada pavasarī.
Tas savukārt nozīmē, ka vēlētājiem,
kuŗi tomēr nevēlas valsti, kas ir līdz
kliņķim korumpēta, ar cerībām jāraugās uz tām trim partijām, kuŗas
paziņojušas, ka startēs ar sarakstu
„Vienotība.” Atgādinu, tās ir Jaunais
laiks, Pilsoniskā savienība un Sabiedrība citai polītikai. Viegli nebūs.
Jau tagad plašu informātīvu kampaņu pret jauno organizāciju vērš
Ventspils naftas kabatas avīze Neatkarīgā. Piedevām Latvijas elektorātā netrūkst cinisma, turklāt tūkstošiem cilvēku valstij būtībā ir pateikuši „čau” un emigrējuši. Viņi,
visticamāk, nebalsos vispār. Taču
stāsts par Bērnu slimnīcu un par
Valsts ieņēmumu dienestu tomēr
parāda, ka pārmaiņas ir izmisīgi
nepieciešamas. Turēsim īkšķus.
Kārlis Streips
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Helmara Rudzīša svētīgā klātiene
Kad Rīgā svinējām „Laika”
60 gadus, bija ieradušies arī
Helmara Rudzīša tuvākie radinieki, tostarp viņa meita
Jalna. Redakcijas telpās nofotografējusies pie mākslinieka
Harija Eberšteina gleznotā tēva
portreta, viņa piekrita dalīties
atmiņās par cilvēku, kuŗa darbu šobrīd mums ir gods turpināt.
Atklājot piemiņas plāksni,
kas gaŗāmgājējiem vēstī, ka
šajā namā reiz dzīvojis Grāmatu Drauga un Laika izdevējs Helmars Rudzītis, tu teici,
ka izjūti gandarījumu par to,
ka tagad papiņš ir atgriezies
mājās. Vai, ierodoties Rīgā, tu
arvien iedomājies par savu
tēvu?
Ļoti bieži. Pats interesantākais – visu mūžu viņš stāstīja, kā
te ir, par ielām, par mājām, par
dzīvi pirmskaŗa Rīgā. Es, mazs
bērns, klausījos un grūti bija noticēt, ka te viss ir tik brīnišķīgi.
Kad pirmo reizi atbraucu, biju
ļoti pārsteigta – viss bija tieši tā,
kā viņš stāstījis. Pat vēl vairāk.
Tāpēc viegli varu iedomāties
dzīvi, kādu mani vecāki te savā
laikā dzīvojuši.
Ko tu raksturā esi mantojusi
no sava tēva Helmara Rudzīša?
Grūti teikt... Vispār jau mums
raksturīga ir laba humora izjūta,
mēs abi ar tēvu par daudz ko
varējām smieties. Kaut arī strīdējāmies, lielākoties par polītiku. Es jau studēju universitātē,
un man bija ļoti īpatnēji spriedumi par pasauli, viņš bija
piedzīvojis cilvēks, sarunās visu
pamatoja ar savu dzīves pieredzi. Turklāt tēvam bija enciklopēdiskas zināšanas. Ja es nezināju kāda vārda nozīmi, kādu
jēdzienu, viņš vienmēr spēja to
izskaidrot.
Kāda loma ģimenē bija
mammiņai – Austrai Rudzītei?
Mammai vienmēr pirmajā

vietā bija māja, papam bija darbs.
Viņa gādāja par kārtību mājās,
par maltītēm, par viesībām.
Bet savā laikā abi bija strādājuši
kantorī, Grāmatu Draugs bija
ģimenes uzņēmums.
Droši vien kopš bērnības
atmiņā ir arī Laika avīze?
Avīze jau bija mūsu mājās!
Nama augšējā stāvā bija dzīvoklis, apakšējā redakcija, un tikai
vēlākos gados tēvs nopirka atsevišķu māju redakcijai. Pusaudzes gados man tāda situācija
nemaz nešķita patīkama. Es gribēju vest draugus mājās, bet tur
priekšā redakcija, mūžīgi grozījās daudz ļaužu.
Ap tēvu un avīzi arvien pulcējās gudri un sabiedrībā pazīstami cilvēki?
Tēvam bija ārkārtīgi plašs
draugu loks. Bērnībā es nemaz
nespēju novērtēt, kas tie bija par
cilvēkiem, kuŗi nāca pie mums.
Viesībās vienmēr klāt bija, piemēram, profesors Pauls Sakss ar
kundzi Irmu, profesors Liberts
un viņa kundze Amanda Rebane,
Mariss Vētra, neskaitāmi rakstnieki un mākslinieki – tādas
personības, tie bija mūsu ģimenes draugi. Vēlāk man bieži jautāja: „Vai tu tiešām pazini to un
to?” - „Jā.” Un ne jau tikai sakarā
ar avīzi viņi nāca pie tēva, tie
bija draugi jau no Latvijas laikiem, viņi cieši turējās kopā.
Vai mājās kādreiz jutāt, ka
redakcijā ir kādi grūti brīži?
Protams, mēs visam dzīvojām
līdzi, taču sarežģījumi nebija tik
lieli, lai tie uz ilgu laiku paliktu
atmiņā. Mans tēvs bija ļoti
krietns cilvēks. Viņš ar savu
darbu bija nopelnījis savu darbinieku un kollēgu respektu.
Tagadējā Laika Rīgas redakcijā mēs taču neviens Helmaru
Rudzīti neesam personiski pazinuši, bet viņa darbu un principus mūžīgi pieminam un turam godā.
Ļoti svarīgi bija – faktus pa-

Fotografe no Rīgas
Zviedrijas vēstniecībā Rīgā gadiem ilgi
strādā telpu apkopēja latviete. Viņas
vārds ir Inta, un viņa
izstaro prieku un
laipnību. Viņas vaļasprieks ir fotografēšana. Par Intu un
viņas hobiju biju
dzirdējusi, bet tagad
zinu - viņa ir Inta
Ruka, fotografe ar
pasaules slavu!
Šajās dienās Stokholmā notika dokumentālās filmas “Fotografe no Rīgas” pirmizrāde. Tā ir filma par Intas Rukas
dzīvi, kas vienlaikus atspoguļo kā
Latvijas nebrīves laikus, tā arī neatkarības atgūšanu un gadus
līdz mūsdienām. Filmas režisore
un idejas autore ir zviedriete, Intas
draudzene un kollēģe Moda Nikandera (Maud Nycander). Inta
Ruka ir dzimusi 1958. gadā,
Moda - 1960. Tik tuvu viena otrai
un tomēr tik tālu.
Režisore neslēpj, cik maz augot
zinājusi par Latviju. Viņa parāda,

kā jaunības gados ar fotoaparātu
rokās devusies uz Kolumbiju
un Nikaragvu, lai dokumentētu tur
notiekošās netaisnības, - tur redzētie sarkanie karogi viņai nozīmējuši kaut ko gluži citu nekā tai
pašā laikā Baltijas jūras otrā
krastā dzīvojošai Intai. Tai pašā
laikā aiz dzelzs priekškara Inta
izmācījās par šuvēju, nokārtoja
eksāmenu un no mātes dāvanā
saņēma fotoaparātu. Meitene sāka
fotografēt un apmeklēt dažādus
kursus, kur ar laiku satika savu
pirmo vīru.

Foto: Imants Urtāns

„Laika” dibinātāja un izdevēja meita Jalna Rudzīte-Salnīte sarunājas ar Gundegu Saulīti

Jalna Rudzīte-Salnīte Laika redakcijā 2009. gada 6. novembrī
sniegt objektīvi. Tēvs šo principu izturēja līdz galam. Dažam jau, protams, radās iebildumi, uz redakciju nāca vēstules. Taču domāt var katrs, kā viņam tīk. Rudzītis ieturēja avīzes
līniju.
Tā kā tēvs izdeva arī grāmatas,
mūsu mājās vienmēr lasīja, jo
kā tēvs, tā mamma allaž lasīja
manuskriptus. Tos pārsprieda
maltīšu laikā, un mums, bērniem, nācās noklausīties nebeidzamos spriedumos par literātūru. Citiem bērniem dāvināja dažādas rotaļlietas, mums
vienmēr dāvanā bija grāmatas.

Man aizvien tika klasiķu darbi.
Mēs Rudzīšu ģimenē vienmēr
esam lasījuši.
Kādas valodas prata Helmars
Rudzītis?
Viņš runāja vairākās valodās – vāciski, krieviski, savā laikā arī franciski, angliski runāja
labi, bet ar akcentu. Paps bija
īsts pasaules cilvēks. Viņam ļoti
patika ceļot. Ja tā padomā, arī šo
tieksmi būšu no viņa mantojusi. Patiesībā jau vērtību izpratne un pats dzīves veids tiek mantots un turpinās bērnos.
Kur šogad esat ceļojuši?
Pirms sešām nedēļām bijām

Intas Rukas dzīves stāsts lai paliek nestāstīts tiem, kas grib redzēt
filmu, - te, drīzāk, par viņas darbu.
Tas noris, piemēram, kādā no senākajiem koka māju pagalmiem
Rīgā, Pārdaugavā, Amālijas ielā, ar
visiem ēkā dzīvojošiem cilvēkiem.
Inta viņus nostāda vai nosēdina,
liek palikt mierā un tad noklikšķina savu veco, pēc izskata,
šķiet, pirmskaŗa laiku modeļa
fotoaparātu uz statīva. Fotografijas ir melnbaltas, cilvēki no tām
raugās skatītājam tieši acīs, un,
nav svarīgi, vai šis skatiens ir ciets
vai mīlīgs, tas neatstāj viņu vienaldzīgu. Mērķis ir šo pagalmu un šos
cilvēkus iemūžināt atkārtoti, lai
parādītu laika gaitu un cilvēkus
kādā Rīgas nostūrī un to attīstību.
Viss notiek piecās vasarās - no
2004. līdz 2008. gadam, un ar
fotografijām tiek radīta tāda kā
mājas iemītnieku dienasgrāmata.
Taču filmā Inta Ruka skatītājus
aizved arī uz savas bērnības Balviem, dziļā Latgales nabadzībā, kur
reiz jaunības gados kopā ar vietējo
pastnieci izstaigājusi līdzi visās
mājās un safotografējusi to iemītniekus. Sastaptie cilvēki ir vienkārši un tieši, – pirmizrādes zviedru

publika ir skaļā sajūsmā par večiņu, kas Intai mazā glāzītē pasniedz dzērienu - sarkanu un stipru,
visticamāk, paštaisītu. Kad Inta
saka, lai večiņa pati arī dzeŗ, tā ieņem mazu malku, bet tūlīt atkal
piepilda un sniedz viešņai. Kāda
cita “foto modele”, sieviete gados,
sirmiem matiem, retiem zobiem,
dzīvo biezā mežā, mājā bez elektrības un tekoša ūdens. Viņas meita dzīvojot Italijā, dēls - Rīgā. Bet
vīrs pirms trim mēnešiem miris.
Šī ir dzīve, kas pastāv līdztekus
citai un tomēr tik tālu no Rīgas
ielu reibinoši krāšņās ņirboņas,
glaunajiem tērpiem un dārgajām automašīnām. Tā arī ir Latvija,
un, lai cik ļoti novēlētu šai Balvu
Dainai labāku dzīvi, caur Intas
Rukas foto lēcu tā iznāk skaista...
Tā caur Intas Rukas foto lēcu
virknējas mūsdienu latviešu likteņu stāsti. Intas Rukas pašas stāstā
netrūkst Latvijas vēstures notikumu, kas zviedru publikai pārāk
bieži ir maz zināmi. Filmā pieminēts, ka 1949. gada martā Intas
māte bijusi starp izvestajiem, bet atgriezusies. Pirmie valsts atgūtās
neatkarības gadi pieminēti sakarā
ar Intas iegūto balvu, un šo naudas

Latvijā, tad Romā, tad atkal savā
mājā Atlantā, strādāju dārzā. Tagad pēc Rīgas abi ar vīru mazliet pakavēsimies Parīzē. Mājupceļā uz Ameriku Parīzē mums
jāpārsēžas, un šai pilsētā vienmēr ir tik daudz ko redzēt.
Ar kādām domām tu atgriezīsies mājās?
Es esmu tik priecīga par Laika
jubilejas svinībām un goda parādīšanu manam tēvam, avīzes
dibinātājam un izdevējam. Iztēlē es redzu, kā viņš smaida.
Žēl, ka cilvēku novērtē tikai pēc
tam, kad viņa mūžs jau beidzies...
Tēvs daudz domāja par Latviju. Kad atjaunojās neatkarība,
viņš jau bija vecs kungs. Mēs
piedāvājāmies pavadīt viņu
braucienā uz dzimteni, bet papiņš negribēja redzēt, kas ar
viņa mīļo Latviju ir noticis.
Viņam būtu bijis sāpīgi redzēt,
cik noplukusi Latvija bija pirmajos atjaunotās neatkarības gados, tas būtu šoks, un to viņš vairījās piedzīvot. Ja viņš redzētu
Rīgu, kāda tā ir tagad– spodra un
sakopta, – tā jau būtu cita lieta.
Tomēr ziņu par brīvu Latviju
viņš piedzīvoja?
Jā. Tēvs nebija cilvēks, kas
dzīvo ar rūgtumu sirdī. Viņš taču bija zaudējis visu, dzīve Amerikā bija jāsāk no jauna, tomēr
katru dienu uzskatīja par Dieva
dāvanu. Baigajā gadā 14. jūnijā
pēc viņa bija ieradušies, taču
papiņš bija izbraucis uz laukiem,
tāpēc izglābās un tikai vēlāk
dabūja zināt, kāds liktenis viņam
bijis paredzēts. Cik daudzi gāja
bojā, taču viņš bija palicis dzīvs.
Daudzas latviešu ģimenes Amerikā bija tik ļoti sarūgtinātas, jo
nespēja aizmirst, kas viņi bijuši
Latvijā, nespēja šo dzīvi turpināt.
Bet manam tēvam sarūgtinājums bija svešs, viņš prata priecāties par dzīvi un teica: „Es
esmu laimīgs, ka dzīvoju.”

summu viņa iegulda bankā, kas
nobankrotē. Inta piesakās uz apkopējas darbu Zviedrijas vēstniecībā, pelna, uztur dēlu un fotografē. Arī tagad, kad viņai maize
nodrošināta ar to, kas līdz šim bijis
vaļasprieks, viņa joprojām tīra, jo,
kā Inta saka - “ir tāda sajūta, ka
vajadzīgs pastāvīgs darbs”. Citiem
vārdiem, nekas nav pastāvīgs bet varbūt tieši tāpēc šī viņas
tieksme uz iemūžināšanu!
Intas Rukas fotografijas izstādītas vairakkārt kā Latvijā, tā ārzemēs. Zviedrijā tās bija skatāmas
2008. gada nogalē Stokholmas Modernās mākslas mūzejā (Moderna
Museet). Izstādes notikušas arī Nīderlandē (Hāgā) un Vācijā (Hamburgā). Taču Inta ir zināma visā
pasaulē. Ieejot tīmekļa meklētājā
google ar viņas vārdu, izbirst pāri
par 8000 atbilžu - atbildes, kas palasītas liecina par ievērojamu, pasauli aptvērušu cieņu.
Zviedrijā dzīvojošie filmu varēs
redzēt televīzijā 11. decembrī
programmā K Special. Bet jau
pirms tam ir iespēja Stokholmā
filmu noskatīties kinoteātrī „Zita”.
Austra Krēsliņa
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Guntis Kalme. Neviens polītiķis
gan šoreiz vēl neizrādīja vēlēšanos
doties tādā ceļojumā.
Ceļojuma plāns bija iespaidīgs.
Neskaitot attālumu no Rīgas līdz
Krasnojarskai un atpakaļ, pa Sibiriju vien mums bija jāveic
aptuveni 2500 km ar automašīnām un 1300 km ar kuģi pa

Jeņiseju. Mēs vedām līdzi trīs
bronzas piemiņas plāksnes.
Ir simtiem vietu kādreizējā Padomju Savienības territorijā, kur
vajadzētu būt kaut kādām piemiņas zīmēm bojā gājušiem Latvijas pilsoņiem. Šoreiz ceļojuma
mērķis bija uzstādīt piemiņas
plāksnes Jeņiseiskā, Igarkā un
Abanā.
Maskavā mūs laipni uzņēma
Latvijas vēstniecības darbinieki.
Skaistajā, mājīgajā vēstniecības
baznīciņā mūsu mācītājs noturēja
aizlūgumu par ceļojuma veiksmi.
Izlidošana uz Krasnojarsku bija
vēlu vakarā, tā ka brīva mums
bija gandrīz visa diena. Mazliet pablandījāmies pa pilsētu. Mani nekas īpaši Maskavā neinteresēja.
Viss jau bija redzēts. Mauzolejā
pie Ļeņina gan es ne reizi nebiju
ciemojies. Man nekad nav bijusi
ne mazākā vēlēšanās apskatīt šo
iekonservēto monstru. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Sarkanā laukuma kapeņu pārvietošana uz
kādu klusāku vietu ir viens no
galvenajiem darbiem, kas krieviem būtu jāveic, lai kaut pēc gadiem četrdesmit piecdesmit kļūtu
par daudzmaz civīlizētu zemi
(agrāk diezin vai kas sanāks). Prātā nāca gadījums iepriekšējā ceļojumā 2006. gadā, kad vēstnie-

cības busiņš mūs vizināja pa
Maskavu. Toreiz viens no slavenākajiem objektiem bija nesen
atjaunotais Kristus-Glābēja dievnams.
Bija jau vēla vakara stunda. Mēs
apgājām dievnamam apkārt,
apskatījām visas četras ieejas. Līdzās galvenai ieejai pie sienas bija
piestiprināta plāksne ar tekstu, kas
dažos teikumos vēstīja, ka dievnams celts tad un tad par godu
uzvarai kaŗā pret Napoleonu,
atjaunots tad un tad. Uzcelts un
atjaunots. Tā kā savādi. Ne vārda
par to, kad sagrauts un kāpēc. Ne
vārda par to, ka dievnama vietā
toreiz tika uzbūvēts peldbaseins.
Viss noticis it kā pats no sevis!
Tāda ir šodienas Krievija - kaut ko
atceras, kaut ko pasaka, kaut ko
atzīst. Šodien atzīst, rīt atkal noliedz. Septiņdesmit gadus Dievu
noliedza, tagad bez Dieva vārda
ne soli. Atliek vēl tikai uz zaldātu
siksnas sprādzes iegravēt „Dievs ar
mums!”. Pie Dieva atgriezties nekad nav par vēlu, bet tikai ar pazemībā un nožēlā noliektu galvu.
Bet krievu tautā nav nedz pazemības, nedz nožēlas. Tauta neesot
vainīga? Tas manuprāt ir diskutējams jautājums.
Ilmārs Knaģis
(Turpinājums sekos)

