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Draudzīgā aicinājuma atceres
sarīkojums Klīvlandē
Klīvlandes latviešu biedrības
priekšniece Silvija Rutenberga
gadskārtējo Draudzīgā aicinājuma sarīkojumu 24. janvārī
ievadot, atgādināja, ka Latvijas
prezidents Kārlis Ulmanis tieši
pirms 75 gadiem Kārļa dienā
aicināja atcerēties un apdāvināt
savas pirmās skolas. Šoreiz
klīvlandieši domās kavējās arī
pie otra Kārļa, iecienītā sabiedrības darbinieka Kārļa Avena, ko iepriekšējā dienā izvadīja
uz kapu kalniņu. Draudzīgā
aicinājuma atceres rīkotāji baiļojās, ka bēŗu dēļ varētu būt maz
apmeklētāju. Tomēr pamazām
zāle pildījās, un ļoti iepriecināja
vairāku jaunāka gadagājuma
cilvēku ierašanās.
Draudzīga aicinājuma atceres
sarīkojuma programma Klīvlandē ir vienkārša: pusdienas, referāts un dāvanu pasniegšana.
Omulība pieauga pēc siltās maltītes un gardā saldā ēdiena, ko
gatavoja biedrības saimniece

Baiba Krauforda (Crowford) ar
palīdzēm un palīgu – viņas
laulāto draugu Billu.
Referēja Gaŗezera Klinklāva
galerijas vadītāja Līga Ejupa.
Viņa ir arī Gaŗezera Vasaras vidusskolas absolvente. Līga Ejupa
Nebraskas universitātē ieguvusi
gradu mākslas vēsturē, studijas
turpinājusi Rietummičigenas
universitātes Latviešu studiju
centrā, beigusi Čikāgas universitāti. Viņas diplomdarba temats
bija ,,Latviešu māksla bēgļu gaitās”. Klinklāva galerijas vadītājas
pienākumi ir rīkot mākslas izstādes vasaras mēnešos, mācīt
mākslas vēsturi vidusskolas un
sagatavošanas skolas audzēkņiem
un rūpēties par mākslas darbu
kollekcijas uzglabāšanu. Referāts
ar illustrācijām, ko referente nosauca par „Pastaigu ar vecmeistariem”, ļāva iepazīties ar Klinklāva galerijas bagātīgo mākslas
darbu kollekciju. L. Ejupa kā
patīkamā pastaigā izvadīja klau-

sītājus cauri 19. gadsimtam līdz
Otram pasaules kaŗam. Uz veikli iezīmētā tā laika polītikas,
kultūras un vēsture fona viņa
rādīja, kā latviešu mākslinieki
cīnījās par savas nacionālās
identitātes veidošanu un saglabāšanu. Tikpat veikli viņa prata
izgaismot vecmeistaru Jaņa Rozentāla, Vilhelms Purvīša, Jāņa
Valtera, Augusta Annusa, Jāņa
Jaunsudrabiņa, Ludolfa Liberta
dzīvi un darbus Uz lielā ekrāna
redzējām
viņu gleznas,
gleznotāju
portretus
un
kultūrvēsturiskas fotografijas.
Līgas Ejupas priekšnesums bija
labi sagavots, viņas valoda izteiksmīga un raita. Nav nekādu
šaubu, ka viņa pilnībā apguvusi
latviešu mākslas vēsturi un prot
par to stāstīt ar humoru, turklāt
iesaistot klausītājus sarunā ar
dažādiem jautājumiem. Viņa
pati atzinās, ka darbs Klinklāva
galerijā ir viņas ,,īstā vieta” un
sagādā daudz prieka.

Līgas Ejupes plakāts "Ciemošanās ar mākslas meistariem
Klinklāva galerijā Gaŗezerā"

Pēc „Pastaigas ar vecmeistariem” bija jāatgriežas 21. gadsimta
Klīvlandē. S. Rutenberga pasniedza KLB aploksnes latviešu
skolas, skautu un gaidu vadītājiem izglītības veicināšanai.
Skolu, skautus un gaidas apdāvināja arī Daugavas Vanagu pārstāvis Vilnis Kubuliņš, Pensionāru
apvienības pārstāvis Uldis Kronītis un Latviešu kreditsabiedrības
priekšsēdis Ojārs Mantenieks.
Kreditsabiedrības ziedojumu saņēma arī Latviešu centrs Gaŗez-

ers, Latviešu biedrības stipendiju
– Līva Brīvule no Latvijas, kas
šogad studē Kentas valsts universitātē. ALJAs priekšnieks Markus
Apelis pateicās par sabiedrības
atbalstu jaunatnes audzināšanas
darbā un vēlēja sekmes nākotnē.
Organizācijas kā arvien piedāvā
stipendijas Gaŗezera un citu latviešu vasaras skolu apmeklētājiem.
Draudzīgā aicinājuma ideja
dzīvo un nes augļus.
Maija Grendze

Ar Latviešu organizāciju apvienības Minesotā
veiksmīgo darbu var lepoties
rības pasākumos. Šogad pirmo
reizi ALAs stipendiju maģistra
studijām saņēma Ilze Garoza no
Latvijas. Noteikumos paredzēts,
ka stipendijas saņēmējai jāstrādā
arī archīvā, kārtojot ALAs, DV,
PBLA u. c. materiālus.
LOAM, kultūras biedrība
TILTS un Minesotas latviešu
koncertapvienība pērn 25. martā

par godu Knuta Lesiņas 100 gadu
dzimšanas dienas atcerei nodibināja Knuta Lesiņa balvu jauniem mūziķiem, ko paredzēts
piešķirt diviem Starptautisko
latviešu mūziķu meistarkursu
dalībniekiem. Kursi Latvijā notiek ik pa diviem gadiem.
Vicepriekšsēdis Ivars Zemmels
populārizē tvartu The Soviet

Story, mudinot ukraiņus un
igauņus to iegādāties, dāvinot to
vietējām bibliotēkām, kā arī aicinot rādīt vietējā publiskā televīzijā.
DV priekšnieks Ģirts Jātnieks
savukārt vāc ziedojumus trīs
latviešu kaŗavīru un viņu ģimenu
locekļu ceļojumam uz ASV, lai
viņi
23. jūlijā Fortkolinsā,

Foto: Ausma Ģiga

Minesotas latviešu jaunākā
organzācija LOAM dibināta
2002. gada 11. septembrī. Šogad
24. janvāri notika LOAM astotā
pilnsapulce, tajā piedalījās valdes
locekļi un pārstāvji no pārējām
14 organizācijām, kā arī citi
klausītāji. Par sapulces vadītāju
ievēlēja iepriekšējā gada valdes
priekšsēdi Maiju Zaesku. Tāpat
kā citus gadus delegāti saņēma
darbības un kases pārskatus,
nākamo sarīkojumu sludinājumus un citus paziņojumus.
LOAM iepriekšējā darbības
gadā atbalstījusi 15 dažādus
sarīkojumus: divas teātŗa izrādes,
sešus koncertus, piecus sabiedriskus sarīkojumus un divas
izstādes amerikāņu sabiedrībai.
Ieejas biļetes sedza tikai 37% no
sarīkojumu izdevumiem, un
LOAM līdzdalība gandrīz visos
latviešu sabiedrības pasākumos
patiešām bija ievērojama. LOAM
tos financiāli atbalstīja un
garantēja segt iztrūkumu, ja būtu
nepietiekams apmeklētāju skaits.
Ievērojamu atbalstu gūst arī
Mineapoles-Sentpolas latviešu
ev. lut. baznīca, jo LOAM izmanto tās sabiedriskās telpas, maksājot komerciālas īres cenas.
LOAM atbalsta Imigration
History Research Center (IHRC),
piedaloties IHRC Draugu bied-

LOAM valde, sēž no kreisās: Jānis Dimants, jr., Ivars Zemmels, Maija Zaeska, Visvaris Ģiga,
Indulis Valters; stāv: Aldis Švalbe, Jānis P. Skujiņā, Uldis Erdmanis, Biruta Sprūda, Elga Pone,
Jānis Robiņš; nav Astrīdes Otto un Intas Lāčplēses

Kolorado, varētu piedalīties
svinībās, kuŗas rīkos, sagaidot no
Irakas atgriežamies ASV vienību.
Par latviešu kaŗavīru drosmi un
uzupurēšanos bija ziņots laikrakstā ,,Diena” un ,,Laiks”, kā arī
Minesotas un Kolorado presē.
Jaunajai sezonai jau pieteikti
septiņi sarīkojumi, tiek reklāmēta Ž. Bizē opera ,,Karmena”,
tiešraides kinoteātrī no Mētropolītēna operas, tajās dzied
latviešu soliste Elīna Garanča, .
LOAM ierosināja uzaicināt laikraksta ,,Diena” bij. redaktori
Sarmīti Ēlerti lasīt referātu Čikāgā, Milvokos, Mineapolē un
Sietlā. S. Ēlerte Mineapolē 21.
februārī, plkst. 12.30 draudzes
nama telpās lasīs referātu ,,Latviešu identitāte, 21. gs. ieejot.
Krizes pārbaudījumi un Saeimas
vēlēšanas”, pēc tā notiks pārrunas.
LOAM valdes priekšsēde arī
turpmāk būs Maija Zaeska,
vicepriekšsēži Visvaris Ģiga un
Ivars Zemmels, sekretārs Jānis
Dimants, jr., kasieris Indulis
Valters; valdes locekļi: Astrīde
Otto, Elga Pone, Jānis Robiņš,
Biruta Sprūda un Inta Lāčplēse.
Revīzijas komisijā ievēlēja Uldi
Erdmani, Jāni Pauli Skujiņu un
Aldi Švalbi.
JR
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Redaktore: Ligita Kovtuna
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Redaktore ASV: Astra Moora
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Latvijas vēstniecības ASV
paziņojums
Godātie tautieši!
Tuvojoties 10. Saeimas vēlēšanām š. g. 2. oktobrī, Latvijas
vēstniecība aicina visus Latvijas
pavalstniekus, kuŗi sasnieguši
18 gadu vecumu un līdz ar to ir
tiesīgi balsot, pārliecināties, vai
Latvijas Republikas pavalstnieka pase ir vēl derīga. Atgādinām,
ka šajās vēlēšanās balsošana būs
iespējama, tikai un vienīgi
uzrādot derīgu Latvijas pavalstnieka pasi.
Latvijas pavalstnieku 1992.
gada parauga pases (ar ielīmēto
fotokartīti), kuŗām nav beidzies
derīguma termiņš, kā arī
„BEZTERMIŅA” pases 10. Saeimas vēlēšanās ir derīgas.
Tautiešiem ASV ir iespēja saņemt Latvijas pavalstnieka pasi
ar Latvijas vēstniecības ASV
starpniecību, ierodoties personīgi Latvijas vēstniecības
Konsulārās nodaļā (darba laiks:
pirmdienās no 2.00 līdz 4.00,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 10.00-12.00). Lūdzam
pirms ierašanās pieteikties, zvanot pa tālruni: 202-328-2840.
Nepieciešamie dokumenti pases saņemšanai:

1. Apmaināmā pase. Ja pase
nozaudēta, jāiesniedz paskaidrojums par nozaudēšanas apstākļiem un policijas protokols,
ja tāds ir. Ja pase nekad nav
izņemta, jāiesniedz dzimšanas
apliecības kōpija un derīgs personas identifikācijas dokuments.
2. Dokumenta kopija, kas pierāda personas legālo uzturēšanos ASV (ASV pastāvīgā iedzīvotāja kartes, darba atļaujas,
ASV pavalstnieka pases vai cita
dokumenta kōpija).
3. Samaksa skaidrā naudā vai
Money Order par ASV $125.00
(personai līdz 20 gadu vecumam – ASV $100.00). Ja pase
nozaudēta – $135.00. Vēstniecība pēc pases saņemšanas no
Pasu centra Rīgā nosūta to
adresātam ar Federal Express
kurjērpastu. Pasu izsniegšanas
process ar vēstniecības starpniecību var ilgt divus mēnešus.
Pasi var saņemt, viesojoties
Latvijā. Dokumentus pases saņemšanai var iesniegt jebkuŗā

Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes territoriālajā nodaļā, neatkarīgi no
personas deklarētās dzīvesvietas.
Tālruņa numurs uzziņām: +371
67219244. Latvijā pasi izsniedz
20 dienu laikā, četru darbdienu
laikā vai divu darbdienu laikā
pēc personas vēlēšanās (neieskaitot dokumentu iesniegšanas
dienu).
Latvijas vēstniecība laipni aicina, ja ir kādi jautājumi, sazināties ar vēstniecības Konsulāro
nodaļu, zvanot vai rakstot, tālr:
202-328-2840, e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
Papildinformācija par pases
saņemšanu atrodama vēstniecības mājaslapā: http://www.
latvia-usa.org/jauninparlat.
html
Par balsošanas kārtību 10.
Saeimas vēlēšanās informēsim
atsevišķi.
Latvijas vēstniecība ASV
2306 Massachusetts Ave.,
NW
Washington, D.C. 20008

ASV vēstniece Latvijā paraksta saprašanās
memorandu par
Fulbraita apmaiņas programmu
ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere un Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe
29. janvārī parakstīja Amerikas
Savienoto Valstu valdības un
Latvijas Republikas valdības
saprašanās memorandu par
Fulbraita akadēmiskās apmaiņas
programmu. Memoranda pa-

rakstīšana ļauj juridiski nostiprināt līdzšinējo sadarbību
Fulbraita apmaiņas programmas īstenošanā.
Fulbraita programmas mērķis
ir veicināt savstarpēju izpratni
starp ASV un citu valstu iedzīvotājiem. Programmas īstenošanai Latvijā kopš 1992. gada ASV

valdība ir piešķīrusi vairāk
nekā sešus miljonus dolaru, un
līdz 2010. gadam Fulbraita stipendijas ir saņēmuši 188 izcili
studenti, skolotāji un profesori
no Latvijas.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

ASV vēstniecība izsludina logo konkursu
Amerikas kultūras mēnesim
Kuģu ceļojumi!
Mums visādi „Labi un lēti”
Piezvaniet man, pirms ejat uz „Internet” vai citiem
Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
E-pasts: RigaVen@aol.com

Vai vēlaties
sludinājumu
krāsās?

Šogad aprīlī ASV vēstniecība
Amerikas kultūras mēnesī rīkos
dažādus pasākumus, lai atspoguļotu daudzveidīgo Amerikas kultūru, ko ietekmējušas un
veidojušas dažādas etniskās
grupas un daudzveidīgo apgabalu iedzīvotāji.
Gatavojoties Amerikas kultūras mēneša pasākumiem, ASV

vēstniecība izsludina logo konkursu, kuŗā var piedalīties
ikviens Latvijas iedzīvotājs.
Logo jāattēlo Amerikas kultūras mēneša pasākumu ideja un
tajā jāietveŗ sauklis ,,Made in
the U.S.A.”.
Konkursa beigu termiņš ir 22.
februāris, uzvarētājs savā
īpašumā iegūs MacBook Pro

Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos!
Ar Laika starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laika (pielikums Jauno Laiks)piedāvā jums iespēju
ievietot KRĀSAINU sludinājumu 2010. gada 20. februāŗa numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo
(„Camera Ready”) sludinājumu
LĪDZ 12. FEBRUĀRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem
jautājumiem rakstīt
Solvitai –
solvita@laiks.us

Vispār. info:
DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:
596 Middlesex Ave.,
Metuchen, NJ 08840, USA.
Tālr.: 732-549-0445, e-pasts:
LaiksDSR@aol.com.

portatīvo datoru. Informācija
vēstniecības mājaslapā:
http://riga.usembassy.gov/
uploads/oB/9_/oB9_
x2knHp_2f20YRgJHfw/mac_
logo_contest.pdf
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras
nodaļa

Lūdzam atsaukties

Tālivalža Dangava
(Dreimaņa) (1907-1965)
literārā mantojuma
mantotājus un izdevējus!
Rakstiet: Laiks redakcija,
Ausekļa iela 14-2, Rīga
LV-1010;
e-pasts: redakcija@laiks.us;
fakss: +371 67326784.
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Koris The Crossing Filadelfijā,
Presbyterian Church of Chestnut
Hill auditorijā 3. janvārī dziedāja
jaunā latviešu komponista Ērika
Ešenvalda divus darbus. Man
bijis prieks pirmai diriģēt viņa
darbus Amerikā, kuŗus dziedāja
latviešu koŗi. The Crossing ir
pirmais amerikāņu profesionālais
koris, kas izvēlējies dziedāt jaunā
latviešu komponista dziesmas.
Dzirdējām Légende de la femme
emmurée (Leģenda par iemūrēto
sievu) un 2008. gadā komponēto
The Sun Dogs. Programmas otrā
daļā dzirdējām Pulicera balvas
laureāta, komponista Dāvida
Langa (David Lang) Little Match
Girl Passion.
Koris The Crossing dibināts
2005. gadā ar mērķi atskaņot
mūsdienu koŗa mūziku. 2009.
gada jūnijā koris ieguva ievērojamo Chorus America/ASCAP
balvu par „avantūriskām programmām”. Filadelfijas lielākajā

laikrakstā The Inquirer 2008.
gadā The Crossing dēvēts par
„Filadelfijas labāko kori”. Starptautiski pazīstamais diriģents
Donalds Neilijs (Nally) bijis
Filadelfijas Operas koŗa un Velsas Nacionālās Operas koŗa
diriģents, kā arī koŗa mūzikas
direktors festivālā Spoleto, Italijā.
Patlaban viņš vada operas kori
Čikāgas Lyric operā.
Pērnvasar iepazīstināju diriģentu Donaldu Neiliju ar Ē. Ešenvalda darbiem, un viņš tūlīt saprata, cik tie ir neparasti un savdabīgi un nekavējās sazināties ar
komponistu. Izveidojās skaista
abu mūziķu sadarbība, un D.
Neilijs koŗa šīs sezonas repertuārā
iekļāva divus Ē. Ešenvalda darbus. Koris ir pasūtinājis viņam
skaņdarbu, ko, iespējams, dzirdēsim 2011. gadā.
Ē. Ešenvalda Légende de la
femme emmurée XII vispārējos
ASV latviešu Diesmu svētkos

Indianapolē Garīgā koncertā
dziedāja kamerkoris ,,Ventspils”.
To ietvartojis Latvijas Radio
koris. Ē. Ešenvalda kompozicijas
pamatā ir albāņu tautasdziesma,
un Latvijas koŗi lielākoties izceļ
tās primitīvo raksturu. Koris The
Crossing piešķīra šim darbam
liriskāku, varētu teikt gandrīz
romantisku, spilgtāku skaņu, kas
tembrāli bija bagāta un krāšņa.
The Sun Dogs, ko Amerikā dzirdējām pirmo reizi, žilbinoši atspoguļoja kompozicijas mistiskās harmonijas. Baznīcas skaidrā
akustika, koristu siltie, bet tomēr
dzidrie tembri un dziedājuma
hipnōtiskā plūsma panāca, ka šis
darbs skanēja īpatni apgaroti.
Abus darbus publika uzņēma ar
sajūsmu.
Pieņemšanā bija izdevība tikties un ar māksliniekiem patērzēt.
Īpaši iepriecināja komponista
Dāvida Langa atzinīgie vārdi par
viņa jauno latviešu kollēgu.
Gunta Plostniece

Foto no G. Plostnieces archīva

Profesionāls amerikāņu koris Filadelfijā dzied
latviešu komponista Ērika Ešenvalda darbus

Diriģente Gunta Plostniece un komponists Ēriks Ešenvalds pie
Nacionālās operas Rīgā

Gleznotāja Voldemāra Skrauca izstāde Klīvlandē
Klīvlandē jau kopš 1955. gada
novembrī tiek rīkotas mākslas
izstādes. 2009. gadā bija izstādīti
Klīvlandes gleznotāja Voldemāra
Skrauca (1908-1990) darbi. Visas
48 izstādītās eļļas gleznas bija no
klīvlandiešu personiskajiem, visvairāk no mākslinieka dzīvesbiedres Lisas krājumiem. Kaut
pagājuši gandrīz divdesmit gadu,
kopš Voldemārs Skraucs krāsu
otas nolika uz mūžu, šī skate
liecina, ka viņa darbi dzīvo un ir
kļuvuši par neatņemamu greznojumu šejienes latviešu mājās. Tā
kā mākslinieks bieži piedalījies
arī amerikāņu rīkotajās izstādēs,
iespējams, ka liels skaits viņa
gleznu atrodas arī nelatviešu
dzīvokļos.
Vairāk nekā pusi no sava 82
gadu gaŗā mūža Voldemārs
Skraucs dzīvoja un strādāja Klīvlandē. Viņš dzimis Gulbenē,
Rīgas Valsts technikumā mācījies
ķīmiju un strādājis par ķīmiķi
vairākos uzņēmumos Rīgā. Būdams veikls tirgotājs, viņš Gulbenē atvēris delikatešu veikalu.

Pēc kāda laika lūdzis tā vadību
uzņemties māsu un nodibinājis
konfekšu rūpnīcu ar nosaukumu
„Augļu dārzs”. Tur ražotos saldumus, augļu un ogu sulas, ievārījumus un „Piena gotiņas” cienīja
Latvijā un eksportēja uz ārzemēm. Otrā pasaules kaŗa dēļ uzņēmējdarbība bija jāpārtrauc. V.
Skraucu iesauca Latviešu leģionā, pirms sūtīšanas uz fronti apmācot virsnieku skolā. Kaujās
ievainots, viņš veseļojās Dānijas
pierobežas pilsētā Husunā, kur
arī sagaidīja kaŗa beigas. Dānijā
V. Skraucs salaulājās ar Lisu Peteri.
Zīmēšana un māksla Voldemāram Skraucam patikusi no agras
bērnības. Viņš mācījies gleznošanu privātās studijās Latvijā,
Mākslas skolā Hanoverā un privāti pie Aleksandra Krūkas,
Erasta Šveica un prof. Voldemāra
Tones bēgļu nometnē Mērbekā.
Skrauci ieceļoja ASV 1951. gadā
un, pusgadu kalpojuši pie sponsoriem Vašingtonā (DC), pārcēlās
uz Klīvlandi. Voldemārs dabūja

inspektoru darbu Eaton uzņēmumā un strādāja tur līdz mūža
beigām, līdztekus gleznojot. Lisa
atceras, ka Voldemārs gleznojis
daudz un ļoti veikli. Šī gada izstāde liecināja, ka viņš bijis neparasti ražīgs gleznotājs un arī
labs veikalnieks. Viņa gleznas
publikai patika. Stilizēto ziedu
sakārtojumu attēlus un dabasskatus pirka latvieši un amerikāņi.
Šinī piemiņas izstādē pārsvarā
bija redzami ziedu gleznojumi,
sevišķi daudz saulespuķu un
ceriņu dažādos lielumos un
toņos, arī dabasskati un pilsētas
ainavas. Visvecākais darbs bija
Vācijā 1947. gadā gleznotā „Klusā
daba”. Klīvlandē dzīvodami,
Skrauci bieži gājuši skatīties polo
spēles. Tur gūtos iespaidus mākslinieks attēlojis gleznās, no kuŗām
viena bija šinī izstādē.
Voldemārs Skraucs piedalījies
gandrīz visās latviešu gleznu
izstādēs Klīvlandē, un tādu bijis
ļoti daudz. Ārpus Klīvlandes
mākslinieks diemžēl nav pazīstams, tāpēc Kīvlandes latviešu

Voldemārs Skraucs

biedrība sagatavo gleznu aprakstus un fotografijas, ko nodos
ALAs Kultūras biroja latviešu
mākslas darbu inventūras krātuvei un Pasaules Latviešu mākslas
savienībai. Iecerēta arī maza

Voldemārs Skraucs
,,Gladiolas”, eļļa
monografija, ko ziedos Western
Reserve Historical Society
mūzejam, kur krāj dokumentus
par latviešu dzīvi Klīvlandē.

Maija Grendze
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Amerikas baltiešu brīvības līgu
(The Baltic American Freedom
League, Inc. – BAFL) Losandželosā 1981. gadā dibināja polītiski
aktīvi igauņi, latvieši un lietuvieši
ar mērķi atbalstīt Baltijas iedzīvotāju cīņu pret padomju okupāciju un palīdzēt atgūt neatkarību. BAFL gadiem ilgi informēja
ASV amatpersonas par cilvēktiesību pārkāpumiem okupētajās
Baltijas valstīs, kultūras genocīdu,
etnisko diskrimināciju, rusifikāciju, ticīgo vajāšanām.
BAFL katru gadu oktobrī rīko
banketu, kuŗā pasniedz gadskārtējo Brīvības balvu par kāda individa vai organizācijas ievērojamu
ieguldījumu neatkarības veicināšanā. Šoreiz bankets notika vēlāk,
23. janvārī, jo 2009. gada balvas
lauerāts Edvīns Šnore, filmas
„Padomju stāsts” scēnārija autors
un režisors oktobrī nevarēja atbraukt, viņa ģimenē tieši tai laikā
piedzima dēls Oskars.
Banketā ceremonijmeistars
bija Losandželosas lietuviešu
radioraidījumu vadītājs Kēstutis
Reivids, lūgšanu teica Sv. Kazimira baznīcas katoļu priesteris
Kēstutis Kevals, lojālitātes zvērestu vadīja BAFL viceprezidente
Marite Šepika.
BAFL prezidente Vija Turjāne,
atklājot sarīkojumu, apsveica apmeklētājus, pateicās visiem par
ierašanos un aicināja ar klusuma
brīdi pieminēt ilggadējo BAFL
atbalstītāju, Lietuvas goda konsulu Losandželosā Vitautu Čekanauski, kas aizgāja mūžībā 2009.
gada 30. novembrī.
V. Turjāne īsumā pastāstīja par
BAFL pērn paveikto. BAFL valde
aktīvi pretojās Krievijas Federācijas valsts domes mēģinājumiem
pieņemt t. s. „vēstures falsifikācijas” likumu, lai varētu sodīt ikvienu, kas apgalvotu, ka PSRS
okupēja Baltijas valstis. Tagad
presē ziņots, ka dome šo likumu
nepieņems daudzo protestu dēļ.
Viens no BAFL mērķiem ir
panākt Krievijas amatpersonu
publisku atzīšanos, ka Baltijas
valstis tika okupētas, kā arī atvainošanos par šo noziedzīgo aktu.
BAFLkopāarcitāmorganizācijām
atbalstīja un panāca Starptautiskā
valūtas fonda piešķīrumus Latvijai. Pērn augustā un septembrī
nauda tika piešķirta, smagās ekonomiskās krizes dēļ šie līdzekļi
bija ļoti svarīgi. Vēl viens liels panākums pēc piecus gadus ilgām
debatēm ir NATO aizsardzības
plāns Latvijai, Lietuvai un Igaunijai bruņota uzbrukuma gadījumā. BAFL jau 2008. gada februārī
pieņēma rezolūciju, aicinot
NATO pasteidzināt šo plānu, jo
Vašingtonas līguma piektais
pants reglamentē kollektīvās
aizsardzības principus. Līdz šim
NATO aizsardzības plāns attiecās
uz 24 dalībvalstīm, izņemot
Baltijas valstis. Iespējams, plānošanu turpināt pamudināja Krievijas-Gruzijas kaŗš 2008. gada
augustā.
BAFL kopā ar ASV Baltiešu
fondu (US Baltic Foundation)
rīkoja pieņemšanu Vašingtonā,
pieminot Hitlera-Staļina nežēlīgā
pakta 70. gadadienu. Pieņemšanā

piedalījās ASV Kongresa locekļi,
ārzemju diplomāti un baltieši,
kuŗi dzīvo Vašingtonā, DC, un
apkaimē. Runu teica vēsturnieks
un žurnālists Pols Gobls. Ir svarīgi, lai Amerikā būtu lielāka
izpratne par pakta ietekmi uz
notikumiem Eiropā un visā pasaulē. BAFL valdes locekļi
Vašingtonā piedalījās arī Baltijas
ceļa 20 gadu atceres pasākumos.
Vija Turjāne piebilda, ka darbu
netrūks arī nākotnē. Krievijas
valdības pārstāvji sākuši sarunas
par milzu kaŗakuģu piegādi no
Francijas un pat plāno pirkt
tiesības būvēt šādus kuģus Krievijā. Šie nodomi rada lielas bažas,
un BAFL jau nosūtījusi protesta
vēstules ASV prezidentam un
NATO vadītājiem, kā arī paredz
tikties ar Francijas vēstniecības
darbiniekiem.
Sadarbojoties ar Baltijas uzņēmējdarbības fondu, BAFL vēlas
panākt, lai Baltijas valstis 100%
apmērā saņemtu iegūtos līdzekļus.
Nesen Eiropas drošības un sadarbības organizācija atzina nacismu un staļinismu par vienlīdzīgi ļauniem un 23. augustu
pasludināja par nacisma un
staļinisma upuŗu piemiņas dienu.
BAFL cer panākt, lai līdzīgu
lēmumu pieņemtu arī ASV
Kongresā.
Banketā parādīja filmas „Padomju stāsts” (The Soviet Story)
sākuma daļu un Edvīns Šnore
pastāstīja, ka, studējot polītiskās
zinātnes un pētot materiālus
archīvos, viņam radusies vēlēšanās informēt rietumzemju
iedzīvotājus, kuŗiem ir maz zināšanu par komūnisma briesmu
darbiem. Viņš ir gandarīts, jo
mērķis sasniegts. Filma ar Eiropas Parlamenta atbalstu tapa
divu gadu laikā, pirms tam
apmēram desmit gadu tai vākti
materiāli vairāku valstu archīvos,
arī filmēšana notika dažādās
valstīs – Krievijā, Ukrainā, Latvijā, Vācijā, Francijā, Beļģijā,
Anglijā. Filmas pirmizrāde notika 2008. gada 9. aprīlī Eiropas
Parlamentā Briselē. Tā rādīta
daudzās Eiropas valstīs, un par
to ir labas atsauksmes, jo tajā
atspoguļoti notikumi bij. PSRS,
intervēti aculiecinieki, disidenti,
kuŗi piedzīvojusi padomju režīma represijas, vairāki vēstures
eksperti. Visas liecības pamato
archīvu materiāli.
Dienu iepriekš, 22. janvārī,
Edvīns Šnore piedalījās ASV Fox
News Channel populārajā ziņu
programmā The Glenn Beck
Show par „Revolūcināro holokaustu” – komūnismu, tajā tika
parādīti arī filmas "The Soviet
Story" fragmenti. Raidījumu The
Glenn Beck Show noskatās
apmēram 3,8 miljons cilvēku.
Latvijas goda konsuls Ņujorkā
Daris Dēliņš gādājis, ka 25.
janvārī iznāca jauns "The Soviet
Story" tvarts ar uzrakstiem 30
valodās: baltkrievu, bulgāru,
čechu, dāņu, franču, gruzīnu,
igauņu, itaļu, japāņu, ķīniešu,
krievu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, serbu, slovēņu,

Foto: Astra Moora

Dokumentārfilmas „Padomju stāsts” autors un režisors
Edvīns Šnore – Amerikas baltiešu brīvības līgas
2009. gada Brīvības balvas laureāts