brigādes ģenerāļa pakāpi. 2004. gadā Latviju uzņēma Eiropas Savienībā un NATO.
Runājot par aizsardzības atašeja
darbu Krievijā, ģenerālis atzīst,
„ka tur gan nekas nav mainījies.
NATO pārstāvis viņiem joprojām
ir spiegs un ienaidnieks. ASV un
Kanadā militāros atašejus uzņēma
par līdzvērtīgiem kollēgām, iepazīstināja ar savu zemi, organizējot
izbraukumus uz militārām bazēm,
programmas arī atašeju ģimenēm.
Viss ar vienu domu – priecājieties
par mūsu zemi, mūsu durvis
jums ir atvērtas. Krievijā nekā
tamlīdzīga...”
Ausma Viļķina „Atjaunots Īles
bunkurs”. (Latvijas Avīze) 17. martā Zemgales mežsaimniecības Īles
meža iecirknī sirsnīgi iesvētīja Baltijā lielāko, daļēji atjaunoto nacionālo partizānu ziemas mītni –
bunkuru, kur kaujas laikā bojā
gājuši 24 partizāni. Partizānu,
kopskaitā ap 20 000 vīru, kaŗš ilga
12 gadus (1944-1956).
Oļģerts Čakars „DV ASV jaunatnes darbs” jautā: „Kā ir ar mūsu
jaunatni vispār?” DV organizācijā
lielākoties ir vidējās un vecākās
paaudzes biedri, bet jaunietis
meklē vidi, kur var justies ērti un
priecāties līdzinieku pulkā. Trimdā dzīvojam izklaidus, kur vienkopus nav pietiekami daudz vienlīdzīga vecuma ļaužu. Protams,
labas ir vasaras nometnes, kur
pulcējas bērni un pusaudži, sākas
draudzības, bet nav turpinājuma
kopībai.
„Bet latviešu un Latvijas likteņa
lappuses īsteni tiek rakstītas Latvijā. Tāpēc lai jo vairāk paturam
mūsu domās un lūgšanās mūsu
dzimteni un tēvzemi: Dievs, svētī
Latviju!”
Gunta Reynolds. „Karogs” apraksta mūsu sarkanbaltsarkanā
karoga attīstību no senajām teikām līdz Anša Cīruļa 1917. gadā
izstrādātajam mūsdienu karogam.
V. Brinkmanis „Par krievu valodas lietošanu latviešu sabiedrībā”.
Nelielā Latvijas zeme pie Baltijas
jūras ir vienīgā vieta, kur vēl dzīva
ir latviešu valoda, kuŗa tagad tiek

piesārņota ar krievu, angļu u. c.
svešvārdiem. Latvietis, kas neprot
krievu valodu, nevar dabūt darbu
savā dzimtajā zemē. Nevar iedomāties kādu citu valsti, kur valsts
valoda būtu nolikta otrā vietā. „Vai
tad tiešām valdības vīriem un
iestāžu vadītājiem nav pašlepnuma
par savu skaisto, seno latviešu valodu? Latviešu tautā ticība Latvijas
valstij nekad nav zudusi. Ir gan
zudusi ticība tautas vadītājiem.”
Jānis Mežaks „Pie skalu uguns”
raksta par latviešu skolu sākumu
no 17. gs. Latvieši, kaut smagā apspiestībā, ir centušies pēc izglītības, pēc „gara gaismas”. Latviešu
izglītības līmenis kalngalus sasniedza pag. gs. 30. gados, pārsniedzot citas Eiropas valstis.
Redzēts - dzirdēts
Elita Roze „Kādai būt leģiona
dienai?” raksta par 16. marta svinēšanu šogad.
„Suitu lādes svētība”. Suitu tradiciju glabātāja Lidija Jansone par
savu nesavtīgo darbu saņēma
Triju Zvaigžņu ordeni 2008. gada
18. novembrī. Viņa sakrājusi
daudz skaistu lietu no vecmāmiņu
pūra – brunčus, villaines, lakatus,
aubes, kas daudzas paņemtas līdzi
izsūtījumā un atkal pārvestas mājās dzimtenē. Lidija ar suitu ansambļiem ir ciemojusies ārzemēs.
Saņemot ordeni, Lidija teica: „Es
vēlu Latvijai kā tautasdziesmai
būt – kas, tumsu izbridusi, nezaudē ne miņas no sava mirdzuma.”
(Piebilde: „Skats, kas, no dzimtenes šķiŗoties, man palicis dzīvā
atmiņā, – 1944. gada oktobŗa sākumā, bēgot no Cēsīm, nonācām
Alsungā. Svētdienas rīts, dubļains,
kaŗa ratu izbraukts ceļš, aiz mūŗa
uzkalniņā balta baznīca, apkārt
koki, rudens zelta lapām klāti.
Suitu sievas savos košajos tautastērpos dodas uz dievkalpojumu... - I.B.B.)
„Mūsu Anniņa”. Annas Budevicas mūžs sācies Latgalē, Rēzeknes
apkaimē, kur vecāki bērniem mācīja saskatīt dabas skaistumu.
Mīlestība uz grāmatu Annai liek
izvēlēties bibliotēkāres darbu.
Blakus tam viņa izkārto arī dau-

dzus kultūras sarīkojumus, kopš
1996. gada ir DV biedre un katru
trešdienu gaida lasītājus DV namā
Slokas ielā.
Annu, kas nevar iztikt „ne dienu
bez grāmatas”, satrauc DVL savstarpējās nesaskaņas. „Kāpēc šie
mūžīgie strīdi, nesaskaņas, kas
tikai kaitē kopējam darbam.”
Skaidrīte Kaldupe „Miglas zirgi”,
4. turpinājums.
Oskars Cakars „Kas jūs tāds
esat?” stāsta par katra cilvēka atbildību atstāt dokumentus, kas
palīdzētu izkārtot pasaulīgās
mantas izdalīšanu, pašam aizejot
mūžībā. „Ja man nav bērnu vai
radu, kāpēc lai es atstāju savu
mantu valstij, advokātu samaksām nezināmu cilvēku rīcībā, kas
varbūt ir godīgi, varbūt arī ne.”
Par šiem jautājumiem runāja Čikāgas draudzes sadarbības kopas
sēdē š. g. 3. maijā.
Mēs pašas
„Kanadas vanadzes pulcējas 57.
salidojumā”. Gunta Reinolde ir
pārņēmusi DV Kanadas vanadžu
vadītājas pienākumus no Agras
Asmus-Vāgneres. "Vēlēsim vanadzēm ar vieglām rokām un veikliem soļiem nokļūt pie apaļiem 60!
Tautas vārdā sirsnīgs paldies!”
Julieta Rumberga „Palīdzības
darbs turpinās”. Vanadžu 55. salidojums notika Gaŗezerā no 29.
līdz 31. maijam. To atklāja DV
ASV vanadžu priekšniece Astra
Iesalniece ar Z. Mauriņas teikto:
„Ir liels prieks dižas domas domāt,
bet vēl lielāks prieks, kad dzīve
tiek dzīvota saskaņā ar šīm domām... vēl lielāks prieks ir redzēt
šo domu īstenošanos.”
Tika pārrunāti padarītie un vēl
daudzie darāmie darbi. Šķiŗoties
nodziedāja „Daugav’ abas malas...”.
Dzeja: Vigo Burģis, Māra Kalēja,
Alfreds Putniņš, Kārlis Salna,
Astrīde Ivaska, Marta Landmane,
Valda Mora, Anna Budevica,
Skaidrīte Kaldupe, Metimne.
Ziņas un chronika. E. Keiša humors. Mūsu jubilāri. Mūsu saimei
zudušie.
I. B. Birzgale

Un atkal tā pati vecā Sibirija
ceļojuma piezīmes, atmiņas un pārdomas

Jau pirmajos atmodas gados
un pat vēl agrāk - atmiņā izgaist
sākušos „krievu laikos”, ceļojot pa
Sibiriju nelielās „mežonīgo tūristu”
grupiņās, mēs spriedām, ka tad,
kad būsim jau pensijā, kad būs
daudz brīva laika, komplektēsim
vecu, piedzīvojušu tūristu grupu
un apceļosim latviešu izsūtījuma
un apcietinājuma vietas. Viens no
galvenajiem maršrutiem būtu pa
Jeņisejas upes baseinu. Tāds maršruts aizņemtu vairākas vasaras.
Vietā, līdz kuŗai nokļūtu vienā
vasarā, atstātu laivas un nākamajā
pavasarī turpinātu ceļojumu. Un
tā – līdz Ledus okeanam. Spriedām, ka šādi ceļojumi būtu veicami lielās grupās, iesaistot arī
polītiķus. Un ne tikai mūsu pašu,
bet arī ārzemju polītiķus, lai viņi
redzētu un saprastu, kur viņu tēvu
polītika kādreiz novedusi mūsu
tēvus un mūs pašus. Vēlāk, ceļojot
pa ASV, es arī tur atradu saprašanu
un atbalstu šai domai. Bet laiks
nestāv uz vietas, un ko gan vairs
var organizēt cilvēki, kuŗiem jau
krietni pāri ...
Ar katru aizskrējušo gadu šī

19. gadsimtā Sibirijā ieceļojušo latviešu pēcnācēji
ideja rādījās arvien utopiskāka.
Bet šovasar uzņēmīgās kinorežisores, fonda „Sibirijas bērni”
dibinātājas Dzintras Gekas organizētā ekspedīcija jau stipri vien
pietuvojās dažu veču sen prātotajai utopijai. Šoreiz mēs bijām
liela komanda – 19 cilvēki. Kopā
ar mums brauca arī mācītājs
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Šo Mēnešrakstu Lolita Gulbe iesāk ar dzejoli „Lestene”: „Nes mazus šķirstus un saliek rindā... Labāk manu galvu ņēma nekā manu
tēvu zemi.”
Vairāki autori aprakstījuši DV
goda priekšnieka Jāņa Frišvalda
dzīvi un darbu DV organizācijā.
Viņš savu mūžu bija veltījis
latvietībai un latviešu tautai.
Par viņu raksta Z. R. M. „Jānim
Frišvaldam aizejot...”, prāv. emer.
Juris Jurģis „Izcilais tautas darbinieks mūžībā”, Sarmīte Janovska
„Beidzamās atvadas dedzīgam patriotam” un K. Z. „Notinghamas
latvieši atvadās...”.
„Daugavas Vanagu goda priekšnieka bēres”- pārņemts no DV CV
apkārtraksta ar trim attēliem
Lestenes Brāļu kapos.
Arta Dumpe „Ceļš uz pieminekli”. Tēlniece ir Lestenes Brāļu
kapu pieminekļa autore, viņa apraksta pēdējās Otrā pasaules kaŗa
dienas Kurzemē, kaujas, bēgšanu
no mājām un krievu okupācijas
sākumu. Piemineklis tapa lēnām,
ar nenovērtējami lielu ārzemju
latviešu palīdzību, lielā mērā ar
nelaiķa Nikolaja Romanovska neatlaidīgumu un viņa organizātoriskā vadībā. „Varu teikt, ka tas ir
uzcelts manas dzīvības glābējiem”.
Anita Bormane „Kas latviešiem
ir Lestene?” (Latvijas Avīze) „Lestene ir mūsu svētā zeme, kur
latviešu puiši vislabāk parādīja,
ka ir gatavi aizstāvēt tēvzemi, lai
arī ko tas maksātu.”
„Lestene bija nozīmīga toreiz,
kad tur risinājās cīņas, tomēr
šodien tā ir vēl svarīgāka, tāpat kā
Rīgas Brāļu kapi, kur paaudzes
tagad un nākotnē var godināt
brīvības cīnītājus.”
„Domājot par nākotni, tomēr
būtu svarīgi, ka galvenās rūpes par
šīm svētvietām uzņemas valsts,
kas gan šobrīd kaŗavīriem vēl nav
sniegusi konkrētu atbildi, aizbildinoties ar to pašu visiem zināmo

līdzekļu trūkumu.”
„Prezidents tiekas ar Daugavas
Vanagu vadītāju”, „Latvijas vēsture
jāmāca kā atsevišķs priekšmets”.
(Latvija Amerikā)
DV priekšsēdis Juris Augusts
saka: „Kā tas var būt, ka mani
bērni, kuŗi prot latviešu valodu
un svešvalodas, Latvijā nevar atrast darbu, jo viņiem tur tiek prasītas krievu valodas zināšanas?
Tas taču nav pareizi...”
Laura Millere „16. marts ir mūsu
sirdīs un domās” apraksta DVL
jauniešu piedalīšanos gan kaŗavīru piemiņas brīdī Doma baznīcā, gan ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa, kā arī došanos
uz Lestenes Brāļu kapiem un Kurzemes cietokšņa cīņu vietu –
„Rumbām”.
Edīte Sondoviča „Pirmais Goda
zobens”. (Tēvijas Sargs) Kaŗaskolas
bagātā tradicija bija pasniegt skolu
beigušajiem Goda zobenu Brīvās
Latvijas laikā līdz 1940. gadam.
LKOK ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa meita, dzejniece Astrīde
Ivaska un dēls, informācijas zinātņu doktors prof. Juris Hartmanis
no ASV pasniedza sava tēva Goda
zobenu NAA absolventam leitnantam Arnim Mežakam. „Lai
dzimtu jauna tradicija, ka ģen.
M. Hartmaņa Goda zobenu saņemtu labākais NAA absolvents leitnants.”
Edīte Sondoviča „Pirmais Nacionālās aizsardzības akadēmijas
priekšnieks – rektors”. Latvijas armija svin dibināšanas 90 gadus –
no 1918. līdz 1940. gadam un
kopš 1991. gada.
1992. gadā ar LR Ministru kabineta lēmumu tika nodibināta Nacionālā aizsardzības akadēmija
(NAA). Par tās priekšnieku iecēla
plkv. Valdi Matīsu, kas ir beidzis
Ļeņingradas Artilerijas kaŗaskolu
(1962-1974). Bijis aizsardzības
militārais atašejs ASV un Kanadā.
2003. gadā V. Matīsam piešķīra

2009. gada 21. novembris – 27. novembris

2009. gada 21. novembris – 27. novembris
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Topošais mūzejs ,,Latvieši pasaulē”
uzņemts Eiropas Migrācijas institūciju
asociācijā (AEMI)
Topošais ārzemju latviešu mūzejs Latvijā „Latvieši pasaulē –
mūzejs un pētniecības centrs”
tika uzņemts Eiropas Migrācijas
institūciju associācijā (Association of European Migration Institutions – AEMI) organizācijas gadskārtējā konferencē, kas notika
š. g. oktobrī Vācijā. Konferencē
piedalījās LaPa-MPC priekšsēde
Maija Hinkle un valdes locekļi
Marianna Auliciema, Ints Dzelzgalvis, Vita Ozoliņa un Juris
Zalāns. Maija Hinkle pastāstīja,
kas LaPa-MPC paveikts pēdējo
divu gadu laikā, un aicināja
AEMI konferenci rīkot pēc pāris
gadiem Rīgā. Bija skaidrs, ka
daudzi AEMI dalībnieki ar
prieku ierastos Rīgā, jo viņi jau
to apmeklējuši tūrisma braucienos un viņiem Rīga ļoti patīkot.
AEMI, ko vairāk nekā pirms
20 gadiem nodibināja Ziemeļvalstu migrācijas institūcijas Dānijā, apvieno Eiropas mūzejus,
archīvus, bibliotēkas un citas
organizācijas, kas nodarbojās ar
migrācijas dokumentēšanu, pētniecību, izskaidrošanu. Asociācijā tagad ir jau 41 dalīborganizācija un piecas satelītorganizācijas ārpus Eiropas, tostarp
arī Ellis sala Ņujorkā. AEMI
nozīme Eiropā arvien pieaug, jo
migrācija Eiropā ir aktuāla, vienalga, vai runa ir par emigrāciju
vai imigrāciju; vai iemesls savas
zemes atstāšanai ir dzīvības glābšana no kaŗa un represijām, kā
tas bija latviešu bēgļiem, vai
nespēja savā dzimtenē nopelnīt
iztiku.
LaPa-MPC ir pirmā AEMI
dalīborganizācija no bijušās
PSRS, un tāpēc citu dalībnieku
interese par situāciju un vēsturi
Latvijā ir sevišķi dzīva, bet informācija par to vēl joprojām ir
pārsteidzoši maza. LaPa-MPC
līdz ar uzņemšanu AEMI, šķiet,
izdosies sasniegt vienu no mērķiem – iekļaut Latviju starptautiskā diskusijā par migrāciju.
AEMI gadskārtējā konference
katru gadu tiek rīkota citā valstī.
Šogad konferences pirmās divas
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STARO RĪGA
Gaismas festivālā „Staro Rīga”
apskatāmi 18 jauni gaismas objekti, deviņi objekti, kas tapuši
ar festivāla sadarbības partneŗu
atbalstu, Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studentu programmas 12 gaismas objekti, kā

arī 14 pilsētvides pastāvīgie gaismas objekti. Etnografiskajā brīvdabas mūzejā notika gaismas un
skaņas uzvedums „Laika grieži”.
Pirmajās festivāla dienās apgaismotos objektus apmeklējuši
vairāk nekā 100 000 interesentu.

Ekspozīcija Brēmerhāfenas Emigrācijas mūzejā

dienas aizritēja Vācijas Emigrācijas mūzejā (Deutsches Auswandererhaus) Brēmerhāfenā, pēdējā
diena - Hamburgas Ballinštates
(Ballinstadt) emigrācijas mūzejā.
Abi lielie mūzeji iekārtoti ēkās,
kur agrāk bijusi caurlaide izceļotājiem no Vācijas un citām Eiropas zemēm uz ASV, Brazīliju,
Kanadu un citām rietumvalstīm.
Ekspozīcijas galvenokārt ir par
izceļošanas procesu, sajūtām, ceļošanas grūtībām, bet gandrīz
nemaz nav parādīts, kas noticis
vēlāk. Īpaši tas izpaužas Brēmerhāfenas mūzejā, kur apmeklējums sākas it kā pie aizejoša
kuģa, kur gandrīz kā dzīvi stāv
aizbraucēju manekeni ar kofeŗiem un dzēriena mucām. Apmeklētāji iet cauri 19. gs. kuģa
kabīnēm, kur guļ jūras slimības
mākti, palagos ievīstīti, vaidoši
gluži dzīva izskata manekeni,
tālaika ceļotāji.
Ieejot Brēmerhāfenas mūzejā,
apmeklētājs var saņemt kāda
ceļotāja „biļeti” un izsekot viņa
gaitām. Zinātnisku pamatu ekspozīcijām var atrast lielā datubazē un citos izglītojošos materiālos blakustelpās. Diemžēl mūzejā nav nekā par pēckaŗa gadiem, kad no Brēmerhāfenas
ostas izceļoja daudzi pārvietoto

personu nometnņu latvieši.
LaPa-MPC valdei šī konference bija ļoti vērtīga. Pirmkārt,
LaPa-MPC izveidoja partneŗat- Gaismas nesējs Līvu laukumā
tiecības ar Vācijas Emigrācijas
centru un Zviedrijas Emigrantu
centru, lai sāktu kopīgus pētījumus par latviešu bēgļiem un
nometnēm pēckaŗa laikā. Otrkārt, LaPa-MPC valdes locekļi
varēja salīdzināt savas ieceres ar
jau izveidotajām ekspzīcijām divos populāros izceļošanas mūzejos Vācijā. Brēmerhāfenas
Emigrantu mūzejs 2007. gadā
atzīts par labāko Eiropas mūzeju.
LaPa-MPC iecere latviešu mūzejam ir daudz plašāka. Mēs gribam ne tikai pētīt un atklāt izceļošanas iemeslus, motīvāciju
un procesu, bet arī parādīt, kā
cilvēki izveidoja dzīvi jaunā vidē,
saglabājot savu latvisko mantojumu un misiju.
2010. gadā AEMI konference Brīvības bulvāris
no 29. septembŗa līdz 3. oktobrim notiks Spānijas pilsētā Bilbao, kur mājastēvi būs Basku
emigrācijas mūzeja un pētniecības centra projekta vadītāji un
līdzstrādnieki. Plašāk informācija par AEMI: www.aemi.dk un
par LaPa-MPC: www.lapamuzejs.lv
Maija Hinkle

Janīnas Sprūdžas piemiņai veltīts
ziedojums Neredzīgo bibliotēkai Latvijā
Neredzīgo bibliotēka Latvijā
21. oktobrī saņēma Janīnas Sprūdžas piemiņai veltītu ziedojumu
no viņas ģimenes locekļiem,
radiem un draugiem. Ziedojuma
summa bija 1265 lati. Paziņojumā bibliotēkai Janīnas Sprūdžas vecākais dēls Uģis rakstīja:
„Šo ziedojumu gribam veltīt abu
mūsu vecāku piemiņai, bet jo
īpaši mūsu mātei. Kad tēvs vecumdienās slimoja ar glaukomu
un vairs nevarēja grāmatas lasīt,
māte viņam pa vakariem lasīja
priekšā. Mēs ļoti gribam jūsu
darbu atbalstīt, jo jūs darāt daudziem to, ko māte paspēja izdarīt
tikai vienam.”
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
direktore Tamara Melberga pateicības vēstulē paskaidroja, kā
plānots izlietot šo financiālo

atbalstu: „Jūsu materiālo atbalstu
plānojam izmantot bibliotēkas
krājuma papildināšanai. Iegādājoties periodiskos izdevumus,
būs iespējams turpināt audiožurnāla Doma veidošanu un ieskaņošanu, sniegt bibliotēkā tik
pieprasītos priekšā lasīšanas pakalpojumus. Jaunu grāmatu iegāde dos iespēju tās izdot Braila
rakstā vai ieskaņot audioformātā. Par Jūsu ziedotajiem līdzekļiem iegādāsimies arī kompaktdiskus, tas palīdzēs saglabāt audiogrāmatu ielasīšanu un pavairošanu nepieciešamajā skaitā arī
mūsu filiālēm. Iegādāsimies speciālo papīru grāmatu iespiešanai
Braila rakstā, arī turpmāk sniegsim individuālos informātīvos
pakalpojumus skolēniem un studentiem.”

Janīnas Sprūdžas bērni Uģis,
Ilze, Rita un Pēteris pateicas
visiem Janīnas radiem un draugiem, kuŗi piedalījās šī ziedojuma sagādāšanā.
Vairāk par Latvijas Neredzīgo
bibliotēku var uzzināt mājaslapā http://www.neredzigobiblioteka.lv
Der pieminēt, ka bibliotēka
saviem klientiem gan Latvijā,
gan ārzemēs piedāvā pa pastu
piesūtīt latviešu valodā ierunātas audiogrāmatas.
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
atrodas Rīgā, Juglas iela 14,
Rīga, LV-1024; tālr.: 67514513;
fakss: 67514512; e-pasts: bibmet@lnerbibl.apollo.lv
Uģis Sprūdžs Pulvertornis ieguvis modras acis

Foto: Imants Urtāns
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Jau astoto gadu ar Vītolu fonda
darbību un ziedotāju atsaucību talantīgiem un čakliem mazturīgiem jauniešiem tiek sniegta iespēja iegūt augstāko izglītību. Ziedotāji lielākoties uzticējuši fondam zināmu naudas summu, kas
atvēlēta stipendijām, taču šogad ir
parādījusies jauna sadarbības forma - gleznu izsoles. Tas nav retums
trimdas sabiedrībā - ne viens vien
labdarības projekts īstenots, izsolot mākslas darbus un saņemto
naudu ziedojot cēla mērķa sasniegšanai.
7. novembrī klasiskās mākslas
galerijā ANTONIJA notika gleznu
izsole, kuŗā Vītolu fonds piedalījās
ar četrām ziedotāju dāvinātām
gleznām. Ierosmi šim projektam
deva pavasarī Dzidras Ādamsones fondam dāvātā mākslinieka
Sūniņa glezna ”Rudens koki”. Pēc
avīzēs Laiks un Brīvā Latvija
publicētā raksta Dzidras idejai pievienojās ziedotājas Astrīda Jansone
un Dzintra Purgaile .
Tā kā tikai mākslas eksperts var
noteikt, kāda ir gleznas tirgus
vērtība, fonda darbinieki nolēma
lūgt talkā profesionāli. Savas
zināšanas un darbu projekta īstenošanā piekrita ziedot klasiskās
mākslas galerijas īpašnieks Norberts Sarmulis, un tika noslēgts
ilgtermiņa sadarbības līgums.
Turpmāk Norbeta Sarmuļa organizētajās izsolēs rēgulāri tiks

Gleznu izsole galerijā ANTONIJA

No kreisās: Inna Mohutova, Vita Diķe, Norberts Sarmulis, Vītolu
fonda dibinātāji Marta un Vilis Vītoli
piedāvātas gleznas, kas Vītolu fon- Jansonei piederošās mākslinieku
dam būs dāvātas kā ziedojums.
Augusta Annusa un Jāņa Brektes
21. oktobrī - izstādes atklāšana! gleznas, Dzidras Ādamsones dāTrīs nedēļu gaŗumā interesenti vātā Kārļa Sūniņa glezna, kā arī
varēja apskatīt Vītolu fondam dā- nezināma autora glezna no
vātās gleznas. Tās uzreiz bija pama- Dzintras Purgailes kollekcijas.
nāmas - līdzās gleznai ziedotāja
Izsolē tika pārdotas divas glezvārds, redzams arī Vītolu fonda nas, pārējās savu īpašnieku vēl
logo un, pats galvenais, minēts gaida galerijā. Tām tūlīt piepulcēmērķis, ko paredzēts sasniegt par sies nesen no ASV ziedotājas Laliizsolē iegūtajiem līdzekļiem – ar tas Muižnieces atgādātās Arnolda
stipendijām palīdzēt spējīgiem, Sildega gleznas, ko, tāpat kā pārēcentīgiem maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.
7. novembrī tika izsolītas Astrīdai

No kreisās: Lalita Muižniece un Sarma Muižniece-Liepiņa

jās, varēs skatīt un iegadāties galerijā ANTONIJA.
Varam ar gandarījumu secināt,
ka pavasarī iecerētais pasākums ne
tikai ir īstenots, bet kļuvis par
ilgtermiņa projektu. Reizi ceturksnī
galerijas rīkotajās izstādēs par
sadarbības partneri tiks minēts Vītolu fonds un ziedotāji, kas gleznas izsolei atvēlējuši, kā arī būs
lasāmas ziņas par jauniešiem, kuŗiem ar mākslu mīlētāju atbalstu

tiks sniegta iespēja iegūt augstāko
izglītību.
Tāds taču ir mākslas mērķis padarīt pasauli ne tikai skaistāku,
bet arī labāku un sirdsgudrāku,
piepildot sapņus, kuŗi, kļuvuši
par īstenību, palīdzēs Latvijai kļūt
par zemi, ko ar lepnumu ikviens
sauks par savējo.
Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde

Nozīmīgs dāvinājums baznīcai

No kreisās: Norberts Sarmulis un Astrīda Jansone

Lāčplēša dienai veltītie
sarīkojumi
Jau astoto gadu Daugavas Vanagi sadarbībā ar Okupācijas mūzeju un vīru kopu „Vilki” 11. novembrī rīko Rīgā Lāčplēša dienai
veltīto sarīkojumu “Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem”. Jau
no rīta plkst. 9.00, atsaucoties uz
Daugavas Vanagu lūgumu, tiek
ieskandināti Rīgas baznīcu zvani,
lai simboliski sasauktos ar 1919. gada 11. novembŗa rītu, kad nesagrautie baznīcu torņu zvani vēstīja
par Rīgas atbrīvošanu no Bermonta kaŗaspēka un ļaudis sajūsmā
pulcējās ielās. Šogad aprit tieši 90
gadu kopš dienas, kad 11. novembrī nodibināja Lāčplēša kaŗa ordeni ar devīzi «Par Latviju». Baznīcu
zvanu skaņas 11. novembŗa rītā ir
laba dāvana Rīgas pilsētai, tās iedzīvotājiem, kā arī visai Latvijai.
Vakara notikumi sākas plkst.
17.30, kad no Rīgas Brāļu kapiem
līdz 11. novembŗa krastmalai notiek lāpu gājiens, lai plkst. 21.00 pie
Akmens tilta svēto uguni ar plostu
palaistu likteņupē Daugavā – pie
tiem Brīvības cīnītājiem un strēlniekiem, kuŗu kapu vietas mums
nav zināmas.

2009. gada 21. novembris – 27. novembris

Vakara gaitā pēc svētbrīža pie
Brīvības pieminekļa uguns bluķu
aizdedzināšana un koncerts Strēlnieku laukumā, kuŗā uzstājas vīru
kopa „Vilki”, folkloras kopa „Vilcenes”, jauniešu grupa „Pērkonieši”,
folkloras draugu kopa „Skandinieki” un seno cīņu un folkloras kopa
„Vilkači”. Vakara gaitā notiek arī
„Tēvijas sarga” pašaizsardzības un
tuvcīņas paraugdemonstrējumi.
Sarīkojums beidzas ar kopīgu sadziedāšanos pie Prezidenta pils.
Lāčplēša dienai veltīto sarīkojumu organizē Daugavas Vanagu
centrālās valdes pārstāvniecība Latvijā, lai kopīgi godinātu Brīvības
cīnītāju piemiņu un tādējādi stiprinātu Latvijas iedzīvotāju nacionālo pašapziņu, veicinot latviešu
tautas kopības saglabāšanu. Sarīkojuma norisi atbalsta un tajā
iesaistās vairākas sabiedriskās organizācijas, kā arī polītiskās partijas Pilsoniskā savienība, TB/LNNK
un Visu Latvijai!.
Indulis Bērziņš,
Daugavas Vanagu
Centrālās valdes loceklis

Jau kopš 2003. gada Aina Rodriguez Mata ir rīdziniece. Ļoti rosīga, enerģiska un ļoti patriotiska
savas valsts pavalstniece. Ik pa laikam viņas asie, trāpīgie raksti parādās kā Laikā un Brīvajā Latvijā,
tā Dienā, rakstīts arī par viņu pašu.
Jo Aina savos cienījamos gados ir
spilgta un radoša personība.
Ainas Rodriguez Matas latviskums un patriotiskums turklāt ir
visnotaļ konstruktīvs un praktisks – viņa ir darītāja. Ja vien ar
savu publiski pausto stāju var kaut
ko pozitīvi ietekmēt, Aina raksta,
uzrunā, kārto.
Nesen, 8. novembrī, Rīgas Sv. Vecā Ģertrūdes baznīca no Ainas
kundzes saņēma nozīmīgu, vērtīgu dāvanu – Mārtiņa Lutera portretu. To pēc Lūkasa Krānacha
pazīstamās gleznas viņa pasūtinājusi māksliniekam Andrim Začestam, un tosvētdien pēc dievkalpojuma kopā ar citiem draudzes
locekļiem nelielā svinīgā ceremonijā portretu atklāja Vecās Ģertrūdes baznīcas Lutera zālē.
Kāpēc tieši šāda izvēle? Savā pārliecinošā stāstā Aina atzinās, ka
viņai dzīvē ir trīs lielas autoritātes – Mikelandželo, Mārtiņš Luters
un Kārlis Ulmanis. Mārtiņš Luters
iedvesmojis tieši ar savu reformā-

Aina Rodriguez Mata pie dāvinājuma

tora garu, drosmi, dziļo ticību un
gudrību, kas balstīta gan dzīves
pieredzē, gan dziļās, nopietnās
studijās. Vai vienmēr kalpojam
luterticībai pēc pārliecības, kas pamatota ar zināšanām un izpratni?
Vai varbūt luterāņu baznīcu apmeklējam pēc tradicijas vai inerces? Tie ir jautājumi, kuŗi, dāvājot
portretu, Ainai likušies nozīmīgi
un ikviena ticīga cilvēka pārdomu
vērti.
Sv. Vecās Ģertrūdes baznīcas Lu-

tera zālē bieži pulcējas draudzes
locekļi sadraudzības sarīkojumos.
Mārtiņa Lutera portrets pie zāles
baltās sienas nu sniegs iespēju ikvienam klusumā un rimtā mierā
pārdomāt jautājumus, kuŗiem dienu steigā ne vienmēr pietiek laika.
Mēdz teikt, ka svarīgākās ir sarunas divatā ar sevi. Mārtiņa Lutera
dzīvesstāsts uz to iedvesmo.
L. Kovtuna

17. novembris
komerckurss

Noguldījumu likmes
Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu
termiņa beigās

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

Termiņnoguldījums ar procentu
izmaksu termiņa beigās, %

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

6,00

0,40

1,40

90-119

3

10,25

0,90

2,00

180-209

6

11,25

1,50

2,30

270-299

9

11,50

1,65

2,30

367-395

12

12,00

1,85

2,50

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos

Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 11.11.2009.



Pirkšana PƗrdošana
0.4356
0.4488
0.4452
0.4588
0.4624
0.4764
0.0938
0.0966
0.0446
0.0460
0.8751
0.9017
0.6996
0.7174
1.4730
1.5178
0.7855
0.8095
0.2021
0.2083
0.0838
0.0864
0.0685
0.0706
0.4679
0.4797
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Aicina būt noderīgiem savai valstij
28. oktobrī vienlaicīgi Cēsīs,
Valmierā, Rēzeknē un Jēkabpilī
notika Latvijas Valsts prezidenta
Valža Zatlera un Stratēģiskās
analizes komisijas rosinātais sabiedrības pārmaiņu kustības III
Latvijas forums “Mikrobiznesa
un pašnodarbinātības ideju
darbnīca”. Uz to tika aicināti potenciālie uzņēmēji, eksperti, kuŗi
var sniegt padomu biznesa sākšanai un attīstībai, kā arī iedzīvotāji, kas vēlas kopā radīt un rast
idejas mikrouzņēmējdarbības un
pašnodarbinātības attīstībai savā
novadā, pilsētā un valstī.
Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers I Latvijas forumā
(30.maijā) piedalījās diskusijās Rīgā, II Latvijas forumā (19. augustā) Cēsīs, bet III Latvijas forumā par
dalības vietu viņš bija izvēlējies Jēkabpili, kur 117 tā dalībnieki bija
pulcējušies Valsts ģimnazijas zālē.
Uzrunu prezidents sāka ar gandarījumu par kuplā skaitā sanākušajiem gados jauniem cilvēkiem. Valdis Zatlers mudināja uzdrīkstēties un vispirms katram pašam sev radīt nodarbošanos, kas
dotu gandarījumu un materiālo
nodrošinājumu. Ideālākais būtu
darboties kopā visai ģimenei, un
piemēram prezidents minēja viesnīcu Austrijā, kur klientus sagaida
visa ģimene. Turklāt viņi vēl dod
darbu citiem. Eiropā populārāki
ir tieši nelieli uzņēmumi.
Foruma dalībnieki par vienu
no atdarināšanas cienīgiem uzņēmīga latvieša paraugiem varēja
novērtēt foruma moderātoru
Kārli Streipu, kas mūsdienu Latvijā ir labi pazīstams publicists,

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers (centrā) rosināja uz
„prāta vētru” mikrobiznesa un pašnodarbinātības veicināšanā

tulkotājs, LTV1 populārā raidījuma „Skats no malas” vadītājs.
K. Streips no Amerikas uz vecāku tēvzemi atbrauca pirms 20 gadiem - 1989. gadā un atbilstoši iegūtajai izglītībai un talantam atrada savu vietu Latvijā. K. Streips
aicināja katru padomāt, ko viņš
vislabāk prot, un atbilstoši rīkoties.
Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) datiem, Latvijā reģistrēti vairāk nekā 153 000 (19. oktobrī) bezdarbnieku. Tas nozīmē,
ka pašreiz uz vienu NVA reģistrēto brīvo darba vietu ir 81 bezdarbnieks, bet 2008. gada septembrī bija septiņi bezdarbnieki
uz vienu reģistrēto vakanci. Tieši
tāpēc ir tik ļoti svarīgi cilvēkus
iedrošināt, lai viņi uzsāk savu biznesu vai kļūst par pašnodarbinātiem.
Savā pieredzē dalījās mājražotāja Sanita Dīriņa no Atašienes
Krustpils novadā. Viņa no sava
kazu ganāmpulka iegūst pienu
un sien sieru, kas tiek veiksmīgi
pārdots. Saimniecei darbos palīdz

dzīvesbiedrs un pusaudze meita.
Savukārt jēkabpiliete Dace Ščadro stāstīja un videofilmā rādīja, kā
viņa kopā ar Ģirtu Ekkertu izveidojusi ģimenes uzņēmumu.
Ar datorizētu darbgaldu tiek veidoti kokgriezumi sadzīves priekšmetiem un mēbelēm. To izdevies
īstenot bez kreditiem bankā, jo
abi strādā algotu darbu, kas garantē ikmēneša ienākumus.
Foruma otrā daļā dalībnieki
dalījās četrās darba grupās, ko
vadīja mentori – Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers, Latvijas
Darba devēju konfederācijas
(LDDK) viceprezidente, izdevniecības “Lietišķās informācijas
dienests” izpilddirektore Aiva
Vīksna, Rīgas Ekonomikas
augstskolas asociētais profesors, Stratēģiskās analizes komisijas priekšsēdis Roberts Ķīlis
un SIA „ULANDA” valdes locekle Ivonna Ķezbere. Debatēs
noskaidrojās, ka valsts atbalsts
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem pagaidām nav jūtams. Kamēr Latvija nepievienosies ES
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Līmeniski. 9. O. Vācieša dzejoļu
krājums. 10. Vēsturisks apgabals
Rietumāzijā. 12. Valsts Eiropā.
13. Ikviena no minētajām. 14.
Lentes formas tērpu uzšuvēm. 15.
Daudzu pavedienu savijumi. 16.
Dumbrvistiņu dzimtas putni. 17.
Filoloģijas profesija. 20. Sievietes
vārds (jūl.). 24. Starptautisks līgums. 26. Atlīdzība. 27. Tēls V. Lāča romānā „Zvejnieka dēls”. 28.
Italiešu filozofs (1548-1600).

41

43

Vertikāli. 1. Z. Skujiņa romāns.
2. Vīriešu balss. 3. Jauni dzinumi.
4. Seno grieķu un romiešu rēķinu
galdiņš. 5. Kongo lielākā pieteka.
6. Kontrolaparāti. 7. Dobuma ieeja. 8. Prāts, saprāts. 11. Vēlreiz.
18. Cauruļveida elementi detaļu
savienošanai. 19. Ievērojama latviešu mikrobioloģe, akadēmiķe.
21. Irbes satekupe. 22. Sīrijas valsts
darbinieks (dz. 1930). 23. Stabi
zvejas tīklu žāvēšanai. 25. Skati.
29. R. Blaumaņa vadītais žurnāla
Latvija satirisks pielikums. 31. Dāņu rakstnieks (1805-1975). 34. Apģērba daļa. 36. M. Zālītes luga.
37. Latviešu operdziedātāja
(dz. 1954). 39. Kārtulas. 41. Virsma, uz kuŗas projicē attēlus. 42.
Ierasts ķermeņa stāvoklis. 43.
Akūta infekcijas slimība.

46

48

30. Neparasta. 32. Mugurkaulnieku lielākais dziedzeris. 33. Pilsēta Vācijā, Rūrā. 35. No komētām
izplūstošo gāzu veidojumi. 38.
Milzis ar vienu aci sengrieķu
mītoloģijā. 40. Zemesbites. 44. Zema, mitra vieta. 45. Serbu izcelsmes amerikāņu izgudrotājs
(1856-1943). 46. Dzīvesvietas apzīmējums. 47. Novirze no normas. 48. Architektūras piemineklis Atēnu Akropolē.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 44)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Prāmis. 4. Arnika.
9. Ararats. 10. Atsist. 11. Autors.
12. Lēcas. 13. Sula. 17. Sala. 19.
Vaivari. 20. Vilki. 21. Sausi. 22.
Zalve. 25. Jumis. 26. Spīgana. 27.
Ūpis. 29. Meka. 31. Pakas. 32.
Etvija. 34. Estere. 35. Stagars. 36.
Siseņi. 37. Arsēns.
Stateniski. 1. Palašs 2. Mafija. 3.
Skat. 4. Alsa. 5. Nartas. 6. Aļaska.
7. Kanēlis. 8. Pasakas. 14. Laidari.
15. Avilesa. 16. Misijas. 18.
Ausaine. 23. Līdakas. 24. Karašas.
27. Ūdeles. 28. Svilpe. 29. Mētras.
30. Avenes. 33. Asti. 34. Esla.