Edvīnam Šnorem (vidū) BAFL Brīvības balvu pasniedza BAFL
prezidenti Vija Turjāne un Alnis Briedis

somu, spāņu, turku, ukraiņu,
ungāru, vācu, vietnamiešu un
zviedru. Vairāki tulkotāji tekstu
tulkojuši bez jebkādas samaksas.
Tvartu var pasūtināt: www.sovietstory.com kā arī www.amazon.
com
Edvīns Šnore 25. janvārī teica
uzrunu Nacionālā preses klubā
(National Press Club) Vašingtonā,
31. janvārī rīta pusē viņš tikās ar
Toronto latviešiem Latviešu centrā, pēcpusdienā notika viņa filmas izrāde un referāts Toronto
ukraiņu centrā.
„Padomju stāsts” 2008. gadā
ieguva žūrijas balvu Mass Impact
Award filmu festivālā Bostonā.
Filma 2008. un 2009. gadā
izrādīta arī citos filmu festivālos:
Ļvovā (Ukrainā), Tallinā, Rīgā,
Tbilisi, Berlīnē, Sedonā (ASV),
Prāgā un Vašingtonā (ASV).
Edvīns Šnore 2008. gada 18.
novembrī apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni. Iaunijas prezidents 2009. gadā viņu apbavoja
ar Māras zemes ordeni.
Patlaban Edvīns Šnore turpina
studijas Latvijas Universitātē, lai
iegūtu doktora gradu. Viņa doktora disertācija, kas top profesora
Antonija Zundas vadībā, būs par
mākslīgi izraisīto badu Ukraina
aizritējušā gadsimta 30. gados.
Režisors atzina, ka darbs pie filmas „Padomju stāsts” bijis sarežģīts, jo daudzi archīvi ir iznīcināti, citi vēl aizvien slēgti
septiņām atslēgām. Pētot Vācijas
Ārlietu ministrijas archīvu materiālus, viņu pārsteidzis fašisma
un padomju plakātu līdzība, it kā
tos būtu radījis viens mākslinieks,
un tajos lietotie simboli – sarkanie karogi, sveicienam paceltās
rokas, soļošana un sasveicināšanās veids, gan fašisma, gan komūnisma slavināšanai izmantoti
skolas audzēkņi. Rietumu pasaulē
padomju noziegumi ilgi bija
tabu, daudzus gadus valdīja mīti,
neziņa par dzīvi Padomju Savienībā. Nacismu nosoda, komūnismu ne, lai gan Gulaga un
nacistu koncentrācijas nometnes
bija vienlīdz nežēlīgas. Otrā

pasaules kaŗa laikā krievi un
amerikāņi bija sabiedrotie, tāpēc
Amerikas iedzīvotājiem grūti
daudz ko saprast, bieži jūtama
pat nevēlēšanās uzzināt patiesību.
Krievijā daudzi joprojām pretojas mītu sagraušanai, pat Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs apgalvojis, ka E. Šnore filmā
cenšas falsificēt vēsturi. Kremļa
vēsturnieks Aleksandrs Djukovs
savā interneta dienasgrāmatā atzinis, ka pēc divu trešdaļu dokumentārās filmas „Padomju stāsts”
noskatīšanās viņam radusies
vēlēšanās nogalināt filmas režisoru un aizdedzināt Latvijas vēstniecību.
Ne mazāk pārsteigumu E. Šnorem sagādājuši krievu nacionālisti, kuŗi Maskavā uz ielas
sadedzināja viņa attēlu. Žurnālā
The Economist bija lasāms atzinums, ka „nacionālistu bandītu
sarīkota lelles sadedzināšana
varētu būt savdabīgs Oskars latviešu režisoram, kuŗa mērķis bija
parādīt mūsdienu Krievijas aklumu pret Padomju Savienības
noziedzīgo vēsturi”.
Edvīns Šnore par savu
pienākumu uzskatījis parādīt
komūnisma īsto seju un atklāt
noziegumus slēpējus, kādu Krievijā netrūkst. Krievijas bijušais
prezidents Vladimirs Putins bija
KGB darbinieks, viņa bijušie
kollēgas ir kriminālnoziedznieki,
tāpēc Krievijā neērti runāt par
padomju noziegumiem –
deportācijām, rusifikāciju, kolonizāciju –, kuŗi atstājuši dziļas
pēdas. Latviešus deportēja, bet
krievus ieveda, un tagad latvieši
galvaspilsētā ir minoritāte.
Pasniedzot Edvīnam Šnorem
BAFL Brīvības godalgu, prezidente Vija Turjāne piebilda, ka
daudzi cilvēki pasaulē vēl
neapzinās komūnisma nodarīto
ļaunumu. Virdžīnijā ir piemineklis Otrā pasaules kaŗa cīnītājiem,
tam līdzās izcilu valsts vadītāju
statujas, un nesen blakus Franklinam Rūzveltam novietota Josifa
Staļina statuja. Staļins nebija

ievērojams valsts vadītājs, viņš
bija slepkava! Komūnisti izdarīja
noziegumus ne tikai pret individiem, bet pret pasaules civīlizāciju
un nacionālo kultūru. Šie noziegumi pastrādāti, izraisot masu
terroru, dedzinot, pakaŗot, indējot, slīcinot, spīdzinot, deportējot,
apmelojot, kritizējot, izraisot
badu, slimības, iznīcinot īpašumu, liekot darīt piespiedu darbu.
Aizritējušā gadsimtā visā pasaulē
bijuši vismaz 100 000 komūnisma
upuŗu. Tāpēc ir svarīgi, ka uzņemta filma „Padomju stāsts”,
kas atklāj patiesību.
BAFL viceprezidente Marite
Sepika E. Šnorem pasniedza
Losandželosas apgabala godarakstu – apsveikumu, pateicību, un
godināšanu par viņa ierašanos.
Banketā runāja par nepieciešamību filmu izplatīt universitātēs, vēlamību un iespējamību
uzņemt mākslas filmu, kuŗā
atspoguļotu komūnisma noziegumus. Ir daudz mākslas filmu
par nacistu valdīšanas laiku
Polijā, Vācijā, Francijā, Italijā un
citur. E. Šnore atzina, ka Holivudas filmu studijās šādu
mākslas filmu tiešām varētu
uzņemt, un varbūt kādam rezisoram pat radīsies interese. Viņa
paša galvenais projekts patlaban
ir pabeigt studijas.
Pēc kāda banketa apmeklētāja
izteikumu, ka filma uzņemta
daudz par vēlu, sacēlās protesta
vētra. Īpaši iebilda jauni cilvēki,
tostarp BAFL valdes loceklis
Karls Alsens. Viņš teica, ka filma
ir iespaidīgs mācīblīdzeklis, lai
nākamās paaudzes, kuŗas nav
piedzīvojušas kaŗu, neizdarītu
tādas pašas kļūdas kā iepriekšējās.
Edvīns Šnore atvēra logu uz
pasauli, kas ilgi bija apslēpta.
Banketā koncerta programmu
bija sagatavojis ansamblis
„EJAM!” (tā nosaukumu veido
dalībnieku kristīto vārdu pirmie
burti) – Edvīns Rūsis, Jūlija
Plostniece, Artūrs Rūsis, Māra
Zommere. Viņi dziedāja latviešu
tautasdziesmas, Imanta Kalniņa,
Brigitas Ritmanes dziesmas ar
Andra Ritmaņa tekstu, kuŗās
paustas ilgas pēc brīvības, kā arī
Boba Dilana (Bob Dylan),
Džuvelas (Jewel) un Džeimsa
Teilora (James Taylor) vairākas
dziesmas angļu valodā.
Banketā piedalījās apmēram
150 igauņu, lietuviešu un latviešu.
Četras himnas – ASV, Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas –, klavieŗpavadījumu spēlējot Laurai Rokpelnei Mičulei, banketa beigās
skanēja iedvesmīgi un ar īpašu
saviļņojumu.
Daudzi vēlējās ar Edvīnu Šnori
nofotografēties, izveidojās pat
pagaŗa rinda, lai iegūtu viņa
autografu uz tvarta „Padomju
stāsts” vāka.
BAFL prezidents Alnis Briedis
aicināja pievienoties līgas atbalstītājiem vai kļūt par līgas
biedru. Ikviens tiek pieņemts,
neatkarīgi no rases, tautības,
konfesijas, dzimuma, ģimenes
un veselības stāvokļa, dzīvesvietas.
Informācija par BAFL atrodama
mājaslapā: http://www.bafl.com
Astra Moora
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LAIKA LASĀMVIELA

Reiz tā bija
Aptaujā par to, kas lasītājiem
Laikā patīk visvairāk un kas
mazāk, daži lasītāji nožēloja, ka
mūsu laikrakstā maz publicējam
daiļliterātūru un ka neesam saglabājuši agrāko ieradumu, turpinājumos iespiest veselus romānus. Romānu drukāšana mums
gan attaisnojamāka šķiet bijusi
tais gados, kad Laiks iznāca divas
reizes nedēļā. Pašreizējais režīms,
kad avīze pie lasītājiem nāk vienu
reizi nedēļā, pirmkārt, izstieptu
jebkuŗu romāna iespiešanu no
sākuma līdz galam lielā gaŗumā
un, otrkārt, lasītāji no vienas
nedēļas līdz nākamai, visticamāk,
pagūtu aizmirst, kas tad noticis
iepriekšējā turpinājumā.
Vēlēdamies mūsu lasītāju saimē esošo daiļiterātūras cienītāju
vēlmēm iespēju robežās tomēr
iztapt, lūkosim viņiem turpmāk
ik nedēļu sniegt pa īsās prozas
darbam, cenšoties to ietilpināt
visu vienā laikraksta numurā. Kā
pirmajam autoram dosim vārdu
Tālivaldim Dangavam (19071965).

T. Dangavs – īstajā uzvārdā
Dreimanis, mūža pēdējos desmit
gados gan publicējies dažos trimdas preses un periodiskos izdevumos, bet vienīgā viņa iznākusī
grāmata, stāstu krājums „Strandējušo sala”, draugu sakārtojumā
un apgāda „Daugavas Vanags”
(Toronto) izdevumā parādījās
divus gadus pēc autora nāves.
Grāmatnīcās tā jau sen vairs nav
pieejama. 600 lappušu biezajā
sējumā plašāka telpa eksotiskā
tālākas izceļošanas zemē – Paragvajā tapušiem stāstiem, kam ir
gan nenoliedzama, ja arī ne viscaur vienādi augsta mākslinieciskā vērtība, bet kuŗu darbības vide mūsu lasītāju lielajam
vairākumam ir sveša.
Tā nu esam izvēlējušies virkni
Tālivalža Dangava no 1945. līdz
1947. gadam Eslingenā un citur
Švābu zemē tapušus īsākus
stāstus. Domājam, ka tikai īpaši
nelaipnam lasītājam prāts nesīsies
teikt, ka šie stāstiņi „netiek līdzi”
Anšlava Eglīša krājumā „Švābu
kapričo” lasāmajiem. Esam

SVEICAM ALAs BIEDRUS,
KAS PAGĀJUŠAJĀ GADĀ
PIEVIENOJĀS ALAS SAIMEI VAI
PAAUGSTINĀJA BIEDRA PAKĀPI
Dzintara biedri
Mudīte Ledet
Arnis J. Kupliņš
Alfrēds Stukuls
Atis Freimanis
Arnolds Golts
Līga Gonzalez

Zelta mūža biedri
Roberts Dambergs
Aina Daukša
pārliecināti, ka vairumam mūsu
lasītāju šķitīs, ka stāstiņi, par spīti
daudziem aiztecējušiem gadiem,
ir saglabājuši īpatu, pievilcīgu
spirgtumu. Daudzi vecākās
paaudzes lasītāji, kas bēgļu
nometņu laikos vēl bija jaunieši
vai bērni, droši vien gribēs teikt:
„Reiz tiešām tā bija.”
Redakcija

Tālivaldis Dangavs

Miega pūznis
Ksaverim Polim dāvināts

Tas notika ceļā uz Frankfurti
pie Mainas toreiz, kad tālus
braucienus pa dzelzceļu varēja
samaksāt ar pāris paciņām
amerikāņu cigarešu.
Ātrvilciens pienāca Eslingenā
jau tik pārpildīts, ka tā gaidītājiem pārgāja viss ceļošanas
prieks. Jo, ik durvis atveŗot,
atskanēja gluži vienāda fraze kā
no dresēta papagaiļa:
Koin Ploatz mehr.
Izmisis skrēju ap vilcienu, un
viss, ko panācu, bija tas, ka
ieraudzīju uz kāda vagona šasijas pusē izdzisušu uzrakstu:
LATVIJAS DZELZCEĻŠ
E, tātad mans... mūsu vagons!
Iekļūt tanī nu bija prestiža
lieta, reizē morāliska un polītiska, karsts nākotnes zīlējums:
tikšu reiz atpakaļ tagad okupētajā dzimtenē vai netikšu?
Sagatavojies uz visu, es atvēru
vagona durvis. Atsedzās galvu
puduris apatiskām sejām, liesām
kā no nepārtrauktas diarejas,
bet apakšā kāju žogs, ka pat
plaukstai nav vairs vietas. Taču
savā apņēmībā laikam izskatījos
pietiekami draudzīgs, jo priekšējie mazliet atvilkās. Tomēr
mūris, kā bijis, tā arī palika.
Meklēju šai sienā vājāku vietu
cerībā to iedragāt, kad ar galvu
tur drāzīšos iekšā kā ar torpēdu.
Tādu arī ieraudzīju: divi vienkāji, blakām nostājušies, bija
veidojuši spraugu, pa kuŗu
nekavēdamies cirtos iekšā. Kaut
kas pajuka, kāds arī nokliedzās,
taču iekļūt iekļuvu vagona
priekšiņā.
Lokomotīve sāka vilkt, riteņi
griezties arvien ātrāk, un vilciens jau skrēja. Drošs nu cēlu

galvu augšup, brīnīdamies par
tumsu, kas mani apņēma, kā
vilcienam tunelī ieskrienot.
Kaut kur kā caur aizbāztām
ausīm, sadzirdēju sievieti iekliedzamies:
- Mensch! - un kādas rokas
izspraucās līdz manai galvai,
viegli mēģinādamas to stumt
zemāk.
Šai brīdī mazs gaismas stariņš,
nonākdams pazemes tumsā,
parādīja, ka esmu iemaldījies
neparastā tunelī – zem brunčiem. Kauna un neveiksmes
mests, tūdaļ atkritu izejas
stāvoklī. Drusku pagaidīju un
tad cēlos pa otram lāgam, gluži
nobrāzdams degunu gar kāda
bavārieša svārku briežraga pogām.
Tad mana galva bija pie citām,
acis sastapās ar acīm. Redzēju,
ka cietušā ir pavecāka mūķene,
kas paģībusi atbalstījās uz kaimiņu mugurām un sāniem, bet,
tā kā nogulties nevarēja un
ūdeni arī neviens nepasniedza,
tad viņa ātri atžilba. Ieraugot
mani, viņas nobālušie vaigi
pietvīka, acis šaudīja pārmetumus, it kā es būtu smagi
grēkojis. Daža blakus stāvētāja
seja saņirdzās divdomīgā smīnā,
no kā man kļuva karsts, un es
lauzos tālāk, līdz mūķene un
liecinieki bija labi aiz muguras.
Tā es iekļuvu vagonā, kas
sadalīts kupejās.
Iedomājieties pārpildītu kupeju ātrvilcienā, kas pāris simtu
kilometros pietur divi trīs
stacijās, kupeju, ne lielāku par
vidēju mēbeļu kasti, no kuŗas
jūs nevarētu izkāpt, kaut arī
gribētu, kuŗā jums jāapmierinās

Jānis Lācis
Viola Lācis
Gunārs Bekmans
Irēne A. Karlsons
Asja Viviana Līders
Ināra Apinis
Miķelis Ģiga

ar sabiedrību, kādā esat iekļuvis,
pilnīgi bez cerībām, ka stāvoklis
varētu arī mainīties. Par sēdēšanu ir negudrot, labi ja dabū
kur piespiest plecu vai aizķerties
ar roku. Taču visbiežāk jāstāv
kā nosodītam kareivim, smagu
somu uz muguras, rokām gar
sāniem, un stundām ilgi jāskatās
sejā kādam tipam, dažreiz tik
neglītam, ka sametas nelabi;
tādās reizēs glīta sejiņa iepretim
ir kā lielais laimests.
Bet šoreiz man iznāca atsēsties.
Es ieraudzīju brīvu vietu,
mirkli tam neticēju, tad kritu
tai virsū kā atrastai mantai, pēc
kuŗas sniedzas vēl kāda roka.
Tas bija divvietīgs sols, no
kuŗa četras piektdaļas aizņēmis
pagalam liels un resns iezemietis, jau labi iesnaudies un atzvēlies uz pretējo pusi. Es pieplaku pie šī blāķa gluži niecīgs,
kā pele pie siena gubiņas, gatava
aizmukt, tiklīdz kas iečabēsies.
Bet mani neviens netraucēja,
un es mierīgi varēju sēdēt starp
kājās stāvētājiem un savu kaimiņu, kuŗa virsmai sāka tecēt
pāri mani skatieni.
Šai skeletu un skrandaiņu laikā šis bija ūniks. Ģērbies apskaužami labi, un apaļās gūžas,
kuplais viducis, resnais skausts
un sarkanā seja nodeva, ka viņš
ēdis un dzēris bagātīgi ārpus
pārtikas kartītēm. Veikls prokurors viņam varētu inkriminēt
pat līdzdalību slepenā cūku un
vēršu slepkavībā.
Uzmācās jautājums: kur gan
tāds cēlies?
(Turpināts 8. lpp.)

Leontīne B. Anstrats
Dzintars Abuls
Biruta Abuls

Mūža biedri
Roberts Inveiss
Lilija Dimža Middleton
John Nagla
Ansis Vīksniņš
Andris Grīnvalds
Dāvids Gonzalez
Gunta V. Ballin
Jānis Adamovičs
Krišjānis Uldis Kaugars
Vera Hampel
Anita Lidija Molander
Valda Levy
Ingrīda Lēvenšteins
Heath Bauman
Dzidra Ozoliņš
Jānis Laurens

Ivars Šteinblūms
Laila Kalniņš
Ilze Ievāne
Aivars Krauklis
Ansis Matīss Allison
Katarina Isabella D’Aoust
Jānis Štarcs
Elīze G. Maile Rimša
Māra Felzenbergs
Matīss Dāle
Jēkabs Feldmanis
Astra Gabriel
Ilgvars Norbergs
Rita Zandbergs
Gunārs Birkerts
Silvija Birkerts

Elza Ķezbere

Snigs
Klusi, mīļi šodien runājiet,
Maigām rokām visu noglaudiet.
Nakts kad nāks, kad gaisma izdzisīs –
Snigs. – Pār visu sniegs tad sakritīs.
To, kas skaists reiz bijis, pieminiet.
Sveces – zilas sveces iededziet,
Tumsai atnākot lai nava bail,
Lai caur ēnām zelta dzirkstis gail!
Snigs... Līdz rītam nemitīgi snigs.
Rītā kājas dziļos sniegos stigs.
Rīt būs apsnidzis, ko mīlat tā.
Rītā nebūs vairs nekā, nekā.
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JA TAS NAV UZRAKSTĪTS, TAS NAV
NOTICIS
Māras Celles piezīmes no Latvijas ziemas

Visi jau zin, ka šogad Latviju
piemeklējusi kārtīga ziema –
aukstums kož degunā, kājas un
auto riepas slīd pa „melno ledu”,
un sētnieki tik jaudā šķūrēt
sniegu. Sniega kupenas turpat
metra augstumā veidojas gar
visām ielu malām, kaķiem vēderi
velkas pa sniegu (vajadzētu teikt
„pa zemi”, bet zeme nekur nav
redzama), tie mēģina atrast kādu
taciņu gar ēku sienām. Kad gar
manu Mežaparka māju iet kāds
kaimiņš, viņš vai viņa mani
ieraugot parasti komentē, ka
tagad esot tāda ziema kā viņu
bērnībā. Vecāka gada gājuma
ļaudis teic, ka tik liels aukstums
kā šoziem vēl esot bijis tikai 1941.
gada sākumā.
Tā kā latvieši visā pasaulē par
šo ziemu Latvijā ir labi informēti,
es par to šoreiz nerakstīšu, bet
atsaukšu atmiņā ko citu.
Amerikas austrumkrastā latvieši satraucas, ja Laiks nenonāk
viņu pastkastēs sestdienā, kuŗas
datums lasāms 1. lpp. Nekas nekait arī, ja avīze pienāk jau
piektdienā (tas tiešām reizēm
notiek), bet ja avīzes nav vēl ne
pirmdienā, ne otrdienā, tad jāzvana tuvējiem latviešu kaimiņiem, lai noskaidrotu, vai tikai
viņu pastnieks ir slinks vai varbūt
visiem avīzes gaidītājiem tāds
pats liktenis. Mēs te Latvijā esam
laimīgi, ja dabūjam savās rokās
kaut vai divu nedēļu vecu Laika
numuru.
Vēl janvārī lasīju atsauksmes
no dažādiem latviešu centriem
(agrāk teicu „pagastiem”, bet tas
dažus aizvainoja, jo mēs neesot
nekādi pagastnieki) par to, kā pie
viņiem svinēts 18. novembris.
Šķiet, ka ziņojumus par šo notikumu tautieši iesūtījuši tikpat kā
no visām vietām, ieskaitot no
tādām, par kuŗām reti dzirdam
kā Arizona un Arkanzasa. Prieks

uzzināt, ka latvieši atrodas tikpat
kā visur, un visur viņi grib pulcēties, it sevišķi Valsts svētkos.
2009. gadā, vēl bez svinīgiem
aktiem, kuŗos bija svētku runātājs
un priekšnesumi, tika izpildīts
arī no Latvijas rosinātais ieteikums, ka latviešiem visā pasaulē
vajadzētu dziedāt Latvijas himnu
tieši tai brīdī, kad Rīgā pulkstenis
ir deviņi vakarā. Ņujorkas apkārtnē tas iznāca divos pēcpusdienā. Lasīju Laikā, kā tas noticis
daudzās jo daudzās vietās. Dzirdēju pat par gadījumiem, kad
latviešu cilvēks, kas šai dienā un
stundā atradies viens pats, tomēr
norādītā brīdī ieņēmis miera
stāju un dziedājis. Man nav
skaidrs, ko ar šo dziedāšanu bija
domāts panākt, ja nu vienīgi radīt dziedātājos sajūtu, ka viņi ir
daļa no viena milzīga visas pasaules latviešu koŗa.
Savā virsrakstā izsaku domu,
pie kuŗas gribu pieturēties. Visi ir
tikuši pie vārda ar savām reportāžām, bet līdz šim nepieminēta palikusi 18. novembŗa
dziedāšana t.s. Putnu ciemā Ņūdžersijā. To nevajadzētu atstāt
novārtā, jo līdz ar to šis notikums
aizietu nebūtībā.
Par Putnu ciemu un tās iemītniekiem Laikā dažkārt parādījušās ziņas, bet mēs, lielā daļa
šīs avīzes lasītāji, tuvojamies
vecumam, kad nenāk par skādi
atkārtot jau agrāk dzirdēto, bet
pa daļai jau varbūt piemirsto.
Putnu ciems ir „saulrieta ciemats”,
kuŗā īpašumus var pirkt ļaudis,
kas sasnieguši vismaz 55 gadu
vecumu. Tieši šinī ciematā (ko
oficiāli sauc „Cedar Glen West”)
izbūvēti kādi 850 vienstāva
dzīvoklīši (dupleksi un kvadi jeb
četrvietīgie), katrs apmēram 900
kv. pēdu platībā (parasti ar divām
guļamistabām, dzīvojamo istabu,
virtuvi un vannas istabu). Katrā

dzīvoklītī mīt viens vai divi
seniori, tātad kopā pāri par
tūkstoti ļaužu. No tiem tikai kādi
40 ir latvieši. Putnu ciems, ko
apņem priežu mežs, atrodas apmēram vienādā attālumā no
Ņujorkas un Filadelfijas (70
jūdzes uz katru pusi). Putnu
ciemam latvisko nosaukumu
savā laikā deva tur kādreiz dzīvojošais dzejnieks Nikolajs Kalniņš, jo visas ciemata ielas nosauktas putnu vārdos. Visvairāk
latviešu sakoncentrējušies Meža
pīļu (Mallard) ielā, kur atrodas
arī mana mājiņa, un es caur savu
logu varu pat redzēt, vai mani
tuvākie latviešu kaimiņi izslēdz
gaismas parastā laikā. Man labi
draugi dzīvo Gārņu (Heron) ielā,
arī Vanagu (Falcon), Gulbju
(Swan), Sīļu (Blue Jay) u.c.
Mani Putnu ciema latviešu
draugi un paziņas pa lielai daļai
ir vienu paaudzi man priekšā
(reiz kāds ierosināja, ka man un
Ilmāra Rumpētera dzīvesbiedrei
Dzintrai vajadzētu dibināt „jaunatnes pulciņu”). Es uzskatu par
privilēģiju uzklausīt iepriekšējās
paaudzes dzīves stāstus, mācīties
no viņu pieredzes, kas ir interesanta un notikumiem bagāta.
Tas nav šķērslis, ja daži no viņiem
vairs pārāk veikli nekustas,
nedzird un neredz tik labi kā
pirms gadiem. Šeit ir cilvēki, kuŗi
izgājuši cauri lielvaru radītai ellei
bez mantām, bez naudas, uzsākuši un iekārtojuši jaunu dzīvi
jaunā pasaulē, gādājuši par sevi
un saviem pēcnācējiem, nodrošinājuši sev vecumdienas un nav
nevienam uz kakla. Bet galvenais,
kas man imponē – viņi vienmēr
ir meklējuši un atraduši citus
latviešus, jo tas ir bijis svarīgi.
18. novembrī skrejlapiņa apceļoja visus Putnu ciema latviešu
mājokļus: divos pēcpusdienā

Uz sniegota lieveņa Mežaparkā

aicinājums pulcēties pie Valijas
Skrodeles. Varētu līdz turienei
aiziet kājām (viss ciemats tikai
kādu vienu kilometru gaŗš) vai
braukt ar auto. Nezinu, kā kuŗš
tur nokļuva, bet plkst. 13.45 tik
tikko vairs iespraucāmies pa
Valijas durvīm, jo aiz tām drūzma
bija pabieza. Sirmie latvieši bija
ieradušies gan paši saviem spēkiem, gan ar braucamkrēsliem,
gan citiem atbalstiem (walkers),
gan ar spieķiem pie rokas. No
visiem Putnu ciemā mītošiem
latviešiem, šai sanāksmē trūka
tikai pāris. Nebija izziņots, ka
jāņem līdzi kādi ēdamie vai dzeramie, bet kur nu pie latviešiem
bez tā. Ar paplātēm iznēsāja pīrāgus, lašu maizītes, smalkmaizītes un plastmasas trauciņus
ar šampanieti. Jau balsis pieņēmās
pacilātībā, priecīgi sasaucās tie,
kuŗi katru dienu cits neredz.
Pēkšņi kņadu pārtrauca Edmunda Brigmaņa nopietnais brīdinājums: „Jums tūliņ jāsāk celties
kājās, jo, kamēr jūs to izdarīsit,
būs pagājušas piecas minūtes.”
Lai gādātu par mūzikālo pavadījumu, vietējā latviešu koŗa
diriģente Dzintra Rumpētere bija
atvedusi savas elektroniskās ērģeles. Pēc Brigmaņa kunga brīdinājuma visi gan jau kājās
stāvošie (jo visiem jau nebija vietas, kur šai mazajā dzīvoklī

apsēsties), gan tie, kam bija jāslienas augšā no braucamkrēsliem, momentā bija dziedāšanai
gatavi, un nu bija pacietīgi jāgaida. Vēl lielāku sasprindzinājumu radīja Dzintras norādījums:
„Es došu tikai vienu akordu, un
tad jums jādzied.” Četras minūtes
pagāja visiem ar aizturētu elpu
stāvot kājās. Vēl mazs brītiņš, un
Dzintra uzdeva akordu. Un mēs
dziedājām ar pilnu krūti „Dievs,
svētī Latviju”. Īso epizodi filmā
iemūžināja Putnu ciema rezidents, profesionāls fotografs Juris
Zēbergs.
Pēc dažām dienām noskatījāmies šo video. Pa himnas dziedāšanas laiku filmas vidū iezagusies
viena maza pauzīte. Kas noticis?
Izrādās, tieši šai brīdī filmētājs
Zēbergs nejauši uzkāpis kādai
dāmai uz kājas, kuŗa mazliet
iebļāvusies, un šis moments
izņemts ārā.
Himnas dziedāšana nu paveikta, bet šampanietis vēl nebija
pietrūcis. Netrūka arī uzkodu.
Netrūka aizrautīgu sarunu. Un
netrūka vēl un vēl dziesmu.
Vēlāk uzzināju, ka Rīgā kopīgā
himnas dziedāšana notikusi
Daugavmalā. Bet Rātslaukumā,
kur arī bijis daudz ļaužu, nekāda
dziedāšana nenotikusi. Tātad
mēs Putnu ciemā visu iecerēto
izpildījām ar uzviju.