Small business act (mazo un vidējo uzņēmumu chartai), tikmēr
daudzus mazos uzņēmumus joprojām gremdēs birokratisko prasību slogs. Taču Latvijā 99% no
kopskaita ir tieši mazie un vidējie
uzņēmumi - valsts ekonomikas
mugurkauls. Citviet Eiropā tieši
viņi saņem īpašu valsts atbalstu.
Piemēram, uzņēmējiem, kas nodarbina līdz 50 cilvēku, ir nepieciešama tikai kases grāmata. Taču
Latvijas uzņēmēja lielākais bieds
ir visu veidu inspekcijas (vismaz
14), kas var ierasties jebkuŗā brīdī
un meklēt pārkāpumu, par ko

uzņēmēju sodīt.
Pašnodarbinātību vairāk veicinātu vienkārši un skaidri izstrādāti pašnodarbinātības uzsākšanas noteikumi. Visiem pieejamā
vietā (tīmeklī, brošūrās) vajadzētu
izvietot pamācības, lai ikvienam
būtu saprotams, kas nepieciešams, lai sekmīgi varētu uzsākt
pašnodarbinātību.
III Latvijas forumā izskanēja
daudz labu ideju, kuŗu īstenošana
nevar iztikt bez valsts atbalsta.
Teksts un foto Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Lāčplēša dienā Cēsu pils parka estrādē tika izveidota Latvijas valsts
kontūra no 800 svecītēm. Daudzi no tuvākās un tālākās apkārtnes izbaudīja skaisto kopības izjūtu – mūzikas skaņu pavadījumā iededzināja
katrs savu atnesto svecīti Latvijas valstij.
Ainažu pirmsskolas izglītības iestādē “Randa” drošības nedēļā. Pie
bērniem viesojās Valsts policijas Salacgrīvas iecirkņa darbinieki. Viņi
rādīja filmu, stāstīja par drošību uz ielas un mājās. Lai būtu labi
pamanāmi gada nogales tumšajās dienās, bērni saņēma atstarotājus.
Salacgrīvu apmeklēja vairāku Vācijas pilsētu pārstāvji, lai novērtētu iespēju nākamgad augustā tur sarīkot Latvijas – Vācijas pašvaldību
sadarbības forumu. Pērn šīs sarīkojums notika Valmierā.
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome apstiprinājusi
īpaši atbalstāmās territorijas statusa piešķiršanu deviņiem Kurzemes
novadiem, tostarp Dundagai un Rojai. Šāda statusa piešķiršanas mērķis
ir nodrošināt šo territoriju iedzīvotājiem pievilcīgāku dzīves vidi.
Ventspils novada polītiski represēto apvienība 7. novembrī svinēja
pastāvēšanas 20. gadadienu. Pilsētas kultūras centrā pulcējās arī ciemiņi
no citām polītiski represēto apvienībām un klubiem.
Rundāles novada dome cer saņemt Valsts prezidenta apstiprinājumu novada ģerbonim. Ģerbonī attēlots sēdošs lauva ar zelta kroni.
Lauva ar labo ķepu pietur vairogu. Ģerboņa metu veidojis Vladimirs
Ladusāns, Mākslinieku un dizaineru savienības biedrs.
Jēkabpils Tautas namā notika svinīgs, Lāčplēša dienai veltīts sarīkojums ar koncertu. Pēc tam zemessargi, jaunsargi, skolēni un citi
jēkabpilieši devās lāpu gājienā uz pieminekli „Kritušajiem par Tēviju
1918 - 1920”, kuŗa pakājē nolika aizdegtas svecītes un ziedus.
Rēzeknē pie pieminekļa Latgales atbrīvotājiem “Vienoti Latvijai”
par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 18. novembrī
un Valsts robežsardzes dibināšanas 90. gadadienai Valsts robežsardze
rīkoja militāru parādi, kuŗā piedalījās vairāk nekā 250 robežsargi, kā
arī Zemessardzes karavīri.
Daugavpils domes Jaunatnes lietu nodaļa rīkoja Lāčplēša dienas
Lāpu vakaru Garnizona kapos, kur apglabāti Zemgales divīzijas
12. artilerijas pulka kaŗavīri, kas cīnījās pret Bermonta armiju. Kapos
bija arī sakopšanas talka un tika aizdedzinātas piemiņas svecītes.
Līvānu novadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītā svinīgā sarīkojumā ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un
naudas balvu 50 latu apmērā par ieguldījumu novada attīstībā apbalvoja astoņus sabiedrībā cienītus cilvēkus.
Ilūkstes novada Eglaines pagasta saimniecības “Griezes” saimniece Vanda Krastiņa, kas apsaimnieko 40 ha zemes un vairāk nekā
220 aitu ganāmpulku, nodibinājusi zemnieku kooperātīvu “Latvijas
aita”, piepulcējot vēl 45 aitkopjus no Latvijas novadiem. Aitkopji eksportē 80% izaudzēto jēru, pārsvarā uz Vāciju. Konkursā “Lauksaimnieks
2009” V. Krastiņa ieguva laureātes godu nominācijas “Gaļas lopkopība” apakšgrupā “Aitkopība”.
Daudznozaŗu sabiedrība „Daugava” no Sērenes atvērusi 15. firmas
veikalu Bauskā. Līdztekus pienam, kefīram, biezpienam un citiem
piena produktiem nopērkama arī Sērenes maizes ceptuves produkcija.
Dunavas pamatskolu Jēkabpils novadā pārveidos par daudzfunkciju izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, jo iegūts financiāls
atbalsts (Ls 24 400) „Sorosa fonda Latvija” izsludinātajā konkursā
„Pārmaiņu iespēja skolām”.
Liepājas universitāte saņēmusi Pateicības rakstu konkursā “Mēs
esam stipri” par neatlaidīgu darbu, uzņēmību, iniciātīvu un rūpēm, lai
cilvēki ar invaliditāti iekļautos sabiedrībā.
Mazo un vidējo uzņēmēju atbalstam pēc Latvijas Informācijas un
komūnikācijas technoloģijas asociācijas iniciātīvas sadarbībā ar
Microsoft Latvia Liepājā nākamo mēnešu laikā plānotas uzņēmēju
mācības “MVU digitālās prasmes”.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Liepājas
reģionālās slimnīcas speciālisti sadarbības līguma ietvaros
videokonferencē pārrunāja onkoloģijas dienesta izveidi Liepājas
reģionālajā slimnīcā.
Durbes ezerā šoruden ielaists aptuveni pusotra tūkstoša līdaku
mazuļu. Financējumu 1050 latu apmērā vienas vasaras līdacēnu
ielaišanai ezera ūdeņos sniedzis Zivju fonds.
Liepājas Centrālkapos notika latviešu diriģenta, komponista,
paidagoga un ērģelnieka Jāņa Dreimaņa 100 gadu atceres brīdis, ar ko
aizsākās izcilā mūziķa atceres sarīkojumu cikls Liepājā.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Grandrapidu latviešu pensionāru biedrības gada svētki
Pensionāru biedrības gada
svētkus 24. oktobrī sākām svinēt
jau pulksten trijos pēcpusdienā,
lai visi varētu tikt mājās pirms
tumsas. Bija atbraucis koris
,,Ciema balsis” no ciema Latvija,
kas atrodas blakus Gaŗezera
latviešu centram. Pensionāru
sanāksmes vienmēr sākam ar
pārdomu brīdi un lūgšanu.
Šoreiz pārdomām citēju Alberta
Šveicara vārdus, kas atrodami
rakstu krājumā ,,Dieva izredzētie”: cilvēka pienākums ir
izkopt savus dotumus, savu
dvēseles dzīvi, savu gara pasauli
līdz iespējamai pilnībai. Ir jā-

cīnās par gaismu savā dvēselē,
apkaŗojot rakstura negātīvās
īpašības. Mēs esam centušies
sekot šai Šveicera pārliecībai –
kopā sanākuši, vienmēr noklausāmies kādu referātu, kas bagātina gara pasauli vai iemet
kādu gaismas staru mūsu dvēselē. Tāpat dara „Ciema balsis”
koristi, centīgi sanākot kopā un
mācoties jaunas vai atkārtojot
sen iemīļotas dziesmas.
Mūsu pensionāru gada svētki
ir pateicības svētki. Rudenī varam
pateikties par to, kas vasarā
izaudzis un nobriedis, un arī
dzīves rudenim ir liels skaistums,

ja esam dzīvojuši pēc Dieva prāta
un varam pateikties par Dieva
žēlastību, ka Viņš dod iespēju
dzīvot un kaut ko labu padarīt.
Pēc ievadvārdiem Olga Jansone nolasīja Kanadas pensionāra
Eižena Rēveļa dzejoli, kuŗā viņš
atzīst, ka pensionāri ir īpatnēja
tauta, kas ir dzīvei cauri rauta;
kam ir gājis grūti, sīvi, kas vēl
priecājas par dzīvi. Autors paskaidro: ,,Tā pēc laika es pret
gribu sāku sajust vientulību. Un,
lai mestos ļaužu baros, iestājos es
pensionāros.”
Koŗa „Ciema balsu” dalībnieks
Kārlis Salna paskaidroja, kāpēc

viņi dzied – pirmkārt, viņiem
patīkot dziedāt, bet, kad daudz
kas jau aizmirsies, kad nav par
ko runāt, tad neatliek nekas
cits, kā dziedāt, lai vēl justu dzīvesprieku. Viņu dziedāšana
iesildīja sarīkojuma dalībnieku
latviskās dvēseles. Kori vada
Baiba Dumpe. Koristi dzied,
viņai spēlējot elektriskās klavieres. Vispirms viņi nodziedāja
,,Rīga dimd” un pasniedza
skaistu rožu pušķi šī rakstiņa
autorei, kas 5. oktobrī saņēma
Triju Zvaigžņu ordeni. Pēc tam
skanēja Raimonda Paula, Miķeļa Rudzīša un Eduarda Rozen-

štraucha dziesmas, kā arī tādas,
kuŗām nav zināms ne komponists, ne teksta autors. Viena
no tādām – ,,Es pārnākšu”
guva vislielāko atzinību. Sarīkojuma dalībnieki lūdza kori
noteikti atbraukt arī nākamgad.
Labsajūtu vairoja Dainas Lukaševicas mielasts, bet jautrību izraisīja laimesti – ābolu, kartupeļu, sīpolu, burkānu grozi vai grozi
ar vīna pudelēm, ko laimīgo ložu
izvilcējiem pasniedza Jānis Ziemelis, Paulīne Zadvinska un
Baiba Lejiņa.
Julieta Rumberga

L A S Ī TĀ J U BA L S I S

Kādēļ labot kaut ko, kas nav salūzis?
Laiku pa laikam laikrakstos
(arī Laika 36. nr.) lasām kritiku
par svešu īpašvārdu atveidošanu
latviešu valodā: tā esot novecojusi un mūsdienām nepiemērota.
Bijuši arī nepārdomāti ieteikumi, piemēram, rakstīt visus
svešvalodu īpašvārdus orīģinālvalodā, standartizēt svešvalodu
uzvārdu rakstību utt.
Jāatceras, ka atšķiŗas ne tikai
dažādu valodu alfabēts un burtu
izruna, bet atšķirīga ir arī valodu struktūra. Tāpēc visām
valodām nevar būt derīgs viens
likums, kā rakstīt svešus vārdus.
Latviešu valodā lietvārdam ir
sakne, kas atklāj vārda pamatnozīmi, un galotne, kas parāda
nozīmes nianses. Latviešu valoda ir viena no valodām, kuŗā
lietvārdus loka, mainot galotnes. Latviešu valodā ir septiņi
locījumi, visiem lietvārdiem ir
gramatiskā dzimte, ir skaitlis.
Latviešu vārdos uzsvars ir uz
pirmās zilbes. Neievērojot rakstībā vai runā šīs latviešu valodas īpatnības, mūsu loģiskā,
bagātā un lokanā valoda kļūtu
grūti saprotama, tāpēc svešvalodu vārdi jāiekļauj valodā un
ortografijā, ievērojot visus valodas un pareizrakstības likumus.
Formu bagātības dēļ latviešu
valodā ir viegli precīzi izteikties
un darināt jaunus vārdus.
Atveidojot ģeografisko nosaukumu un svešvalodās rakstītu
personu vārdus latviešu valodā,
jāatceras, ka valodas pamats ir
skaņa un vārds ir skaņu sakopojums, kam ir nozīme. Tādēļ nepietiek, ka lasot mēs uzminam
vārda nozīmi pēc tā grafiskā atveida, bet jāzina arī, kā vārdu
izrunāt. Angļu valodā parasti
svešvalodu vārdus raksta oriģinālvalodas rakstībā, bet izrunu
pielāgo angļu valodas fōnētiskajiem paraugiem. Tā, piemēram,
pazīstamais čechu rakstnieks
Čapeks angļu izrunā pārvēršas
par ,,Keipeku”. Ja šādu angļu valodas praksi sāktu lietot latviešu
valodā, angļu valstsvīrs, ko angliski raksta ,,Churchill”, latviskā
izrunā pārvērstos par ,,Hurhill”,
nevis “Čērčilu”, un mēs nesaprastu, par ko tiek runāts.

Struktūrāli latviešu valoda ir
līdzīga latīņu valodai. Latīņu
valoda daudzus gadsimtus bija
zinātnes valoda un, zinātnei attīstoties, latīņu valodā tika radīti daudzi jauni vārdi. Darinot
jaunus vārdus, bija jāzina valodas likumi, tāpēc jau sen tika
sarakstītas latīņu valodas gramatikas. No tām bija mācījušies
arī pirmo latviešu grāmatu tulkotāji un sacerētāji. 17. gs. latviešu valodā tika pārtulkota Bībele, un latvieši iepazinās ar
jauniem īpašvārdiem, ko tulkotāji rakstīja tā, lai latvietis tos
varētu izrunāt, un ievērojot valodu likumus. Vārds, ko vācu
valodā rakstīja ,,Egypten” un
latīņu ,,Aegyptus”, kļuva pēc
latviešu valodas (un arī latīņu
valodas likumiem) par Ēģiptes
zemi jeb Ēģipti – vārdam oriģinālvalodas galotni apmainīja
ar latvisku sieviešu dzimtes
galotni un ,,g” skaņa pielāgoja
latviskai izrunai – ,,Ēģipte”.
Šādu svešvārdu pielāgošanu latviešu valodai nostiprināja Juris
Alunāns 1856. gadā, uzsvērdams, ka latviešu valodai ir pašai savi likumi, kas jāievēro.
Loģiskie labi izdomātie svešvārdu rakstības principi mums
ieviesti jau pirms vairākiem
gadsimtiem un kļuvuši par
tradiciju.
21. gadsimtā latvietim daudz
plašāk jāsastopas ar svešzemju
nosaukumiem un citu tautu
personvārdiem, un rodas jautājums, vai kaut kas būtu jāgroza, lai lasītājs svešo vārdu
varētu ne tikai pazīt, bet arī
izrunāt pēc iespējas tā, kā to
izrunā orīiģinālvalodā, lietojot
latviešu valodas likumus. Izrādās, jāgroza nav nekas – vajadzīgs tikai mazs papildinājums.
Ja vārds nav jau vispār pazīstams, mēs, vārdu pieminot pirmoreiz, oriģinālvārda rakstību
parādām iekavās aiz vārda latviskās rakstības, piem. ,,Viktors
Igo (Hugo) bija pazīstams franču rakstnieks”; ,,Kolorādospringi (Colorado Springs) ir pilsēta
Amerikā.”
Ārzemju adrešu rakstībai nevajadzētu būt latviešu valodas

problēmai. Neviens sapratīgs
cilvēks adresāta vārdu un adresi uz ārzemēm sūtāmas vēstules aploksnes nerakstīs latviski, bet gan tās zemes valodā,
uz kuŗu vēstule tiek sūtīta.
Dzirdēts arī, ka svešu uzvārdu
rakstību vajadzētu standartizēt:
neesot loģikas Garlība Merķeļa
un Vācijas kancleres Merkeles
vārda rakstībā – vienu rakstīt ar
,,ķ”, otru ar ,,k”. Atbilde ir vienkārša. Tie, kuŗi pirmoreiz latviešu rakstos minēja Merķeļa
vārdu, varbūt nebija skoloti gramatikā, bet viņiem bija jau no
bērnības iegūta latviešu valodas
izjūta: latviešu valodā ir skaņas
un skaņu sakopojumi, kuŗi,
vārdus lokot vai atvasinot, var
mainīt vārda izrunu, piem.
,,roka – rociņa – roķele” – ,,ķ”
skaņa Merķeļa vārdā radusies
sekojošās ,,e” skaņas dēļ. Merķeļa vārds nav kropļojums, bet
latviskots vācu uzvārds, darināts
pēc latviskiem paraugiem, jau
sen pieņemts un ieviesies mūsu
valodā. Garlībs Merķelis un Vācijas kanclere Merkele ir divas
dažādu laikposmu personas, un
viņu uzvārdu ,,standartizēšana”
radītu tikai sajukumu.
To pašu var teikt par Berģi un
Dinsberģu Ernestu. Dinsberģu
Ernests ar savu latviskoto uzvārdu parādīja, ka viņš nav
vācietis Dinsbergs, bet latvietis.
Uzvārdu došanas laikos radās
ne tikai uzvārds ,,Berģis”, bet arī
Berķis (pazīstams ģenerālis),
Berķe (vīrieša uzvārds), Birģelis
un līdzīgi.
Pielāgojot svešu zemju un
personu vārdus lietošanai latviešu un arī citā valodā, vienmēr
nozīmīga bijusi valodas izjūta.
Tā krievu Moskva (izrunā
,,Ma’skva” – ar uzsvaru uz
beidzamās zilbes) vācu valodā
kļuva par ,,Moskau” (pazuda
,,v”), angļu ,,Moscow”, spāņu
,,Moscú” latviešu ,,Maskava”
(starp ,,k” un ,,v” iesprauda
,,a”). Šādas pārmaiņas izrunā
radušās valodu fonētisko atšķirību, atšķirīgu zilbju robežu
un valodās lietojamo atšķirīgo
skaņkopu dēļ.
Heinrichs, Indriķis un Gen-

riks visi trīs ir vienas vācu cilmes vārdi. Visi trīs ir kalendāros. Kā, kad un kur tos ,,standartizēsim”? Kuŗus liksim kalendāros, kuŗus svītrosim?
Pameklējot Latvijas enciklopēdijās Nobela un Hendeļa
vārdus, redzam, ka tos raksta
atšķirīgi: Nobels, bet Hendelis.
Ar Hendeli latvieši iepazinās,
pirms bija iepazinušies ar Nobelu, ģenerāli Keitelu un kancleri Merkeli. Pirmajiem Hendeļa vārda lietotājiem licies, ka
Hendelis, Hendeļa, Hendelim,
Hendeli ir vieglāk izrunājams
un skan latviskāk nekā Hendels,
Hendela, Hendelam, Hendelu.
Latviešu valodā lietotos svešvārdos ,,e” skaņa parasti ir šaura, izņemot savienojumos ar -er
(Herders). Latvietim vieglāk
izrunāt šauru ,,e” vārdos, kur
aiz šaurā ,,e” nākamā zilbē seko
šaurs patskanis. Gramatiski
pareizas ir abas formas, tādēļ
latvieši runās gan par Nobeļa,
gan Nobela prēmiju. Var gan
būt ieteikumi, kā rakstīt uzvārdus, lietojot pareizu latviešu
valodu, bet standartizēt visu,
arī jau esošo uzvārdu rakstību
nav praktiski un nav vajadzīgs,
ja uzvārdi veidoti pēc latviskas
latviešu valodas likumiem un
jau plaši pazīstami, piem., Merķelis.
Pašķirstot Latvijā izdotās pareizrakstības vārdnīcas un enciklopēdijas, redzam, ka tur
sākta pavisam dīvaina svešo
vietvārdu standartizācija. Šķiet,
ka Latvijā bijusī nomenklātūra
vēl joprojām cīnās pret buržuāzisko nacionālismu un par
latviešu valodas pietuvināšanu
,,lielās krievu tautas valodai”,
ignorējot gan latviešu valodas,
gan vispār indoeiropiešu valodās pieņemtus vārddarināšanas likumus.
Latvieši jau sen pazinuši vietvārdus Akropole, Konstantinopole, Sevastopole. (Grieķu
valodā ,,polis” nozīmē pilsēta.
Vārda beigu daļa ,,-is” ir galotne). Kaut gan šos vārdus tā
joprojām lieto arī Latvijā, līdzīgas cilmes ASV vietvārdus
Mineapoli, Indianapoli pa-

domju Latvijas valodnieki pārdēvēja par Mineapolisu un
Indianapolisu, nemaz nepainteresējoties, kā šīs pilsētas
dēvē latvieši, kas tur dzīvo.
Kalifornijā ir pilsēta, kas angliski saucas ,,Beverly Hills”
(Beverlijas kalni ir daudzskaitlis). Latvieši šo pilsētu sauc
daudzskaitlī par Beverlihilliem,
angļu daudzskaitļa galotni ,,s”
apmainot ar latviešu vīriešu
dzimtes daudzskaitļa galotni
,,i”. Latvijā šī pilsēta pārdēvēta
par Beverlihilsu – vienskaitlī
un sieviešu dzimtē, angļu valodas daudzskaitļa galotnei bezjēdzīgi pievienojot vēl otru latviešu sieviešu dzimtes vienskaitļa galotni. Indoeiropiešu
valodās vārdiem nav divu galotņu. Koloradospringus Latvijā
dēvē par Koloradospringsu –
daudzskaitlnieku pārvēršot par
sieviešu dzimtes vienskaitlinieku. Latvijas laikrakstos lasīts
arī par Tauzendoksu (Thousand
Oaks), kur atkal daudzskaiļa
vārds pārvērsts par vienskaitlinieku.
Vācu Vestfāle pārdēvēta par
Vestfāleni, Tīringa par Tīringeni. It kā notikusi standartizācija, bet Latvijas valodniekiem diemžēl ir vājas vācu valodas gramatikas zināšanas.
Labi, ka vismaz Alpu kalni nav
nevalodnieciski pārdēvēti par
Alpenes kalniem.
Pazīstamā izpriecu pilsēta
,,Las Vegas” Latvijā pārtaisīta
par ,,Lasvegasu”. ,,Lasvegas”
spāņu valodā ir sieviešu dzimtes
daudzskaitļa nominātīvs un
nozīmē apmēram to pašu, ko
latviešu ,,Pļaviņas”, un tāpat arī
lokāms. Tāpēc Kalifornijas latvieši priecāties brauc uz ,,Lasvegām”, nevis uz ,,Lasvegasu”.
Latvijā vēl joprojām notiek
sistēmatiska latviešu valodas
noniecināšana un pietuvināšana
krievu valodai. Turpināsim to
atkal un atkal aizrādīt. Latviskas
latviešu valodas atjaunošanai
jābūt vienai no mūsu galvenajām
rūpēm.
Rūdolfs Hofmanis
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Lāčplēšu dienas atcere Indianapolē
DV Indianapoles apvienība
gadskārtējo Lāčplēšu dienas atceri rīkoja 7. novembrī Latviešu
sabiedriskajā centrā. Pēc prāv.
Gunāra Lazdiņa svētrunas sarīkojuma dalībniekus apsveica Indianapoles DV apvienības priekšnieks Gunārs Kancs. Priekšnieks
atgādināja, ka 1953. gada 9. novembrī dibināta Indianapoles
DV apvienība. No toreizējiem 23
apvienības dibinātājiem vēl tikai
trīs ir mūsu vidū – Arvīds Freimanis, Alberts Rudzāts un Konstantīns Sventeckis. Lai viņiem
vēl ilgi un raženi mūža gadi!
Runājot par pašreizējo polītisko stāvokli šeit un Latvijā,
G. Kancs pieminēja bijušās PSRS
pilsones Svetlanas Kuņinas rakstu, kuŗā viņa salīdzina toreizējo
polītisko stāvokli Krievijā ar pašreizējo polītisko ievirzi. Toreiz
firmas un veikali bija valsts īpašums. Valdība kontrolēja visu
technoloģiju, iedzīvotāju ārstniecību un algas. Reliģiskie simboli
un reliģijas mācīšana skolā bija
aizliegta. Bija tikai viena partija,
kam pakļauti visi informācijas
un saziņas līdzekļi. Valdības un
tās vadītāju kritizētājus stingri
sodīja. Tagad Amerikas valdībai
pieder divas lielas autorūpnīcas,
vairākas lielas bankas un finanču
iestādes. Žurnālisti, kuŗi neatbalsta valdības pausto viedokli, tiek
kritizēti. Valdība tiecas rēgulēt
arī veselības apdrošināšanu. Skolās aizliegti reliģiskie simboli un
pat Ziemsvētku svinēšana. Līdz
ar katru dienu arvien vairāk zaudējam personiskās tiesības un
kļūstam atkarīgi no valsts palīdzības. Mūsu dzimtenē valda
korupcija. Latvijas pavalstniecību var iegūt, pat neprotot latviešu valodu, bet tikai ar grūtībām
latvieši, kuŗi dzīvo ārzemēs. Leģionāru svētku rīkošana tiek
visādi traucēta, bet Rīgas pilsētas
galva Nils Ušakovs ierodas pie
krievu Uzvaras pieminekļa ar
puķēm. Mūsu jaunieši dodas uz
svešām zemēm, jo nevar atļauties dzīvot Latvijā, kur patriotisms nav modē, toties presē tiek
daudzināti pedofilu un geju gājieni. Pienācis laiks mums visiem
atklāti pretoties visam negātīvajam mūsu zemē, aiztāvēt un balsot par tiem, kuŗi atbalsta mūsu
principus un intereses. Domāju,

gada oktobrī no ievainojumiem,
kuŗus guva, piegādājot ēdienu
Daugavmalas aizstāvjiem. Ordenis pēc nāves piešķirts vēl
129 citiem varoņiem 1. šķiras
LKO saņēma pulkvedis Oskars
Kalpaks, Latvijas armijas pirmais
komandieris un leģendārais
strēlnieku vadonis pulkvedis
Fridrihs Briedis.
Visjaunākais LKO kavalieris
bija 14 gadus vecais vidusskolēna
Fridrihs Brikmanis, kas brīvprātīgi iestājās Latvijas armijā
1919. gada oktōbrī un piedalījās
kaujās pret Bermontu. Vecākais
LKO kavalieris bija Fricis Liepiņš – laikā, kad viņš pie Liepājas
drosmīgi piedalījās nocietinājumu ieņemšanā, viņam bija jau
56 gadi.
Runas beigās A. Kursietis aicināja nekad neaizmirst LKO kavalieŗus, viņu uzupurēšanos. Viņi ir izcils paraugs mums visiem,
lai mēs veltītu savu dzīvi un
darbu mēķim, ko pauž Lāčplēša
kaŗa ordeņa devīze: „Par Latviju.”
Sarīkojuma apmeklētāji pēc
A. Kursieša runas ilgi aplaudēja,
jaunietes viņam pasniedza puķes.

Šī gada Indianapoles latviešu
skolas absolventes Maija Inveisa,
Astrīda Kreile un Tija Pūtele
pastāstīja par „Sveika, Latvija!”
ceļojumu pērnvasar un rādīja
attēlus uz lielā zāles ekrāna.
Mūzikālus priekšnesumus Terēzes Inveisas vadībā bija sagatavojušas Maija Inveisa, Roberts
Inveiss, Terēze Inveisa, Astrīda
Kreile un Tija Pūtele, klavieŗpavadījumu spēlēja Kārlis Rūsa.
Sarīkojuma oficiālās daļas beigās
vērojām jauniešu ceļojuma „Sveika, Latvija!” fotografijas, Veltai
Kirchnerei spēlējot klavieres.
DV Indianapoles apvienības
dāmas Ruta Kārkliņa, Nora Ceriņa un Rasma Kancs ar palīgiem
bija sagādājušas cienastu. Bija arī
izloze, kuŗā varēja laimēt daudz
vērtīgu mantu, tostarp vairākas
naudas balvas. Arī šogad pēdējais laimests bija paša DV apvienības priekšnieka skūpsts, ko
laimēja Mārtiņš Pūtelis. Vakara
programmu vadīja Andrejs
Kancs. Pēc vakariņām pie glāzes
miestiņa pārrunas turpinājās līdz
pavēlai vakara stundai.
EVK
Foto: Zigurds Kārkliņš

ALAs rīkotā ceļojuma ,,Sveika, Latvija!” dalībnieces, no kreisās:
Tija Pūtele, Astrīda Kreile, Maija Inveisa

ka to esam parādā mūsu brīvības
cīnītājiem.
Pēc Latvijas himnas priekšnieks iepazīstināja ar svētku
runas teicēju Andri Kursieti.
A. Kursietis dzīvojis Beļģijā, kur
bija aktīvs DV organizācijā, DV
CV loceklis, jaunatnes nozares
vadītājs. A. Kursietis ir militārais
vēsturnieks un sarakstījis 11 grāmatu par dažādiem militāriem
jautājumiem. 1997. gadā viņš saņēmis ungāru Vitéz ordeņa nopelnu krustu par savām grāmatām, kuŗās atspoguļota Ungārijas
bruņoto spēku vēsture. Tagad
viņš dzīvo Milvokos, ir XIII latviešu vispārējo Dziesmu svētku
ASV rīcības komitejas priešsēdis.
Andris Kursietis runāja par
Lāčplēša kaŗa ordeni un tā kavalieŗiem, atgādinot, ka Latvijas
augstākais militārais apbalvojums, Lāčplēša kaŗa ordenis dibināts 1919. gada 11. novembrī ar
devīzi „Par Latviju”. Pagājuši

90 gadu kopš tā dibināšanas, un
īpaši godinām un atceramies
varoņus, vīriešus un sievietes,
kuŗiem piešķirts LKO, atzīstot
viņu drošsirdību un upuŗus mūsu tēvzemes Latvijas labā.
Pirmie ordeņi 1920. g. 13. augustā ar Ministru kabineta lēmumu tika piešķirti septiņiem augstākajiem Latvijas armijas virsniekiem – ģenerālim Pēterim
Radziņam, pulkvežiem Mārtiņam Peniķim, Krišjānim Berķim,
Jūlijam Jansonam un Jānim Apinim; pulkvežleitnantiem Oskaram Dankeram un Jānim Puriņam.
Pavisam izsniegti 2146 LKO,
no tiem 11 I šķiras, 61 II šķiras
un 2074 III šķiras ordeņi.
322 ordeņi izsniegti ārzemniekiem. Starp apbalvotiem ir trīs
sievietes – Valerija VeščunasJansone, Līna Čanka-Freidenfelde un Elza Žiglevica. E. Žiglevicai
ordenis piešķirts pēc nāves –
21 gadu vecā jauniete mira 1919.

Svētku runas teicējs Andris Kursietis

L A S Ī TĀ J U BA L S I S

Jānodrošina mūsu tautas nākotne
Lasot Vītolu fonda gadagrāmatas un darbības apskatus, redzu tik daudz pazīstamu, labestīgu cilvēku sejas! No Latvijas,
Amerikas, Anglijas un citām
pasaules malām! Daudzi esam
dzirdējuši Vītolu fonda aicinājumu ar stipendijām atbalstīt
spējīgus, centīgus, maznodrošinātus jauniešu studijas Latvijas
augstskolās. Mēs esam pateicīgi
fonda dibinātajiem par tālredzību, devību un spējam ar pārliecību un sirsnību modināt at-

saucību šim nozīmīgajam
mērķim.
Ar Vītolu fonda stipendijam
2009./2010. mācību gadā Latvijā
studē 594 jaunieši. Diemžēl šī
mācību gada sākumā 133 centīgu,
apdāvinātu studentu atbalstam
līdzekļu pietrūka. Daudzi arvien
dziļāk iestieg dižķibelē. Lauku
studentiem, kuŗi mācās Rīgas
augstskolās, ar katru mēnesi grūtāk atrast piemērotu mājvietu un
gādāt par dienišķo uzturu. Viņu
likteņi man atsauc atmiņā stāstus

par seno laiku zinību alcējiem,
kuŗi ar cibiņu rokās, vadmalu
drānās ieradās Rīgā, lai Latvijas
gaismas pilīs iegūtu zināšanas.
Arī mūdienu studenti man stāstīja, ka nedēļas pārtiku vedot
grozos no tā jau trūcīgajām vecāku un vecvecāku mājām, lai
Rīgā izdzīvotu. Varbūt mēs, kam
dzīves apstākļi nostabilizējušies,
varam dažiem no viņiem palīdzēt?
Vītola fonda darbinieki strādā
ļoti profesionāli un ar vislielāko

atdevību un sirdsdegsmi. Mēs
esam pārliecināti, ka mūsu
ieguldījums latviešu jauniešos
kalpo Vītolu fonda iecerētajiem
mērķiem. Viņu darbības nozīmīgumu jau vairākus gadus ar
pateicību novērtē arī Latvijā,
piešķiŗot 2006. gadā labākās sabiedriskās organizācijas nosaukumu. Studenti atbalstu augstu
novērtē. Viņu sirsnīgie pateicības vārdi atbalsojas devēju
sirdī. Mūsu pirmā stipendiāte
kādā vēstulē raksta: ,,Kad kļūšu

par ārsti, es arī noteikti atbalstīšu
kādu jauno censoni (par šādu
lēmumu man arī jāpateicas
Jums).”
Ticam, ka viņa savu solījumu
pildīs. Viņai un daudziem citiem tikai mazliet nepieciešams
mūsu atbalsts un kāds laipns
vārds! Ieguldījums mūsu jaunatnē šai kritiskajā brīdī ir
ieguldījums mūsu tautas nākotnei.
Biruta Abula

LAIKS

Helmuts Jānis Brauķis
1910. 4. XI – 2009. 13. X

Losandželosā miris aktīvais
sabiedriskais darbinieks Helmuts
Jānis Brauķis, nesagaidījis savu
99. dzimumdienu. Viņš dzimis
1910. gada 4. novembrī, Valkas
apriņķa Plāņu pagasta Lapiņu
mājās lauksaimnieka Jāņa Brauķa
ģimenē.
Helmuts Brauķis 1931. gadā
beidza Smiltenes valsts ģimnaziju
un iestājās Latvijas Universitātes
Lauksaimniecības fakultātē, studiju laikā strādājot Rīgas pilsētas
satiksmes direkcijā grāmatvedības nodaļā. 1932. gadā viņš
pievienojās studentu korporācijai
Talavija.
1938. gadā Helmuts Brauķis
salaulājās ar studenšu korporācijas Imeria tautieti Ēriku Smitu.
1941. gadā ģimenē piedzima
meita Līga.
No 1938.-39. gadam H. Brauķis
pildīja obligāto kaŗadienestu
Aviācijas pulkā Rīgā un ieguva
kaprāļa dienesta pakāpi.
Latvijas Universitāti ar agronomu gradu viņš absolvēja 1939. gadā. No 1940. līdz 1943. gadam
H. Brauķis strādāja Dzērienu
rūpniecības pārvaldē un bija arī
tās direktors. Pārvaldi pārņemot
vāciešiem, viņš mainīja darbavietu un kļuva par direktoru alus
darītavā ,,Tanheizers”.
1944. gada augustā Ērika Brauķe ar meitu Līgu sāka bēgļu gaitas. Helmuts Brauķis 1. oktobrī
iekāpa kuģī, lai dotos uz Vāciju.
Pēc kaŗa ģimene dzīvoja angļu
okupācijas joslā Raberas ciemā
pie Osnabrikas. 1946. gadā piedzima dēls Jānis.
H. Brauķis vairākus gadus bija
Osnabrikas novada latviešu komitejas loceklis un Husedes pārvietoto personu latviešu komitejas priekšnieks.
Viņš nodibināja un ieguva licenci fotopiederumu un elektropiederumu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības
firmai ,,Stella”, kuŗā nodarbināja
21 latvieti un 12 vāciešu. Firmu
likvidēja 1949. gadā, Brauķu
ģimenei izceļojot uz ASV. Galapunktā, Losandželosā, ģimene
nonāca tieši 18. novembrī. Pirmos pusotrus gadus Brauķi dzīvoja Vitierā (Whittier), H. Brauķis dabūja mechaniķa darbu ložu
rūpnīcā. 1951. gadā ģimene apmetās uz dzīvi Losandželosā.
Tajā pašā gadā viņš sāka strādāt
alus darītavā Acme, vēlāk Lucky
Lager un pēdīgi Miller. Losandželosas piepilsētā Monterey

Park 1954. gadā tika iepirkta ģimenes māja, kur H. Brauķis dzīvoja līdz mūža galam. Brauķi savā mājā uzņēmuši daudzus latviešu māksliniekus, rīkojuši viņiem pieņemšanu, te notika dažādi pasākumi korporācijām.
H. Brauķis pensionējās 1973.
gadā. 1974. gadā mūžībā tika
aizsaukta sieva Ērika. Helmuts
Brauķis 1977. gadā apprecējās ar
Edīti Drustu (dzim. Penčuka).
Arī Edīte ir studenšu koporācijas
Imeria locekle.
Savos spēka gados H. Brauķis
ļoti aktīvi piedalījās latviešu sabiedriski kultūrālā un nacionālpolītiskā dzīvē. Viņš bijis
priekšnieks vai padomes un valdes loceklis Dienvidkalifornijas
latviešu ev. lut. draudzē, latviešu
biedrībā, latviešu skolā, Losandželosas latviešu sabiedriskā
centra iegādes komisijā, Latviešu
nama pārvaldē, Rietumkrasta
latviešu dziesmu svētku padomē,
Baltiešu apvienotā komitejā un
Apspiesto tautu asamblejas latviešu delegācijā. Viņš bija delegāts četros ALAs kongresos,
1963. gadā Ņujorkā 12. kongresa
vicepriekšsēdis. Bijis Rietumkrasta latviešu koncertapvienības Losandželosas nodaļas priekšnieks, Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrības vicepriekšsēdis un ilggadējs kasieris.
Bijis arī atbildīgos amatos savā
mūža organizācijā Talavija un
Dienvidkalifornijas korporāciju
kopā.
Latvijas valsts Ordeņu kapituls
2006. gada 12. oktōbrī Helmutam
Brauķim par nopelniem Latvijas
labā piešķīra Atzinības krusta
Lielo sevišķās pakāpes goda zīmi.
Apbalvojumu svinīgā ceremonijā Rīgas latviešu biedrības Lielajā
zālē Helmuts Brauķis saņēma
2007. gada 27. aprīlī.
Aizgājējam veltītu piemiņas
dievkalpojumu 31. oktōbrī vadīja prāv. Dāvis Kaņeps. Godasardzē pie nelaiķa pelnu urnas stāvēja korporācijas Talavija locekļi.
Sirsnīgus atvadu vārdus teica
visu organizāciju pārstāvji, kuŗās
H. Brauķis savulaik darbojies.
Viņam latviešu sabiedrība bija
ļoti svarīga un latviešu sarīkojumus viņš apmeklēja, kamēr vien
spēja. Meita Līga Kilmane aizveda nelaiķa pelnu urnu uz Latviju,
to apglabās Trikātas kapsētā
dzimtas kapos.
Red.