In memoriam. Ieriķi – Gulbene. 1916 - 2009
Andris Balodis
(1.turpinājums)
Kas vispār Latvijai bija
dzelzceļš? Tā attīstība tagadējās
Latvijas territorijā sākās 19. gs.
otrajā pusē kā daļa no Krievijas
dzelzceļa tīkla, pirmā šeit
uzbūvētā līnija bija posms Rītupe
– Daugavpils, tā bija daļa no
Pēterburgas-Varšavas līnijas.
Lielu grūdienu deva 1. Pasaules
kaŗš, kad daudzas līnijas kaŗa
vajadzībām uzbūvēja vācu un
krievu armijas, totsrap arī Ieriķu
(līdz 1919. gadam – Ramockas)
– Gulbenes dzelzceļu. Starpkarŗu
periodā dzelzceļš bija dzīvības
artērija, kas ļāva ātri un ērti
pārvietoties, nosūtīt un saņemt
preces, deva darbu daudziem
cilvēkiem. 30. gados Latvijai bija
visblīvākais dzelzceļa tīkls Eiropā.
Par tā nozīmību vēl šodien liecina iespaidīgās staciju ēkas, kas
tika būvētas ne tikai kā biļešu
kases un stacijas dežuranta darba
telpa, bet bija arī iespēja tiem,
kas devās ceļā, nonākot līdz
stacijai, atpūtināt nogurušās
kājas, ziemā sasildīties, arī paēst.
Tika domāts arī par tālāku

dzlezceļa tīkla attīstību, un no
šāda skatpunkta līnijas RīgaĒrgļi un Madona-Lubāna nav
nekādas „aklās zarnas”, jo bija
plānots izveidot līniju RīgaKrāslava, uzbūvēt tiltus pāri
Aiviekstei pie Lubānas un Juglai
Ērgļos; par to Ērgļos liecina lielais, šķietami bezjēdzīgais uzbērums līdz pašai upei, kā arī vēl
šodien turpat redzamās dzelzsbetona būvkonstrukcijas. Šodien
daudzas stacijas pie vēl funkcionējošiem dzelzceļiem ir slēgtas
(Meltuŗi, Āraiši), faktiski neapkurinātas (Cēsis).
Arvien vairāk attīstoties autotransportam, līnija pēc līnijas
tika slēgtas, tomēr par saimnieciskumu un virzību progresa
virzienā šajā sakarā rodas lielas
šaubas, jo tik ļoti daudzās vietās
šķiet nesavienojama visapkārt
redzamā aizmirstība, nabadzība
un nolaistība ar vēl redzamo
staciju ēku lepnumu. Dažviet
staciju ēkas pārņēmis autotransports (Kuldīga, Limbaži). Nez
kāpēc citās valstīs, uz kuŗām
skatāmies ar apbrīnu un cieņu,
notiek šā transporta veida

attīstība (Eiropas Savienība,
Japāna), bet pie mums Latvija
sadalīta divās daļās – Rīgā un
pārējā Latvijā – arī pateicoties
šim regresam?
Un tā dodos ceļā.
Ieriķi ir līnijas sākums, lai gan

Amatas stacijā 1926. gadā

Vilcienu saraksts
Ieriķi - Gulbene 1940.

faktiski no Rīgas – Valmieras –
Valkas līnijas atdalās dažus kilometrus tālāk – uz Melturu –
Spāres ceļa pārbrauktuves, pie
tagadējās Melturu stacijas.
Amatas apkārtne kopš čukčukbāņu laika stipri vien mainījusies – augošais Amatciems
vārda tiešā nozīmē noēdis blakus
esošo kalnu, uz kuŗa kādreiz
atradās ugunsdzēsēju koka
tornis. Jācer vienīgi, ka visuvarošajam Cilvēkam neienāks prātā
mainīt pašas Amatas tecēšanas
virzienu. Amatas stacijas ēka

pēdējā gada laikā pazaudējusi pie
tās bijušo zīmi „Amata”. Tilts pār
Amatu vēl stāvēs, šķiet, ilgi, ja nu
vienīgi kādam neuznāks postīšanas kāre; blakus tam redzams
uzbērums, kur acīmredzami
kādreiz bijis cits tilts. Amatas
stacijas ēkas tagadējā saimniece
stāsta, ka, viņasprāt, kalniņš, uz
kuŗa atrodas ēka, ir mākslīgs.
Esot pati strādājusi Amatas
stacijā – krautuvē, no kuŗas
kādreiz katru nakti izvesti 5-10
vagoni ar kokiem.
(Turpinājums sekos.)
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Window on Eurasia: Russians Still Can’t See Belarusians as a
Separate Nation, Mensk Guides Say
Pols Goubls (Paul Goble)
Vienna,
January 29
–
Minsk
tour guides
say
that
nearly 20
years after
Belarus
acquired its independence,
Russian visitors to their country
still cannot deal with the reality
that Belarus is an independent
country and that Belarusians are
a separate nation with a separate
language, culture, and tradition.
Sergey Plutkevich, a
commentator for the Tut.by
portal, asked tour guides in his
country “what facts from the
history of Belarus shock Russian
tourists?” Their answers, as
summarized on that site this
week, suggests just how little
Russians understand about their
Western neighbors (news.tut.by/
society/159329.html).
Anatoly Varavva, who
Plutkevich says is “one of the
most experienced tour guides of
Belarus, said that “almost any
fact which you could name when
talking about the events which
have occurred in our land

generates shock among Russian
tourists,” few of whom are
prepared to acknowledge that
“our history can be distinguished
from the all-Russian” version.
Tatyana Khvagina, the
president of the Pinsk section of
the Belarusian Association of
Tour Guides, says that Russian
ignorance about and attitudes
toward Belarus and Belarusians
had caused her much grief until
she realized that the Russians
had seldom been told the truth
about her country.
She noted that if one looks at
the standard Russian reference
works, there is nothing about the
Grand Principality of Lithuania
and consequently, “it turns out
that in the consciousness of our
neighbors is missing six entire
centuries of the Belarusian land!”
Without a knowledge of that
period, she continued, nothing
afterwards makes sense.
But having understood that
Russians do not know about this,
she said, she has been able to sit
still for “the tirades of certain
Russian colleagues who present
themselves as historians and who
declare that ‘there are no
Belarusians, this is an artificially
created nation, and the Belarusian

language in general does not
exist.” At most, “’it is a dialect of
Russian!’”
Meanwhile,
Aleksey
Dubrovsky, another awardwinning Belarusian guide, said
that “Russians in reality have
heard practically nothing about
the Grand Principality of
Lithuania and even more do not
know that there was a time when
Moscow was a vassal of the
Grand Principality of Lithuania.”
Given this ignorance, he
continued, “Russian tourists now
think that all the enormous
territories which the Russian
Empire included were Russian
from time immemorial,” rather
than being more recent
acquisitions and having entirely
different histories before, during
and
after
the
Russian
occupation.
Varavva acknowledged that
Belarusians do not have a perfect
knowledge of Russian history,
but he said that unlike the
Russians, “our people are much
more tolerant,” and they never
militantly insist on their own
point of view,” even on such
critical issues as the Grand
Principality of Lithuania and the
war of 1812 in which Belarusians

fought on both sides.
But Khvagina said that Russians
really get things wrong regarding
the history of Belarus: “Many
Russian tourists sincerely think
that precisely Russia liberated us
unhappy slaves from under the
centuries-long Polish oppression,
exactly the same way that they
think about Ukrainians. In fact,”
she points out, “we are
different!”
“We have our own history
which has deep roots,” she
continued. “This isn’t something
good or bad; it is simply a fact
which others must take into
consideration if we want to have
good relations.” And it is certainly
the case that Belarusians have
disagreements with the way in
which they are treated in Poland
and Lithuania.”
But however much that may
be, Belarusians are “civilized
people and we must move
forward, remembering our past
and respecting the point of view
of our neighbors. Tourism
without this cannot develop.”
And if some Belarusians do not
know their history, they need to
learn it before presuming to
lecture others about Belarus.
Nonetheless, the slighting

attitude of many Russians toward
the Belarusians has an impact
not only on Russian visitors to
Belarus and on Russian officials
but also on otherwise sensible
Russian commentators, as is
reflected in a comment offered
today by a Moscow commentator
on Belarus (grani.ru/Politics/
W o r l d / E u r o p e /
Belarus/m.174045.html).
He concludes his comment
on Moscow’s relationship with
Minsk with the following
anecdote. Relations between the
two, he says, recall the relations
between a trolleybus driver and
one of his passengers in an old
Soviet anecdote, one familiar to
almost all people in that
country.
Every morning, the Moscow
commentator recalls, the
trolleybus driver would stop at
one pickup point wondering
whether a particular woman
passenger would arrive. Each
time, she made it before he left.
“But once, having seen the
running woman, the driver
closed the doors just as she got
there, noting “with satisfaction”
that at last she hadn’t caught his
trolley.

Krievijas, Kremļa un kreiso (KKK) izvērstais ”psīcholoģiskais kaŗš” –
no Latviešu leģiona līdz NATO un Eiropas Savienībai
LVA biedrs,
atv. flotiles admirālis
Andrejs Mežmalis
( 2. turpinājums)
Visi leģionāri
no
kaŗa gūstekņu nometnēm tika
atbrīvoti un
varēja brīvībā turpināt
savas Otrā
pasaules
karŗa laika izjauktās dzīves.
Daudzi iestājās ASV un Anglijas
sardžu rotās un pat apsargāja
bijušos īstos SS kaŗa noziedzniekus Vācijā.
Latviešu leģionāru „Viestura”
rota parādē 1940. gados - tumši
zilās ASV uniformās un ar
Latvijas karogu. Šī latviešu rota
apsargāja vācu SS un citus kaŗa
noziedzniekus Nirnbergas tribunāla laikā Vācijā.
Tas, saprotams, nepatika
KKK. Rietumos dzīvojošie latviešu leģionāri (15. divīzija)
nebija aizmirsuši savus ieslodzītos vai pēc padošanās apšautos kaujas biedrus (19. divīziju
un citas vienības – kopā apmēram 50 000 krievu gūstā nonākušos latviešu kaŗavīrus), kas
dzīvoja un mira šausmīgos apstākļos PSRS soda nometnēs.
Rietumu leģionāri bija labi
organizējušies, piemēram, Dau-

gavas Vanagu organizācijā visās
pasaules malās un pauda lielo
netaisnību un pārestību, kādu
pielietoja PSRS pret latviešiem
dzimtenē; to pašu darīja arī citi
baltieši, poļi, ukraiņi, utt. Tāpēc
KKK „pieteica kaŗu” Rietumu
latviešiem un izmantoja tipiskus psīcholoģiskā kaŗa paņēmienus, lai apsūdzētu, piemēram, latviešu 18. un 21. policijas
bataljonu kaŗavīrus, kas dzīvoja
Latvijā, par pilnīgi fiktīvām un
izgudrotām Otrā pasaules kaŗa
laika noziedzībām, lai tādējādi
rādītu ar pirkstu arī uz rietumos dzīvojošiem latviešiem
(leģionāriem). Tagad mēs skaidri zinām, ka PSRS notiesāja un
nošāva pilnīgi nevainīgus cilvēkus, un tas viss bija izdarīts
„psīcholoģiskā kaŗa” vārdā; tajā
laikā tas bija ļoti viegli izdarāms
ar čekas (NKVD / KGB) un
viņu kontrolēto plašsaziņas
līdzekļu un viltotu dokumentu
palīdzību. Piemēram, KKK ar
fiktīviem faktiem 1962. un
1963. gados izdeva grāmatu
”Kas ir Daugavas vanagi”, to
KGB (čeka) tulkoja vairākās
valodās un izplatīja daudzās
valstīs (ASV, Anglijā, Vācijā,
u.c.). Tas, ka KKK joprojām
efektīvi izmanto šīs metodes, ir
redzams Latvijas svētku un piemiņas dienās, piemēram, 16.
marta un 23. augusta pasākumos. Tiek jau iesaistīta vietējā
piektā kolona, kā to redzam arī
KKK realizētās atceres dienās,
piemēram, Uzvaras laukumā.

Latviešu leģionāru „Viestura” rota parādē 1940. gados - tumši zilās ASV uniformās un ar Latvijas
karogu. Šī latviešu rota apsargāja vācu SS un citus kaŗa noziedzniekus Nirnbergas tribunāla laikā
Vācijā
Tagad paskatīsimies, kā šādu loģiska kaŗa darbības soļus, rādītu, ka Molotova-Ribentropa
psīcholoģisko kaŗu KKK iesāk mēģinot atspēkot ES rīcību un pakts, kopā ar slepenajiem provai turpina, piemēram, saistībā cenšoties cik necik saglabāt tokoliem, ir bijis „taisnīgs un
ar 23. augustu, dienu, kas tagad savus 50 gadu gaŗumā visā morāls” līgums, kas ir palīdzējis
tiek atzīmēta visā Eiropas pasaulē piekoptos dezinformā- uzvarēt nacistus; saprotams, par
Savienībā kā „Eiropiešu piemi- cijas ieguldījumus. Psīcho- saviem terrora aktiem, piemēņas diena staļinisma un nacis- loģiskā kaŗa darbība parasti ram, poļu virsnieku apšaušanu
ma upuriem”. Šis Eiropas iesākas ar kādu paziņojumu; un Baltijas valstu iedzīvotāju
Parlamenta pieņemtais lēmums saprotams, visam jābūt ļoti labi deportācijām viņi neko nestāsnebija pieņemams KKK, jo tas saskaņotam visaugstākajos ta. Nākamais solis bija preses
nozīmē, ka ES uzskata bijušo KKK līmeņos. Tā, piemēram, šī aģentūras RIA Novosti prese
PSRS, kā arī Krieviju (kas ir gada 19. augustā, lai atzīmētu konference, kuŗā tika paskaidPSRS mantiniece), par terrora Molotova-Ribentropa 70. gada- rots, ka grāmatu sagatavojis
izplatīšanas valsti. PSRS ir dienu, Krievijas Ārzemju izlūk- SVR atvaļinātais ģenerālmajors
atbildīga par miljoniem noslep- dienests (Služba Vnešņei Ļevs Sotskovs.
kavotu cilvēku. Tātad KKK Razvedki – SVR) paziņoja, ka
(Turpinājums sekos)
nolēma spert zināmus psīcho- viņi ir izdevuši grāmatu, lai pie-
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LAIKA LASĀMVIELA
Miega pūznis
Ksaverim Polim dāvināts
(Turpināts no 2. lpp.)
Kamēr biju nodevies cita vērošanai, tikmēr pats kļuvu pārējiem par aplūkošanas objektu.
Kaŗa beigās, kad plikadīda
staigā uzcirties, bet izbumbots
bagātnieks velkas apdilis, pārāk
ātri var maldīties otra novērtēšanā. Tāpēc vācieši izdomājuši
kādu metodi, kas ievērojami
samazina šādu kļūdīšanos. Tās
ABC – ēšana, protiet, ko katrs
ēd.
Lielu nabadzību pauž pāris
maizes šķēles, viena virs otras,
starp kuŗām nav nekā cita kā
fantazija; mazliet labāku stāvokli
norāda brūni, sālīti radziņi,
apkaisīti ķimenēm. Tuvošanos
turībai iezīmē desas ripa, zem
kuŗas doniņa kautrējas sava

kailuma, vēl tālāk – parādoties
margarīnam; bet nu jau arī
nonākts pie turības sliekšņa.
Aiz tā jautrā rindā nāk kūkas
gabals, ievārījums vai sviests ar
baltmaizi, pankūkas ar speķi,
konjaciņš... Es izvilku savu pasi
– šokolādes tāfeli – un tūdaļ
ievirzījos miljonāros, taču mana
lepnība uz pēdām tapa nosodīta:
man uzvēlās virsū resnais kaimiņš, mans sola biedrs, tā ka
salduma gabals nesakošļāts noskrēja vēderā. Brīdi gaidīju, vai
blāķis pats neatsvērsies atpakaļ,
bet nekā. Sāku to purināt, lai
atmostas. Tas neatmodās. Tad
saņēmos un vēlu šo ļumīgo,
smago gaļas maisu uz otru pusi.
Tas nenācās viegli, un es, veicis
šo spaidu darbu, ne gluži bez

lepnuma atsēdos. Taču nedabūju
ne elpu atvilkt, kad snaudulis
jau otrreiz uzvēlās, mani pieliekdams gluži pie ceļgaliem. Kritienam sekoja iekrākšanās.
„Nu taču tas atmodīsies,” es
cerēju.
Nekā tamlīdzīga. Salieceņa
naža aizvāztā stāvoklī es biju
šim tēviņam izdevīgs spilvens,
brālis vai rads, kam uzticēt savu
galvu. Un atkal es cēlu miega
pūzni, kratīdams, ausī kliegdams, izmisīgi pamezdams
palīgā saucējus skatienus uz
pārējiem pasažieŗiem, bet tie kā
sazvērējušies ikreiz skatījās
sānis, ļaudami man pašam izrīkoties vai arī atriebdamies par
to, ka varēju sev atļauties
šokolādi, varbūt pat nojauzdami, ka esmu nīstamais ārzemnieks.
Mana mocītāja galvai beidzot
nobaukšķot gala punktā – pie
otras sienas, es bezcerīgi atsēdos, gaidīdams, kad gaļas pen-

delis atkal svērsies uz manu
pusi, apzinādamies, ka, to aiztiekot, es spēlējos ar briesmām,
jo viens vienīgs milzu dūres
sitiens spētu mani piezīmogot
pie sienas, padarīdams plakanu
kā pleksti.
Bet arī lavīnu tuvumā dzīvo
ļaudis, un tā es pagaidām neaizbēgu.
Vēl vismaz pusstundu es viņu
cilāju, stūmu, vēlu un grūdu,
velnišķā priekā šad tad paslepen
iekniebdams, sajūsmināts par
savu pārdrošību, ka varu rīkoties
ar uguni, kas šimbrīžam slēpta
lača miegā. Ar to mani spēki un
pacietība bija galā. Iznerrots un
saīdzis es atstāju solu, kad lavīna
atkal tuvojās, novēlēdams tai
krist un sašķīst. Pārējie cietušie
mani saņēma ar smīnu, tā
pielīdzinādami sev. Bet es skumīgs skatījos uz sola galiņu, uz
šo territoriju, ko miega pūznis
bija iekaŗojis gulēdams.
Man pieliecās pie auss kāds

atbrīvots kaŗa gūsteknis, vēl
zēns.
„Redziet, kungs,” viņš čukstēja, „mēs ar viņu tā mocījāmies
kopš Minchenes. Bet tad nācāt
jūs. Kur viņš iekāpis un kad aizsnaudies, velns to sazin. Dusmās
pat šo ielaidu līdz galam,” kareivis rādīja saspraužamo adatu
rādītāja pirksta gaŗumā. „Viss
veltīgi: sit vai zemē. - Kamerad,
vai jums nebūtu cigarete? Neesmu...”
Aiz pateicības iedevu pat divas Pall Mall.
Aizsmēķējis, apskurbis no
dūma, viņš pacēla balsi:
„Tādus mēs pazīstam. Viņi
barojās, kamēr zēni krita.”
Pienāca Heidelberga. Kupeju
izvēdināja daža jauna seja kādu
izkāpušo vietā.
Epitetiem vainagotais snaudulis krāca tālāk, bet kāds jaunpienācējs sāka ņemties ap viņu.
Es novēlēju labas sekmes.
Eslingenā, 1946.

L AT V I E Š I A M E R I K Ā

JAUNA PRĀVESTE
viņu šajā darbā atbalstīt? Draudze
atbildēja pozitīvi.
Kad jaunajai prāvestei bija
uzlikts īpaši apzeltītais amata
krusts, klātesošie garīdznieki,
sākot ar prāvesti Zušēvicu, pēc
kārtas viņu svētīja, uzlikdami
viņai rokas uz galvas un citēdami
tekstus no Svētajiem rakstiem.
Aizkustinošs bija brīdis, kad
prāvesti Anitu svētīja arī viņas
tēvs, prāvests Vilis Vārsbergs, kas
bija ieradies no Čikāgas.
Pacilājoša dažiem šķita arī
Svētā vakarēdiena pasniegšana,
kas notika neparastā kārtībā. Tā
kā mācītāju bija daudz, tad viņi
izvietojās vairākās vietās ļaužu
pārpildītājā dievnamā, tā, ka
dievgalds katram bija sasniedzams uz vietas, pat dievnama balkonā. Līdz ar to svēto
vakarēdienu saņēma tikpat kā
visi klātesošie. Korim atkārtojot
liegu melodiju kā šūpuļdziesmu
un dievlūdzējiem pulcējoties pie
dievgalda centriem, veidojās
neformāla noskaņa, kas mazliet
atgādināja filmās redzētās seno
kristiešu sapulces brīvā dabā.
Pilnajā dievnamā spēcīgāk
nekā parasti izskanēja korāļi un
senatnīgie liturģiskie dziedājumi.
Koši skanēja arī mācītājas Dairas
Cilnes vadītais ansamblis, ko ar
savām balsīm papildināja vairāki
citi no tālienes atbraukušie
garīdznieki, pavadījumu spēlejot
ērģelniekam Andrim Jaunzemim
un klarnetistei Kristīnei Allenai.
Noskaņu skaisti bagātināja arī
Sandras Strengas solo dziedājums
no Hendeļa Mesijas.
Anita Vārsberga-Pāža ir trešā
sieviete, kuŗai evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas
piešķīrusi prāvestes amata apzīmējumu. Viņas pienākumos
ietilps pārraudzīt ASV Austrumu
apgabala 17 latviešu ev. lut.
draudzes, ieskaitot arī latviešu
draudzi Arģentīnā. Jaunā prāveste, kas 1993. gadā beidza

Čikāgas luterāņu semināru un
tai pašā gadā sāka kalpot Vašingtonas draudzē, iemantojusi
uzticību ar savu iejutīgo, pozitīvo
pieeju draudzes locekļiem un
īpašo uzmanību, ko viņa veltī
bērniem un jauniešiem.
Pēc dievkalpojuma draudze un
viesi pulcējās sarīkojumu zālē pie
skaisti klātiem galdiem un svētku
mielasta, ko bija sarūpējusi Dāmu komiteja. Tur jauno prāvesti
uzrunāja gaŗa rinda apsveicēju garīdznieki un draudžu amatpersonas no ASV Austrumu
apgabala, kā arī no citām vietām
Amerikā - novēlot viņai Dieva
palīgu jaunajā, atbildīgajā darbā
Vilnis Baumanis

Prāveste Anita Vārsberga-Pāža

Foto: Pēteris Alunāns

Vašingtonas un apkārtnes
latviešu ev. lut. draudze kopā ar
viesiem šā gada 6. janvārī svinēja
draudzes mācītājas Anitas Vārsbergas-Pāžas ievešanu ASV
Austrumu apgabala prāvestes
amatā. Svinīgajā Zvaigznes dienas dievkalpojumā piedalījās
Latviešu evaņģēliski luteriskās
baznīcas Amerikā (LELBAs)
pārvaldes priekšniece, prāveste
Lauma Zušēvica, Austrumu
apgabala līdzšinējais vadītājs,
prāvests Oļģerts Sniedze, kā arī
garīdznieki no citām latviešu
draudzēm tuvumā un tālumā.
Altāri rotāja balti, rožsārti un
sarkani puansetiju pušķi, kā arī
Pāžu un Bērziņu ģimeņu dāvinātie jaunie sudraba svečtuŗi.
Sveces mirdzēja arī lukturos
abpus vidus ejai, apgaismojot
garīdznieku procesiju, kad tā
ienāca dievnamā pie Egona
Pļavnieka ērģeļu skaņām.
Sprediķī prāveste Lauma
Zušēvica iztirzāja zvaigznes simboliku Svētajos rakstos un
mudināja dievlūdzējus neļaut
sevi savaldzināt spožām šīs
pasaules zvaigznēm, kas mūs
vilina no visām pusēm, bet sekot
Kristus zvaigznei - jo ticēt bieži
nozīmē paļauties uz to, kas
cilvēka acij neredzams.
Kad LELBA pārstāvis Vilmārs
Beiniķis bija nolasījis Latvijas ev.
lut. baznīcas ārpus Latvijas
oficiālo lēmumu piešķirt mācītājai Anitai Vārsbergai-Pāžai prāvesta amata apzīmējumu, LELBA
priekšniece, Lauma Zušēvica,
kandidātei svinīgi jautāja, vai
viņa grib kalpot šai amatā un
vadīt ASV Austrumu apgabala
draudžu darbību, par to atbildot
Jēzus Kristus priekšā? - „Jā, ar
Dieva palīgu,” apliecināja Anita
Vārsberga-Pāža.
Sekoja jautājums Vašingtonas
draudzei, vai tā ir ar mieru, ka tās
mācītāja kļūst Austrumu apgabala prāveste un vai tā ir gatava

Svinību dalībnieku grupa. 1. rindā no kreisās: māc. Dace Jansone, māc. Ieva Dzelzgalve, prāv.
Anita Vārsberga-Pāža, prāv. Lauma Zušēvica, māc. Daira Cilne un māc. Sarma Eglīte. 2. rindā:
prāv. Oļģerts Sniedze, prāv. Vilis Vārsbergs, māc. Tālivaldis Šmits, māc. Laris Saliņš, māc. Jogita
Mingina un diakons Indriķis Kaņeps.
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Valsts prezidents Davosā
Davosas Pasaules ekonomikas
forumā Latvijas Valsts prezidents
Valdis Zatlers tikās ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu.
Prezidenti pārrunāja abu valstu
attiecību attīstību kopš 2009. gada
augustā notikušās Latvijas prezidenta valsts vizītes Baku, īpaši
uzsveŗot ekonomiskās sadarbības
pieaugumu pēc vizītes. Ilhams Alijevs atzinīgi novērtēja Latvijas
produktu populāritāti Azerbaidžānā. Nesen notikušajā lauksaimniecības izstādē Baku izrādīta liela interese par Latvijas uzņēmēju
produkciju.
Abi prezidenti pārrunāja arī
enerģijas drošības jautājumus, īpaši
Nabucco gāzes vada projekta attīstību, kas nodrošinātu alternātīvu iespēju Eiropas tirgus apgādei
ar gāzi no Kaukaza un Centrālāzijas
valstīm. Pārrunāja arī drošības
situāciju Kaukaza apgabalā un iespējas to uzlabot. Tikšanās beigās
abu valstu prezidenti vienojās par
Azerbaidžānas kollēgas valsts vizīti Latvijā šī gada otrā pusē.
Valdim Zatleram tiekoties ar
Īslandes prezidentu Olafuru Ragnaru Gromsonu, tika pārrunāta
ekonomisko izaicinājumu pārvarēšanas gaita Latvijā un Īslandē.
Pievēršoties jautājumam par ziemeļvalsts dalību Eiropas Savienībā, Latvijas prezidents uzsvēra
pozitīvo lomu, kāda Eiropas Savienībai bijusi Latvijas ekonomiskās atveseļošanas programmas
īstenošanā, kā arī Latvijas vēlmi
un iespējas dalīties informācijā par
pievienošanās procesu un dalību
Eiropas Savienībā. Īslandes prezidents izteica vēlmi rēgulāri veikt
divpusējās konsultācijas par šiem
jautājumiem nākamo gadu laikā.

Abu valstu prezidenti atzina pozitīvo lomu, kāda Īslandei bija Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanā, pirmai atzīstot Latvijas neatkarību 1991. gadā. Tikšanās nobeigumā Īslandes prezidents uzaicināja Latvijas prezidentu apmeklēt
Īslandi valsts vizītē.
Jāievieš skaidrība
Ārlietu ministrijas ieskatā patlaban situācija ar Valsts prezidenta
Valža Zatlera aicināšanu uz 9. maija svinībām Krievijā ir „diezgan
divdomīga”, tāpēc ārlietu ministrs
Māris Riekstiņš (TP) aicinās Krievijas kollēgas viest skaidrību šajā
jautājumā. Intervijā Latvijas Radio
Riekstiņš sacīja, ka „Krievija ir
valsts, kas protokola normas zina
ļoti labi un parasti ievēro ļoti precīzi, bet pašlaik mēs nevaram runāt ne par rakstveida, ne mutvārdu ielūgumu. Latvija saņēmusi
vienīgi signālus. Mums jāpatur
prātā, ka ielūguma nav. Tāda ranga
amatpersonas kā valstu prezidenti
var braukt uz citām valstīm pēc
oficiāla ielūguma vai tikai savā
atvaļinājumā. Valsts galvas bez uzaicinājuma uz citām valstīm nebrauc.”
Ja prezidents no Krievijas saņemtu oficiālu ielūgumu, Ārlietu ministrija Zatleram ieteiktu doties uz
Maskavu.
„Atzīties mīlestībā savai
dzimtajai skolai”
Valsts prezidents Valdis Zatlers
izsūtīja apsveikuma vēstuli Latvijas skolām, sveicot visus Latvijas
skolēnus, absolventus un skolotājus Draudzīgā aicinājuma dienā.
Prezidents apsveikumā norāda,
ka pirms 75 gadiem Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa aizsāktais
Draudzīgais aicinājums ir ne tikai
laba ikgadēja tradicija, bet arī

iespēja ikvienam ietekmēt Latvijas
turpmāko attīstību, jo, atbalstot
savu skolu, ikviens arī palīdz pilnveidot Latviju.
„Jo ilgāks laika posms mūs šķiŗ
no skolas gadiem, jo Draudzīgā
aicinājuma būtība kļūst dziļāk saprotama. Ar laiku skolas draugi un
notikumi mūsu atmiņās kļūst arvien nozīmīgāki un vēlēšanās palīdzēt savai skolai no mazas liesmiņas top par aicinājumu, kam
pievienojamies ar sirdi un dvēseli,” norāda Valsts prezidents.
Valdis Zatlers aicina ikvienu atsaukties Draudzīgā aicinājuma
idejai un to populārizēt, ne tikai
ziedojot savai skolai grāmatas un
citas materiālās vērtības, bet ieguldot arī savu brīvprātīgo darbu un
innovātīvās idejas. Prezidents apsveikuma vēstulē raksta: „Draudzīgā aicinājuma dienā uzdrošināsimies atzīties mīlestībā savai
dzimtajai skolai!”
Hoakins Almunja gandarīts
Eiropas Komisija secinājusi, ka
Latvija ir efektīvi konsolidējusi
savu budžetu un samazinājusi
deficitu, tomēr tai vēl būs nepieciešams pielikt lielas pūles, lai līdz
2012. gadam budžeta deficits saruktu zem 3%. Tas būtu atbilstīgi
Māstrichtas kritērijiem un līgumam ar starptautiskajiem aizdevējiem.
Ekonomikas un monētāro lietu
komisārs Hoakins Almunja atzina: “Esmu gandarīts, ka varam secināt - Malta, Lietuva, Ungārija un
Latvija ir veikušas atbilstīgus pasākumus pārmērīga budžeta deficita novēršanai. Ungārija un Latvija,
saņemot īpašu maksājumu bilances atbalstu, šķiet, spēs samazināt
savu budžeta deficitu zem 3% robežvērtības noteiktajā termiņā, tomēr tām jāturpina centieni, lai to
tiešām panāktu.”
Komisija secinājusi, ka Latvija
efektīvi samazinājusi savus izdevumus atbilstīgi plānotajam, un tas
ļauj prognozēt, ka budžeta deficits
pret IKP būs tuvu 10%. Tāpat esot
nostiprināts finanču sektors un
paredzēti vairāki konsolidācijas
pasākumi, kuŗu ietekme būs vēl
pēc 2010. gada.
Gandarījumu par EK vērtējumu pauž Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (JL):
“Eiropas Komisijas pozitīvais ziņojums ir skaidrs apliecinājums tam,
ka Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma tiek sekmīgi
īstenota un valsts budžeta deficita
samazināšana norit atbilstīgi plānotajam. Latvija ir uz pareizā ceļa.”
Andris Šķēle TV raidījumā
„Kas notiek Latvijā?”
Andris Šķēle pagājušā gada rudenī līdz ar kļūšanu par Tautas
partijas (TP) priekšsēdi atgriezās
aktīvajā polītikā un pretendē uz
varu arī turpmāk. TV raidījuma
„Kas notiek Latvijā?” vadītājs Šķēli
iztaujāja par pagātnes darbiem un
mācībām.
Intervijā atklājās, ka Šķēle iepriekš no polītikas ir aizgājis par
agru, savukārt tagad tajā atgriežas
par vēlu. Izrādās, ka par valsts
nozagšanu savas valdības laikā
Šķēle neko nav dzirdējis. Latvijas
lielākā problēma, viņaprāt, bijis
nevis mežonīgais kapitālisms, bet
iedzīvotāju alkatība.
Šķēle gan pieņēma, gan pēc tam
noraidīja pārmetumu, ka viņš
polītikā atgriežas pārāk vēlu, un

par savu motīvāciju definēja vēlmi
padarīt Latviju „atkal par vienu
no izcilākajām mazajām ekonomikām”, kāda tā bijusi viņa valdības laikā. Pasaules Bankas pētījumos secināts, ka notikusi valsts
nozagšana, taču bijušais Ministru
prezidents nevar šādam secinājumam piekrist. Runājot par neizpildīto TP galveno mērķi, Šķēle
apliecināja, ka no polītikas aizgājis par agru, bet solīja visu vērst par
labu. Vienīgais pamatojums, kāpēc
iedzīvotājiem būtu viņam jātic, jāskatās, kādā līmenī valsts bijusi
pirms septiņiem gadiem. A. Šķēle
turklāt arī pavēstīja, ka polītiku
atkal pametīs, tiklīdz Latvijas valsts
būs atpakaļ „uz pareizā ceļa”, kur
tā bija pirms septiņiem gadiem.
TP neizslēdz
aiziešanu opozicijā
Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis TV raidījumā Nekā
personīga uzsvēra, ka valdība
nonākusi situācijā, kad jāizšķiŗas,
vai turpmāk paciest, ka viena partija darbu torpēdē. Ja valdību
pamestu Tautas partija (TP), mazākuma valdību atbalstītu LPP/LC,

kas ir opozicijā.
Sadarbība ar TP lielā mērā būs
atkarīga no pašas partijas. Ja TP
pārstāvji nemitīgi nāks ar populistiskiem priekšlikumiem, mēģinot
tādā veidā torpēdēt starptautiskās
aizdevumu programmas īstenošanu, tad sadarbība būs apgrūtināta.
Pēc TP Saeimas frakcijas vadītājas Vinetas Muižnieces domām,
katrai partijai jābūt skaidrībā par
saviem polītiskajiem uzskatiem.
„Ja izveidojas tāda situācija, ka
nav nekādā veidā iespējams strādāt, tad tādas ir bijušas daudzkārt.
Mēs nebaidāmies ne no kādas
pozicijas, taču mūsu ieskatā ir ļoti
svarīgi strādāt pozicijā,”teica Muižniece. Tādējādi netiek izslēgta iespēja strādāt opozicijā.
Neapmierināts ar TP pēdējā laika rīcību ir ne tikai Jaunais laiks.
Arī pārējie koalicijas partneŗi nesaprot, kāpēc viņiem jābūt atbildīgiem par pensiju samazināšanu,
nodokļu paaugstināšanu un algu
apcirpšanu, bet TP no atbildības
atkratās.
Ziņas sakopojis
P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze
pēc Slovēnijas Nacionālās asamblejas prezidenta Pavela Gantara
(Pavel Gantar) ielūguma no 2. līdz 5. februārim oficiālā vizītē
apmeklē Slovēnijas Republiku. Vizītes laikā plānots pārrunāt abu
valstu divpusējās attiecības, ekonomisko sadarbību, aktuālos Eiropas Savienības un drošības polītikas jautājumus, kā arī transatlantiskās attiecības un reģionālos jautājumus.
Par Satversmes tiesas priekšsēdi atkārtoti ievēlēts ST tiesnesis
Gunārs Kūtris. Citi pretendenti ST priekšsēža amatam nebija
izvirzīti.
Dagdas novada dome paziņojusi, ka par starptautiskā standarta
ISO639-3 uzturēšanu atbildīgā ASV institūcija SIL International
latgaliešu dialektam piešķīrusi individuālo kodu LTG. Tas paveŗ
jaunas iespējas latgaliešu valodas lietošanai modernajās informācijas technoloģijās.
Tallinā konferencē ar talkošanas pieredzi Baltijā iepazinās
vairāk nekā 40 talku organizātori no septiņām valstīm, tostarp no
Indijas, Turcijas un Havaju salām.
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, pašreiz Rīgas iedzīvotāju skaits
ir 709 145. No 109 novadiem visvairāk cilvēku ir Talsu novadā –
34 600.
Pagājušajā gadā Latvijā piedzimuši 21 411 bērni. Tas ir par
3003 jaundzimušajiem mazāk nekā 2008. gadā, liecina Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departamenta sakopotie dati. No visiem
pērn reģistrētajiem jaundzimušajiem 8186 bērni reģistrēti, iesniedzot dokumentus par paternitātes atzīšanu, - šo bērnu vecāki nav
reģistrējuši laulību vai arī paternitātes fakts noteikts ar tiesas
spriedumu. Kopumā pērn stājušies spēkā 245 tiesas spriedumi
par bērna paternitāti. Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrēti arī 16
atradeņi jeb bērni, kuŗu vecāki nav zināmi. Trīspadsmit no tiem
reģistrēti Rīgā.
Pērn Latvijā noslēgtas 9747 laulības, no tām 1826 reģistrētas
baznīcā. 2008. gadā Latvijā reģistrētas 12 904 laulības.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis
janvāŗa beigās Latvijā sasniedzis 16,6%. Bez darba ir 186 000 cilvēku. Tas ir par 7000 cilvēkiem vairāk nekā 2009. gada decembŗa
beigās. Bezdarbnieku pabalstu no kopējā bezdarbnieku skaita saņem 45%. Bezdarba līmenis augs līdz gada vidum, taču pieaugums varētu būt mazāks nekā līdz šim.
Kādā Latvijas Zinātņu akadēmijas kabinetā notika Lato Lapsas,
Irēnas Saatčianes un Kristīnes Jančevskas skandalu solītājas grāmatas “Va(i)ras virtuve” atvēršana. Ievadā L. Lapsa sacīja: ‘’Šī grāmata aizkrāsos baltos plankumus. Es neesmu dzirdējis, ka kādai
valstij būtu kaitējusi patiesība.” Galvenais akcents likts uz valsts
naudas tērēšanu prezidentes administrācijas vajadzībām.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē,
ka ar vidējo gaisa temperātūru -14 gradi, kas ir deviņus gradus
zemāk par normu, šā gada janvāŗa beigas bijušas ceturtās
visaukstākās Latvijā pēdējos 87 gados. Centra novērojumi rāda, ka
visaukstākais laiks janvāŗa trešajā dekādē Latvijā bijis 1942. gadā,
kad vidējā gaisa temperātūra bija 17,6 gradi, bet pēdējoreiz tikpat
auksts un vēl aukstāks nekā šogad bijis pirms 43 gadiem – 1967.
gadā, kad janvāŗa trešās dekādes vidējā gaisa temperātūra bija -16
gradi. Ar diennakts vidējo gaisa temperātūru -21,8 gradi, kas ir 16
gradus zem normas, 27. janvāris bija gan janvāŗa trešās dekādes,
gan šīs ziemas pagaidām visaukstākā diennakts un visaukstākais
27. janvāris Latvijā pēdējos 87 gados.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Beidzot lasāms godīgs Krievijas vēstures izklāsts
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Vēl viss nav zaudēts. Vēl Krievijā nav
galīgi nosmacēta brīva doma - arī pagātnes izpētē. Tiesa, skolas jau saņēmušas
Kremļa nostādnes
jeb vadlīnijas: mācību grāmatās
represijas jāizskaidro ar tālaika
apstākļiem un jāatzīst, ka Staļins
bijis prasmīgs Lielās Uzvaras organizātors. Tiesa, Krievijas grāmatnīcas lūztin lūst no klaji imperisku, šovinistisku un antisemītisku sacerējumu biruma. Taču nu
atspīdējis pirmais cerību stars.
Iznācis diždarbs: Krievijas vēsture. XX gadsimts. Vēstures zinātņu doktora, Maskavas valsts
starptautisko attiecību institūta
(MGIMO) profesora A. B. Zubova
vadībā 42 autori snieguši plašu,
vispusīgu Krievijas likteņgaitu izklāstu divos sējumos (1894-1939
un 1939-2007).
Izklāsts sākas ar Krievijas pēdējā
imperātora Nikolaja II kronēšanu,
un nosacītā šķirtne starp pirmo
un otro sējumu ir 1939. gads,
kad tika parakstīts MolotovaRibentropa pakts.
Kaut gan šis divsējumu kopdarbs ir akadēmisks, nevis „zinātniski populārs”, pašam faktam,
ka tas varēja nākt klajā un ka 42
autori pratuši saglabāt neatkarīga

sprieduma spēju, nepakļaujoties
imperistu vai dogmatiķu spiedienam, ir izcila nozīme.
Imperistu, lielkrievu šovinistu
un nelabojamo komūnistu žults
izplūdumu izraisījuši kaut vai šī
diždarba nodaļu un paragrafu nosaukumi. Šie nosaukumi un termini nupat vēl šķita pārdroši un,
jāatzīst, patīkami pārsteidza šo
rindiņu rakstītāju.
Piemēram: „2.2.3. Visu īpašumu
konfiskācija. Plānotais bads”. Vai
„2.2.6. Kaŗš pret laukiem” (burtiski
- kaŗš pret sādžu). Un trāpīga vārdu spēle 3.2.7. paragrafa nosaukumā: “Kollektīvizācija. Vtoroje
krepostnoje pravo (boļševikov)”. Latviski to lasītu: “Otrie (boļševistiskie) klaušu laiki”. Taču krieviski
šīs vārdkopas abreviatūra - VKP(b)
identiska oficiālajam boļševiku
partijas nosaukumam.
Par 42 autoru godprātīgo cenšanos neizskaistināt pašu zemes
vētraino vēsturi liecina arī šādi
nosaukumi:”3.2.4. Cīņa ar Aizrobežas Krieviju. OGPU terrors”. Un
„3.2.8. „Otrais pilsoņkaŗš” - antikomūnistiskā pretestība Krievijas
sabiedrībā. Nacionālas sacelšanās
sagatavošana trīsdesmitajos gados”.
Visnozīmīgākā ierastās terminoloģijas maiņa ir atteikšanās no
formulas “Lielais Tēvijas kaŗš”.

Prozīt!
Tuvojoties oktobrī
gaidāmajām Saeimas
vēlēšanām, varam sagaidīt, ka polītiķu un
polītikāņu populistiski priekšlikumi
sāks birt kā pupas no pārplīsuša
maisiņa. Būs gadījumi, kad tie
savā ziņā kļūs bīstami. Piemēram,
Valža Dombrovska vadītā valdība Ministru kabineta personā
starptautiskajiem aizdevējiem ir
apsolījusi, ka budžeta „konsolidācijas” (lasi – samazināšanas)
sakarā neviens nodoklis šogad
netiks samazināts. Taču vēlētāju
atbalsta medītājiem nodokļi ir
kā sarkana lupata satrakotam
vērsim – kā gan labāk iegūt
elektorāta mīlestību, kā pateikt:
„Lūk, mīļie, mēs tomēr ignorējām šos pretīgos okupantus no
Starptautiskā valūtas fonda un
padomājām par jūsu maciņiem.”
Jau izskanējuši vairāki priekšlikumi, piemēram, par pievienotās
vērtības nodokļa samazināšanu
medikamentiem (nopietns jautājums) un… tūrisma nozarei (visnotaļ relātīvi nopietns jautājums,
lai gan tūristi valstī var ienest
krietnu žūksni naudas).
Nav pārsteigums, ka šie priekšlikumi nākuši no valdības koalicijai ļoti relātīvi piederīgās „Tautas” partijas. Partijas runassieva
Vineta Muižniece plašsaziņas līdzekļiem skaidroja, kāpēc tā rīkojas tā, kā rīkojas. Proti, bēdīgi
slavenajā 21. janvāŗa Saeimas sēdē,
kuŗā ar mazu balsu vairākumu
un tikai ar opozicionāru - Latvijas
Pirmās partijas/Latvijas ceļa
(LPP/LC) atbalstu „gudrās galvas”
valdībai deva turpmākas tiesības

runāt ar starptautiskajiem aizdevējiem, „Tautas” partija balsoja
pret. „Mums ar šo balsojumu atsietas rokas,” paskaidrojusi
V. Muižniece. Jā. Atsietas rokas, lai
kārtējo reizi starptautiskajai sabiedrībai pierādītu, ka Latvija ir
valsts, kuŗai nevar uzticēties. Sasolīts viss iespējamais, bet, raugi, – pat valdošās koalicijas partija
cenšas sarunāto torpēdēt.
Ļoti jācer, ka vēlētāji uz šī pretīgi lētā āķa neuzķersies un sapratīs, ka piedāvājums par nodokļu
samazināšanu patlaban var šķist
jauks un pūkains, bet patiesībā
„Tautas” partija dara visu iespējamo, lai grautu pašreizējo valdību
un sevi celtu saulītē. Nepārprotami redzams tas bija 27. janvārī,
kad populārajā „publisko debašu” televīzijas raidījumā „Kas
notiek Latvijā?” debašu vietā bija
skatāms viens vienīgs „Tautas”
partijas dibinātājs Andris Šķēle,
kas, cik var spriest, raidījuma veidotājiem pateicis - vai nu viņš
viens pats, vai vispār bez viņa.
Arī Latvijas Radio, kur vadu raidījumus, šis cilvēks reiz solīja nākt
uz interviju, taču tikai tad, ja
mēs viņam neuzdosim to, to un
vēl to jautājumu. Lieki teikt, mēs
viņu pasūtījām, kā saka Latvijā,
trīs mājas tālāk. Lielāku augstprātību būtu grūti iedomāties,
un (zinu jau, zinu, ka rakstu to
gandrīz katru nedēļu) šoruden
tieši „Tautas” partijai visnoteiktāk
ir jāpasaka ardievas.
Taču populisms var skart arī
iekšzemes jautājumus, un te ir
stāsts par alkohola aprites likumu.
Jau ilgāku laiku Latvijā gradīgos
dzērienus drīkst pārdot tikai līdz

Otrās nodaļas nosaukums ir šāds:
“Padomju-nacistu kaŗš 19411945. g. un Krievija”. Mūsdienu
Krievijas, Putina-Medvedeva režīma apstākļos tā ir pārdroša ķecerība, svētuma apgānīšana, toties patiesība. Profesoram Zubovam un autoru saimei pienākas
atzinība par drosmi!
Lasiet paragrafu nosaukumus:
„3.2.33. Salauztā un Padomju Savienībā verdzinātā Krievijas tauta,
kam atņemta atmiņa. Boļševistiskā eksperimenta cena, 1939.
gadam sākoties.”... „4.1.1. Spēku
samērs pasaulē, 1939. gadam sākoties, agresori un viņu upuŗi. Ar
angļiem-frančiem vai ar nacistiem? Molotova-Ribentropa pakts”.
... „4.2.2. Krievijas sabiedrība un
padomju-nacistu kaŗš PSR
Savienībā. Atteikšanās no iedzīvotāju evakuācijas”.
(Patiešām, ja neskaita kompartijas vadošos kadrus, kas tika
evakuēti, Kremlis atstāja, teiksim,
ebrējus likteņa ziņā: katrs - arī mana ģimene – bēga, kā nu varēja, un
daudzus aizturēja pie PSRS vecās
robežas un “grieza atpakaļ” - pretim
drošai nāvei. -F.G.)
Tālāk:”4.2.16. Gūsta traģēdija,
Staļins un konvencija par kaŗagūstekņiem”. Kā zināms, Staļins šo
konvenciju ignorēja. Padošanās
vācu gūstā viņa acīs bija nodevība.

Turpmākās norises raksturojums: „4.2.23. Komūnistiskā režīma sodu (kaŗateļnaja) sistēma
kaŗa gados. Represijas pret militārpersonām un mierīgajiem iedzīvotājiem. Soda bataljoni un aizšķēršļošanas vienības” (zagraditeļnije otrjadi). „4.2.24. Represijas
pret Krievijas tautām. Piespiedu
deportācijas un genocīds”.
Tātad tas ir faktisks boļševisma
pielīdzinājums nacismam, vai ne?
Uz 9. maijā paredzēto grandiozo
“Lielās Uzvaras” 65. gadskārtas
svinību fona patiešām metas acīs
šāds nosaukums:”4.2.24. Tiek radīta krievu armija Hitlera pusē.
ROA (Krievu atbrīvošanas armijas) ideoloģija. ROA un Krievu
Aizrobeža. KONR (Krievijas tautu
atbrīvošanas komitejas) Prāgas
manifests”.
Par nākamajiem draudiem mieram visā pasaulē vēstīts 3. nodaļā:
„Krievija un Staļina gatavošanās
nenotikušajam Trešajam pasaules
kaŗam (1946-53. g.)”.
Tas bija drūmais laiks, kad pār
Baltiju un Ukrainu vēlās jauns
deportāciju vilnis un senīlais Staļins uz “ārstu lietas” pēdām gatavoja izrēķināšanos ar ebrējiem.
Ko labi atceros...
Jā, šie divi sējumi ir notikums.
Ne velti Hārvardas emeritētais
profesors Ričards Paips (Pipes) sa-

vai recenzijai par šo diždarbu licis
virsrakstu: A New Russia History
That’s Sensational For The Right
Reasons. Viņš atzinīgi raksta, ka
grāmatā bez aplinkiem aprakstīta poļu virsnieku apšaušana
Katiņā, Berlīnes mūŗa uzsliešana,
padomju raķešu izvietošana Kubā.
Šī diždarba pirmais laidiens 5000 eksemplāru - tika ātri pārdots, un tiek gatavots otrs
iespiedums.
Šo brīvās izpētes sasniegumu
klapēt ciet neizdosies. Un tā vien
šķiet, ka Putina-Medvedeva kaŗagājiens pret t.s. vēstures viltošanu
sācis izplēnēt, lai gan drudžaino
aktīvitāti šai jomā izvērš tādi kā
Naročņicka un Djukovs.
Par zināmu apskaidrību liecina Krievijas valdības lēmums
noraidīt likumprojektu, kas paredz kriminālatbildību par Lielās
Uzvaras noliegšanu, Nirnbergas
tribunāla sprieduma izkropļošanu un nacistu slavināšanu, par
ko būtu draudējis cietumsods
no trim līdz pieciem gadiem.
Par to vien, ka prof. Zubovs un
viņa kollēgas atteikušies no termina “Lielais Tēvijas karš”, viņiem
draudētu bargs sods. Bet tik tālu
mūsdienu Krievijas vartuŗi tomēr
neies.
Franks Gordons

plkst. 22.00. Nupat Saeima apsprieda priekšlikumu atļauju pagarināt par vienu stundu, tātad –
līdz 23.00. Noraidīja priekšlikumu no aizlieguma atteikties pavisam, un tam nu es varu pilnīgi
piekrist, jo valsts tomēr nav auklīte, kuŗai jārēgulē savu „bērnu”
rīcība. Piedevām nevienam nav
īpaši liels noslēpums, ka alkoholu
var nopirkt arī pēc desmitiem, –
ir veikali, kur pārdevēji novērš
acis, ir nelikumīgās alkohola tirgotavas, ir kontrabandas alkohols. Ja pēc 22.00 nedrīkst pirkt
alkoholu tāpēc, ka tas ir veselībai
bīstams, tad tāpat pēc 22.00 būtu
jāaizliedz cigarešu pirkšana un
ātrās ēstuves, jo arī tās ir veselībai
kaitīgas. Taču „gudrās galvas”
sprieda citādi.
Un tad pakaļkājās slējās deputāte Sarmīte Ķikuste (Jaunais laiks)
ar ieteikumu alkoholisko dzērienu tirgošanu aizliegt pavisam
vienā konkrētā dienā, proti, – 1.
septembrī. Šo priekšlikumu deputāti akceptēja. Un veselais saprāts,
ko deputāti bija atstājuši Saeimas bufetē, rezignēts izdzēra
pēdējo lāsīti kafijas, saņēma galvu
rokās un skumji nopūtās.
1. septembris ir diena, kad Latvijā tradicionāli sākas skolas
gads. Nekāda liela mācīšanās 1.
septembrī nenotiek – bērni iepazīstas ar skolotājiem, un otrādi,
notiek ceremonijas, visi ir kārtīgi
uzpucējušies. Un pēc tam sākas.
1. septembŗa vēlā pēcpusdienā
un pievakarē Rīgas centrā var
redzēt daudzus „iekarsušus” jauniešus, kuŗiem 18 gadu nu nekādi
nevar būt. Nesen radio intervēju
atkarību speciālisti, kas stāstīja,
ka dzirdēts pat par deviņus un
desmit gadus veciem bērniem,

kuŗiem nepieciešama ārstēšana
no alkohola atkarības.
Taču pilnīgi dumja, piedodiet,
ir doma - ja 1. septembrī alkoholu
tirgot nedrīkstēs, tie jaunieši,
kuŗi vēlas iedzert, dzeŗamo neatradīs. Vieni sapirksies jau 31.
augustā. Citi meklēs tā dēvētās
točkas – vietas, kur tiek pārdots
nelegālais alkohols. Varam pat
paredzēt, ka laikā pirms 1. septembŗa prese par aizliegumu atgādinās vēl un vēl, un tas „labāk
organizētajiem” jauniešiem liks
sasparoties vēl enerģiskāk.
Protams, kad Rīgas centrā (vai
jebkur citur Latvijā) ir redzams
sadzēries 14 gadus vecs puisietis
vai meitietis, ir noticis noziegums.
Vai nu kāds bērnam ir pārdevis
alkoholu, izliekoties tā gadus neredzam, vai arī kāds ir nopircis
alkoholu bērna vietā un viņam to
iedevis. Abos gadījumos ir darbs
policijai. Un abos gadījumos
tomēr arī jājautā, kas šos cilvēkus
ir audzinājis. Bērna attieksme
pret alkoholu veidojas pirmām
kārtām ģimenē. Ja abi vecāki ir
alkoholiķi, tad viss ir puslīdz
skaidrs. Bet tāpat ir skaidrs, ja arī
„normāli” vecāki pēc darba vispirms izdzeŗ kokteili, pēc tam pie
vakariņām pudeli vīna un beigās
vēl konjaciņu miega veicināšanai. Dienā, kad radio ēterā pārrunājām S. Ķikustes priekšlikumu, uz studiju piezvanīja kāda
kundze, kuŗa svētku reizēs savam
18 un arī 17 gadus vecajam bērnam ļaujot iedzert šampanieti.
Kāda cita zvanītāja stāstīja par tēvu, kuŗa ieskatā labāk ar pusaugu
dēlu sadzert pašam, lai puika nevazājas nezin kur un nezin ar ko.
Vai tie ir izņēmumi vai arī tas
Latvijā ir raksturīgi, to es nezinu,

bet vienu zinu gan. „Gudrajām
galvām” nevajadzēja nākt klajā
ar populistiskiem aizliegumiem,
kas 1. septembrī (šogad tā būs
trešdiena) veikalniekiem radīs
samērā lielas klapatas un piedevām „sodīs” visus pieaugušos, kuŗiem tomēr ir visas tiesības pirkt
un patērēt alkoholiskos dzērienus, – tās būtu varējušas izdarīt
krietni vairāk, ja skolās nodrošinātu adekvātu veselības apmācību. Manā dzimtajā Amerikā, piemēram, katrs bērnudārza audzēknis „zina” – ja kaut reizi plaušās
ievilks dūmu no cigaretes, tad
plaušas tūdaļ kļūs melnas un izkritīs no ķermeņa pavisam. Tāpēc
smēķētāju Štatos ar katru gadu
kļūst mazāk un mazāk. Taču nevienam nav ienācis prātā, teiksim, pirmajā skolas dienā aizliegt
cigarešu pārdošanu vispār.
Mūsu Saeimai vēl ir iespēja
muļķīgo lēmumu grozīt, jo likums
pagaidām nav pieņemts trešajā
lasījumā. Varbūt deputāti padomās arī par to, ka līdz ar aizliegumu pārdot alkoholu 1. septembrī viņi ir atbalstījuši „pašnodarbinātu” personu tiesības „pašnodarbināties” jaunā veidā – mājās
brūvēt līdz pat 15 tūkstošiem (!!)
litru mājas vīna vai cita raudzēta
dzēriena un to arī tirgot. Mjā, tas
nu gan būs process, kuŗā viss notiks godīgi, kvalitāte neapšaubāmi būs nodrošināta, un dzēriens nekad nenonāks neīstajās
rokās. Pūcei aste jau sāk plaukt,
lai arī līdz uzziedēšanai vēl kāds
brītiņš būs jāpagaida. Jācer, ka
dienā, kad pienāks Saeimas 3. lasījuma balsojums, neviens nebūs
paģirains – būs vajadzīgs veselais
saprāts.
Kārlis Streips
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Vai pasts var kļūt par mūsu draugu?

Ar Latvijas Pasta valdes priekšsēdi Aivaru Veisu tikās Ligita Kovtuna
Tā nu tas ir – kad pieminam vārdu
„pasts”, pierē savelkas rūpju rievas
un izlaužas pa niknam vārdam. Mūsu lasītāji ir daudz nerroti ar „pasta
būšanām”, savukārt redakcija ir saņēmusi milzum daudz nepelnītu
pārmetumu un sarūgtinātu cilvēku
vēstuļu un tālruņa sarunu. Centīsimies tikt skaidrībā, kāpēc pasts
tomēr nav mūsu draugs.
Tāpēc devos uz interviju pie Latvijas Pasta valdes priekšsēža (neilgā
laika sprīdī – trešā!) Aivara Veisa, lai
iegūtu objektīvu informāciju no Latvijas puses. Esam cītīgi sekojoši tai
korespondences gaitai, kas skaŗ tieši
mūsu avīzes. Mūsu „pētījuma” rezultāti ir interesanti. Mans pirmais
jautājums - kas tad īsti ir Latvijas
Pasts – privāta struktūra vai valsts
kontrolēta institūcija?
A. V. Latvijas Pasts ir valsts akciju
sabiedrība, kas veic gan uzņēmējdarbības funkcijas, gan sociālās. Tā ir
visur pasaulē. Atšķirība ir tikai tāda,
kuŗai no šīm divām funkcijām
konkrētajā situācijā un konkrētajā
valstī ir galvenais uzsvars. Latvijas
Pastu kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu rēgulātors, raugoties, lai tiktu
ievēroti kvalitātes rādītāji – savlaicīga
un precīza sūtījumu piegāde. Šābrīža
apstākļos, kad ir smaga ekonomiskā
situācija, priekšplānā izvirzās šis
sociālais motīvs. Piemēram, to, ka
tiek slēgtas pasta nodaļas, samazināts pastkastīšu skaits utt., sabiedrība
uztveŗ kā sociālā labuma atņemšanu.
Taču pastam ir arī uzņēmējdarbības
funkcija un līdz ar to jāraugās, lai
pasts ne tikai ciestu zaudējumus, bet
arī noturētos financiālā līdzsvarā.
Latvijā joprojām ir daudz jauku
pasta nodaļu ērtās telpās. Esmu
dzirdējusi, ka Zviedrijā galvenokārt ir pasta stendi lielveikalos...
Īstenībā mēs dodamies tai pašā
virzienā. Nav rentabli uzturēt telpas
vietās, kur cilvēku apgrozījums ir neliels. Saprotams, jāskatās, kur ir lielāka cilvēku plūsma, jo – jāpelna pašiem. Mēs visi zinām, ka būtiski ir
samazinājies pasta funkciju apjoms – nesalīdzināmi mazāka ir „papīra” formāta korespondence, pasta
nodaļās vairs nenosūta telegrammas
un neiekārto tālsarunas, kas jaunākās paaudzes cilvēkiem vispār ir
kaut kas nezināms un neaptveŗams.
Pasta pakalpojumi nebūt nav pati
rentablākā funkcija, tāpēc jāmēģina
Ojārs Celle

Aivars Veiss: "Nekur pasaulē ar pastu nav viegli"
pārdot citus - papildu pakalpojumus.
Par tiem „citiem pakalpojumiem”, tostarp mazumtirdzniecību pasta nodaļās – starp Latvijas
valsti un stratēģisko investoru
firmu Mono bija noslēgts līgums
par šīs jomas nodošanu minētās
firmas privātīpašumā. Vai šis
līgums ir lauzts, un kādas tika
lietotas sankcijas?
Jā, līgums ir pārtraukts, nekādas
līguma laušanas sankcijas netika
pieprasītas, tātad varu teikt, ka šā
līguma pārtraukšanai nav ticis iztērēts ne santims. Latvijas Pasts gan
vēlas atpirkt šās firmas meitas uzņēmumu „Latvijas Pasta norēķinu
tīkls”, samaksājot Mono viņu ieguldījumu 24 000 latu.
Līgumu ar Mono pēc konkursa
rezultātiem noslēdza Satiksmes ministrija, un Latvijas Pastam nav nekāda pamata spriest par to, cik
kompetenti tas izdarīts. Jāatzīst gan,
ka vairāk nekā gadu Latvijas Pasts
nespēja vienoties ar minēto stratēģisko investoru un pilnveidot šo
pelnītāju Pasta nozari – mazumtirdzniecību. Un rezultātā pasta
nodaļās stāv tukši plaukti, kuŗi
mums steidzīgi jāpiepilda.