2009. gada 21. novembris – 27. novembris

Dāvids Ūsis (1965 - 2009)

Ērģeļu mūzika un dziesmas
skanēja lielajā, skaistajā Klīvlandes East Shore United
Methodist baznīcā. Grūti bija
iedomāties, ka šis brīdis nebija
koncerts, bet piemiņas dievkalpojums pāragri mūžībā aizsauktam ērģelniekam Dāvidam
Ūsim.
Dāvids jau no bērnības dienām
rādīja savu lielo mūzikas talantu,
kas visspilgtāk izpaudās viņa ērģeļu spēlē. Viņa vecāki, nojauzdami zēna mūzikālās spējas,
piecu gadu vecumā to ievirzīja
ērģeļu un klavieŗu privātstundās.
Viņa pirmā skolotāja bija Zenta
Vīķe. Blakus šiem instrumentiem Dāvids spēlēja arī klarneti
skolas orķestrī un mācījās harpsikordu un klasisko ģitaru.
Desmit gadu vecumā Dāvids
sāka privātstundas Klīvlandes
mūzikas institūtā, kur viņš pavadīja nākamos deviņus gadus,

mācoties klavieres pie Olgas
Radosavljevičas (Radosavljevich)
un ērģeles pie Adelines Huss un
Karela Paukerta.
Trīspadsmit gadu vecumā Dāvids pievienojās Klīvlandes latviešu baptistu draudzei un jau
tanī pašā gadā kļuva šīs draudzes
ērģelnieks.
Tālāk Dāvida profesionālās ērģelnieka gaitas saistījās galvenokārt ar baznīcas ērģelnieka pienākumiem. Viņš bija ērģelnieks
vairākās Klīvlandes un Klīvlandes
priekšpilsētu baznīcās: vēsturiskajā First Presbyterian, Trinity
Evangelical Lutheran, Grace
Lutheran, Dr. Martin Luther
Lutheran un East Shore Methodist,
visu laiku turpinot savus ērģelnieka pienākumus arī Klīvlandes
latviešu baptistu draudzē. Viņš
bija arī iecienīts koncertērģelnieks
un viņa virtuozo spēli varēja
klausīties gan Latviešu ērģelnieku
ģildes Ērģeļu dienu koncertos un
latviešu baptistu dziesmu dienās,
kā arī uz ievērojamām ērģelēm
Klīvlandes Trinity Cathedral koncertu serijā.
Piemiņas dievkalpojumā mūzicēja ērģelnieki Līga Zemesarāja
(Pēteŗa Vaska „Viatore”), David
Dunkle (Ad Wammes „Miroir”
un Jehan Alain „Intermezzo”) un
Karel Paukert (Leos Janacek
„Postludium”). Solo dziedāja
soprāns Gunta Plostniece (Aaron
Copland „At the River”) un
draudzes koris atskaņoja „Hymn
of Praise” (Natalie Sleeth). Draudze vienojās korāļos latviešu un
angļu valodās.
Atvadu vārdus teica vietējās
draudzes mācītāja Jan Yandell ,

Latviešu luterāņu draudzes mācītāja Dr. Sarma Eglīte, latviešu
baptistu draudzes mācītājs
Dr. Pauls Barbins un bijušie kollēgas Dr.Carroll Meyer un David
Novak. Māsīca Karina Andersone
lasīja vecāku atmiņas un māsa
Debby Taylor 23. Psalmu no
Svētiem rakstiem.
Pārsteidzoša bija ziņa par Dāvida nāvi. Atminos viņu kā kollēgu un arī kā draugu. Daudz
stundu pavadījām telefona sarunās, tērzējot par angļu himnodiju, slavenām pasaules ērģelēm un katedrālēm, Tālivaldi
Deksni, mūsu mīļākiem un nemīļākiem vokāliem solistiem,
Viktoru Baštiku, un Dāvida mīlestību uz saviem vecākiem. Šie
bija temati, par kuŗiem viņš domāja un kam viņš vēlējās sev
domu biedrus. Dažreiz šīs sarunas ievilkās pāri pusnaktij, kad
mans vīrs tās maigi pārtrauca.
Pēdējo reizi satiku Dāvidu šinī
pavasarī gadskārtējā Latviešu
baptistu dziesmu dienā, kas šoreiz notika Klīvlandē. Kā vienmēr, Dāvids bija izcils ērģelnieks – pavadītājs mūsu kora
dziesmās, sevišķi Viktora Baštika
„Pateicības kantātē”. Koncerta
beigās klausījāmies Dāvida majestātisko, meistarīgo postlūdi un
jūsmīgi aplaudējām.
Ja debesīs ir ērģeles, un es ticu,
ka tās tur ir, eņģeļi ir sapulcējušies
ap Dieva troni, lai klausītos Dāvidu spēlējam, un viņu aplausi
ievada Dāvidu debesu mājās.
Gunta Plostniece,
latviešu baptistu koŗu
apvienības priekšniece

Foto: Imants Urtāns
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com
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L AT V I E Š I K A NA DĀ
2009. 15. 11.
Daudzpusīgi valsts
svētki Montrealā
M. Štauvers

Valsts svētku
svinēšana bija
plaša, labi apmeklēta, un tajā valdīja draudzīga gaisotne.
To ievadīja Staņislava Jerumaņa pirmā
publiskā gleznu izstāde Latviešu
sabiedriskā centra Kamīna zālē.
Skati atklāja Latvijas goda konsuls Kvebekā Roberfts Klaiše.
Mākslinieks īsumā pastāstīja, ka
gleznošanu uzsācis pirms četriem
gadiem 83 gadu vecumā. Bija
skatāmas 20 gleznas, kas gleznotas ar akrila krāsām vai eļļā. Visās
bija attēloti dabas skati. Kā atzinās
pats mākslinieks, liela daļa bija
viņa paša fantazijas augļi. Reti
bija dabā noskatītas ainavas.
Jerumanim īpaši patīk gleznot
ūdens variācijas, kuŗās viņš jau
apguvis sava veida meistarību.
Gleznu apskatei bija atvēlēta pusstunda. To izmantoja vismaz 50
skatītāji. Vēlāk svētku dalībnieki
to varēja darīt starpbrīžos un
vernisāžas laikā, nogaršojot arī
dažādus sierus un vīnogas un
uzdzeŗot glāzi vīna. Mākslinieks
savu skati vedīs tālāk uz Šerbrukas universitāti, kur tā iegūs
jaunu skatītāju un vērtētāju saimi.

su visdārgāka un svētāka manta – Latvijas zeme visā savā krāšņuma un daiļumā un kuŗu gadu
tūkstošus ir kopusi un minusi latviešu tauta. Dzīvojiet Latvijai!
Par to sakām Tev paldies, Jāni Tēraud, un solāmies to pildīt, kā nu
mēs katrs to spēsim. Latviešu
sabiedriskais centrs ir mūsu gaismas pils! Un mēs ceram un
lūdzam, lai tas tā būtu vēl daudzus gadus.” Šajā brīdī klāt bija
J. Tērauda atraitne Karina, dēls
Jānis un māsa, un tā nu šī gada
Valsts svētku sarīkojums varēja
notikt centra Jāņa Tērauda zālē.
Svētku akta daļu vadīja Jānis
Mateus, karogu ienesa un iznesa
Daugavas vanagi Jānis Verners
un Konstantīns Čaks. Īsā uzrunā
J. Mateus lūdza atcerēties agrāk
ieceļojušos K. Lazdiņu, Špīlbergu
ģimeni un V. Pētersoni, kas
četrdesmito gadu beigās sagaidīja latviešus Montrealā un gādāja par viņu izvietošanu, palīdzēja darbu meklēšana utt. Un
atzīmēja, ka mums kaut kas līdzīgs būtu veicams arī ar tagadējiem ieceļotājiem Montrealā.
Diakons D. Demandts savā svētbrīža uzrunā minēja dažādus pozitīvus piemērus par to, kā latvieši
Latvijā šobrīd skatās nākotnē
pašreizējos krizes apstākļos, aicinot meklēt lietas un pasākumus,
ar kuŗiem varam lepoties..
Svētku runu teica Latvijas
vēstnieks Kanadā Marģers
Krams. Viņš turpināja D. Demandta pasākto domu, savām
pārdomām par piemēru ņemot

Goda konsuls R. Klaiše un gleznotājs St. Jerumanis

Pirms Valsts svētku akta un
programmas notika centra sarīkojumu telpas pārdēvēšana par
Jāņa Tērauda zāli, centra dibinātāja un izveidotāja vārdā. To
turpmāk rotās īpaša plāksne,
kuŗas atklāšanu vadīja centra
priekšnieks Andrejs Vītols. Še
īsu uzrunu teica M. Štauvers:
„Jāņa Tērauda plāksnes atklāšana ir mirklis, kas atsauc atmiņā
mūsu pieredzi šajā namā, mūsu
mazajā Latvijā. Šodien mēs pateicamies Jānim Tēraudam par
viņa pašaizliedzigo lomu un darbu Latviešu sabiedriskā centra
Montrealā veidošanā. (..) Šajā
mirklī Jānis Tērauds ir mūsu vidū
un caur manām lūpām aicina:
Strādājiet un dzīvojiet savām
ģimenēm; strādājiet un dzīvojiet
mūsu mazajai Latvijai Montrealā, dzīvojiet latviešu tautai un
Latvijai. Valstij, kuŗai pieder mū-

hokeja nozīmi tagadējā sadzīvē.
Tas esot ieguvis slavas aureolu.
Bet arī hokejā ne vienmēr ejot
gludi. Un tāpēc mums pašiem
esot pa reizei jāpavaicājot: ko
varam mācīties paši no sevis. Vai
nebūtu svarīgi noticēt pašam
sev? „Latvieši vienmēr pratuši
cīnīties,” viņš teica, „mēs nedrīkstam noslidot no laukuma
un padoties!” Runātājs mudināja
populārizēt Latviju kā uzņēmēju
(biznesa) valsti, kuŗai ir daudz
priekšrocību, kā valodas, izglītība
un izpratne un zeme, kuŗai ir
plaša vēsture. Rīga joprojam esot
skaista un interesanta pilsēta. Tā
pieteikusi savu kandidatūru Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam 2014. Gadā, un Rīga to
esot pelnījusi. „Hokejs ir komandas spēle, un tas nozīmē, ka spēles laukumā mēs neesam vieni.
Ar mums kopā ir partneŗi – ES

Apbalvojumu saņēmēji – no kr. Imants Steprāns, Staņislavs
Jerumanis, Elmārs Bārdiņš, Alberts Caune

un NATO dalībvalstis un Starptautiskais valūtas fonds. Pēdējā
laikā Kanadā ieradušies krietns
skaits Latvijas pilsoņu, lai iegūtu
jaunu pieredzi, apgūtu jaunas
iemaņas un piedzīvotu jaunus
iespaidus. Visas 400 paredzētās
atļaujas ersot izsniegtas. Mēs šos
ļaudis varam sastapt Toronto,
Vankuverā, Kalgarijā, Otavā un
arī Montrealā. Lai kāda būtu
jaunatbraucēju ierašanās motivācija, viņi ir latviešu tautas daļa.
Vēstniecība pievērsīs lielu uzmanību darbam ar jauniebraucējiem, mūsu mērķis ir viņus nepazaudēt. Svarīgi ir ne tikai uzvarēt, bet arī izmantot cīņā
iegūto pieredzi un mākas. Tas
viss ļāvis mūsu tautai nonākt pie
18. novembŗa. Svarīga ir tautas
vienotība, mērķa apziņa, ticība
saviem spekiem un cerība.
Latvijai nākamais gads būs ne
vien grūts, bet arī ļoti nozīmīgs.
Jau šobrīd ir vērojama Latvijas
ekonomijas stabilizācija, tā nozīmēs jaunu augšupeju. Latvijā ir
atvērta ekonomija un tā pozitīvi
reaģēs uz pārmaiņām. 2. oktobrī
notiks Saeimas vēlēšanas. Aicinu
Jūs visus tajās piedalīties, lai
Latvija jūt, ka Kanadā ir Latvijas
pilsoņi, kam ir ko teikt. Lūdzu
izpildīt īpašu aptauju, ko vēstniecība sadarbībā ar LNAK ir
pasākusi, lai uzzinātu jūsu vēlmes. Organizācijām ieteikumi
būtu jāievēro un jāizmanto
priekšvēlēšanu sanāksmēs. Priecājos, ka mūsu vidū šodien ir
mūsu Atmodas iedvesmotāja
Ieva Akuatere. Sveicu jūs Valsts
svētkos!”
LNAK pārstāvis Montrealā
A. Vītols paziņoja PBLA balvas
saņēmēju – L. un V. Muižnieku
vārdus un citus apbalvojumu
ieguvējus. LNAK Goda raksts
piešķirts Imantam Steprānam.
DV Montrealas nodaļas priekšnieks pasniedza 3 DV apbalvojumus. Lielāko no tiem – DV
nozīmi zeltā saņēma darba rūķis
Elmārs Bārdiņš, DV CV atzinības
rakstu – Staņislavs Jerumanis un
DV KV Atzinības rakstu –
Aberts Caune.
Aktā
pulcējušos
100
dalībniekus sveicināja Lietuvas
goda konsuls Kvebekā Arunas
Staskevičius. Tad visi vienojās
Valsts himnas dziedāšanā.
Viešņa Ieva Akuratere ģitaras
pavadījumā dziedāja Leonīda

Breikša „Lūgšanu”. Dzirdējām
Latvijas Valsts prezidenta Valža
Zatlera uzrunu latviešiem
ārzemēs video lentē, kas tika
pārraidīta no Rīgas pils torņa.
Svētku otrajā daļā koncertēja
Ieva Akuratere, viņas dēls Matīss
un Ilze Grunte. Latvijā iecienīto
mūziķu sniegumā bija piecpadsmit dziesma ar dažādu dzejnieku tekstiem. To vidū Ritmaņu
„Palīdzi, Dievs”, tad vēl „Uguns
dzinējs”, „Zaļā dziesma”, „Vanags”

dušies 22 dalībnieki, par dažiem
vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Sarīkojumu atklāja priekšnieks
V. Paegle, nolasīdams dažus dzejoļus un teikdams lūgšanu. Ar
klusuma brīdi pieminēja aizsaulē
aizgājušo biedru – Jāni Ezerosi.
Īsu svētku runu teica M. Štauvers. Tajā viņš pieminēja faktu,
ka savā laikā Kvebekas provincē
pastāvējušas divas DV nodaļas.
Otra bijusi Norandā, zeltraču
pilsētā, kur daudzi latvieši (180)
strādājuši uz līguma. Tā pastāvējusi īsu laiku, bet bijusi aktīva
līdz laikam, kad pēc kontrakta
beigām lielākā daļa biedru devušies uz citiem latviešu centriem. Pārējo programmas daļu
aizpildīja ciemiņš no Latvijas
Andrejs Edvīns Feldmanis, kas
pastāstīja pa Latvijas okupācijas
mūzeja Video un kinofonofoto
krātuvi, ko viņš vada. Viņš
darba vizītē Kanadā pavadījis
ilgāku laiku un savācis vairākus
desmitus interviju dažādās
pilsētās. Parādīja arī videolenti,
kuŗā intervijas deva vairāki
Latviešu partizāni Kurzemē, kas
tur bija darbojušies pēckaŗa
gados. Vanadzes bija gatavojušas mielastu – desiņas ar skābiem kāpostiem un rudzu
maizes šķēli, kas visiem garšoja
teicami..

No kreisās – Matīss Akuraters, Ieva Akuratere, Ilze Grunte

un citas. Programmas noslēgumā
vēl bija pateicības dziesma saimniecēm un desmitiem pantu gaŗā
tautas dziesma „Bēdu manu, lielu
bēdu”, kuŗā līdzi dziedāja visa
plašā klausītāju saime. Nav šaubu, ka šis montrealiešiem bija
sen gaidīts kulturāls notikums,
un par to esam bezgala pateicīgi.
Sekoja vakariņas, kuŗas varēja
apzīmēt par miljonaru viesībām
kādā lielā un pazīstamā viesnīcā.
Bija patīkami mieloties pie tik
bagātīga galda. Liela bija arī dažādo vīnu izvēle. Par to rūpējās
J. Verners. Sarīkojumā valdīja
neiedomājami jauka svētku noskaņa.

DV Montrealas
nodaļa svin 59 gadu
pastāvēšanu

DV Montrealas nodaļa dibināta
1950. Gadā, un tās pirmais
priekšnieks bija plkv. Aleksandrs
Tirzītis. Kopš tā laika gada svētki
atzīmēti gandrīz vai katru gadu.
Apaļos gados plašā apmērā, pārējos – mazākos saietos. Šā gada
svinībās notika 7. novembrī Latviešu centrā, un tajās bija iera-

Pensionāru apvienības kārtējā
sanāksme 12. novembrī bija pulcinājusi 34 dalībniekus. To atklāja priekšnieks V. Paegle, nolasīdams dzejoļus un teikdams
lūgšanu. Ar klusuma brīdi pieminēja Lāčplēšus. Par Lāčplēšu
dienas svinībām Latvijā stāstīja
A. Caune un M. Štauvers. Pēc
tam visi dziedāja Valsts himnu.
Biedrzine Ilga Strautiņa pasniedza apsveikumu kartītes
7. novembrī dzimušajiem jubilāriem – Kārlim Timermanim,
Vijai Jerumanei, Georgam
Strautiņam, Edvīnam Skapstam
un Augustam Pušpuram. Visi
parakstīja īpašu 100 gadu jubilejas kartīti Lindai Karlsonei, kas
lielo dienu bija sagaidījusi 7. novembrī. Saimnieces bija sagatavojušas falšo zaķi ar salātiem,
kartupeļiem un sēņu mērci. Tad
M. Štauvers sniedza savu regulāro ziņojumu par jaunajām pozivajām ziņām Latvijā. Sekoja
kūku un saldo maizīšu galds.
Visi priecājas par skaisto „indiāņu vasaras” laiku, kas šogad
atnācis gandrīz par mēnesi vēlāk
nekā citus gadus. Nākamais saiets notiks 10. decembrī plkst. 13
Jāņa Tērauda zālē, centrā.
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Nāciet sadziedāt,
saspēlēt un sadancot!
Ar tādu saukli notika Dziesmu
svētku atskaņas koncerts, kas izskanēja Otavas Miera draudzes
namā 24. oktobrī. Bija sabraukuši

aiz mežiem”, kas veltītas XIII
Latviešu Dziesmu svētkiem Hamiltonā un pierāda arī to, ka
dziesma un Dziesmu svētki nav

2009. gada 21. novembris – 27. novembris

ADVENTA KONCERTS
Svētdien, 2009. gada 6. decembrī, plkst. 10:00 no rīta
tiek rīkots Ņujorkas Latviešu koŗa Adventa koncerts
Jonkeru dievnamā
254 Valentine Lane, Yonkers, NY
Programmā:

Viktora Baštika kantāte,
„Ziemsvētkos...” un
Ilonas Rupaines kantāte, „Nosapņotie Ziemassvētki” un
Arnolda Šturma „Modālā svīta” flautai un stīgu orķestrim
Piedalās:

Laila Liepiņa - soprāns
Laura Padega Zamura - kokle
Ņujorkas latviešu koris un Bronksas kamerorķestris,
Andrejs Jansons - diriģents
dziedātāji un dejotāji no Toronto,
Montrealas un Otavas, lai vēlreiz
izjustu aizgājušās vasaras Dziesmu svētku noskaņu, kā arī sniegtu mūzikālu ieskatu tiem Otavas
latviešiem, kas nevarēja būt klāt
pašos svetkos.
Koŗa dziedāšanai latviešu tautas vēsturē ir bijusi nenovērtējama
nozīme, – tā ir stiprinājusi tautas
vienotību, vairojusi tautas gara
spēku un valodu, tuvinājusi tautiešus no visām pasaules malām
un katrreiz apliecinājusi latvietību.
Koncertu ievadīja Otavas latviešu skolas bērnu koris un koklētāju ansamblis, atskaņojot trīs
latviešu tautasdziesmas un
B. Skultes „Ganiņu deju”. Dzidrās
un jaunavīgās bērnu balsis
iepriecināja publiku un deva
pārliecību, ka aug paaudze, kas
turpinās mūsu senču tradicijas,
aizvien iesaistot jaunu dziedātāju
un koklētāju audzi.
Sekoja kopkoŗu priekšnesums,
ko ievadīja „O Canada” un
„Dievs, svēti Latviju”. Kopkori
veidoja Toronto kamerkoŗa
Dzirksts un Umurkoŗa dziedātāji,
Montrealas Atbalss, Otavas dziedatāju ansamblis un atsevišķi
dziedātāji no Halifaksas un Otavas diriģentu Vizmas Maksiņas,
Jāņa Beloglazova (Toronto),
Andreja Vītola (Montreala) un
Lailas Dabous (Otava) vadībā.
Klavieŗu pavadījumus spēlēja
pianiste Helēna Gintere (Toronto). Programmā tika izvēlētas
pašas izteiksmīgākās un skanīgākās dziesmas no Hamiltonas
Dziesmu svētku repertuāra:
J. Nor viļa „Dziesmu kalnā”,
J. Graubiņa „Trīcēj kalni, skanēj
meži”, E. Melngaiļa „Senatne”,
J. Mediņa „Tev mūžam dzīvot,
Latvija” un, protams, J. Vītola
„Gaismas pils”.
Kā vienmēr, publikas atsauksmi ieguva G. Ordelovska „Es biju
māmiņai viena pati meitiņa” un
mūsu pašu mājas komponistu
tautasdziesmu apdares; – J. Beloglazova „Trīs rītiņi saule lēca”
un Juŗa Ķeniņa „Aiz purviem,

tikai senās pūra lādes pārskatīšana, bet arī jaunas skaņas un
jaunu darbu radīšana, tadējādi
apliecinot, ka tautas radošais gars
ir dzīvs un plaukstošs.
Pēc pirmās koncerta daļas, pateicoties akustiski bagātajai Miera
draudzes nama baznīcas zālei,
dziedātāju emocionālais pacēlums tika liegi izšūpots dziesmā
„Pūt, vējiņi”. Koncertu turpināja
Tautasdeju uzvedums baznīcas
apakšējā stāva zālē. Bija sabraukuši dejotāji no Toronto Daugaviņas un Diždancis, Montrealas
Ačkups un pašmāju Spīdola. Cieši
sarūmējušies skatītāji apkārt deju
grīdai ar lielu interesi vēroja jauniešu uzstāšanos. Katram dejotāju ansamblim piemita savs raksturs, temps un grācija. Krāšņie
tautastērpi vizuļoja Latvijas novadu krāsās. Jauniešu dejās bija
jūtams milzīgs enerģijas lādiņš
un lepnums par latvisku dejas
soli un tautastērpu, kas mūs izceļ
un liecina par mūsu tautas
kultūras milzīgo bagātību. Nez
vai deja būtu tikpat skaista, ja
dejotāji nebūtu tērpušies tautastērpos? Koncerta noslēgumā uzstājās Toronto Daugaviņas dejotāji, aizraujot publiku „Audēju
dejas” straujajā virpulī, ko skatītaji uzņēma ar sajūsmu un, kājās stāvēdami, aplaudēja un izlūdzās to atkārtot vēlreiz! Kaut
arī dejotāju muguras bija slapjas,
deja tika nodejota vēlreiz ar tikpat lielu atdevi un dejas prieku!
Sekoja saviesīgs vakars ar skābiem kāpostiem un desiņām, un
„Tērvetes trubadūriem”, ļaujot arī
izvingrināt kājas visiem sabraukušajiem dziedātājiem, klausītājiem un skatītājiem.
Lai arī turpmāk mūs vieno
latviskā dziesma un deju solis!
Paldies Otavas latviešu biedrībai
par viesmīlīgo uzņemšanu un
lielisko ideju, ko turpinās arī
Toronto Dziesmu svētku biedrība, organizējot līdzīgu pasākumu
14. novembrī Toronto Latviešu
centrā, uz kuŗu tiek aicināti visi
dejot un dziedāt gribētāji.
H. Gintere

Olģerta Dīķa grāmatnīca
6571 Clines Chapel Rd. Waverly, OH 45690
Tālr. 740-947-2568

*Visi laipni aicināti lejas zālē pēc koncerta uz Adventa mielastu!*
Ieeja $25.- par koncertu un mielastu
Bērniem līdz 12.g.v. ieeja brīva
Varēsiet iegādāties svētku dāvanas pie Ziemeļnovada dāmu
komitejas grāmatgalda.

2009. gada 21. novembris – 27. novembris

LAIKS

Pērk Latvijas ordeņus,
medaļas, krūšu zīmes,
armijas foto,
dokumentus.
Arī ordeņu foto un
dokumentu kopijas
publikācijai par LV armiju.
+371 29459430
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IK GAS PIEC IEM
JAUNI

IERAKSTI!

raimriga@gmail.com
a.k.1, Riga-1
LV 1001, Latvija
2008. gada 18 .novemb a turneja Latvij,
kop ar populriem brnu ansamb iem

MEIJA & ASSOCIATES
Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068
janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

Profesionāla masiere meklē
aukles vai pieskatītājas
darbu ģimenē.
SILVIJA70@INBOX.LV

Dāvana svētkiem!

TRĪS NO PĀRDAUGAVAS
3 CD komplekts: 70 dziesmas
Pasūtināt: Vilnis Baumanis
15542 Ambiance Drive
North Potomac, MD 20878
Cena ar piesūtīšanu ASV: $28.00; Kanadā: US $30.00

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

25 populrks melodijas no
ansamb a dziesmu p ra

CD var ieg d ties:
(Mrs.) Ilze Ievns
One Wheaton Ctr., #1912
Wheaton, Illinois 60187
iievans@aol.com

Katrs CD: $15 USD

eki rakstmi uz vrda: Ilze Ievns

LAIKS

22

2009. gada 21. novembris – 27. novembris

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
• 21. novembrī plkst. 9.00
draudzes rudens dārza talka. Lūgums ņemt līdzi grābekļus, darba
cimdus un, ja iespējams, dzelteno
narcisu sīpolus. Pusdienās būs
pica. Talciniekus sirsnīgi aicina
Dārza komiteja.
• No 25. novembŗa līdz 29. novembrim Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) kongress. Informācija: un www.alja.
org un www.57bostonaskongress.
info
• 6. decembrī no plkst. 12. līdz.
3.00 Bostonas Trimdas draudzes
Ziemsvētku tirdziņš Trimdas
draudzes namā (58 Irving Street,
Brookline, MA). Siltas pusdienas,
daiļamatniecības izstrādājumi,
rotas, grāmatas, Ziemsvētku kartītes, cepumi, piparkūkas, medus
u. c. Galdiņi piesakāmi, zvanot
vai rakstot Katrīnai Veidiņai,
tālr.: 978-697-0160; e-pasts:
Veidins.k@neu.edu
FILADELFIJA (PA)
• 1. decembrī plkst. 11.00
Filadelfijas pensionāru kopas
saiets Brīvo latvju biedrības telpās. Programmā valdes ziņojumi, pārrunas par jaunākajiem
notikumiem, dzimumdienu svinēšanu un kafijas galdu. Viesi
arvien laipni gaidīti.
GRANDRAPIDI (MI)
• 30. novembrī plkst. 1.00 pensionāru saietā Elizabete Vitande
stāstīs par veselības aprūpi.
• 6. decembrī pēc dievkalpojuma Ziemsvētku sarīkojums.
• 13. decembrī plkst. 11.30
vanadžu Ziemsvētku tirdziņš
latviešu biedrības namā.
DENVERA (CO)
• 5. decembrī no plkst. 10.00
līdz 3.00 un 6. decembrī no plkst.
10.30 līdz 1.00 Ziemsvētku tirdziņš latviešu kultūras centrā.
Abas dienas būs siltas pusdienas
no plkst. 11.00. Varēs iegādāties
tautiskus izstrādājumus, svētku
dāvanas un dažādus gardumus.
Pārdevējus lūdzu pieteikties, zvanot vai rakstot Ingrīdai Lēvenšteinai, tālr.: 303-424-4124,
e-pasta adrese: ilevensteins@
comcast.net vai zvanot Valdai
Lēvenšteinai, tālr.: 303-4223452.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 6. decembrī Ziemsvētku tirdziņš latviešu namā
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267. DK
LB Informācijas biļetens tīmeklī:
www.biletens.com
MILVOKI (MN)
• No 20. novembŗa līdz 22. novembrim Tautību svētki State
Fair telpās.
• 3. decembrī plkst. 11.00 pensionāru kopas sanāksme. Ernesta
Brusubārdas III ģimenes mūzikāli priekšnesumi.
• 3. decembrī plkst. 6.30 piparkūku cepšana kopā ar jauniešiem.
• 5. decembrī Daugavas Vanagu
Ziemsvētku eglīte.
• 12. decembrī plkst. 12.00
draudzes un Milvoku Pulkv.
Kalpaka skolas Ziemsvētku eglīte.
MINEAPOLE (MN)
• 17. decembrī no plkst. 2.00
līdz 5.00 sarunu grupas ,,Dialogs”

sanāksme Barnes & Noble grāmatnīcas telpās Har Mar
iepirkšanās centrā, St. Paulā. Aktuālākie temati: veselības aprūpe
Latvijā, 10. Saeimas vēlēšanas
2010. gada 2. oktōbrī, kā LR
pavalstniekiem ārzemēs piedalīties vēlēšanās u. c. Visi laipni
aicināti.
ŅUJORKA (NY)
• 5. decembrī no plkst. 12.00
līdz 5.00 vanadžu Ziemsvētku
tirdziņš DV namā Bronksā. Varēs iegādāties Ziemsvētku dāvanas, mieloties ar latviskām pusdienām, nogaršot Latvijas alu,
iepazīties ar citiem Ņujorkas latviešiem.
• 6. decembrī Salas baznīcā
(4 Riga Lane, Melville, NY) pēc
dievkalpojuma, kas sāksies
plkst. 10.30, Ziemsvētku tirdziņš
lejas telpās – darbosies grāmatu
un daiļamatniecības galds, varēs
nopirkt piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, dzeltenmaizi, putraimdesas, pelēkos zirņus, Laimas šokolādes, rotas, grāmatas,
keramiku. Būs pusdienas un
izloze. Ielūdz Longailendas novada dāmu komiteja laipni aicināti.
6. decembrī plkst. 10.00 Adventa koncerts Jonkeru baznīcā. Programmā: Viktora Baštika kantāte “Ziemsvētkos...” un
Ilonas Rupaines Ziemsvētku
kantāte “Nosapņotie Ziemassvētki”, un Arnolda Šturma “Modāla svīta” flautai un stīgu orķestrim. Piedalās Laila Liepiņa,
soprāns, Laura Padega Zamura,
kokle, Ņujorkas latviešu koris,
Bronksas kamerorķestris, Andrejs Jansons, diriģents. Pēc koncerta svētku mielasts. Ieejas maksa, ieskaitot mielastu: $25.
SAGINAVA (MI)
• 5. decembrī plkst. 2.00
tradicionālais SLK dāmu rīkotais
Ziemsvētku tirdziņš draudzes
sabiedriskās telpās. Būs iespēja
iegādāties dāvanas Ziemsvētkiem; pakavēties pie tases kafijas
un cepumiem. Gūsim svētku sajūtu, dziedot Ziemsvētku dziesmas un uzklausot Ziemsvētku
vēsti.
SANFRANCISKO (CA)
• 21. novembrī plkst. 1.00
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojums draudzes nama 425
Hoffman Ave; svētku runu teiks
Eiropas Parlamenta deputāte
prof. Inese Vaidere. Koncertā
piedalīsies Ziemeļkalifornijas
latviešu koris diriģentes Zintas
Zariņas vadībā un kamermūzikas trio – flautiste Ieva Rubene,
vijolniece Laima Martinska, pianiste Zinta Zariņa Ieeja $10; studentiem un bērniem ieeja brīva.
VAŠINGTONA (DC)
• Līdz 24. novembrim AFI EU
Film Showcase festivalā Silver
Theatre and Cultural Center
(8633 Colesville Road Silver
Spring, MD 20910) izrādīs filmu
,,Klucis. Nesaprastais latvietis”
(Klucis: The Deconstruction Of
An Artist). Seansu laiki: 22. nov.
plkst. 9.45; 23. nov. plkst. 9.30.
• No 13. novembŗa Latvijas
vēstniecībā ASV (2304 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20008) darbdienās no
plkst. 10.00 līdz 5.00 un nedēļas
nogalē no plkst. 10.00 līdz 4.00
var apskatīt Latvijas mākslinieces
Agijas Auderes darbu izstādi.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
21. novembrī plkst. 10.00
Biedrības territorijas sakopšanas
talka, kurā paredzēts apgriezt apkārtējos kokus un krūmus. Gaidīsim stiprus un darbīgus vīrus!
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas draudze: 22. nov. mirušo
piemiņas dievk. ar dievg. 29. nov.
adventa pirmās svētd. dievk. ar
dievg. 6. dec. dievk., pēc dievk.
Ziemsvētku tirdziņš. 13. dec.
dievk., pēc dievk. draudzes
Ziemsvētku eglīte. 20. dec. dievk.
ar dievg. Dievk. sākas plkst.
11.00. 24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku vakara dievk.
25. dec. plkst. 11.00 dievk. ar
dievg. 27. dec. dievk. nebūs.
31. dec. plkst. 3.00 Vecgada
vakara dievk. ar dievg. Māc. Jogita Mingina.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 22. nov. plkst. 3.00
Lankasterā Latvijas valsts dibināšanas atceres un mirušo piemiņas dievk.; programma un
kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis, un
māc. Dr. R. Ziedone.
• Čikāgas katoļu kopa: 27. dec.
plkst. 12.00 dievk., veltīts Kristus
dzimšanai un 2010. gada ieskaņai Immaculate Conception
baznīcā (7211 W.Talcott Ave.).
• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut.
dr. (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI): 22. nov.
mirušo piemiņas dievk. ar dievg.
29. nov. adventa 1. svētd. dievk.
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc.
diakons F. M. Sīpols, tālr.: 248433-3435 ; ērģ.: Dr. Silvija Lizlova,
Laila Upīte un Aija Greiema.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA

19073, tālr.: 610-353-2227):
22. nov. mirušo piemiņas dievk.
ar dievg. 29. nov. adventa
1. svētd. dievk. 6. dec. adventa
2. svētd. dievk. Dievk. sākas
plkst. 11.00. Vilmingtonā 6. dec.
dievk. plkst. 3.00; pirms dievk.
plkst. 1.30 kafijas galds
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: 22. nov., 6. dec 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.: 269-6374847; kabatas: 269-214-1010;
e-pasts: ilzego@comcast.net
Kalamazū latviešu ev. lut.
Apvienotā dr., māc. B. Puiķe:
22. nov. plkst.10.00 Mirušo
piemiņas dienas dievkalpojums
ar dievgaldu. Sadraudzības kafija. 29. nov. plkst. 10.00 pirmā
Adventa svētdiena dievkalpojums ar dievgaldu . Sadraudzības
kafija. Bībeles stundas 4. nov.
plkst.15.00. Ciemā Latvija 18. novembrī plkst. 16.00. Piparkūku
talka draudzes sabiedriskas telpās 3. un 5. nov. plkst. 9.00. Katru otrdienu plkst.10.00, izņemot
3. novembri, vingrošana draudzes sabiedriskās telpās.
• Klīvlandes Apvienotā ev.
lut. dr. (1385 Andrews Avenue,
Lakewood, OH): 22. nov. mirušo
piemiņas dievk. Māc. Dr. S. Eglīte. 29. nov. dievk. viesmāc.
Dr. Pauls Barbins.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 22. nov. mirušo piemiņas
dievk. ar dievg. 29. nov. adventa
1. svētd. dievk., pēc dievk. pensionāru eglītes sarīkojums. 6. dec.
dievk. Prāv. D. Kaņeps. 13. dec.
dievk. vadīs māc. A. Ozoliņš,
Dievk. sākas plkst. 11.00.
• Milvoku lat. ev. lut. dr.:

22. nov. mirušo piemiņas dievk.
ar dievgaldu. 29. nov. adventa
pirmās svētd. dievk. 1. dec.;
plkst. 7.00 padomes sēde. 6. dec.
adventa 2. svētd. dievk. ar dievg.
10. dec. plkst. 10.00 Bībeles
stunda; pēc tās pensionāru biedrības eglīte. Visi rēgulārie dievk.
sākas plkst. 10.00.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 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.
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.: 22. nov. plkst.
11.00 draudzes dievnamā Īstbransvikā Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
29. nov. plkst. 11.00 Mūzikas un
meditācijas dievkalpojums ar
flautistes Indras Ozolas piedalīšanos draudzes dievnamā Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick); I Adventa svētdiena.
Visi aicināti. Dievkalpojumus
vada māc. I. Pušmucāne-Kineyko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
22. nov. Jonkeru bazn. plkst.
10.00 mirušo piemiņas dienas
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10.30 mirušo
piemiņas dienas dievk. ar dievg.,
māc. L. Saliņš. 29. nov. Jonkeru
bazn. plkst. 10. 00 adventa
1. svētd. dievk., māc. Saivars;

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs un vectēvs

KONRĀDS GRIĶĪTIS
dzimis 1917. gada 28. jūlijā Rīgā,
miris 2009. gada 15. oktobrī Rīgā
Mīļā atmiņā viņu paturēs
Tuvāk pie Dieva kļūt, Sirds ilgojas!
DĒLS ANDREJS AR ELIN
Kad spēks un spirgtums zūd, Birst asaras,
MAZDĒLI ERIK AR KAREN BAILEY,
Tad viena cerība Vēl mani mierina:
Tuvāk pie Tevis, Dievs, Tuvāk aizvien! ALEXANDER AR MARGARET UN NIKOLAS

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais onkulis

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

Tā gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Mīļā atmiņā viņu paturēs radi ar savām ģimenēm
KRUSTMEITA AIJA VIJUMS
GEORGS UN VOLDEMĀRS NARIŅI UN RASMA NARIŅA KARIŅA
ILMĀRS UN OJĀRS ĀRSTI
MARUTA RATERMAN UN INESE BRIGHT
DAGNIJA DOMBROVSKIS BĒRZIŅŠ UN VALDIS DOMBROVSKIS
JURIS ŪDRIS UN ILZE DIONIS, JOLANTA LŪSIS AUSTRĀLIJĀ
JĀNIS JANSONS UN TOMS KĻAVENIEKS AUSTRĀLIJĀ
MARKS KĻAVENIEKS LATVIJĀ
MĀSĪCA ALEKSANDRA VILDE UN LAIMA KALNIŅA BANKINA
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DIEVKALPOJUMI
Salas bazn. plkst. 10.30 adventa
1. svētd. dievk, māc. L. Saliņš.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 21.
nov. plkst. 12.00 Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk. ar
dievg.; pēc dievk. svētku programma sarīkojumu telpās.
9. dec. plkst. 12.00 Ziemsvētku
dievk. Grace Lutheran Church

(3993 Park Boulevard, San Diego,
CA 92116), prāv. D. Kaņeps; pēc
dievk. kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster

Groves, MO 63119), māc. A. Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.net
Sv. Pētersburgas latviešu ev.
lut. dr.: 22. nov. plkst. 14.00
Mirušo Piemiņas dienas dievka-

lpojums. 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.: 22. nov. plkst. 11.00

mirušo piemiņas dievk. ar dievg.;
plkst. 4.00 svecīšu vakars Rock
Creek kapsētā. 29. nov. plkst.
11.00 adventa 1. svētd. dievk. ar
dievk. Māc. Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 301-251-4151;
mājās: 301-293-2052; e-pasts:
macavp@yahoo.comInformācija:
http://www.dcdraudze.org

Mūsu mīļā māte un vecmāmiņa
aizgāja mūžībā
Dieva mierā aizsaukts

ALBERTS VILKINS
dzimis 1917. gada 21. oktobrī,
miris 2009. gada 7. novembrī Evergreen, Colorado

OLGA INDRIKSONS,
dzim. KLIMANSKIS

dzimusi 1924. gada 13. septembrī Ruskulovā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 18. septembrī Libertyville, IL
Mīlestībā viņu piemin
MARITE, THOMAS, SHANNON, BRANDON POULK
ANDRIS INDRIKSONS
DAINA TREZSNIEWSKI
JOHN TREZSNIEWSKI JR.