Ar ko?
Ar cilvēkiem nepieciešamām precēm. Jau tirgojam transporta e-talonus, tirgosim arī, piemēram, sēklas,
jo lauku un mazpilsētu iedzīvotāji
tās pirks. Novietosim atvēsināto dzērienu skapjus. Varbūt būs grāmatu
galds, ja būs pieprasījums.
Manā pasta nodaļā domā, ka vajag tirgot vēstuļpapīru... Un vēl
taču pasta nodaļās var samaksāt
arī par komūnālajiem pakalpojumiem un saņemt pensijas.
Šis financiālo pakalpojumu tīkls
tiks vēl vairāk paplašināts. Šobrīd
notiek sarunas ar kādu kreditsabiedrību par kreditu izsniegšanas
organizēšanu. Mums jāpanāk, lai
pasts taptu pēc iespējas financiāli
neatkarīgāks, tādējādi kļūstot spējīgs noteikt, piemēram, arī savu darbinieku algas.
Kāds liktenis piemeklēja Pasta
banku?
Latvijas Pastam ar to nav nekāda
sakara, tas simprocentīgi ir firmas
Mono īpašums. Līdzīgais logo maldina cilvēkus. Tas arī viss.
Jautājums, kas līdz ar pasta pakalpojumu cenām visvairāk interesē mūsu lasītājus, - kāpēc vēstu-

les un pastkartes nesasniedz adresātu tik ātri, cik gribētos? Aizvadītajā gadā bija aizķeršanās ar
avīzes piegādi Rietumeiropas valstīs, īpaši Anglijā, ko gan atrisinājām, strādājot abās pusēs: mūsu
Anglijas darbinieki skaidrojās tai
pusē, mēs – šai pusē. Izrādījās, ka
nelaime bijusi tā, ka streikoja
Anglijas pasta darbinieki.
Jau kopš aizvadītā gada novembŗa ir lieli kreņķi ar mūsu otru
avīzi – Laiks. Sūtījumi no Amerikas
pienāk nerēgulāri. Piemēram, gada pirmos trīs numurus saņēmām... 25. janvārī un visus uzreiz.
Saprotams, esam zaudējuši abonentus. Taisnību meklējām, pētījot sūtījumu gaitu kā no ASV, tā
Latvijā. Un to varam izdarīt tikai
tāpēc, ka nu arī Latvijas Pasts ir
ietverts tādā starptautiskā sistēmā,
ka sūtījumu gaitai var sekot, izmantojot svītru kodu. „Izsekojām”, ka viens no sūtījumiem
iestrēdzis Varšavā, bet, saprotams,
mums un mūsu lasītājiem no tā
vieglāk nekļuva.
Par Amerikas pastu varam teikt –
gadu mijas laikā divas nedēļas no
ASV nesaņēmām nevienu sūtījumu
un sākām interesēties, kas noticis.
Viņi apgalvo – sniegputenis! Cik labi, ka Amerikā bija sniegputenis –
vismaz pastam kāds attaisnojums!
Bet sūtījumi nenotika arī pirms
tam, kad bija sācies putenis.
Vai ir kāds pasts pasaulē, ko jūs
varētu uzskatīt par paraugu?
Neesmu tik smalki pētījis. Zinu,
ka nekur pasaulē ar pastu nav viegli
un vienkārši. Ir gadījumi, ka vienas
valsts pasts pārpērk citas pastu, kā
tas savulaik bija ar Dāniju un
Zviedriju. Visi mēģina izdzīvot, visur
ir savas vēsturiskās tradicijas, attīstītajās Rietumu valstīs balsi paceļ
arodbiedrības...
Un tomēr – patīk tas mums vai ne,
kārtējo reizi jāatzīst, ka igauņi ir
mums priekšā. Igaunija mums var
būt labs paraugs, tur tirgus ir liberālizēts, pasta monopols likvidēts,
Igaunijā, tāpat kā Lietuvā, ir arī
zemāki tarifi, piemēram, attiecībā
uz vēstuļu korespondenci.
No sirds novēlu, lai kādreiz arī
kādā kaimiņvalstī līdzīgā sarunā
Latvijas Pastu nosauc par paraugu! Bet tagad par jums pašu – par
jūsu iepriekšējo karjēru, un kāpēc

nolēmāt pieņemt šo izaicinājumu:
kļūt par tik sarežģītas iestādes kā
Latvijas Pasts vadītāju?
Man ir ekonomista izglītība, un
desmit gadus, līdz 2003. gada rudenim, strādāju par Valsts kases
pārvaldnieku. Pēc tam mācījos Austrālijā. Esmu strādājis arī par konsultantu finanču jautājumos Kirgizstānas valdībai. Interesants fakts – arī
manis minētā Igaunijas pasta priekšnieks Ahti Kallaste savulaik ir bijis
Valsts kases pārvaldnieks.
Kāpēc pieņēmu šo izaicinājumu?
Tāpēc, ka savulaik biju arī Pasta
padomes sastāvā un vienmēr esmu
juties šai nozarei pietuvināts. Kad
draugu un paziņu lokā kritizēju
Latvijas Pastu un paudu skepsi par
tā pārvaldi un citiem jautājumiem,
viņi man pārmeta: nu ko tu kritizē,
dari! Tas arī bija motīvs: iešu un
darīšu! Un savu pilnvaru laikā, t. i.,
līdz 2013. gada rudenim, esmu
apņēmies šo svarīgo iestādi pārvērst
par rentablu, pelnošu un cienījamu.
Un potenciālu, iespējas saredzu!
No redakcijas. Vispirms – mīļie lasītāji, it īpaši Laika abonenti! Redakcija atvainojas jums par sūtījumu kavēšanos. No sirds esam pateicīgi tiem mūsu lasītājiem Latvijā
un citur Eiropā, kas joprojām pasūtina mūsu avīzes!
Un tagad – mūsu „pētījums”.
Esam lūguši atbildīgās personas
ASV atsūtīt mums dokumentus,
kas apliecina, ka avīze Laiks ir
savlaikus izsūtīta no spiestuves.
Dokumentos lasām, ka Nr. 1 izsūtīts 30.12.2009., Nr. 2 – 06.01.2010.,
Nr. 3 - 13.01.2010. Precīzi un kārtīgi. Divi pirmie numuri Latviju
sasnieguši... 22.01.2010. plkst. 00.09
(mūsu rīcībā ir dokuments – izdruka par sūtījuma vēsturi). Mūsu pasta
nodaļā tā pienākusi 23.01.2010.,
bet, tā kā bija sestdiena, paziņojums
par saņemšanu pienāca 25.01.2010.
plkst. 09.34. Vienlaikus ar 3. numura sūtījumu Latvijas muitu visi
sūtījumi izgājuši vienas dienas laikā. Starp citu, pa Latviju sūtītās
vēstules adresātu patiešām sasniedz
1 – 2 dienu laikā.
Veicām vēl vienu eksperimentu.
No Amerikas biroja uz Rīgas redakciju vienlaikus izsūtīja divas
aploksnes, vienu – parasto, par 8,84
dolariem, otru – ar atzīmi PRIORITAIRE. Tā pirmā, parastā, Rīgu
sasniedza 7 dienās, savukārt PRIORITAIRE vēl līdz šā numura pabeigšanai 02.02.2010. redakciju
nebija sasniegusi...

Vai prezidentam Valdim Zatleram 9. maijā jābrauc uz Maskavu?

No neoficiāliem vai pusoficiāliem
Maskavas avotiem saņemtie ieteikumi un mudinājumi Valsts prezidentam Valdim Zatleram apciemot Maskavu, lai piedalītos lielajos
9. maija svētkos par godu PSRS uzvarai pār Vāciju, ir izraisījuši lielu
interesi Latvijā. Daudzi jo daudzi
dažādas polītiskās orientācijas ļaudis ir izteikušies, ka prezidentam
vajadzētu braukt, jo tas uzlabošot
attiecības ar kaimiņvalsti un palīdzēšot mūsu eksportam uz Krieviju, kā arī uzsildīšot krievu simpatijas pret mūsu valsti.
Nekas līdz šai dienai Maskavas
polītikā pret Latviju nav mainījies.
Fašisti mēs esam un paliksim, kamēr vien neieslīgsim atpakaļ mātuškas rokās. Protams, to būtu ļoti
grūti izdarīt NATO un Eiropas
Savienības dalībvalstij.
Nav nekāda redzama iemesla
domāt, ka Zatlera vizīte 9. maijā
Maskavā kaut kādā mērā ietekmētu

turpmākās attiecības ar Krieviju.
No Krievijas ārējās propagandas
avotiem joprojām izplūst žultains
naids pret Latviju un nebeidzamo
melu plūdi nav pierimuši. Šos faktus vajadzētu atcerēties tiem, kas
nemitīgi kladzina, ka sliktās attiecības ar Maskavu ir mūsu vaina un
tikai mūsu pašu saprātīga rīcība varot šo situāciju mainīt.
Vispirms jāievēro, ka nekāds oficiāls uzaicinājums sakarā ar 9. maija
vizīti no Krievijas prezidenta Rīgas
pilī nav pienācis. Mūsu prezidentam tikai tad būtu jāreaģē, ja viņš
šādu ielūgumu būtu saņēmis. Pa
neoficiāliem ceļiem saņemtie aicinājumi nav veids, kā ārvalstu amatpersonu ielūdz oficiālās svinībās.
Šādus apliecinājumus var vērtēt tikai par necieņas izrādīšanu mūsu
prezidentam.
Ja oficiāls Krievijas prezidenta
ieaicinājums pienāktu, mūsu prezidents varētu sākt situācijas izvērtē-

šanu, ko Latvija iegūtu vai zaudētu,
viņam uz svinībām ierodoties. 9. maijs
ir speciālie PSRS ģeneralisimusa Staļina svētki – uzvara pār fašistisko
Vāciju, ko Padomju Savienība paveikusi „gandrīz viena pati”. Šajā
dienā jau bija sākusies otrreizējā
padomju okupācija Latvijā. Latvija
bija nevis atbrīvota, bet otru reizi
okupēta. Mūsu brīvības stunda sita
tikai 1991. gada augustā, bet okupācija beidzās 1994. gadā, kad pēdējie svešie kaŗavīri bija atstājuši neatkarīgās Latvijas territoriju.
Es nezinu, kāpēc Latvijas prezidentam būtu jābrauc uz Maskavu oficiāli vai pusoficiāli, lai svinētu
komūnistu otrās okupācijas sākšanās dienu. Tie nevarētu būt polītiski apsvērumi. Mēs esam ES valsts,
NATO valsts, mums ar Krieviju ir
pagaŗa robeža, bet mēs nevēlamies
savas pozicijas ne mainīt, ne kompromitēt. Saimnieciski apsveŗot, attiecības ar Krieviju pēc šādas vizītes

nemainīsies. Mūsu preču plūsmai
pagātnē nav bijis sakara ar polītiskām attiecībām, un jāšaubās, ka
9. maija vizītes jautājums to ietekmētu. Krievija ir un paliek nedrošs
saimniecisks partneris. Tirdzniecība
ar Krieviju kopš krizes ar 2008. gadu
ir samazinājusies gandrīz par pusi.
Tā 2009. gadā saruka gan pēc Krievijas ierēdņu un robežsargu spēlītēm, gan tāpēc, ka mūsu eksportpreču cenas pieauga Krievijas rubļa devalvācijas un valsts krizes rezultātā.
Šogad tirdzniecība varētu atkal uzlaboties, jo veidojas dažādi līgumi
starp Krievijas un Latvijas firmām.
Krievijas-Latvijas attiecības nav labi sakārtotas. Daudzi līgumprojekti,
kas izstrādāti, lai šīs attiecības sakārtotu, guļ uz Krievijas dažādo ministriju darba galdiem. Acīmredzot
viņu valdībai nav sevišķi svarīgi ar
tiem steigties.
Nesen TV intervijā eirokomisārs
A. Piebalgs izteicās, ka Latvijas svarī-

gākie tirdzniecības partneŗi mīt nevis Krievijā, bet Eiropas Savienībā.
Krievija ir un paliek untumains un
nedrošs partneris.
Krievija nav un tik drīz arī nekļūs
demokratiska. Tā dzīvo savas imperiskās pagātnes sapņos un Baltijas
valstis uzskata par zemēm, kas imperijai kādreiz atkal būs jāatgūst. Baltijas valstu pašreizējā eksistence viņu
skatījumā ir pārejoša parādība. Kādēļ gan ar kaut ko tādu speciāli jānodarbojas, līgumus slēdzot?
Tāpēc 9. maijs nav mūsu svētki,
šajā dienā Latvijas prezidentam viesoties Maskavā nevajadzētu. Atcerēsimies, ka otrreizējā okupācija saistījās ar atjaunotu padomju terroru
pret Latviju un tās tautu. Devīto maiju mēs nevaram svinēt, lai nenozaimotu visu no padomju terrora bojā
gājušo vai cietušo piemiņu. Par to
vajadzētu padomāt mūsu prezidentam, ja viņš tiešām apsveŗ iespēju
piedalīties 9. maija svinībās Maskavā.

LAIKS

12

(Turpinājums no BL Nr. 5)
Anita Liepa

Dāvana

Flensburgas noskaņas
Interviju Inese sāk ar jautājumu, vai man patīk saņemt dāvanas, un netic apgalvojumam, ka
kopš bērnības līdz pat šai dienai
esmu pret tām vienaldzīga. Tā
nemēdz būt, tāds cilvēks, kam
nepatīk dāvanas, vēl nav piedzimis, Inese paliek pie sava. Pastāstu, ka vienā darbavietā man bijusi
līdzīga saruna. Manas dzimšanas
dienas priekšvakarā arodbiedrības darbone mēģināja noskaidrot,
kādu dāvanu es vēlētos saņemt.
Un nenoticēja, ka priecāšos tikai
par ziediem. Saņēmu trīs sarkanas neļķes un bēškrāsas kombinē,
kas – mazgā, kā gribi - vienmēr
izskatījās netīrs. Nākamajā gadā
uz līdzīgu jautājumu atbildēju
stingri un noteikti: vēlos tikai un
vienīgi ziedus. Jā, par visu savākto
naudu; neko citu neņemšu pretim. Tajā reizē saņēmu abām rokām aptveŗamu ziedu klēpi un
jutos laimīga. Par spīti darbabiedru plecu raustīšanai un nosodošajiem skatieniem, kas zibsnīja
uz ziedu sarūpētājas pusi.
Inesi Baranovsku nav pārliecinājis arī šis stāsts, viņa vaicā atkal
un atkal, vēlreiz un vēl, vai man
tiešām, vai patiesi nav nekādu
vēlmju. Nu, kad ledus izkusis un
slūžas vaļā, sevī slēptais laužas
ārup. Roka pastiepjas uz burinieka pusi. Tas nieks tur, augšā, no tā
man noslēpumu nav. Ja prastu
runāt, atklātu, cik ļoti vēlos būt
pilsētā starp divām jūrām, no
kuŗas savulaik tik karsti gribēju
tikt prom. Tagad būtu laimīga to
atkal redzēt. Vismaz vienu dienu,
vismaz dažas stundas. Divreiz
izdevība šķita tuvu, bet abās reizēs
ceļu pārskrēja melns kaķis… Lūk,

arī kuģītis netiek ne no vietas,
griežas ap savu asi – apkārt, apkārt,
apkārt. Bez stūrmaņa nav iespējams noturēt kursu, bet vecais
zirneklis – kur tie gadi – no komandtiltiņa nozudis, stūrē mūžīgās laimības kuģi.
*
Romantiski iekrāsotais raksts
radis atbalsi. Zvanītāji vairāki, jautājums viens: kas tagad kādam
liedz īstenot sapni? Dzelzs priekškars nogāzts, salauzts, nodots
lūžņos, pārkausēts un aizmirsts,
vārti uz pasauli vaļā, var lidot,
peldēt, braukt vai soļot uz visām
debesu pusēm. Arī dārgs tāds
brauciens nevar būt, nav tā pilsēta visai tālu. Ak, vai par naudu
runa! Kas tad? Ar lidmašīnu –
viens pūtiens, ar kuģi – pāris dienu, un ir vēl autobusi, vilcieni…
Ar smagu gadu nastu vienkārši
tas nav. Būtu tieša satiksme, tad
vēl, bet Flensburgas lidlauks mūsdienās piešķirts sporta lidmašīnām, kuģis iet tikai līdz Ķīlei, vilcieni, autobusi daudzo pārsēšanos dēļ atkrīt. Īpaši ja neesi draugos ar elektroniku, ja svešu terminālu labirintos maldies kā apburtā mežā un pat pie braukšanas
biļetes nemāki tikt, jo tavu svešvalodas prasmi laiks izbalinājis
kā mitros bēniņos glabātu vēstuli…
Piederīgie? Draugi? Domubiedri? Tiem prātā dienvidi ar siltiem
ūdeņiem, karstām smiltīm, palmām, piramidām. Nevienam nekārojas doties turp, kur vasaras
nav siltākas kā Latvijā, kur tādi
paši koki, līdzīgi nami un ļaudis
no mūsējiem neko daudz neatšķiŗas. Bet ne tas vien. „Kur Jums

kādreiz labi bijis, neatgriezieties
tur vairs, laiks būs skumjas iekšā
vijis,” savā vēstulē, šķiet, pārveidojot kāda dzejnieka vārsmas,
mani brīdinājusi paziņa. To pašu,
tikai citiem vārdiem, teica arī
ciemos atbraukusī Ilga Kalna,
kādreizējā guntiņa no mūsu gaidu vienības, kas tagad Kanadā
vada latviešu Grāmatu draugu
klubu: „Tur viss būs mainījies un
nesagādās prieku.”
Neticu! Kaut parādītos burvis,
kas mazo burinieku pārvērstu
par lielu kuģi un papīra buras, ko
planda pa vēdlogu istabā iesprucis vējš, apmainītu pret īstām! Bet
brīnumi, par nožēlu, jau tikai
pasakās…
Negaidīta dāvana
Brīnums tomēr noticis, burvis
ar kāroto dāvanu ir klāt! Mūsdienīgs būdams, pats neierodas,
izmanto tālruni, runā dzejnieka
Juoņa Riučāna balsī un šoreiz
nosauc savu īsto, vecāku doto,
pasē rakstīto vārdu – Ivars Magazeinis. Mazo kuģīti pārvērst par
prāmi viņš gan nespētu, tomēr
kaut kas no pārdabiskām mākām
Ivaram piemīt, vai citādi viņš
piedāvātu iespēju pēc dažām nedēļām būt Flensburgā, manu
jauno dienu pilsētā. Zankelmarkas akadēmijā, kas netālu no
Flensburgas, būšot Latgalei veltīta vēsturnieku konference, viņš
saka. Tajā konferencē varot piedalīties arī brīvklausītāji. Pats neesot domājis pieteikties, bet, ja es
brauktu, tad viņš arī labprāt.
Cilvēks cilvēkam esot vilks, latvietis latvietim – velns. Vai vēl joprojām? Ja runa ir par kritiķiem,
tiem paši dievi vienā rokā ielikuši
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žagaru bunti, otrā bērza rīksti,
ko apmainīt pret kliņģeri, ja
priekšā savējā teksts. Bet arī citi
dievu izredzētie pret saviem spalvasbrāļiem un spalvasmāsām nemēdz būt īpaši brālīgi. Tagad
sakāmvārdu pareizību nākas apšaubīt, vai arī dzejnieks Juoņs
Riučāns ir patīkams izņēmums.
Tieši viņš, ar kuŗu neesam ne radi, ne draugi, tikai pavirši paziņas, kas dzīvo vienā pilsētā, pāris
reižu gadā satiekas literāros sarīkojumos, bet piederīgi pie atšķirīgām paaudzēm. Dzejnieks raksta latgaliski, ģimenē un novadnieku vidū runā latgaliešu mēlē, ko
neesmu pacentusies apgūt. Niecīgs vienojošais pavediens: mana
sen aizsaulē nonākušā vectēva latgaliskā izcelsme, turklāt no pagasta, kas tuvu dzejnieka dzimtajai vietai, un dzejnieks mani paslavējis, ka senča latgalisko izcelsmi necenšos noliegt un slēpt.
*
No Ivara ilgāku laiku nav ziņu,
un rodas aizdomas, ka manu ceļu
uz jaunības zemi kārtējo reizi
grasās šķērsot melns kaķis. Īsti
gan negribas ticēt, jo šis ir īpašs
gads ar manu laimes skaitli grafiskā attēla beigās. Turklāt šogad 2008. gada 18. janvārī man aprit
apaļi astoņdesmit -- laimes skaitlis
8 trīs variācijās. Turklāt cipara
grafiskais attēls atgādina riekstu
jumi – divus riekstus vienā apvalkā. Kur nu vēl stiprāka zīme!?
Astoņnieks man bijis vadzvaigznes vietā jau tālā pirmsākumā,
kad pasaulē vēl nebija ne manas
mātes, ne tēva, tikai vecmāmuļas
domās nākotnē vērsta cerība, kas
īstenojās diviem astoņniekiem
svētītajā 1898. gadā, nākot pasaulē
manai mātei. Zīmīgais skaitlis vainagoja arī mātes kāzu dienu, kad
8. aprīlī, sava izredzētā vārda

dienā, tie abi stājās altāŗa priekšā.
Mana mūža pirmais gads pagāja
18. Novembŗa ielas astoņdesmit
otrajā namā, un astoņdesmit otrajā, tikai citā ielā, ir mana tagadējā dzīvesvieta. Bērnībā savu
vārda dienu svinēju 8. oktobrī,
bet krievu laikā to nezin kāpēc
pārcēla uz citu datumu. Astoņnieks man visu mūžu nācis līdzi
kā labi apbruņots sargs. Ne velti,
lai no kādiem augstumiem grūsta un mesta, vienmēr līdzīgi kaķim esmu piezemējusies uz
kājām. Tāpēc raizēm it kā nebūtu
pamata.
*
Bet 13, kā zināms, ir nelaimes
skaitlis. Vai citādi tieši trīspadsmitā februāŗa nakts izvērstos tik
murgaina. Esmu Flensburgā pie
lazaretes. Durvis slēgtas, netieku
iekšā. Pie ēkas labā spārna nozudis piemineklis – kaŗavīrs ar paceltu karogu rokās. Nozudis arī
antīkās kaŗa dievietes tēls, kas
atradās pie mūzeja ceļa pārdesmit
soļu tālāk. Tā vietā, vēderus izgāzuši, smīn divi zemi, resni,
izkrāsoti ģipša ķēmi sarkaniem
vaigiem un deguniem. Platās biksēs, klaunu cepurēm lielajās galvās. Lazaretē ieeja no piegružota,
piedrazota pagalma. Pie durvīm
mani aptur gaŗš vērmachtietis
zilpelēkā ziemas formastērpā.
Kad sāku skaidrot, ka lazarete mana pirmā darbavieta, ka esmu
atbraukusi, lai to vēlreiz izstaigātu, kareivis sāk nikni vaibstīties.
Attopos, ka esmu runājusi krieviski, žigli pāreju uz vācu valodu
un, tavu brīnumu, beŗu kā no grāmatas, it kā visu mūžu vāciski
vien runāts. Pienāk klāt vēl daži
kareivji un skaidri liek saprast,
ka šajā namā man nekas nav
meklējams.
(Turpinājums sekos)

Kust-prom (nezinu, kā iztulkot
latviski, laikam kaut kur kustēties prom), kur veikšu rēķinveža un galvenā kasieŗa pienākumus,” par kārtējo žargona paraugu ironizē autors. Tomēr šajā
jokā saklausāma arī daudzu izvesto latviešu nezūdošā cerība,
jo viņu domas un sarunas pašu
lokā saistās tikai ar vienu vienīgu neprātīgu cerību – atgriešanos dzimtenē. Dienasgrāmatas lappusēs autors vairākkārt
iztēlojas, kā viņš kopā ar ģimeni
un draugiem atkal svin 18. novembri, kā plīvo sarkanbaltsarkanais karogs...
Pieredzētajā nežēlību un bezjēdzību valstībā Jankoviču ģimenei tomēr ir veicies. Māti
Natāliju galvenais ārsts pieņem
vietējā Pīrovskas slimnīcā par

medicīnas māsu, autora māsa
Ruta kļūst par skolotāju, un,
galvenais, pēc smagi pārslimota
vēdertīfa viņa ar mātes pašaizliedzīgām pūlēm izdzīvo, un
visi trīs atgriežas Latvijā. Vienīgi apdāvinātās māsas mūziķes karjēra šādos Sibirijas apstākļos nebija turpināma. Par
māsas talantu autors priekšvārdā sola rakstīt citā grāmatā „Manas dzīves līkloči”.
Autora māte Natālija Jankoviča visu izsūtījuma laiku bijusi
iecienīta, ļoti zinīga un pašaizliedzīga feldšere, par ko stāstīts
arī Krievijas vāciešu biedrības
apgādā Maskavā 2006. gadā
izdotā grāmatā „Taimiras vācieši”. Šajā grāmatā, ko sarakstījis
autora likteņbiedrs un arī studiju biedrs profesors Leo Petrī,
aplūkota Jankoviču ģimene un
„sevišķi mūsu māmiņas pašaizliedzīgais darbs, par ko visi dzīvi
palikušie vācieši vēl šodien ar
pateicību viņu atceras,” grāmatas
„Skorpiona slazdā” izskaņā raksta J. Jankovičs.
Ļoti zīmīgus vārdus autors
rakstījis, atceroties kaŗa gadus
izsūtījumā: „Ļoti nožēlojam, ka
nav tādas varas, kas piespiestu
savā starpā saplēsties tos komūnistus, kuŗi sapņoja par vispasaules revolūciju, ar nacistiem,
kuŗi gribēja paplašināt savas
zemes territorijas uz citu valstu
rēķina. Abu režīmu darbi bija
neapšaubāms noziegums pret
cilvēci.”
Irēna Lagzdiņa

No skorpiona indes izglābtie
Baigā gada izkapts pļāva metodiski un nežēlīgi, pēc Krievijas
augstākās represīvās instancēs
iepriekš izstrādāta plāna un instrukcijām. Daudzi represētie,
sevišķi bērni un sirmgalvji, Sibirijas aukstuma, bada un slimību
pieveikti, gāja bojā, sīkstākie
brīnumainā kārtā izdzīvoja, ja
vien gadījās laimīgi apstākļi un
palīdzību sniedza krietni cilvēki. Par to vēstīts represētā liepājnieka Juŗa Jankoviča Sibirijas dienasgrāmatā „Skorpiona
slazdā”, kas tapusi ar Latvijas
Okupācijas mūzeja biedrības
un Aleksandra Pelēča lasītavas
atbalstu. Izdevums nopērkams
Okupācijas mūzeja grāmatu
galdā.
J. Jankovičs, tolaik sešpadsmitgadīgs jauneklis, dienasgrāmatu
sācis rakstīt ar pirmo izsūtījuma dienu, kad viņu kopā ar
māti Natāliju, tēvu Aleksandru
un vecāko māsu Rutu bruņoti
čekas „palīgspēki” varmācīgi ieslodzīja lopu vagonā. Tēvs līdz
ar citiem vīriem tika nošķirts no
ģimenes. Vienīgā - pēdējā vēstule
no tēva saņemta gandrīz gadu
pēc izsūtīšanas. Tajā dienā, kad
ģimenes locekļi laimīgi lasīja
vēstuli, viņi nenojauta, ka tēvs
jau pirms trim dienām ir miris
cietumā, nesagaidot piespriesto
nāves sodu.
Grāmatā ietverts autora priekšvārds, trīs daļas – „Arests un deportācija”, „Pīrovskas dienasgrā-

mata”, „Gads vergu likteņupes
krastos” (Hantaikas dienasgrāmata) - un pēcvārds, ko angļu
valodā rakstījis Okupācijas mūzeja ārlietu direktors Valters
Nollendorfs. „Skorpiona slazdā”
ir vēl viena nozīmīga liecība par
padomju režīma radīto postu
Latvijā. Pateicība par grāmatas
klajā laišanu pienākas arī autora
māmiņai un māsai, kuŗas izsūtījumā un vēlāk Latvijā Sibirijas notikumu dokumentējumus pratušas veiksmīgi noslēpt
naidīgu okšķeŗu acīm.
„Pāri Latvijai pletās milzīgā
skorpiona ēna, tā taustekļi ielīda katrā dzīvoklī, katrā lauku
mājā,” - tā autors raksturo Baigā
gada noskaņu. Taču grāmatas
vērtība ir ne jau tikai šādi atgādinājumi un brīvvalstī auguša un izglītota jaunekļa stāstījums par murgaino dzīvi Sibirijā. Piespiedu „ceļojumā” un
prombūtnē no dzimtenes pavadītais laiks lasītāju uzrunā
skaudrā tiešumā un ticamībā,
jo ik vārds un teikums tapis tūlīt pēc piedzīvotā notikuma.
Grāmatā nav ne pārspīlētu ciešanu, ne tīši asarainu aprakstu,
jo absurds un šausmīgs jau ir
pats fakts, ka no Latvijas 1941.
gadā austrumu virzienā tika
varmācīgi izvesti 15 424 cilvēki,
kas bija nolemti gandrīz drošai
bojāejai. Tā ir apsūdzība, kuŗā
pat veiklākais demagogs neko
nevar „uzlabot”. Rūgti ironisks

stils raksturo liecības un pārdomas, ko izteicis svēta sašutuma pārņemts jauns cilvēks,
kas nespēj noticēt, ka ir valsts,
kur dzīve var noritēt pēc barbariskiem, antihumāniem principiem, - „redzējām raudošās
mātes, kad badā aiz Polārā
loka mira viņu bērni. Mēs redzējām līķu kaudzes Agapitovā,
Hantaikā, Jeņisejas un Hātangas
lejtecēs.”
Dienasgrāmatas rindas netieši izgaismo pirmskaŗa Latvijas dzīvi, cilvēku attiecības,
galvenos principus, dabisko patriotismu, kas vienoja visu sabiedrību, ne tikai latviešus. Epizods, kad izvestie liepājnieki
lopu vāģī šķērso Latvijas un
Krievijas robežu: „Visi kā viens
stāvēja vagona vidū un skaļā
balsī dziedāja mūsu valsts himnu, arī visas ebrēju ģimenes un
krieviete Alferova ar meitu.
Daudzi raudāja.”
Izvestie latvieši Sibirijā ilgi nevar aprast ar vietējo iedzīvotāju nevīžību un nolaidību – izlauzīti žogi ap mājām, 30 – 40
gradu salā klīstoši mājlopiņi,
kuŗiem sādžinieki nevīžo uzbūvēt kūtiņu. Kronis visam – dienasgrāmatā aprakstītā vārpu sadedzināšana, kaut gan tās varēja savākt no tīruma. Tikpat
kroplīgs jauneklim liekas arī
padomiskais žargons, kas noplicina krievu valodu: „Esmu
pieņemts darbā vietējā artelī
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Dāvināšanas prieks

Vītolu fonda stipendiāti Draudzīgā aicinājuma 75. gadadienā saņem apvienības „Timmermanis un Vējiņš”
dāvinātās 600 grāmatas
Pirms 75 gadiem 28. janvārī
Latvijā pirmo reizi izskanēja
Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa aicinājums ziedot grāmatas
lauku bibliotēkām un skolām:
,,Savu dziņu pēc gaismas, pēc gara
un prāta izkopšanas lauki rāda un
arī pierāda darbos. Iesim viņiem
talkā! Kaut tālu projām dzīvodami, atminēsim savu pagastu, savu
tēvu pagastu, kaut domās atgriezīsimies uz savu veco skolu...” Kopš
tā laika ikvienam, kam nav vienaldzīga mūsu tautas izglītība un
gara gaisma, ir zināms nosaukums ,,Draudzīgais aicinājums”.
Tā ir nacionāla ideja, un nez vai ir
vēl kāda tauta, kas var lepoties ar
ko līdzīgu. Kopš 1994. gada, kad
šī tradicija tika atjaunota, neskaitāmi cilvēki ir atcerējušies savu
pirmo skolu, savu pagastu, dāvinot gan grāmatas, gan mākslas
priekšmetus, gan ziedojot līdzekļus dažādiem fondiem.
Jebkuŗa grāmata allaž ir bijis
gara gaismas simbols, jo ,,pirmais
bija vārds’’. Vai skalu gaismā izburtots vai slepus, no naidnieka
acīm slēpjot, izlasīts, vai lepni un
skaļi visai tautai teikts, latviešiem, grāmatā ierakstīts, tas allaž
bijis svēts, neaizskaŗams un saudzējams, jo tautai, kuŗu tik vēlu ir
sasniegusi iespēja iepazīties ar
drukāto vārdu, katrs vārds ir divtik vērtīgs.
Grāmata - pati vērtīgākā dāvana, to atšķiŗot, acīm un sirdij paveŗas vēl neredzētas pasaules, pirmo reizi izprastas jūtas un jaunas
domas.
Arī Vītolu fonda stipendiāti ik
gadus saņem grāmatas, ko dāvinājusi apvienība ,,Timmermanis
un Vējiņš”’. 2007. gadā katrs savā
īpašumā saņēma bezgala vērtīgo
un katram latvietim nepieciešamo grāmatu ‘‘Latvija – Likteņa
gaitās 1918 – 1991”, bet 2008. gadā
Jānis Vējiņš dāvināja vidzemnieces, savas tēvzemes īstenas patriotes Agras Dages grāmatu “Kā
kadiķītis spīvs”. Šogad viņš fon-

da stipendiātus iepriecinās ar kopotu rakstu grāmatu ”Kapteiņa
gars”, kuŗā ietverti jau iepriekš
publicēti Rīgas radio žurnālista
Ata Skalberga raksti. Daudzi no
tiem atspoguļo arī patlaban mūsu valstij aktuālas problēmas. Jānis
Vējiņš cer, ka lasītais rosinās ikvienu aktīvi iesaistīties Latvijas
nākotnes veidošanā, jo ,,... visiem
tiem ir viens mērķis - veidot labāku Latviju”.
Kopš Latvija atguvusi neatkarību, Vējiņu ģimene ir sniegusi
daudzveidīgu atbalstu Latvijai,
iesaistot šajā darbā arī citus Austrālijas latviešus. Protams, Vītolu
fondam dāvāta stipendija ir nenovērtējams Vējiņu ģimenes devums Latvijas izaugsmei un nākotnei, taču izdotās un ne tikai
stipendiātiem, bet arī Latvijas
skolām, bibliotēkām, militārajiem
spēkiem un vēl daudziem citiem
lasītājiem dāvātās grāmatas vēlreiz apliecina, ka vēlmei dot, izglītot, iepriecināt nav robežu.
2008. gadā Vējiņu un Timmermaņu ģimenes iesākto tradiciju
sadarbībā ar izdevniecību ”Nordik” turpina Paulis Dzintars. Viņš
1951. gadā izceļojis uz Ameriku
un līdz 70 gadu vecumam strādājis par ārstu. Aizgājis pensijā,

Paulis Dzintars daudz raksta, lai
mūžā piedzīvotais paliktu ne tikai
pašam, bet lai to varētu izlasīt
bērni, mazbērni, studenti. Pauļa
Dzintara grāmatu „Prērijas ārsts”,
kuŗā sakopotas atmiņas par ārsta

Jaunā Gaita Nr. 259

Baiba Bičole par dzejnieci Maiju Meirāni raksta: [Viņas] dzejoļi
var būt tieši un viegli uztveŗami,
vieliski, tie var būt arī aizplīvurojušies, minamas mīklas. Janīna
Kursīte Jaunās Gaitas slejās pirms
dažiem gadiem Maiju Meirāni
dēvēja par krāsu un skaņu dzejnieci, norādot, ka viņas dzejoļi ir

1938-1944. Savās atmiņās dalās
tautsaimnieks Nikolajs Balabkins, kas Otrā pasaules kaŗa pēdējā gada nejēdzības piedzīvoja
Rietumprūsijā, būdams jauneklīgs leģionārs. Žurnālā pārpublicēts Marģera Grīna sacerējums
„Eiropu atstājot”, kas pirmo reizi
iespiests Atlantijas okeana vidū,
uz amerikāņu armijas transportkuģa S.S. General M. B. Stewart
izdotā avīzītē Latvija: Visur šņukst
un elso, un krūtis taisās vai pušu
plīst. Vai tiešām Māte Latvija vairs
necelsies, vai nenāks gaisma pār
mums?
Ivars Antēns „Korista vēstulē no
Čikāgas” liecina, ka XIII latviešu
Dziesmu svētkos Kanadā 2009.
gada augustā tomēr vēl spīdējusi
Mātes Latvijas gaisma.
Nodaļā Dažos vārdos īsas ziņas
ar plašu vērienu.
Grāmatu recenzijas: Ildze Kronta par Māras Zālītes To mēs nezinām: sarunas ar Imantu Ziedoni; Juris Silenieks par Lidijas
Dombrovskas atcerēm un apcerēm Virzības viļņojums un Jāņa
Liepiņa eseju krājumu Tautas
turētāji; Juris Rozītis par Ulža
Bērziņa no turku valodas tulko-

to Fikreta Demirāga (Fikret Demirağ) Gaisos tālu medību balsis /
Havada ince av sleseri; Rolfs
Ekmanis par Viktora Hausmaņa
un Benedikta Kalnača sastādīto
Latviešu literātūras procesi un
personības; Māris Brancis par Ilzes
Konstantes Jānis Osis, 1926-1991;
Anita Liepiņa par Janīnas Kursītes sfumato nesfumato; Gundars
Ķeniņš Kings par Journal of Baltic
Studies (JBS), XL/2 June 2009.
Jaunās Gaitas atsevišķu numuru par 10 ASV dolariem var pasūtināt, rakstot vai zvanot JG
saimniecei Ingrīdai Bulmanei,
tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibulmanis@scom.ca; galvenā redaktora Rolfa Ekmaņa e-pasta adrese: rolfs.ekmanis@asu.edu un
rekmanis@msn.com
Viena gada abonements (četri
numuri) maksā 39 ASV dolari,
Kanadā – 39 Kanadas dolari. Atsevišķus jaunā numura un vecāku izdevumu rakstus iespējams
uzmeklēt un izlasīt Jaunās Gaitas
mājaslapā: www.zagarins.net/JG
Vēl nav par vēlu! Jaunā Gaita
ir vislabākā dāvana gan pašam
sev, gan labam draugam.
Juris Žagariņš

Aina un Jānis Vējiņi

Edvīns Danovskis

kā uzgleznoti vai uzzīmēti un to
buŗamvārdiem līdzīgajos tekstos
saklausāmas smalkas skaņu saspēles. Taču Maija Meirāne nav
tikai dzejniece. Savus mākslas darbus parakstīdama Maija Meirāne
Šlesere, viņa ir arī gleznotāja grafiķe.
Valdim Muižniekam in memoriam veltītais Juŗa Kronberga
dzejolis „Tad sapnī atnāca Valdis”
arī atrodams šai numurā.
Indras Gubiņas tēlojumā par
savu rudenīgo Toronto piepilsētas dārzu lasītājs iepazīstas ar tā
ziediem, to vārdiem un dzīves
stāstiem, kā tie saistīti ar pašas
autores dzīves stāstu.
Juris Rozītis topoša romāna
fragmentā apraksta pārbaudījumus, kādi latviešu puikam jāpārdzīvo austrāliešu skolas ballītēs.
Irēne Avena, iedziļinājusies Daces Lūses grāmatā Latviešu literātūra un 20. gadsimta politiskās
kollīzijas (2008), to raksturo kā
monumentālu darbu, kas savā
apjomā līdzinās Rolfa Ekmaņa

praksi, saņems piecdesmit Vītolu
fonda stipendiāti - topošie ārsti.
Grāmatas autors saka: „Pats no
savas un vecāku dzīves esmu mācījies, cik svarīga ir izglītība. Ir
daudzi apdāvināti, centīgi jaunieši, kuŗi vēlas iegūt augstāko izglītību. Zinu, ka mana dāvana palīdzēs
tikai nedaudziem, bet labāk ir
iededzināt mazu svecīti nekā sēdēt
tumsā. Ja ikviens tik zemē sētu...”
Gluži tāda pati vēlme sniegt
Latvijas sabiedrībai pašu vērtīgāko - zināšanas un dvēseles izglītošanu - vadījusi arī Vili Miķelsonu no Kalamazū, kad viņš izlēma
Lielvārdē radīt vēl līdz šim neredzētu bagātību krātuvi - Trimdas
literātūras grāmatu klēti, kur patlaban atrodas lielākais trimdā izdoto grāmatu krājums. Grāmatu
krātuvei šāds nosaukums ir pirmoreiz, bet latviešiem jau sensenis
viss vērtīgākais glabājies klētī, un
kāpēc lai tās nebūtu grāmatas?
Vili Miķelsonu savulaik dzīves

ceļš aizveda no dzimtās Lauberes
uz Kalamazū, kur viņš bija
Latviešu preses biedrības ilggadējs priekšsēdis, aktīvi darbojies
Daugavas Vanagu organizācijā,
Kalamazū Latviešu biedrībā un
vairākās citās latviešu organizācijās, bet nekad nav pārstājis
domāt, kādu palīdzību varētu
sniegt savai tēvzemei. Pēdējos
gados uz Latviju pēc Viļa Miķelsona ierosmes nosūtīts vairāk
nekā 45 000 trimdā izdotu latviešu grāmatu, no kuŗām izveidotas grāmatu klētis Laube-rē,
Kraukļos, Lielvārdē un citur. Par
savu sabiedrisko darbu viņš
saņēmis vairākus apbalvojumus,
pateicības un goda rakstus, kā arī
Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba
Goda zīmi.
Draudzīgā aicinājuma ideja šodien ir pazīstama visā Latvijā, un
ne viens vien sabiedrībā pazīstams cilvēks atkal dodas uz
savu pirmo skolu - mazā Latvijas
pagasta nostūrī, ciematā vai
pilsētā, lai dāvātu bērniem grāmatas. Ceļu uz savējo - Valmieras Pārgaujas ģimnaziju – ik gadus mēro arī tās absolvents,
bijušais Vītolu fonda stipendiāts
Edvīns Danovskis. Mācīdamies
vidusskolā, viņš aktīvi iesaistījies
Draudzīgā aicinājuma tradicijā
un arī tagad ir pārliecināts, ka
,,sekmīgas mācības skolā un
studijas augstskolā ir iespējamas
tikai tad, ja pa rokai ir grāmata,
kuŗā var ieskatīties un atrast
vajadzīgo. Priecājos, ja kāds guvis
vērtīgu atziņu, iedvesmu vai jaunas zināšanas arī no grāmatas,
kuŗas nonākšanā bibliotēkā pats
esmu tieši vai netieši piedalījies.”
Edvīnu, gluži tāpat kā Jāni Vējiņu, Pauli Dzintaru, Vili Miķelsonu un daudzus, daudzus citus,
vada vēlme izjust dāvināšanas
prieku un apziņa, ka dāvātās grāmatas daudziem, kuŗi vēl atrodas
sava ceļa sākumā, palīdzēs atvērt
durvis uz gudrības karaļvalsti.
Vita Diķe

Latvian Literature under the Soviets, 1940-1975 (1978) un Juŗa
Rozīša Displaced Literature. Depicting the First Years of the Latvian Postwar Exile (2005).
Juris Šlesers atstāsta un komentē zviedru zinātnieces Anetes Reinšas-Kambelas (Anette
Reinsch-Campbell) pētījumu par
žīdiem latviešu literātūrā (19341944).
Evas Eglājas Kristones kapitāldarba „Okupētās Latvijas un latviešu trimdas saskarsme un tās
dinamika” piektajā daļā apskatītais laikposms (1976-1979) ir par
Modŗa Lorberga polemiski nievājošo dzeju, par Gunara un Jautrītes Saliņas ciemošanos dzimtenē, Jāņa Petera, Jāņa Anerauda,
Imanta Ziedoņa un Andŗa Vējāna viesošanos Amerikā, Zigmunda Skujiņa – Anglijā un, beidzot, par Imanta Lešinska sensācionālo pārbēgšanu uz rietumiem.
Ziemas numurā ir apjomīgs
Pāvila Ieviņa atmiņu stāstījums
par darbu Latvijas radiofonā
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Rīga - Maskava - Sanktpēterburga - Rīga
Nē, tūrisma aģentūras tādu
maršrutu vēl nepiedāvā. Tāpēc
šis attālums bija jāveic saviem
spēkiem. Motīvācija, kā tagad
pieņemts teikt, braucienam bija
ļoti skaidra - apmeklēt latviešu sabiedrību abās Krievijas galvaspilsētās, jo abas pilsētas katra savu
laiku ir veikušas šo svarīgo misiju. Latviešu diaspora tur veidojusies jau sen. Par problēmām, kas
skaŗ katru cittautiešu kopumu ne
savā zemē, ir runāts daudzkārt.
Šoreiz tikai par kristīgās vēsts
sludināšanu šajā visās nozīmēs
daudzslāņainajā sabiedrībā - dažādas konfesijas, dažāda valodas
prasmes pakāpe, dažāda ticības
ceļa pieredze vai tās trūkums.
Aizvadītajos piecos gados Pēterburgas draudzes pieredzē esam
sapratuši, ka tik rēgulāra kalpošana, lai varētu to saukt par draudzes uzturēšanu, no Rīgas nav
iespējama. Tāpēc piedāvājums
braukt uz Maskavu galvenajos
Baznīcas svētkos un valstij nozīmīgajās dienās veda pie domas,
ka arī Pēterburgā iespējams līdzīgs risinājums, - tāds bija pirmais lūgums pirms pieciem gadiem - sūtīt mācītāju no Rīgas 4-5
reizes gadā. Vēlāk sākām braukt
gandrīz katru mēnesi. Tomēr
draudzes izaugsmei ir nepieciešami ne tikai rēgulāri dievkalpojumi, bet arī pārējais darbs - diakonija, lielākā daļa ir cilvēki gados, kuŗu dzīves situācijai būtu
jāseko - kam nepieciešama palīdzība. Jaunieši atnāktu, ja viņi
paši varētu organizēt sev interesantus iekšējus pasākumus, un
vietējās luterāņu draudzēs (baznīcās, kur notiek dievkalpojumi

latviešu valodā) šādas un citas
aktīvitātes notiek! Gribot negribot nonākam pie domas, ka mūsu
tautiešiem ir jāpiedalās vietējās
draudzes dzīvē un tajās reizēs,
kad iespējams dievkalpojums latviešu valodā, jāorganizē un jāapmekē šie dievkalpojumi visai sabiedrībai, nešķirojot sevi pēc piederības. Tas visus vairāk vienotu.
Šajās reizēs Svēto Vakarēdienu
luteriskās draudzes piederīgajiem
varētu konsekrēt un svinēt atsevišķi, pirms vai pēc lielā dievkalpojuma. Par to visu vēl jādomā,
šīs ir pirmās piezīmes pēc
Lielā pārbrauciena
18. decembŗa agrā rītā, jau 6.40
lidostā, Aeroflot reģistrācija sākas
divas stundas pirms lidojuma.
Maskava sagaida ar salu un sastrēgumiem, vietējiem tas nav nekas
jauns, bet man fakts, ka no
lidostas līdz vēstniecībai jābrauc
trīs stundas (lidojums ilga stundu) nekādu sajūsmu neradīja.
Toties uzņemšana un gaidīšana
vēstniecībā bija sirsnīga! Pirmā
tikšanās un iepazīšanās bija tieši
ar LR vēstniecības Krievijā darbiniekiem, jauniem, lielāko tiesu
ģimenes cilvēkiem, visiem pa vidu arī bērni, ar kuŗiem īstā tikšanās vēl tik priekšā. Pēc svētbrīža
sarunas vakarā ieilga līdz 21.00.
19. decembŗa sestdienas rītā
ceļš uz Pēteŗa-Pāvila luterāņu baznīcu, kas atjauno iepriekšējos
gadsimtos veikto vācu – latviešu – igauņu draudžu lomu un kur
latviešu dievkalpojumi notikuši
līdz 1932. gadam mācītāja Āboliņa vadībā. Pacilā sajūta ieiet zālē, kas atjaunota, ar apsildāmām
akmens grīdām, kancele augstu

virs zāles, otrā stāva līmenī, no
turienes būs jārunā, tā paredzējuši akustikas meistari. Piecpadsmit minūtes pirms dievkalpojuma, sestdienas rītam nepierasti,
visu apkārtni vārda tiešā nozīmē
piedimdina baznīcas zvana skaņas! Sajūsma noplok, jo no Maskavas 350 reģistrētajiem latviešu
organizāciju biedriem ir tikai pārstāvji. Par mierinājumu tiek
saukts gan aukstums, gan sestdienas rīts, jo mācību iestāžu paidagogi nevar atcelt stundas, un
tā ir taisnība, tikai arī nākamās
reizes dievkalpojumi būs sestdienu rītos, jo tad ir brīva zāle.
Toties ērģeles skan svinīgi, dziesmas varam dziedāt kā mājās,
tās pavada mācītājs un ērģelnieks
Dītrichs Lotovs, ventspilnieks, viņa
prieks par latviešu iespējamo
iesaistīšanos Pēteŗa-Pāvila dzīves
aktīvizēšanā ir neviltots! Arī latvieši būtu ieguvēji, jo tieši tur es
redzēju stendus ar vecāko ļaužu
sadraudzības vakaru pie pašu
klātiem galdiem, otrā pusē atradās stends ar kāda dāmu pasākuma atspoguļojumu. Tajā visā
varētu piedalīties arī mūsējie.
Latvieši vienmēr ir bijuši aktīvi
un nav uz mutes krituši.
Pēc dievkalpojuma nekādas
atelpas – vēstniecībā jau sapulcējušies bērni un ierodas Skandinieku sievas ar laimes lāci, kas
visus tramda no ziemas miega.
Bērni sagatavojuši lielu programmu, dziesmas, dzejas lasījumi,
viss latviešu valodā, tikai reizēm
akcents vēstī, ka bērniem sagatavot lasījumus nav bijis viegli.
Seko rotaļas, kuŗās tiek iesaistīti
tēti, mammas, vēstnieks ar kundzi

Ņirgāšanās par valsti, kuŗā dzīvo
Latvijas sabiedrība dzīvo divās atšķirīgās informātīvajās telpās: latviešu un krievu. Pēc
neatkarības atgūšanas daļa latviski
iznākošo laikrakstu tika izdoti parallēli abām
mērķauditorijām. Mūsdienās tas
tā vairs nenotiek. Preses izdevumi, kā arī lielākā daļa tīmekļa
portālu domāti atsevišķai auditorijai, rets izņēmums ir laikraksti Latgales Laiks un Rēzeknes Vēstis,
kas iznāk parallēli latviski un
krieviski. Var piekrist, ka informācijas telpa Latvijā ir kā monēta.
Viena monētas puse ir Latvijas
lats, otra – Krievijas rublis. Izteikti
krasi atšķiŗas latviešu un krievu
plašsaziņas līdzekļos paustie viedokļi par Latvijas vēsturi.
Nacionālā radio un televīzijas
padome (NRTVP) nolēmusi sodīt televīzijas kanāļa TV5 raidījumu „Bez cenzūras” par nacionālā
goda un cieņas pazemošanu ar
1000 latu naudas sodu. Par ko
šāds sods? Raidījuma vadītājs
Andrejs Mamikins, jau sensenis
pazīstams kā izcils provokātors,
īpaši viņa veidotajos raidījumos
par 16. martu, 9. maiju un citiem
vēsturiskiem notikumiem. Nav
noslēpums, ka Mamikins, aicinot
studijas viesus no krievu kopienas vai krievu organizāciju pārstāvjiem, pretim sēdina mazāk
pieredzējušus latviešu oponentus.
Tāpēc diskusiju iznākums jau

iepriekš paredzams. Gaisā virmo
viedokļi, ka Latvijas okupācijas
nav bijis, latviešu leģionāri ir fašisti utt. Viss kā pēc Kremļa rokasgrāmatas.
Aizgājušā gada 18. novembŗa
raidījumā tika diskutēts par vēsturi. Studijā bija vēsturnieks I. Gusevs, bet skatītājiem tika uzdots
jautājums ar trim atbilžu variantiem. Raidījuma vadītājs jautāja:
kas bija Latvijas neatkarības iegūšana - varonīgu cīņu rezultāts,
vēsturiska nejaušība vai liktenīga
kļūda. Visvairāk skatītāju nobalsoja par trešo variantu. Kādas ir
Latvijas krievu žurnālista Mamikina domas par savu raidījumu
un attieksmi pret valsti, kuŗā viņš
dzīvo, strādā un kuŗas piedāvātos
labumus bauda? Saprotamā kārtā
Mamikins pats apgalvo, ka tā nav
viņa vaina, ja vairākums skatītāju
domā, ka Latvijas neatkarības iegūšana ir liktenīga kļūda. Atliek
jautāt - kāpēc raidījuma vadītājs
izvēlējies tieši šādus atbildes variantus, labi zinot sava raidījuma
skatītāju vairākuma pretlatvisko
nostāju?
Neatbildēts ir jautājums, ko
Mamikins vēlējies savā raidījumā
paust. Vai to, ka Latvijas valsts ir
nelikumīgi dibināta. Vai to, ka
Krievija joprojām uztur pretenzijas uz šo zemi. Vai to, ka visiem
obligāti būtu jāprot krievu valodu? Šķiet, Mamikins ir pārpratis
arī žurnālista misiju, kas, ja vērtējam viņa atbildi intervijā portālam Politika.lv, ir nodarbošanās

ar provokācijām: „Vai žurnālists
ir vainīgs, ka viņš uzdevis tādu
jautājumu? Es esmu savas profesijas fans, un, ja manā dzīvē eksistē reliģija, tad to sauc žurnālistika.” Mamikins arī ieskicē viedokli, kas populārs Latvijā dzīvojošo nelatviešu vidē: „Cilvēkam, kas ikdienā domā par ļoti
sadzīviskām problēmām un nelido nekur augstākās materijās,
var būt pilnīgi vienalga, kādās
krāsās ir valsts karogs un kādi
vārdi ir valsts himnā.” Žurnālists
pilnīgā nopietnībā pārmet valstij,
ka tā nerīkojot bezmaksas latviešu valodas kursus tiem, kas neskaitāmu gadu laikā nav varējuši
iemācīties valsts valodu sazināšanās līmenī. „Es uzreiz varu nosaukt cilvēkus 30 no sava tuvāko

un mācītājs. Darbošanās aizņem
visu gaišo dienas laiku. Vakarā
vēstniecības territorija ir brīnišķīgi izgaismota, gan ar dabisko
sniega mirdzumu, gan elektrisko
svecīšu virtenēm. Šo gaismu pavadībā dodos uz nakts ekspresi,
kas vedīs uz Pēterburgu (jā, tas
pats, kas nesen cieta nelaimes gadījumā, bet tāpēc viss tiek stingri
kontrolēts un neatkārtosies).
Ceturtā Adventa svētdienas rīts
8.35 Pēterburgā ir gandrīz tāds
pats kā Maskavā, sals tikai mazliet
mitējies. Arī Pēterburgas dievkalpojums ir mainītā vietā un
laikā – vakarā 17.00 Michaēla
baznīcā, kas, līdzīgi kā Maskavā,
ir netālu no LR ģenerālkonsulāta. Pirmā stāva zāle ir mājīga un
atkal pilda ar prieku – tautas ir
daudz, dzied visi no sirds (koris
ir iepriekš saņēmis dziesmu notis,
un visiem rokās redzu izdrukātas
lapas ar tekstiem, kas iemācīti
pirms tam mēģinājumos), rezultāts ir brīnišķīgs! Vietējais mācītājs mūs uzņem tikpat laipni kā
Maskavā, viņš var paklausīties, kā
mēs svinam Ziemsvētku gaidīšanu. Latvieši arī šeit tiek uzaicināti piedalīties vietējās draudzes
dzīvē, pēc vajadzības var tikt piešķirta telpa atsevišķām satikšanās
reizēm arī citkārt. Ir skaidrs, ka
arī Pēterburgas latviešu draudze
var tikt apmeklēta tikai šīs četras
reizes gadā – pirms Ziemsvētkiem, pēc Lieldienām Baltajā
svētdienā, 14. jūnija piemiņas laikā un 18. novembŗa Valsts svētku
laikā.
Sanktpēterburgas Jēzus latviešu draudze (LELBĀL) sūta
sveicienus un pateicas Amerikas

latviešu draudzēm un prāvestei
Laumai Zušēvicai, kas palīdz segt
izdevumus Pēterburgas draudzes
aprūpei. Tagad, apvienojot šos
braucienus, arī izdevumi tiek
dalīti un iznāk uz pusi mazāki,
bet kalpošanas pienesums pieaudzis.
Atpakaļceļš uz Rīgu rit ierasti
vilcienā, iznāk katru dienu pavadīt citā pilsētā, nakti gulēt vilcienā, bet ar to es nevienu nevaru
pārsteigt, labākos stāstus par šiem
pārbraucieniem – pārlidojumiem
stāstīja Māris Ķirsons, kad ar viņu
kopā tika uzsākta kalpošana Krievijā.
21. decembrī Rīga bija ieputināta, var arī teikt - ietīta baltā villainē, lai lielāks prieks par atgriešanos. Sirdī paturot visus latviešu
cilvēkus un viņu ģimenes, kuŗām
tik svarīgi bija dzirdēt Dieva
vārdus latviešu valodā, kuŗas runāja un stāstīja savus dzīves stāstus, kuŗām bija izšķirīgi svarīgi
saņemt Svēto Vakarēdienu. Lūdzu
piedošanu, ka nevarēju visus uzklausīt, saku vislielāko pateicību
LR vēstniekam Maskavā Edgaram
Skujas kungam, kuŗa iniciātīva
bija noteicēja šim iesākumam, un
Martai Veikeniecei, pateicība Pēterburgas draudzes vadībai Irinai
Bruņeniecei, Innai Gorinai un
LR ģenerālkonsulātam Sanktpēterburgā.
Paldies Dievam, ka Viņam vienmēr ir idejas un gaisma, - kad
cilvēkiem pietrūkst fantazijas,
neprāta vai varbūt uzņēmības, tad
Viņš visu to dod un atjauno, Viņam visa ir pārpārēm.
Juris Zariņš, mācītājs,
Rīga, Sanktpēterburga, Maskava

paziņu loka, kuŗi ņe bum bum
latviski, bet labprāt ietu un mācītos valodu bez maksas.”
Visas žēlabas par bezmaksas
valodas kursu trūkumu galu galā
domātas attaisnojumam, lai valodu nemācītos. Daudziem nelatviešiem valodas apguvē lielākais
šķērslis ir viņu nepatika pret latviešiem un Latvijas valsti. Mamikina raidījumā „Bez cenzūras” šī
Latvijas sabiedrības daļa gūst pašapliecinājumu un sadzird līdzīgi
domājošos. Mamikins sevi uzskata par neatkarīgu žurnālistu, un
uz āru tā tas arī varētu būt, jo
pēc pieejamās informācijas telekanāļa TV5 kontrolpakete kopš
trīs gadiem pieder ASV plašsaziņas līdzekļu magnāta Ruperta
Mērdoka starptautiskajam koncernam News Corporation. Pēc
raidījumu satura TV5 ir Latvijas

krieviski runājošās sabiedrības
uzrunātājs, piemeklējot temas,
kas aktuālas sabiedrības daļai,
kuŗa telefona sarunās un intervijās galvenokārt „lej žulti” par valsti, kuŗā dzīvo.
Nav grūti iedomāties, kas notiktu ar Mamikina vadīto raidījumu Krievijā, ja tas apšaubītu
Krievijas valstiskumu.
Diemžēl jāpiekrīt, ka divu kopienu pastāvēšana Latvijā ir acīm
redzama. Tikpat acīm redzami ir
tas, ka līdzšinējā valsts integrācijas polītika, kas vērsta uz nelatviešu asimilēšanu, nav devusi gaidītos augļus un patiesībā ir neiespējama.
Dainis Mjartāns

2. februāris
komerckurss

Noguldījumu likmes


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

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

3,00

0,30

1,30

90-119

3

4,25

0,60

1,65

180-209

6

5,50

1,00

1,75

270-299

9

6,00

1,20

1,90

367-395

12

6,50

1,40

2,00

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos

Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 29.01.2010.

Pirkšana PƗrdošana
0,4417
0,4551
AUD/LVL
0,4719
0,4863
CAD/LVL
0,4736
0,4880
CHF/LVL
0,0937
0,0966
DKK/LVL
0,0446
0,0460
EEK/LVL
0,8600
0,8862
EUR/GBP
0,6997
0,7175
EUR/LVL
1,3720
1,4138
EUR/USD
0,7994
0,8238
GBP/LVL
0,2021
0,2083
LTL/LVL
0,0855
0,0881
NOK/LVL
0,0690
0,0711
SEK/LVL
0,5023
0,5151
USD/LVL
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Laimīgu Jauno gadu vēlam
Mēnešraksta lasītājiem un
līdzstrādniekiem!
Redakcija
Arnolds Apse „Mana tēvreize”
uzrakstījis 1971. gadā, nepiedzīvojot Latvijas neatkarību.
Tajā ir deviņi punkti:
1. Es nīstu tos, kas mums atņēmuši mūsu suverēno valsti, uzspieduši svešu ideoloģiju, kas
kalpojuši svešai varai un kļuvuši
par nodevējiem.
2. Ar visu sirdsdegsmi es mīlu
visus tos cilvēkus, kas gan Latvijā, gan padomju imperijā, spītēdami vajāšanām, uzdrīkstas
prasīt cilvēku tiesības.
3. Es ticu, ka latvieši dzimtenē
izturēs okupācijas jūgu.
4. Es ticu, ka latvieši svešās zemēs izturēs trimdu.
5. Gūstā aiz dzeloņžogiem dibināto DV organizāciju es uzskatu par trimdas saimes mugurkaulu. Es ticu, ka DV pamatlikums arvien būs sīkstais ziemciešu gars – latviešu gars.
6. Es cienu rakstniekus Tersi?
un Kuzņecovu, kas, izkļuvuši
brīvībā, pauž pasaulei patiesību
par padomju imperiju.
7. Es neglorificēju trimdu.
Trimda ir lāsts, kas jācieš zvērīgu
cilvēku negantību dēļ.
8. Mana tēvreize ir: Brīvs gars
un brīvs vārds ir stiprāks par
trimdu, cietumu, mūŗiem, dzeloņžogiem un trako namiem.
Brīvs gars un brīvs vārds uzvarēs tankus un atombumbas.
9. Mana svētākā lūgšana līdz
manu dienu galam būs: Dievs,
svētī Latviju!
Marģers Grīns „Eiropu atstājot” raksta par uzkāpšanu uz
kuģa Gen. M. B. Stewart un aizbraukšanu uz ASV.
Laimonis Purvs „Latvijas scēnārijs” plaši apraksta Latvijas
pašreizējo drūmo stāvokli. Tiek
slavēti cilvēki, kā, piemēram,
J. Peters, kas nav neviena laba
vārda teikuši par latviešu tautas
labāku izdzīvošanu. Valdībā ir
bijuši vīri, kas savā laikā kalpojuši čekai. Kādēļ mūsu tautieši
loka savas muguras apspiedējiem.
Visvaldis Lācis „Īstā vienotība”
(Latvijas Avīze). Galvenās briesmas valsts pastāvēšanai ir nacionālpolītikas trūkums. Latviešu polītiskās partijas nevēlas
saprast, ka šo partiju sūtībai jābūt mūsu tautas garīgās pastāvēšanas nodrošināšanai. Latviešiem no latviešu polītiķiem jāprasa atmest nacionālu vienaldzību un polītisku tuvredzību.
Aivis Vincevs „Rīgu grib pārvērst par guberņas pilsētu”. (Latvijas Avīze)
Autora saruna ar Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības prezidentu,
septiņu grāmatu autoru un
filoloģijas doktoru Māri Ruku.
„Krievi izmanto visas sīkākās
iespējas, lai aizstāvētu savas intereses... Cik daudz pamatnāciju
aizskaŗošu rakstu ir krievu
presē! Kur skatās Drošības policija? Nevaru iedomāties, ka
kaut kas tamlīdzīgs tiktu pieļauts K. Ulmaņa laikā vai jebkuŗā demokratiskā valstī pašreiz ar
pašapzinīgu un sevi cienošu

pamatnāciju. Es piekrītu aicinājumam apvienoties nacionālajiem spēkiem. Arī jauniešiem
ir svarīgi iesaistīties polītiskajā
dzīvē, veidojot nacionālās partijas. Pašreizējās partijas agri
vai vēlu sevi izsmels.”
Atis Skalbergs „Varoņi nemirst”. Latvijas nacionālie partizāni aktīvi darbojās ne tikai
Kurzemē un Vidzemē, bet arī
pārējā Latvijā. Tēvijas sargi deva
svinīgu solījumu: „Zvēru būt
uzticīgs Dievam un Tēvzemei –
nacionāli neatkarīgai demokratiskai Latvijai – un vienmēr būt
gatavs ziedot savus spēkus un
dzīvību tai. Bez ierunām vienmēr veikt savu priekšnieku rīkojumus un pavēles. Būt drošsirdīgam un nebaidīties no atbildības Dieva, sirdsapziņas un
latviešu tautas priekšā.” Kaŗam
beidzoties, šie vīri nepacēla balto padošanās karogu, bet aizgāja
varoņu nāvē.
Spožās zvaigznes it kā saka:
„Mūžīga piemiņa Latvijas brīvības cīnītājiem, dzīvajiem un
mirušajiem, kas nežēloja sevi
cīņā pret okupantiem, kam dvēselē bija latvietības gars, kas
sargāja latviešu bērnus, meitenes un sievietes no ienaidnieka
ļaundarībām. Varoņi nemirst!
Varoņi dzīvo! Dzīvs ir latviešu
brīvības cīnītāju gars!”
Elita Veidemane „Par Otro pasaules kaŗu ir arī otra versija”.
Autores saruna ar Latvijas Universitātes profesoru, vēstures zinātņu doktoru, akadēmiķi Inesi
Feldmani par Otrā pasaules
kaŗa gaitu.
Pēc pirmās krievu okupācijas
latviešu tautas lojālitāte bija par
vāciešiem. Galvenais, ko latvieši
gaidīja, ka vācieši ļaus atjaunot
Latvijas neatkarību. No Latvijas
valsts un tautas viedokļa mēs
pretošanās kustībā drīkstam ietvert tās grupas, kas cīnījās par
Latvijas valsts neatkarības atgūšanu.
Baiba Miglone „Šī taču ir mūsu tēvu zeme” raksta par valsts
90. gadadienas svinēšanu Vidzemes novados, apciemojot arī
dzejnieci Broņislavu Martuževu, kas savā mūžā izbaudījusi
Latvijas brīvvalsts garšu, izdzīvojusi arī ieslodzījumu ar tā
represijām un piedzīvojusi valsts
neatkarības atgūšanu. Dzejniece atceras: „Latvijas 20. gadadienā 1938. gadā sēdēju skolas internātā un skatīju, cik plošku
deg gar ceļa malām. Visa Lubāna
liesmoja, cik tas skaisti bija!”...