SĒRO
MEITA SOLVEIGA, DĒLS IMANTS AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizsaukts

INDULIS DRENGERS
dzimis 1933. gada 20. septembrī Bārbelē, Latvijā,
miris 2009. gada 4. novembrī SunCityCenter Floridā, ASV
VIŅU MĪLESTĪBĀ PIEMIN
AUSTRA, JURIS, KATRĪNA VEIDIŅI BOSTONĀ, ASV
GEORGE UN CAROLE PĒRKONS AR ĢIMENI
DARTMOUTH NOVASCOTIA, KANADĀ

Mūsu uzticamais draugs
un biedrs dzīves cīņās

Mūžībā aizgājusi skolotāja

ZELMA VILHELMĪNE LAPIŅA,
dz. LĀCIS

dzimusi 1911. gada 27. jūlijā Mālpils pagastā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 10. novembrī Melville pilsētā, Ņujorkā, ASV

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.
Jn. 11:25

Mīlestībā viņu piemin
LAILIŅA, DAGMĀRIŅA, DAGNIJA, MĀRIS
UN LĀČU DZIMTA LATVIJĀ

JURIS ŠTRAUSS
miris 2009. gada 15. oktobrī Rīgā
VIŅU ATMIŅĀS PATURĒS
VALDIS KUGA

Mūžībā aizgājusi

AUSTRA ALVĪNE FREIMANE
dzimusi 1927. gada 24. novembrī Latvijā,
mirusi 2009. gada 5. novembrī Latvijā

Mūžībā aizgājis

RAIMUNDS BLŪMS
dzimis 1915. gada 17. martā Rīgā,
miris 2009. gada 4. oktobrī Beaverton, Oregon

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
(V. Egle)

MĪĻI VIŅU PIEMIN
DĒLS KASPARS,
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
MAZMEITA KARIN PENNINGTON,
Un siltums, ko izstaro sirds,
MAZDĒLI CRAIG BLUMS
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz. UN JOHN GRAY AR SIEVU TIFFANY

Mūsu Augsburgas „Ausekļa” ģimnazijas skolas biedrs

JURIS ŠTRAUSS

MĀSA UN SĒROJOŠIE RADI LATVIJĀ

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

EGILS TANNIS
* 1929. gada 25. novembrī Rīgā,
† 2009. gada 7. oktobrī Thornhill

(KAPTEINIS)
dzimis 1932. gada 11. martā Tukumā,
miris 2009. gada 15. oktobrī Rīgā
PIEMIN
KAIJA OZOLIŅA/KIRŠTEINA, DAGNIJA PĀRUPE/ERNIŅA
ZELTĪTE ELSTERE/LUTOVSKY
AINA VĪTIŅA/KALNS, BIRUTA RONIS/AUZIŅA
IVARS ANTENS, GUNTARS ŠULCS

Ak, vecā buršu greznība,
Kur aizsteidzies tik drīzi.

PATRIA
KANADAS KOPA
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Pie basketbola groziem
Rīgas VEF gaitas Eiropas basketbola līgu savienības (ULEB)
Eiropas kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā beidzās ar neveiksmi divu spēļu summā. Toties Eirokausu sezonas turpinājumā vefieši varēs izmēģināt
laimi Starptautiskās basketbola
federācijas (FIBA) Eiropas Izaicinājuma balvas izcīņā.

VEF zaudē un uzvar
ULEB Eiropas kausa izcīņa
VEF bija jāsāk ar kvalifikācijas
kārtu. Pretiniekos mūsu vienībai
bija viens no vecākajiem grozabumbas klubiem Vecajā kontinentā – Atēnu klubs Panellinios
(Grieķija). Vispirms abas vienības
mērojās spēkiem Arēnā Rīga.
Diemžēl rīdziniekiem neizdevās
jau pats spēles sākums, kuŗa laikā
viesi izvirzījās vadībā ar 9:0. Turpinājumā atstarpe gan tika nedaudz sadeldēta, taču īsi pirms
pirmā puslaika beigām viesu
pārsvars jau bija gandrīz 20
punkti – 44:25. VEF mēģinājumi
lauzt spēles gaitu diemžēl bija
nesekmīgi, un vienība piedzīvoja
zaudējumu - 79:94.
Atbildes spēlē rīdzinieki viesos
pārsteidza pretiniekus galvenokārt ar sekmīgu spēli aizsardzībā.
Lai gan VEF lielāko spēles daļu
atkal atradās iedzinēju lomā,
vienība cīņas beigās nospēlēja
daudz pārliecinošāk un izcīnīja
uzvaru – 79:74. Diemžēl divu
spēļu summā ar desmit punktu
pārsvaru uzvaru izcīnīja Atēnu
klubs, kas līdz ar to nodrošināja
sev vietu ULEB Eiropas kausa
izcīņā.
Eiropas Izaicinājuma kausā
rīdzinieki pirmajā kārtā spēlēs F
grupā kopā ar Banvit (Turcija),
Belgradas BC FMP (Serbija) un
Generali Okapi Aalstar (Beļģija).
Pirmo spēli VEF aizvadīs 24. novembrī izbraukumā Turcijā pret
Banvit, pirmā spēle Rīgā notiks
1. decembrī pret Beļģijas vienību.

Ventspils uzzina
sāncenšus
ULEB Eiropas kausa izcīņā
Ventspils tika ielozēts H grupā
kopā ar Čechijas čempioniem -

Nimburkas ČEZ, Italijas meis- Baltijas Basketbola
tarsacīkšu pusfinālistiem – Laulīgā
retana Biella un Vācijas līgas
pusfinālistiem - Bambergas Brose
Baltijas Basketbola līgas (BBL)
Baskets. Pirmo spēli savā lauku- turnīrā krustojušies Latvijas divu
mā ventspilnieki aizvadīs 24. no- nosacīti labāko klubu – Ventspils
vembrī pret Brose Baskets.
un Rīgas VEF ceļi. Astoņkārtējie
valsts meistari –Ventspils basketTTT cīnās, bet
bolisti izcīnīja pārliecinošu uzvaru – 77:53. Rezultātīvākais uzzaudē
varētāju rindās ar gūtajiem
Olimpiskajā sporta centrā 25 punktiem un 10 izcīnītajām
Starptautiskās Basketbola fede- atlēkušajām bumbām bija Marācijas (FIBA) Eiropas līgas sezo- reks Jurevičus. Savukārt Jānis
nas spēlē A grupā Rīgas TTT Strēlnieks izcēlās ar 16 punktiem.
piekāpās Stambulas Galatasaray VEF labā 20 punktus iekrāja
lietuvietis Martins Mažeika.
(Turcija) vienībai.
VEF sparīgi pretojās līgas līSpēles ievadā neliels pārsvars
bija viešņām, kuŗas pirmo ce- deriem – Viļņas Lietuvos rytas
turtdaļu noslēdza ar 12:11 savā vienībai. Trešās ceturtdaļas vidū
labā, tomēr pirmo puslaiku ar vefiešu pārsvars sasniedza pat
viena punkta pārsvaru beidza 10 punktus (53:43), tomēr pēdēlaukuma saimnieces – 28:27. jā perioda sākumā ar vienu
Tomēr nobeigumā izšķirīgajās punktu vadībā bija jau viesi
desmit minūtēs turcietes prata (64:63). Pamatlaika beigās atspēatspēlēties un izraut uzvaru – lēties jau nācās mājiniekiem, kas
neizšķirtu 76:76 panāca pēc Ma66:60.
Spēlei pret Taranto Cras Basket žeikas diviem precīziem soda
(Italija), kas aizvadītajā sezonā metieniem sešas sekundes pirms
iekļuva FIBA Eiropas kausa iz- svilpes. Diemžēl papildlaikā pārcīņas finālā, rīdzinieces gatavojās liecinošāk darbojās Lietuvos
ar lielu nopietnību. TTT vienī- rytas, ar 93:89 tiekot pie ceturtās
bas rindās pat papildus tika uzvaras četrās spēlēs. VEF turnīra
iekļauta amerikāņu uzbrucēja tabulā tagad ir viena uzvara un
Liza Villisa, ar kuŗu noslēgts lī- četri zaudējumi.
Basketbola kluba Valmiera
gums līdz decembŗa beigām. Taču pat šāda mēroga priekšdarbi spēlētāji negaidīti savā laukumā
ar 88:74 pārspēja Igaunijas čemgalu galā izrādījās velti.
Spēles sākumā (cīņa aizritēja pionvienību Tartu Rock. UzvaRīgas Olimpiskajā centrā) TTT rētāju sastāvā rezultatīvākais ar
nokļuva zaudētāju lomā – 0:10, 25 punktiem bija amerikāņu
tomēr otrās ceturtdaļas sākumā viesspēlētājs Deivīns Deiviss.
spēja pietuvoties līdz 15:19. Otrā
Kemzūra trenēs
periodā Cras Basket spēlētājas
vēlreiz spēji atrāvās ar 10:0 un
Lietuvu
panāca jau 39:24 savā labā,
Kļuvis zināms, ka bijušais Lat15 punktu pārsvaru saglabājot
arī pēc pirmā puslaika. Diemžēl vijas vīriešu basketbola valstsarī otrajā puslaikā cīņas raksturs vienības galvenais treneris Ķēsnemainījās. Tikai pašā spēles iz- tutis Kemzūra oficiāli apstipriskaņā sekmīgāk nospēlēja rīdzi- nāts par jauno Lietuvas izlases
nieces, ciešot zaudējumu ar trenētāju. Kemzūra kļuvis par
piekto Lietuvas valstsvienības
59:70.
Nākamajā rītā pēc trešā zau- treneri pēc šīs valsts neatkarības
dējuma Rīgas TTT kluba vadība atjaunošanas.
Savukārt Latvijas vīriešu un
paziņoja, ka pārtrauc sadarbību
ar līdzšinējo vienības galveno sieviešu basketbola izlašu iespētreneri Aināru Čuksti. Turpmāk jamos trenerus Latvijas Basviņa pienākumus pildīs līdzšinē- ketbola savienība (LBS) varētu
jais galvenā trenētāja asistents nosaukt 8. decembrī nākamajā
valdes sēdē. Līdz tam LBS viceAigars Nerips.

Cildinājums latviešu sievietes skaistumam
Kanadas latviešu rakstniece un
māksliniece Ilze Bērziņa izdevusi
grāmatu Portrait of a Latvian
Beauty par savu māti Ilzi Henrieti Bērziņu (dzim. Beldava), tajā
ievietotas daudzas ģimenes fotografijas.
Autores mātes vecvecākiem netālu no Talsiem bija lauku īpašums
Bēķi. Pēc vectēva nāves saimniecības vadību pārņēma Ilze Henriete. Viņa, tāpat kā autores tēvs,
beidza Latvijas universitāti ar agronoma diplomu. Ar Bēķiem Ilzei
Henrietei saistās romantiskas atmiņas, un arī Ilze Bērziņa, 1995.
gadā aizbraukusi uz Latviju, pārliecinājās par šīs vietas burvību.
Bērziņu ģimene atstāja Latviju
1944. gada oktobrī un Kanadā
ieradās 1949. gadā. Ilze Henriete
Bērziņas nomira 2008. gada jū-

nijā 95 gadu vecumā. Grāmata
nav nekrologs, bet cildinājums
latviešu sievietes skaistumam un
dvēseles bagātībai. Vairāku tajā
ievietoto fotografiju autors ir Ilzes Bērziņas tēvs. Viņš ļoti mīlēja
savu līgavu, kas bijusi līdzīga aktrisei Grētai Garbo.
Ilze Bērziņa 1997. gadā izdeva
grāmatu Happy Girl, kuŗā apraksta savus piedzīvojumus un pārdzīvojumus, atgriežoties Latvijā.
Viņa sarakstījusi vairākus kriminālromānus, kuŗu darbība notiek
Latvijā un galvenās personas ir
latvieši. 2008. gadā iznāca viņas
romāns Freedom, un autore apgalvo, ka tas būšot pēdējais. Būtu
patiešām žēl, jo lasītāji ar ziņkāri
gaida šī romāna turpinājumu.
Portrait of a Latvian Beauty
izdevis apgāds Albert Street Press,

to var pasūtināt, rakstot Ilzei
Bērziņai 30 Mount Pleasant
Avenue, Ottawa, Ontario K1S
0L8 Canada; e-pasts: ilzeberzins@hotmail.com
Ilzes Bērziņas mājaslapa tīmeklī:
http://www.ilzeberzins.com
Red.

prezidents un sporta direktors
Edgars Šneps veiks pārrunas ar
iespējamajiem kandidātiem. Jau
tagad ir zināms, ka prioritāte sarunās tiks dota kādam no Latvijas
trenētājiem, bet citzemju
speciālisti palīgā tikšot aicināti
tikai tad, ja neviens no latviešiem
nepiekritīšot.

centra spēlētājiem, bet kopumā
katras līgas vienībā balsojumā
iekļauti 60 basketbolisti: 24 aizsargi, 24 uzbrucēji un 12 centra
spēlētāji. Līdzjutējiem līdz 18. janvārim ir jāizvēlas divi aizsargi, divi
uzbrucēji un viens centrs katrā
vienībā. 2010. gada NBA „Visu
zvaigžņu” spēle 14. februārī
Dalasā, Cowboys Stadium
Biedriņš uzvar un risināsies
arēnā, kuŗā ir vietas 80 000 līdzjutējiem. Tādējādi šī spēle var kļūt
nespēlē
par visapmeklētāko spēli basketAiz
Atlantijas
okeana bola vēsturē.
Nacionālajā basketbola asociācijā
Savos klubos –
(NBA) pirmo uzvaru Goldensteitas Warriors sastāvā izcīnīja
sekmīgi
Andris Biedriņš, savā laukumā
ar 113:105 uzvarot Memfisas
Ar sekmīgu sniegumu savu
Grizzlies. Biedriņš guva sešus klubu rindās izcēlušās vairākas
punktus, precīzi reālizējot visus Latvijas sieviešu valstsvienības
trīs metienus no spēles, un as- spēlētājas. Otro uzvaru trijās spēlēs
toņām izcīnītajām atlēkušajām FIBA Eiropas līgas C grupā izbumbām, kā arī bloķēja vienu cīnījušas Ieva Kubliņa un Zane
pretinieku raidījumu, vienreiz Tamane, kuras Prāgas ZVVZ USK
kļūdījās, turklāt nopelnīja piecas (Čechija) rindās pārliecinoši ar
personiskās piezīmes.
96:79 apspēlēja Polijas vienību
Diemžēl Andris cīņā pret Gorzow. Kubliņa nospēlēja 25 miGrizzlies guva muguras savaino- nūtes, guva 16 punktus un izcīnīja
jumu un bija spiests izlaist nā- deviņas atlēkušās bumbas. Zane
kamo spēli pret Losandželosas Tamane spēlēja mazāk – 17 miClippers. „Kareivji” bez Biedriņa nūtes. Viņas rēķinā četri punkti un
savās rindās piedzīvoja sāpīgu divas atlēkušās bumbas.
zaudējumu – 90:118.
FIBA Eiropas līgas D grupā 18
Gandrīz vienlaikus ar šo ne- punktus guva latviešu basketpatīkamo ziņu kļuva arī zināms, boliste Anete Jēkabsone-Žogota,
ka Biedriņš iekļauts NBA līdz- palīdzot pēdējo trīs gadu čempionjutēju balsojuma sarakstā par vienībai Maskavas apgabala Spar2010. gada All Star jeb „Visu tak (Krievija) ar 88:74 pieveikt
zvaigžņu” spēles dalībniekiem. Stambulas Fenerbahce (Turcija)
Andris minēts starp Rietumu līgas
J. Erenbergs

Sniedz roku, draugs!
Ar prieku paziņojam, ka uz
redakcijas aicinājumu pasūtināt
laikrakstus Laiks un Brīvā Latvija atsaukušās Astrida Linde
no Vācijas, Jānis Gulbītis no
Zviedrijas, Mirdza Volske no
Vācijas, E. Pumpainis un
E. Sūcis no Anglijas, dāvājot BL
gada abonementus Ēvaldam
Siliņam, Arnoldam Brēdiķim,
Verai Gribačai, Edvīnam Caunītim, Vilim Lancmanim, Harijam Ribakam, Antonam Abrickim un Zigfrīdam Elksnītim.
Latvijas abonente Mednes kundze BL dāvā Ausmai Dimantei.
Savukārt Laiks par PBLA dāvāto naudu 60 gadu jubilejā
pasūtinās avīzi Auseklim Ozoliņam un Dzidrai Milijai Šķiliņai.
Liels paldies!
Aicinām arī jūs kuplināt
draugu pulku!
Vēlreiz publicējam mūsu
aicinājumu.
Ne jau no dienišķās maizes
vien pārtiekam – skan sena
gudrība. Un šodien, kad daudziem Latvijā dienišķās maizes
rieciens ir tik plāns, ļoti, ļoti
pietrūkst ierastās sazināšanās,
parunāšanās vai, gluži vienkārši, – informātīvas lasāmvielas.
Jo dažādu iemeslu pēc nav
iespējams ne aiziet uz kādu sarīkojumu, ne iegādāties un izlasīt grāmatu.

Kādā sarunā Daugavas Vanagu Centrālās valdes Pārstāvniecībā Rīgā tās vadītāja Solvita
Sekste teica:
„Kā sirmajiem leģionāriem, it
īpaši gulošajiem, pietrūkst tieši
sarunbiedra! Citkārt tas palīdz
vairāk nekā zāles...” Un sarunas
gaitā atcerējāmies tās tālruņa
sarunas ar redakciju, kā arī
Pārstāvniecībā dzirdēto, ka cilvēki Latvijā vairs nevar atļauties
tādu prieku kā avīze...
Tad arī dzima doma aicināt
jūs, godātie tautieši ārpus Latvijas, sniegt roku tiem vīriem
un sievām, kas labprāt lasītu
Brīvo Latviju vai Laiku. Solvita
ir izveidojusi leģionāru un viņu
tuvinieku sarakstu, ko tagad
publicējam. Varbūt starp viņiem
ir jūsu paziņas, draugi vai cilvēki, kuŗiem jūs vēlaties nākt
pretī ar draudzīgu rokasspiedienu un kuŗus iepriecināt, dāvājot laikraksta abonementu.
1. Tālivaldis Gailītis
2. Imants Zeltiņš
3. Kārlis Vents
4. Saša Lāders
5. Artūrs Beķeris
6. Ilmārs Minka
7. Visvaldis Zvirbulis
8. Edvīns Gaigals
9. Elza Serdāne
Viņu adreses ir redakcijas
rīcībā.