LAIKS
Radio raidīja Kārļa Ulmaņa
runu: „Grūtības ir, lai tās pārvarētu. Ja neņemsi tēraudu palīgā, dzirkstele kramā paliks mūžīgā mierā!” Un to viņš bez pārtraukuma atgādināja mūsu jaunatnei, visai tautai. Visi bija kā
elektrizēti no tās sajūtas, ka ir
cilvēks, kas domā par savu valsti,
par tās nākotni. Kur šodien ir šī
sajūta?
18. novembrī lēģerī nolasīja
B. Martuževas dzejoli:
Un, kamēr trijas zvaigznes stāv,
Mēs brīvgrāmatu šķirstām.
Lai žogus ceļ, lai restes kaļ,
Mēs nākam, nākam atpakaļ
Pa brūcēm, sirdīs cirstām.
Un tikai ticība, sapņi un domas
par mājām un Latviju palīdzēja
izdzīvot.
„Kronvalda parka vietā Puškina parks?” Krievu presē parādījušies raksti, ka Kronvalda
parkā uzstādīts krievu dzejnieka Puškina piemineklis un parks
būtu jāpārdēvē viņa vārdā. Vai
latviešiem tiešām izzudis pēdējais pašlepnums?
Jūlijs Počs „Latviešu sabiedrības atskats”. Vai tādi mēs esam
un ko varam darīt Latvijas labā?
Raksts balstīts uz Vairas VīķesFreibergas, Ivara Ijaba, Jāņa Liepiņa un citu domām par Latviju
un tās dzīves nostādni: ticēt, cerēt un mīlēt!
Mūsu Latvijas Satversmē ir
rakstīts Latvijas tauta, ne latviešu tauta. Starp abiem formulējumiem ir liela atšķirība, jo
katrs no tiem izsaka savu dzīves
pieeju un savstarpējās attiecības
Latvijas tālākai attīstībai. Mums
tomēr paliek Ticība, Cerība un
Mīlestība. Paliekošā no tām ir
mīlestība. Illūzijas ir beigušās,
beidzies ir arī medus mēnesis
Latvijai! Latviešu tauta ir krustcelēs. Mums ir jābūt stipriem
un vienotiem, lai nepazustu
citu tautu jūklī. Turēsimies pie
senču tradicijām!
Jānis Rolavs „Pie tukšas siles”.
Pasaules ekonomiskā krize ir
novedusi Latviju un tās varasvīrus pie tukšas siles – nav pašiem ko piesavināties, kur nu vēl
ko atlicināt tautai. Kāpēc par to
būtu jābrīnās, jo pie Latvijas polītiskās stūres pēc 18 gadiem
kopš neatkarības atjaunošanas
vēl sēdēja bijušais krievu okupācijas funkcionārs ar padomju
laika domāšanu, ar Vasiliju Meļņiku par padomnieku. Beigās
tomēr viņi iestūrēja grāvī, nometa plinti un paņēma vagu. Neienāk nodokļi no daudziem
krievvalodīgo uzņēmumiem,
Latvijas īpašumi tiek privātizēti,
starp tiem Latvijas kuģniecība,
zeme izpārdota. Kas noticis ar
Latvijas klēti, labi attīstīto
zemkopību?
Neatkarīgu valsti var vadīt
tikai pamattauta, citādi tai
draud pārtautošana un iznīkšana.
Viesturs Sprūde „Vēsturisko
Latvijas armijas karogu liktenis
vēl nezināms”. (Latvijas Avīze)
Kaut gan vairākas dienas strādāts un krievu kollēgas bijuši
atsaucīgi 1940./1941. gadā nozudušo Latvijas armijas karogu
likteni Krievijas Federācijas Bruņoto spēku centrālajā mūzejā
Maskavā tomēr nav izdevies
noskaidrot, atzina Kaŗa mūzeja
direktora vietnieks zinātniskajā
darbā Juris Ciganovs.
Atis Skalbergs „Viņi cīnījās,
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lai dzīvotu Latvija” raksta par
Latvijas armijas kapteiņa Roberta Timmermaņa dēlu Eigitu,
kas dzīvo Austrālijā. Timmermaņu ģimene ir financējusi autora grāmatu „Ar ticību Latvijas saulei” un „Gods kalpot Latvijai” izdošanu. Tās tika dāvinātas bibliotēkām, skolām, organizācijām. Kopā ar Jāņa Vējiņa
ģimeni Melburnā financēja
plkv. A. Silgaiļa grāmatas „Latviešu leģions” izdošanu trešo
reizi 2006. gadā. Abas ģimenes
palīdzējušas arī ģen. Mārtiņa
Peniķa grāmatas „Latvijas atbrīvošanas kaŗa vēsture” izdošanā.
Ja šādi gudri, patriotiski atbalstītāji atrastos Latvijā, mūsu
sabiedrība noteikti izdarītu vairāk mūsu tautas labā.
„Trešā atmoda Latvijā”- konkursu organizē Daugavas Vanagi.
Informācija – Imants Balodis
(DV) Litschgistr. 7a, 79189
Bad Krozingen Deutschland.
Tel/fax: 07633-948518.
Jāņa Rolava „Sarkano okupantu orģijas Latvijā” apcere par
Jāņa Liepiņa otru grāmatu, kas
stāsta par okupācijas laika krievu izdarībām. Izdevusi biedrība
„Domas spēks” 2008. gadā.
Andrejs Mežmalis „Informācijas seminārs” apraksta semināru 2009. gada 19. augustā Latvijas Kaŗa mūzejā. Seminārs bija
angļu valodā un domāts ārzemju diplomātiem. Runātāji bija
atv. adm. Andrejs Mežmalis un
Ivars Švānfelds. Runu temati
bija„Molotova-Ribentropa pakts
1939. gadā”, „Latviešu šaušana
1937. – 1938. g. Krievijā”, „Vācijas
un Padomju Savienības savstarpējie līgumi”, „Labie Ulmaņa
laiki 1934. – 1940. g”, „Otrais
pasaules kaŗš un pēckaŗa notikumi”.
Kopumā jāsecina, ka seminārs
bijis sekmīgs, jo diplomātu interese bijusi liela.
Paldies DV CV par atbalstu un
Solvitai Sekstei par lielo, neredzamo „aizmugures darbu”, ko
viņa ieguldīja.
Skaidrīte Kaldupe „Miglas
zirgi” 5. turpinājums.
Juris Augusts „Pagātne ir nesasniedzama!”. DV priekšnieks
apraksta savu ceļojumu Latvijā,
šoreiz ar mazmeitu Marisu,
apciemojot savu dzimto pusi
Kurzemē, kā arī vecvecāku
dzimteni Skrīveŗos un vēl daudz
skaistu vietu.
„Kad vaicāju Marisai par ceļojumu, viņa atbildēja, ka vajadzēja jau agrāk šādu ceļojumu izkārtot.”
Zigurds Kārkliņš „Izvilkumi
no manas atmiņu grāmatas”.
Manas gaitas 366E Polijas bataljonā. Autors stāsta par savām
kaŗavīra gaitām rezerves bataljonā Bolderājā. Bataljona komandieris bija autora tēvs 1.
jātnieku pulka kapteinis Konrads Kārkliņš (liekas, tas pats
kapt. Kārkliņš, kas 1937.-1938.
gadā starptautiskajās jāšanas
sacīkstēs Rīgā saņēma godalgas – I. B. B. ).
1944. gada 9. oktobrī pēdējo
reizi atskatījāmies uz Rīgas siluetu pirms došanās uz Vāciju.
Autors aprakstījis savus jaunkareivja piedzīvojumus 17 gadu
vecumā. 15. divīzijas bataljona
komandieris bija iecienītais majors Hāzners, kas mūs audzināja
pēc Latvijas armijas parauga.

Vakaros vienmēr bija junda ar
karoga nolaišanu, dziedot
„Dievs Kungs ir mūsu stiprā
pils” un „Dievs, svētī Latviju!”.
Savās gaitās Polijā redzējām
koncentrācijas nometnes iemītniekus.
Kad krievi sāka ziemas
ofensīvu, nevarējām cīnīties
pret pārspēku. Pazuda arī kapteinis Mateass.
V. Zvirgzdgrauds „Mana pirmā diena Latvijas armijā” apraksta šo dienu, kad jauniesauktajiem puišiem virsseržants
stāstījis, kas dienesta laikā ir
jādara un ko nedrīkst darīt. Par
uzvešanos, sveicināšanu, apģērba kārtīgu uzturēšanu. Ierindas mācība. „Divstāvu vārdu
lietošana aizliegta.”
„Tā beidzās mana pirmā diena
Latvijas armijā – pēdējais iesaukums.”
Jānis Rolavs „Latvijas krievs
cīnās Leģionā”. Krievi, kas dzimuši Latvijas pirmās neatkarības gados, tāpat ir patriotiski
noskaņoti par Latvijas neatkarību. Krievu jauneklis Ventspilī ir Igors Žukovskis, kuŗš
saka, ka viņam ir kauns par
saviem tautiešiem, kas pēc
otrreizējās okupācijas ieradās
Latvijā, lai šeit diktētu savu
kārtību. Viņš atvainojas savas
tautas vārdā par latviešu tautai
nodarītajām netaisnībām. Par
savu vectēvu viņš stāsta, ka tas
ir dzimis krievu ģimenē 1922.
gadā. Kaut ģimenē runā krieviski, sabiedrībā tikai latviski.
Vectēvs bija leģionā 19. divīzijā
un par varonību saņēma Dzelzs
krustu. Katru gadu 16. martā
braucam uz Rīgu, pie Brīvības
pieminekļa noliekam ziedus,
braucam arī uz Lestenes Brāļu
kapiem. Taču tie, kuŗi šeit
ieradās pēc 1944. gada, ir īsteni
kolonizātori, maišelnieki. Pēc
mana vectēva vārdiem: „Tie
būtu jāpadzen no Latvijas ar
sūdainu koku.”
Prof. R. Latkovskis sen.
„Ziemsvētku nosaukumi” apskata, kā dažādas tautas un
kristīgās ticības novirzes ir
nosaukušas šos senākos, skaistos svētkus.
Mēs pašas
„Mīļās vanadzes!” DV priekšniece Irēne Ziedare sveic vanadzes un pateicas par viņai
izrādīto uzticību, ievēlot viņu
par Daugavas vanadžu priekšnieci.
Gunta Rudzītis „Caur vēderu
uz sirdi ceļš ved taisns un bez
ciņiem” pateicas Adelaides vanagiem par virtuves telpu paplašināšanu un modernizēšanu, lai sestdienu pusdienas
noritētu labākā gaisotnē.
Dzejolis „Veltījums DV jaunai
virtuvei”.
Vilmārs Kukainis „Rudens
bazārs Klīvlandē”. Tradicionālais vanadžu bazārs 19. septembrī bija labi apmeklēts. Kopas priekšniece Vita Reineke
pateicās visiem, kas bazāru
atbalstīja.
Dzeja: Ingrīda Vīksna, Kārlis
Skalbe, Lūcija Sāgameža-Nāgele, Veronika Strēlerte, Jānis
Akuraters, Vizma Belševica, Rita Gāle, Valda Mora, B. Senkeviča, Indra Gubiņa.
Ziņas un chronika. Mūsu
jubilāri. Mūsu saimei zudušie.
I. B. Birzgale
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Pāvilosta - tik tālu un ne soli tālāk!
2010. gada 28. janvārī Notinghamas DV klubā Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā Guna Grimsta referēja par Pāvilostas pelēkās
kāpas un dabas aizsardzību Latvijā. Pirms diviem gadiem abi ar
vīru pavadījām vairākas dienas
Pāvilostā. Toreiz mēs neapzinājāmies, cik grūta darba panākums
ir tur vēl kopumā neskartais dabas
skaistums. Referāts man atgādināja Pāvilostā tik patīkami pavadītās dienas un mudināja mani
dalīties atmiņās ar BL lasītājiem.
Pāvilosta atrodas pusceļā starp
Liepāju un Ventspili. Braucot pa
galveno ceļu no vienas uz otru,
Pāvilostas nogriezienam varētu
nemanot pabraukt gaŗām. Caur
Pāvilostu neviens nebrauc, jo ceļš
uz to pusi ved tikai līdz Pāvilostai
un ne soli tālāk: tas beidzas Pāvilostā pašā.
Jau nogriežoties no galvenā ceļa
uz Pāvilostu, redzam norādījumu
par meža dabas parku. Tas pats
par sevi pacilā sirdi, jo uzreiz saprotam, ka šeit ir skaista vide.
Drīz vien parādās apdzīvotā jaunpilsētiņa. Ceļa labajā pusē ir neliels, labi apkopts blokmājiņu
rajons, kreisajā pusē rindojas savrupas dzīvojamās mājiņas un vidusskola. Pirmais iespaids nepavisam nav tāds, ka te nu gan parādīsies pasaules visaugstākie kalni,
platākā upe vai stāvākās klintis, te
viss liekas patīkami mierinošs,
drošs un maigs. No pilsētas sākuma līdz jūrai ir tikai kāds kilometrs, un ar katru soli, ko speŗam
jūrai tuvāk, Pāvilosta atklāj savu
skaistumu.
Ceļš aizstīdz kopumā parallēli
Sakas upei, un pie jūras abi atrodas tik tiešām viens otram blakus.
Pirms tiekam pie jūras, labajā
pusē ceļam parādās Pāvilostas
vecpilsēta. Taču nevajag iedomāties vecpilsētu, kādu pazīstam Rīgā, Liepājā vai Cēsīs, tā ir pavisam
citāda. Pasakainas, vecas vienstā-

va vai divstāvu koka mājelītes.
Katrai ir koka aizvirtņi, dažām
priekšdurvju lievenīši un koka
kāpieni. Dārziņi ap mājiņām nelieli, bet apkopti un zemu koka
sētu un košuma krūmu ieskauti.
Dažas mājas ir manāmi neatjaunotas, bet izskatās joprojām apdzīvotas. Citas rūpīgi atjaunotas
un pat paplašinātas, izmantojot
vietējos materiālus, un tāpēc nemaz neatšķiŗas no oriģinālo mājiņu stila. Viena otra gan atjaunota
ne ar videi tik draudzīgiem materiāliem, tomēr salabota un apdzīvota. Pastarpām arī acīm redzami neapdzīvotas vai tādas,
kuŗu īpašniekiem nav bijušas tik
čaklas rokas.
Staigājot pa ieliņām, rodas šarmants veclaicīgs iespaids – it kā
te būtu skatāma kādas vēsturiskas filmas aina vai pat Brīvdabas mūzejs miniatūrā. Katrā ziņā
acis mielojas skatoties un sirds iepukstas straujāk, saprotot, ka šeit
ir kaut kas vienreizīgs; kaut kas
no Kurzemes krasta vēstures –
dimants dzintara krastmalā!
Nekad mūžā nekur nebijām redzējuši pelēkās kāpas. Katru dienu uz jūru staigājot, brīnījāmies
par šīs kāpas īpatnībām, neapzi-

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

21
23

22

24

25
26

27

29

28

30

31

Līmeniski. 5. Augstākā vieta
Latvijā. 6. Nokrišņi. 7. Āriene. 10.
Klaji laukumi mežā. 11. Latviešu
operdziedātājs (1878-1966). 13.
Parfims. 16. Saderēt mieru, izlīgt.
17. Sulīgas ogas. 18. Jūras braucēji
grieķu mītoloģijā. 19. Trīt. 21. Kā-

li gan veclaiku architektūrai, gan
padomju laikam un tā upuŗiem,
kad Pāvilosta bija aizliegtā zona.
Ar attiecīgu mārketingu un sensitīvu apbūves projektu likumdošanu te ir izdevība pasargāt un
tomēr pozitīvi izmantot šo dabas
un vēstures mantojumu.
Jebkuŗai apdzīvotai vietai ir vēlama jaunbūve un ekonomiska
attīstība. Taču tai nav nozīmes, ja
tiek atļauts graut tieši to (resp. pelēko kāpu un vecpilsētas rajonu),

kas iecerētajam dotu iespēju komerciāli izdoties. Ar likumiem
aizsargājot un saudzējot Pāvilostas
vecpilsētu, īpaši skaisto ostas rajonu pie moliem un apkārtējo pelēko
kāpu, mūsu paaudzei ir izdevība
radīt nākamām audzēm kaut ko
patiešām pamatos vērtīgu un ekonomikai ienesīgu. Ir pēdējais laiks
apzināties, ka nepiemērotu daudzstāvu būvattīstību vajadzētu atļaut
tikai tik tālu un ne soli tālāk!
Ingrīda Bite

ZIŅAS ĪSUMĀ

noties tās retumu Eiropā. Tie nav
baltās kāpas pauguriņi, tas ir līdzens smilšu nosēdums, kas rada
īpašu vidi putniem un augiem.
Te varētu pavadīt mūžību, dokumentējot maz redzēto floru un
faunu. Kaut manam vīram ir īpaša interese par šādām dabas parādībām, jūra tomēr mūs vilka
uz plūdmales pusi. Gājām gaŗās
pastaigās pa citu pēdu nemītām
smiltīm. Klusi staigājot, dabas neskartais skaistums mums ļāva
atpūsties labāk nekā jebkāda joga
vai meditācija.
Sava ceļojuma laikā apmeklējām gan Liepāju, gan Ventspili,
bet vakaros, nogriežoties no lielā
ceļa uz Pāvilostu, jutāmies tā, ka
iebraucam atkal „mājās” kā Dieva
azotē.
Mani ļoti aizkustināja Gunas
Grimstas stāstījums par „Zemes
draugu” (Friends of the Earth) saņemto valsts atzinību, ka pelēkās
kāpas ar savām dabas īpatnībām
būtu aizsargājamas. Arī Pāvilostas
vecpilsētai, tāpat kā pelēkajai kāpai tai blakus, draud izzušana.
Arī tai pienāktos īpaša atzinība
par savu vēsturisko vērtību. Šīs
vecpilsētiņas veclaiku raksturs
varētu kļūt par vēstures pieminek-

Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
1

2010. gada 6. februāris – 12. februāris

das tautas un tās zemes polītiskas
valdīšanas veids. 25. Maltas galvaspilsēta. 26. Asins saindēšanās. 28.
Pārnadžu dzimtas siltzemju dzīvnieki. 29. Taisna līnija. 30. Iepriekš,
agrāk. 31. Augi, ko lieto tējai un
arī ārstniecībā.

Stateniski. 1. Viens no 12 apustuļiem. 2. Pilnveidošanās, uzplaukums (zinātnē, mākslā). 3. Asteŗu
dzimtas puķes. 4. Latviešu gleznotājs (1893-1984). 6. Dzeja. 8.
Latviešu dzejniece (1928-1984). 9.
Kādas Eiropas valsts karoga krāsas. 10. Alkatīgs, nesātīgs, badīgs.
12. Mācību laika puse mācību
iestādēs. 14. Stāvus saslietu kūļu
kopas. 15. Ūdens transporta līdzeklis. 20. Nebūt pa spēkam, nevarēt. 22. Iegūt izlozē, spēlē. 23.
Viengadīgas nezāles ar mīkstām
lapām. 24. Masu skatu dalībnieks. 27. Garšviela. 28. Gaismas
ķermeņi.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 5)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Kerča. 4. Punšs. 6.
Lozanna. 7. Traperi. 8. Gatarta. 10.
Andromeda. 13. Amazone. 15.
Statika. 17. Basma. 19. Pusaudzis.
20. Komandors. 22. Apogs. 23.
Balanda. 26. Monētas. 29. Maskarāde. 30. Santusa. 31. Aptieka.
32. Muskats. 33. Arēna. 34. Adele.
Stateniski. 1. Krakova. 2. Alianse. 3. Patronese. 4. Pagodas. 5.
Sirseņi. 7. Talka. 9. Aleja. 11. Konkubīne. 12. Karantīna. 14. Mazurka. 16. Kairiša. 17. Briga. 18.
Atons. 21. Kostarika. 23. Brass.
24. Lavanda. 25. Alabama. 26.
Madrasa. 27. Tērvete. 28. Skara.

Rundāles novada dome sadarbībā ar kaimiņvalsts Lietuvas Pakrojas pašvaldību piedalās divos projektos: “Zemgales tradicijas” (Bauskas
reģionā 15 mēnešos dažādos kopīgos darbos apzinās latviskā un
lietuviskā saknes) un “Pirmsskolas izglītība” (18 mēnešus sadarbosies
Rundāles un Lietuvas bērnudārzi).
Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta pēc vairākus gadus ilgas vēstuļu un iesniegumu apmaiņas ar dažādām instancēm
beidzot ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Biedrība “Sieru klubs” bija sarīkojusi semināru Cēsīs Vidzemes
zemniekiem. Interesenti neslēpa kritiku par šo pasākumu, atzinīgi
vērtējot tikai zemkopības ministra Jāņa Dūklava uzstāšanos, viņa ieceri
šogad izveidot lauku kreditēšanas fondu, lai tiktu klāt Eiropas Savienības fondu naudai.
Ar februāri zupas virtuve Cēsīs darbosies ne tikai Sv. Jāņa baznīcā,
bet arī bijušās Cēsu rajona padomes ēkā. Trīsreiz nedēļā tur varēs pusdienot trūcīgie ļaudis, kuriem nereti šī ir vienīgā ēdienreize.
Ik gadu Valmieras tūrisma informācijas centrā iegriežas tūristi
arī no Japānas, Brazīlijas un Meksikas, bet šogad uz Valmieru bija
atbraucis arī tūrists no Kuveitas. Pērn palielinājies Krievijas ceļotāju
skaits.
Ventspils novadā patlaban dažādās izstrādes stadijās ir septiņi
detālplānojumi par vēja biznesa uzsākšanu. Pirmais lielais ģenerātors
novadā varētu tikt uzstādīts Popes pagasta Vēdē.
Engures novada Smārdes pagasta “Līčos” top valstī lielākā strausu ferma. Tā pieder individuālajiem komersantiem Aleksandram un
Inai Buravļoviem. Patlaban tur mīt astoņas strausu ģimenes – kopā 24
pieauguši putni.
Uzņēmums New Europe Cinemas, kas solīja jau aizvadītā gada
beigās atklāt daudzzāļu kinoteātri, tomēr savus plānus atlicis uz vairākiem mēnešiem. Patlaban prioritāte esot ierīkot kinozāli Rīgā, Pārdaugavā. Par vajadzību pēc kinoteātŗa Jelgavā diskutē jau četrus gadus,
kopš slēgts privātais “Kino 19”.
Jēkabpils pilsētas dome un Izglītības un zinātnes ministrija
parakstījušas līgumu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma īstenošanā. Projektam piešķirti 157 000 latu, to paredzēts īstenot līdz
2012. gada 31. martam.
Daugavpils psīchoneuroloģiskajā slimnīcā veselības ministre B.
Rozentāle, slimnīcas valdes priekšsēde O. Sokolova un Daugavpils
domes priekšsēža vietniece R. Strode atklāja rekonstruēto slimnīcas
galveno ēku (izmaksāja 4,2 miljonus latu), ko savulaik projektējis
architekts V. Neimanis un kas ietverta valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā.
Valsts robežsardzes Aviācijas, Viļakas un Daugavpils pārvaldi
apmeklēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, iekšlietu ministre
Linda Mūrniece un valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars. Viesi iepazinās ar situāciju uz Latvijas – Krievijas un
Latvijas – Baltkrievijas robežas. Aviācijas pārvaldes taktiskā grupa ar
hēlikopteru piedalījās arī starptautiskā operācijā Poseidon 2009, kur
veica Grieķijas – Turcijas robežas apsardzi.
Aprit 10 gadi, kopš Līvānu pilsētai pievienoti Rožupes un Turku
pagasts. 2009. gadā novadam pievienojās vēl Jersikas, Rudzātu un Sutru
pagasts. Šobrīd Līvānu novadā dzīvo 14 249 iedzīvotāji.
Daugavpilī 27. janvārī gaisa temperātūra bija zemākā Latvijā 33,5°C, tāpēc pilsētas skolēni drīkstēja neapmeklēt skolu.
Daugavpils novada tūrisma informācijas centru pagājušajā gadā
apmeklēja 2792, bet 2008. gadā – 2657 ārvalstu tūristi no Vācijas,
Norvēģijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas. Visvairāk
apmeklētie objekti bijuši Daugavpils vēsturiskais centrs, ledus halle,
Latgales zoodārzs un Daugavpils cietoksnis.
Sveču dienā – 2. februārī jeb Ziemas Māras dienā Liepājas mūzejs
šogad aicina pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus un skolēnus
sveču mēnesī februārī iepazīties ar Sveču dienas tradiciju un kopīgi
izliet katram savu sveci.
Janvāŗa beigās Liepājā, Raiņa parkā, atklātas divas brīvdabas slidotavas, kur slidas var nomāt par simbolisku samaksu. Pie slidotavām
varēs arī iedzert siltu tēju vai kafiju.
Šā gada Goda un Gada liepājnieka titulam līdz 8. februārim Liepājas iedzīvotāji, nevalsts organizācijas, iestādes un uzņēmumi aicināti ieteikt savus Gada cilvēkus par nopelniem pilsētas labā 2009. gadā.
Goda un Gada liepājnieku sumināšana notiks 18. martā, Liepājas 385.
dzimšanas dienā.
Lielajā salā Liepājā pastiprināti cietis ūdensvads. Nedēļas laikā
saņemti 53 lūgumi palīdzēt. Atkausēšanā tiek izmantots tvaika
ģenerators, ar ko vienā izsaukuma vietā bojājums tiek novērsts
caurmērā pusstundas laikā.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Mākslas izstāde Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā
Otrā gadskārtējā mākslas
darbu izstādē, kas notika pērn
no 10. līdz 18. oktobrim, mākslinieki paši iepazīstināja apmeklētājus ar savu darbu aistētiskām un citām vērtībām.
Varam pateikties Ainai Berķei,
Uģim Nīgalim un palīgiem par
uzņēmību, sakārtojot telpas,
iekārtojot izstādi un izgatavojot
glītu, izteiksmīgu plakātu.
Izstādes atklāšanas dienas beigās
apmeklētāji mielojās ar siltām
vakariņām, un biedrības pirmā
stāva telpās bija karstas debates.
Rīkotāji nebija uzspieduši
izstādei pēdējā laikā bieži
nevajadzīgo tematisko slogu. Par
to māksliniekiem jābūt pateicīgiem. Nesen Pitsburgas Karnegi
(Carnegie) mūzejā tika rīkota
biennāles izstāde ar muļķīgu
nosaukumu ,,Dzīve uz marsa”
(Life on Mars). Tomēr reti kāds
mākslinieks atteiksies tādā
izstādē piedalīties. Jaunībā lielākā
daļa mākslinieku seko modei,
iespējams, baidīdamies, ka citādi
viņus uzskatīs par atpalikušiem.
Labākā gadījumā mākslinieks
citu uzskatiem nepievērš
uzmanību un nelasa kritiku par
paša darbiem. Tas nenozīmē, ka
jaunībā mākslinieki ,,neadoptē”
kādu skolotāju vai ievērojamu
vecāku mākslinieku, izvēloties
viņu par savu ,,meistaru”.
Mana kollēģe Lelde Kalmīte
nesen, rakstot par diasporas
mākslas izstādēm Latvijā, laik-

rakstā Laiks pieminēja mūsu
mākslinieku pielāgošanos šejieniešiem. Mēs nepielāgojāmies ne
vietējo sadzīves parašām ne
pasasules atklāsmei, bet skolotājiem vai iedvesmotājiem. Auseklim Ozolam tāds bija Valters
Stampfigs (Walter Stuempfig),
Raimondam Staprānam – Veins
Tibo (Wayne Thiebaud) un
Čarlzs Labdels (Charles Lobdell),
Valdim
Kuprim – Dāvids
Āronsons (David Aaronson),
Laimonim Eglītim – Bens
Kamihira (Ben Kamihira) un
Čārlzs Šmits (Charles Schmidt),
Daumantam Šnorem tas pats
Kamihira un Eds Reinharts (Ad
Reinhardt), Vijas Celmiņas
agrīno glezniecību, šķiet, ietekmēja tolaik iecienītais Valters
Merčs (Walter Murch) un
pasaulslavenais Džespers Džonss
(Jasper Johns). Daudzi pārējie no
mums pieķērās kādam profesoru uzspiestam modernisma variantam. Tomēr pēc studiju beigām
pienāk laiks ,,meistarus” atmest.
Nereti apmeklētāji, runājot par
izstādēm, mēdz uzsvērt izstādes
kopskatu, it kā tas būt kas sevišķi
svarīgs. Patiesi svarīgais ir tikai
katrs atsevišķs mākslas darbs.
Viss cits ir piedeva.
Ikviens, kas pēdējos gados
apmeklējis lielo mūzeju izstādes,
jūtas vīlies, ja gadījies noīrēt elektronisko ,,paskaidrotāju” vai lasa
pie sienām piestiprinātos bezjēdzīgos aprakstus.

Jāvēlas, lai tautieši, kuŗi apmeklē izstādes, dziļāk iepazītu
mākslu un mākslas daudzpusīgumu. Tāpēc iesaku pārtraukt
lasīt šo aprakstu un sameklēt
,,Jaunās Gaitas” 246., 248., 249.,
251. numuru. Tajos turpinājumos
iespiesta Gundara Pļavnieka
spoža eseju ,,Modernisma drupās
I, II, III, IV” par mākslu un
literātūru. Vēlams JG #246 raksta
daļu lasīt pēdējo. Silti iesaku arī
noskatīties kinofilmu Untitled
un ieskatīties grāmatā The 12
Million Dollar Shark.
Šos ieteikumus ievērojot, lasītājs kļūs par iejūtīgāku vērotāju.
Atliek izskaidrot G. Pļavnieka
lietotā vārda ,,abstraktisms” (JG.
#248, 28. lpp.) otru variantu; pirmais ir – ,,vienkāršošana”.
Otrs: katrs mākslinieks, kam
piemīt intuitīva aistētikas nojauta, apjēdz abstraktismu reālisma
mākslā. Viņš garīgi vai emocionāli iedziļinās darbā, pievēršot uzmanību gleznas elementārām
sastāvdaļām, formai, krāsām, kā
arī visu šo elementu kombinējumam un savstarpējai sadarbībai.
Mākslinieks dziļākā apziņā
neievēro reālisma parādību ikdienas reālitāti, to reālitāti, kas
nepieciešama ikdienas sadzīvē.
Kaila sieviete, vētra vai puķu
dārzs viņam ir tikai krāsu un
formu kombinācijas. Māksliniekam ir vienalga, vai klusajā dabā
attēlota cūka, cūkas cepetis, āboli
vai rozes.

Mēģināšu izskaidrot abstraktisma reālisma divpusīgumu.
Palīdzēs realisma paveida gleznas salīdzināšana ar tautasdziesmu. Tāpat kā tautasdziesmai ir
reāli vārdi, kas apzīmē ikdienas
dzīvē pazīstamas lietas vai
gadījumus un abstrakta melodija, tā reālisma gleznā attēlotas
reālas lietas un abstraktas vizuālas melodijas, tā saucamā abstrakto elementu sadarbība.
Ir patiess prieks aprakstīt
izstādi iejūtīgam lasītājam. Varam
pat sasaukties: ,,Uzmanies no
kurātoriem!” Tādējādi ienāca
prātā vēl viens iemesls, kāpēc
patlaban modē ir tā saucamās
tematiskās izstādes.
Temata ierobežojums, tāpat kā
viss cits, kas uzspiests māksliniekiem, kurātoriem ļauj valdīt
pār māksliniekiem. Protams,
runa ir par lielo mūzeju kurātoriem, nevis par manu sievu vai
Sarmu Muižnieci-Liepiņu. Jāatceras, ka kurātori galvenokārt ir
nepapdāvināti mākslas studenti,
kuŗi studiju gados nespēja sacensties ar talantīgajiem. Vēladamies
tomēr strādāt mākslas laukā,
viņi pievērsušies mākslas vēsturei vai citām nozarēm, kuŗās talants nav nepieciešams.
Izstādē Filadelfijas Brīvo latvju
biedrībā mākslas darbi bija varen
daudzpusīgi, no nevainojamas
mākslas intuitīvisma parauga
līdz pēdējai modei, tādai, kas vēl
īsti nav modē, līdz gleznām kuŗas

visprecīzāk var raksturot kā cieņas izpausmi slavenā Viljema de
Kūninga (Willem De Kooning)
agrīnajiem un arī pēdējiem
mākslas darbiem. Vairāki darbi
netieši mudināja padomāt par
datortechniku lomu mākslā. Vai
ar photoshop nederētu uzlabot
kādas Vermēra gleznas kvalitāti?
Izstādīto darbu vidū bija divu
datortechniku piemēri. Viens
rada neiedomājamas precīzitātes
illūziju, otrs – žiklēē (glicée)
oforti. Diemžēl vai nu ekonomiskās krizes vai mantkārības dēļ
vismaz viens no mūsu māksliniekiem nebija izstādījis savus
labākos darbus. Nospriedis, ka
krizes laikā latvietis $20 000 par
gleznu nemaksās, vienalga, cik tā
laba.
Kvalitāte vienmēr bijusi mākslas vienīgā īstā, pastāvīgā mēraukla. Viss cits noveco, zaudē
esenci, nozīmību. Tradicionālā
māksla, mūzika, dzeja, tāpat kā
tradicionālā mīlestība, nevar
novecot, jo tie ir pamatā katra
pieauguša cilvēka būtībai. Vadoties no saviem mākslas kritiķa
principiem nekritizēt dzīvu
mākslinieku atsevišķus darbus,
kuŗi vēl nav sasnieguši pasaules
mērogu, nedomāju, rakstot par
izstādi Filadelfijā, nodarboties ar
tiešu kritiku. Drīzāk esmu mēģinājis iedvesmot izstādes apmeklētāju vai lasītāju vairāk
iedziļināties, vērojot atsevišķus
mākslas darbus.
Pēteris Daumants Šnore

Edvīns Šnore Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā
Savu uzvaras gājienu pasaulē
turpina Edvīns Šnore un viņa
dokumentālā filma “Padomju
stāsts.” Šis darbs rāda dokumentālas parallēles starp Padomju
Savienības un hitleriskās Vācijas
noziedzīgajiem darījumiem, filma divu gadu laikā kopš
iznākšanas ir pārraidīta 20 valstu
telekanāļos, tai skaitā vairāk nekā
10 nacionālos telekanāļos Eiropā, tā ir iekarojusi arī dažādu
ASV skatītāju slāņus ar pārraidēm vietējās PBS publiskās
televīzijas programmās, kā arī
kabeļtelevīzijā Fox News, Glenn
Beck programmā. Filmas mērķauditorija ir rietumnieki, kam
raksturīgas ierobežotas zināšanas par austrumeiropas tautu
ciešanām Otrā pasaules kaŗa
laikā, skatītāji labprāt pērk filmas
DVD un ir uztvēruši šo darbu
pozitīvi. To gan nevarētu teikt
par reakciju austrumos no Latvijas, kur autora Edvīna Šnores
attēlu dedzināja Maskavas ielās.
Edvīna Šnores klātbūtne Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā
(BLB) darba dienas vakarā, 2009.
g. 28. janvārī, nodrošināja prāvu
skatītāju pulku filmai, kuŗu daudzi bija jau redzējuši pat vairākkārt. Kādi piecdesmit apmeklētāji bija ieradušies, lai
izmantotu vienreizēju iespēju
dzirdēt Šnores stāstījumu, jo autora viesošanos nerīkoja latvieši,
bet gan ukraiņi, kuŗu organizāciju paspārnē autors un
režisors vienā personā uzstājās
Losandželosā, (saņemot arī
BAFL apbalvojumu Freedom

Ieinteresēta saruna par filmu

Award), Ņujorkā ukraiņu mūzejā,
Vašingtonā ASV Kongresa telpās, Baltimorā Johns Hopkins
universitātē, kur gruzīņu televīzija viņu filmēja un ASV Nacionālās aizsardzības universitātes pārstāvji uzdeva jautājumus
par viņa darba tapšanu. Filadelfijas BLB sarīkojums, uz kuŗu tika
īpaši aicināti amerikāņi, notika
pamīšus latviešu un angļu valodā.
Edvīns Šnore ir doktorands
vēsturē Latvijas universitātē,
1974. gadā dzimušais rīdzinieks
ar ģimenes saknēm Kuldīgā ir
iecerējis rakstīt dissertāciju par
1930. gadu Ukrainas badu un
rietumu attieksmi pret to. Šnore
bērnībā bijis pionieris, viņš izbaudījis pilnu padomju audzināšanas programmu, tomēr gadu
gaitā arvien vairāk ieklausījies
savas vecmātes stāstījumā par
kaŗa laiku un izsūtīšanām. Desmit gadu tecējumā autors pamazām vācis materiālus, kas vēlāk

tika izmantoti filmas “Padomju
stāsts” tapšanā, bet tiešs dzinulis
šim pašiniciātīvas projektam bija
2005. g. iznākusī Krievijas propagandas filma “Nacisms piebaltijas stilā”. Tā izraisīja vēlēšanos
atbildēt uz daudziem apvainojumiem un melīgiem faktiem. Ar
Ģirta Valža Kristovska un Ineses
Vaideres palīdzību projekts saņēma financējumu no Eiropas Padomes, līdz ar to autors varēja
apceļot attiecīgos rietumu archīvus, varēja tikties ar Eiropas un
Krievijas vēsturniekiem, disidentiem un citiem laikmeta lieciniekiem, kuŗus viņš intervēja “Padomju stāstā”.
Vēsturnieki lēš, ka savā pastāvēšānas laikā Padomju Savienības
represīvie orgāni iznīcināja vairāk nekā 20 miljonus cilvēku.
Bet šodienas Padomju Savienības
tiesību un pienākumu pārņēmēja
Krievija atsakās izdot starptautiskai tiesai Katiņas slaktiņa

Pēc sarīkojuma Edvīns Šnore (pa labi) kopā ar
Ģirtu Zeidenbergu

veicējus, kuru vārdi un adreses ir
labi zināmi, tā lepojas par savu
izbijušo padomju valsti un tās
ordeņiem noklātajiem veterāniem, un Putins aģitē pret „vēstures” pārrakstīšanu. Savukārt
rietumu valstis izrāda pilnīgu
mugurkaula trūkumu.
Jautāts, kādu nākotni viņš
paredz Krievijai, Edvīns Šnore
izteicās optimistiski. Savā pašreizējā veidolā Krievija esot nolemta pārmaiņām vai iznīcībai, jo
visa tās identitāte ir veidota ap
“Lielo tēvijas kaŗu”, jo tai
vienkārši nav cita pozitīva

vienojoša elementa – taču visa
Krievijas vēsture ir viena vienīga
negācija. Šnore atklāja, ka krievu tīmekļa forumu jaunie lasītāji, iesūtot savus komentārus
par “Padomju stāstu”, dalās apmēram uz pusēm: viena daļa
nepieļauj hitleriskās Vācijas un
Padomju Savienības salīdzināšanu, bet otrā puse par filmu
izsakās pozitīvi. „Šī ir tā puse, uz
kuŗu jaliek cerības,” uzsvēra
mūsu viesis.
Paldies Edvīnam Šnorem par
nozīmīgo darbu!
Sandra Milevska
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L AT V I E Š I K A NA DĀ
MONTREALA
2009. gada 20. novembrī igauņu
Sv. Jāņa draudze zaudēja savu
mācītāju Heino Laaneotu, kas bija
dzimis 1928. gada 26. augustā. Kā
zināms, igauņu Sv. Jāņa draudzes
baznīca gadu desmitus bija arī
Montrealas Latviešu Trīsvienības
draudzes dievkalpojumu un saietu
vieta. Kad 1976. gadā māc. H.
Laaneots kļuva par igauņu draudzes mācītāju, viņš izveidoja sirsnīgas
attiecības ar mūsu Trīsvienības
draudzi. Līdz ar to viņa aiziešana
aizsaulē ir sāpīgs zaudējums abām
draudzēm. Viņa piemiņas dievkalpojums notika šī gada 31. janvārī,
Sv. Jāņa baznīcā. To vadīja pašreizējā somu draudzes mācītāja,
un tajā piedalījās Igauņu Luterāņu
baznīcas ārzemēs archibīskaps
Andress Tauls, Kanadas luterāņu
Austrumsinodes pārstāvis M. Harris un vairāki Montrealas Luterāņu
draudžu apvienības mācītāji un
pārstāvji. Kupls bija visu paaudžu
igauņu draudzes pavadītāju pulks
(ap 80), kas noklausījās sava
archibīskapa un sinodes bīskapa
pārstāvja māc. H. Laaneota mūža
cildinājumus un piedalījās bēru
mielastā. Dievkalpojuma noslēgumā atvadu vārdus teica igauņu
organizāciju pārstāvji un latviešu
pārstāvis M. Štauvers, nolasīdams
diakona D. Demandta uzrunu un
teikdams savus atvadu vārdus.
Sekoja dēla Lamberta stāstījums
par sarunām ar tēvu visa viņa
mūža gaŗumā un aizgājāja korporācijas un igauņu akadēmiskās
saimes locekļu dziedātā pēdējā
atvadu dziesma. Ceremonijas
sākumā tika ienests un beigās
iznests Igaunijas karogs, kas stāvēja
goda vietā pie māc. H. Laaneota
pelnu urnas. Baznīcas saietu zālē
notika bēŗu mielasts, kuŗā atvadu
vārdus teica vēl citi igauņu
sabiedriskās dzīves vadītāji. To

vadīja aizgājēja dēls Lamberts.
Viņa urnu uz ģimenes kapiem
Igaunijā pārvedīs dēls. Un arī tur
pavasarī būs atvadu dievkalpojums. Noslēdzies kāda izcila
latviešu drauga bagātais mūžs.
Trīsvienības draudzes 31.
janvāŗa dievkalpojums Latviešu
centrā bija reti labi apmeklēts (ap
40), un to vadīja draudzes māc. M.
Ķirsons. Pēc tā bija kafijas un
maizīšu pusstunda pēc kuŗas savus
piedzīvojumus par izglītības
gaitām un ar tām saistītiem projektiem stāstīja MLOP Stipendiju
fonda stipendiāti. Šo saieta daļu
vadīja MLOP vadītājs R. Klaiše.
Gaŗezera vidusskolas 3. klases abiturients Vilis Klaiše pastāstīja, ka
viņam sevišķi patikušas vēstures
stundas, bet brīvās izvēles māku
skolā viņu ieinteresējusi Latviskās
virtuves ēdienu gatavošana!
Kāpostu un gurķu skābēšana,
pīrāgu un piparkūku cepšana un
citu gardumu gatavošana viņam
gājusi no rokas. Mārtiņš Mateus
par sava mācību gada kalngalu
Gaŗezerā uzskatīja piedalīšanos
izlaiduma koncertā Dziesmu
kalnā. Koŗdziedāšana un „Gaismas
pils” viņu savaldzinājusi. Arī tas,
ka viņš pirmo reizi publiskā
sarīkojumā varējis uzstāties ar
ģitaras solo priekšnesumu. Trīs
meitenes piedalījušās Internacionālā bakalaura iegūšanas projektdarbos un guvušas teicamus panākumus. Katrai bijis jāiesniedz
pamatots pētniecības darbs. Visas
izvēlejušās latviešu temas. Inga
Vītola sastādījusi latviešu rotu
vēsturi un izgatavojusi rotu lādi.
Ar to varēja iepazīties īpašā foto
albumā. Teicams darbs. Māra
Vītola pievērsusies latviešu tautas
dejām. Par to varējām skatīties
video ierakstu, kuŗā bija 12 dažādi
deju soļu paraugi un to pielietošana
tautas deju choreogrāfijās. Skatījām

arī viņas pašas choreografēto deju,
kas pirmo reiz publiski dejota
Kanadas Latviešu dziesmu svētkos
Hamiltonā. Varens veikums! Izcils
bija Ināras Klaišes ieraksts par
Jāņu svinēšanu Tērvetē. Abi ieraksti varētu būt ievērojams pienesums mūsu kulturas daudzinājumam. DVD ieraksti varētu būt
mudinājums arī citiem jauniešiem
veikt kaut ko līdzīgu. Tie varētu
kļūt materiāls dažados kultūras un
sabiedriskos saietos. Un ne tikai
Montrealā, bet arī citur visā plašā
pasaulē. Ja trīs latviešu meitenes to
var (iegūstot par veikumu balvas
un atzinību), kāpec ne citas un
citi? Jāmeklē arī ceļi, lai ar šiem
veikumiem iepazītos plašāka sabiedrība. Mūsu sabiedrības nākotne dzīvo jaunajos censoņos. Šo
nozīmīgo pasākumu noslēdzot,
MLOP priekšnieks mudināja jauniešus pieprasīt stipendijas no
MLOP Stipendiju fonda un
sabiedrības locekļus atbalstīt fonda
pastāvēšanu ar līdzekļu atvēlējumiem. Abiem termiņš ir 1. maijs.
Stipendiju pieprasījumi sūtāmi
MLOP priekšniekam R. Klaišem,
345 Cloverdale Ave., Dorval, QC,
H9S 3J6, bet atvēlējumi kasierim
V Paeglem, 58-8th Ave., Terrace
Vaudreuil, QC J7V 3M4. Pēc šī
vienreizēja notikuma, kas tik labi
iederējās Draudzīgā aicinājuma
laikā, jaunieši un vecāki tikās ar
draudzes priekšnieku Jāni Mateus
un māc. M. Ķirsonu, lai pārrunātu
jauniešu iesvētības, kādas paredzētas Trīsvienības draudzē pēc divi
gadiem. Šīm pārrunām sekoja
picu mielasts. Un tas nebija viss.
Pēc tam mēģinājumā pulcējās tautas deju vienības „Ačkups” un
„Večkups”. Kas par varenu un bagātu dienu montrealiešiem
izrādījās 31. janvāris!

TORONTO
• 7. februārī Toronto latviešu
gaidu Gaujas 14. vienības un
Rīgas skautu 72. vienības 59 gadu
darbības svētki – dievkalpojums
Sv. Andreja ev. lut. draudzē un
saviesīga pēcpusdiena.
• 11. februārī Toronto latviešu
pensionāru sanāksmē Latviešu
centrā Valentīna dienas koncertā
romantiskas dziesmas dziedās
apvienības koris ,,Rota” un vīru
ansamblis ,,Pusstunda”, diriģente
Irisa Purene. Sanāksmē 28.
janvārī Draudzīgā aicinājuma
atceres pēcpusdienā pēc sarīkojuma vadītājas Lienes Martinsones un valdes priekšsēdes
Valijas Briksnes ievadvārdiem
rakstniece Indra Gubiņa runāja
par Draudzīgā aicinājuma vēsturisko un nacionālo nozīmi,
uzsveŗot, cik svarīgi vecākiem un
skolotājiem iemācīt bēnus lasīt
grāmatas, jo tās paveŗ visplašākos
apvāršņus.
• 13. februārī Sv. Jāņa ev. lut.
latviešu draudzes baznīcas sabiedriskās telpās (200 Balmoral
Ave.) plkst. 7.00 mēmās filmas
,,Ēdenes dārzs” izrāde, klavieres
spēlēs Andrejs Streļajevs.
• Toronto latviešu biedrības
sestdienas skola Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumā 30.
janvārī 6. klases drāmas pulciņš
izrādīja Vijas Spekkes lugu ,,Rāvējs un Mieriņš”.
• Toronto latviešu centra
bibliotēkas Draudzīgā aicinājuma
atceres sarīkojumā 31. janvārī
Kursas zālē diakons Dags Demandts stāstīja par labdarības
pasākumiem, lai palīdzētu bērniem Latvijā.

latviešu biedrības namā. Pēc
sapulces videofilmas ,,Likteņa
līdumnieki” izrāde; tās turpinājums 25. oktōbŗa sanāksmē.
• 13. februārī plkst. 3.00 Hamiltonas latviešu biedrības biedru
gada sapulce. Visi biedri aicināti
piedalīties. Pēc gada sapulces
saviesīgs vakars ar groziņiem un
filmas ,,Manas mātes lauksaimniecība” izrāde.
• 14. februārī plkst. 12.30 (pēc
dievkalpojuma ar dievgaldu)
Hamiltonas DV nodaļas vanadžu
kopa rīko Valentīna dienas azaidu
Hamiltonas latviešu ev. lut. Kristu
draudzes baznīcas sarīkojumu
telpās. Hamiltonas DV nodaļas
vīru ansamblis dziedās romantiskas dziesmas A. Grīnberga vadībā. Dalības maksa $12.00.
• 16. februārī plkst. 7.00 komēdijas ,,Mazie laupītāji” videoizrāde
Hamiltonas latviešu biedrības
namā; ieejas maksa $5.00. Šī
Latvijā uzņemtā filma guvusi
goldalgas vairākos filmu festiviālos.
• 21. februārī Hamiltonas latviešu gaidu Ventas 10. vienības
un skautu Aiviekstes 39. vienības
gada svētku sarīkojums Kristus
ev. lut draudzes baznīcas sarīkojumu telpās pēc dievkalpojuma,
kas sāksies plkst. 11.00.

OTAVA
• 14. februārī plkst. 11.00 Otavas latviešu ev. lut. Miera draudzes dievkalpojums ar dievgaldu,
māc. Silvija Zalte-Sīpoliņa. Pēc
dievkalpojuma dāmu komitejas
rīkotās pankūku brokastis sabiedriskās telpās; dalības maksa $8.00,
6-12 gadu veciem bērniem
$3.00.
HAMILTONA
• 28. februārī pēc dievkalpoju• 11. februārī Hamiltonas ma draudzes locekļu sapulce.
latviešu pensionāru apvienības
• 7. martā pēc Dievkalpojuma
M. Štauvers biedru gada sapulce Hamiltonas dāmu komitejas gada sapulce.

Pie jūras (un Saulaines upes) dzīve mana
1910.g.19. martā Latvijā, Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā
Vaides ciemā „Žonaku” mājās
dzimušajai Grizeldai Marijai
Bertholdei, Saulaines mīļajai
Kristiņa kundzei paliek 100 gadu!
Kas par darbīgu, jauku, izpalīdzīgu kaimiņieni, kuŗa jau 34 gadus
no marta līdz decembrim dzīvo
Saulainē, sava vīra Valža Kristiņa
pamatīgi uzbūvētajā ziemas mājā.
Dārzs ir vienmēr sakopts, lapas
sagrābtas, puķes iestādītas, māja
tik kārtīga, ka tā katrā laikā var
uzņemt ciemiņus... un atliek vēl
laika rupēties par Saulaines kaimiņiem, pienesot pašceptu rupjmaizi un siltas ābolkūkas.Turklāt
Kristiņa kundze ir pasaules visvecākā lībiete. Pirms vairākiem
gadiem Latvijā 95 gadu vecumā
nomira viņas brālēns Viktors
Bertholds, kuŗu tolaik presē dēvēja par pasaules vecāko lībieti.
Nekā nebija - pasaules vecākā
lībiete dzīvo skaistajā Saulainē!
Kristiņa kundzes somu-ugru
radu raksti saistās ar pazīstamo
pianistu Arturu Ozoliņu, kuŗa
vectēvs Oskars Bertholds un
Kristiņa kundzes tēvs Pēteris
Bertholds bija brālēni. Visas sešas
Bertholdu ģimenes dzīvoja Vaides
ciemā pie jūras un pelnīja iztiku
zvejniecībā vai kuģniecībā. Māte
Līze audzināja trīs bērnus, tēvs
Pēteris bija drēbnieks. Mājas
valoda bija lībiešu, un bērni auga
ļoti kristīgā vidē. Kristiņa kundzei
ir spilgti palikušas atmiņā tuvās

ģimenes saites, kur ikdiena pavadīta, daloties priekos un bēdās.
Vakaros tēvatēvs Jānis Bertholds,
stāstīja bērniem pasakas.
Jāņos, pie jūras bija varena svinēšana. Jūrmalā kurināja lielu
ugunskuru, kur nededzināja ne
malku, ne zarus, bet saslietas vecas koka laivas, kuŗas nebija vairs
derīgas zvejai. Jaunieši gar jūrmalu līgodami gāja no vienas
mājas uz nākamo.
No 1930. līdz 1933. gadam
Kristiņa kundzei, pateicoties
viņas lībiešu izcelsmei, bija iespēja bez maksas mācīties arodskolā
- mājturības instruktoru skolā
Somijā. Diplomu viņa ieguva
1933. gadā. Atgriežoties Latvijā,
darbu bija grūti sameklēt, jo
Kaucmindes skolu beigušajām
bija priekšrocības. No 1934.līdz
1938. gadam bija saimnieces
pienākumi Rīgā, studentu virtuvē.
Tur bieži iegriezās lidotājs Herberts Cukurs un pasūtināja Kristiņa kundzei vienu no viņas „speciālitātēm” - kartupeļu klimpas.
Ar latvieti Valdi Kristiņu jubilāre bija pazīstama jau no bērnības-vienkaršais kaimiņu puika, dzīvoja tai pašā ciemā. Bet ap 1934.
gadu izveidojās tuvākas saites, un
1938.gadā pāris apprecējās. Laulības notika Rīgā, Doma baznīcā
pirmajos Ziem svētkos.Kristiņa
kundze dabūja darbu Latvijas
valdībā par instruktori , kuŗas
atbildībā bija pārbaudīt maltīšu
gatavošanas pareizību un kvalitāti

sabiedriskajās virtuvēs. Šajās
ēdnīcās lielāko uzņēmumu
strādnieki varēja pusdienas nopirkt lētāk.
Valdis Kristiņš nevēlējas pelnīt
iztiku zvejojot, kā bija darījuši
viņa priekšteči. Viņš dabūja stūrmaņa darbu un ceļoja pa visām
Eiropas jūrām.
Meita Sarmīte piedzima 1944.
gadā Rīgā. Vēlāk Valdis iestājās
policistos, kur nostrādāja līdz
krievu ienākšanai.
Satraucošs bija jubilāres atmiņu
stāsts par Rīgas atstāšanu, krieviem ienākot 1944. gadā. Ar vilcienu vairs nevarēja ceļot, tāpēc
ar kuģīti jubilāre ar bērnu devās
uz Kolkas ragu pie ģimenes.
Valdim bija jāpaliek darbā policijas iecirknī līdz tā likvidācijai. Pēc
divām nedēļām Valdis ar divriteni devās pie sievas un bērna. Viņš
esot stāstījis, ka visi ceļi bijuši
pilni ar bēgļiem, kuŗi devās vai nu
uz Zviedriju, vai Vāciju. Uz Kolkas
ragu viņš aizbrauca bez problēmām. Tālāk bija vislielākā izšķiršanās. Uz Vāciju bija bailes
braukt ar kuģi - vairākas laivas
jau bija krievu nogremdētas, bet
uz Zviedriju nevarēja atklāti
nokļūt. 1944. gada 22.oktobrī visi
trīs Kristiņi (meita Sarmīte bija
četrus mēnešus veca) kopā ar
divām citām ģimenēm, pavisam
deviņi cilvēki, naktī slepeni
izbrauca uz Gotlandi. Laiva jau
bija tālu jūrā, kad četras vācu
ātrlaivas aplenca mazo bēgļu

laiviņu. Kristiņa kundze to
apzīmēja par „likteņa pirkstu”, ka
vācieši noprasīja, kur braucot,(protams, patiesību nestāstīja)
un tomēr lika mierā. Naktī laivas
motors apstājās, un tikai pēc
divām naktīm bēgļi tālumā
ieraudzīja sauszemi - bet kas tā
bija? Laivai piepeldot tuvāk
klinšainajam krastam, bēgļi izmeta enkuru un gaidīja. No
klintsapakšas izbrauca zviedru
ātrlaiva un ieraudzījuši zīdaiņus,
piesēja laivu pie savējās un vilka
uz zviedru kaŗavīru nometni.
Zviedri bija ļoti laipni. Nekad
bēgļu sviestmaizes un kafija nebija tik labi garšojusi. Bēgļi nonāca
Zviedrijas aprūpē Ninishamnas
nometnē, vēlāk tos nogādāja uz
vasarnieku pilsētiņu, kur palika
līdz 1945. gada 8. maijam, kad
noslēdza miera līgumu starp
Vāciju un Krieviju.
1951.gads bija lielās neziņas
laiks, kad Zviedrija 100 latviešu
leģionārus izdeva krieviem.
Kristiņiem bija jāizlemj, kur doties tālāk. Zviedrijā nebija droši.
Nevarēja zināt, kā krievs tālāk
rīkosies - varbūt visus latviešus
sūtīs atpakaļ. Kristiņi izlēma doties uz Kanadu, kur nevajadzēja
garantētāju.
Kristiņi iebrauca Halifaksā, tad
devās uz Toronto, kur draugi
Roberts Salna ar ģimeni(tagad arī
saulainieši) jau bija priekšā.
Pilsētas dzīve Kristiņiem nepatika, būdami Sv. Jāņā draudzes

locekļi, viņi izvēlējās lauku dzīvi
Saulainē.
Valdis Kristiņš nomira 1990.
gadā, atstājot lielas skumjas
dzīvesbiedres, ģimenes un Saulaines dzīvē. Tomēr Kristiņa
kundze priecājas par savu meitu
Sarmīti, diviem mazdēliem un
jauko, gaišo mazmazmeitu. Visvairāk viņa pateicas Dievam par
labo veselību un katru dienu, kas
viņai piešķirta. Ar radiem un
draugiem Latvijā viņa rēgulāri
sarakstās, sazvanās un sūta palīdzības saiņus. Savulaik māc.
Arveds Celms neatlaidīgi lūdza,
lai Kristiņa kundze ierunā kasetes
lībiešu valodā un sūtīja tās Latvijas
skolām. Pateicoties Roberta Freimuta ierosinājumam, Latvijā nesen izdeva Kristiņa kundzes
lībiešu valodā ierunāto tvartu
sarunu valodas pašmācībai.
Esmu centusies Kristiņa kundzi
pārliecināt, ka cilvēku nav ko
cildināt pēc viņa aiziešanas.
Vislabāk ir to darīt, viņam dzīvam
esot, runājot skaidru valodu.
Saulainieši kopā ar ģimeni bija
sākuši organizēt jubilejas svinības,
bet Kristiņa kundze no visas sirds
lūdza, lai nerīkojam. Ko nu darīt?
Pasaules vecākajai lībietei jāklausa, neko darīt!
Pateicamies Kristiņa kundzei ar
ģimeni par lielo darbu Saulaines
labā! Visi saulainieši Kristiņa
kundzei novēl vēl daudz diženu
un raženu dienu!
Kristīne Stivriņa
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SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
• 12. februārī plkst.7.00
Čikāgas draudžu tradicionālais
sadraudzības vakars Ciānas
draudzes Kroņlukturu zālē –
Aijovas latviešu biedrības
priekšnieka Imanta Kalniņa
joku programma. Vakariņas
gatavos Sv. Pēteŗa draudzes
dāmas. Dalības maksa $15.00.
Pieteikties, zvanot Intai Rāvei,
tālr.: 847-967-6349 vai V.
Svilānām, tālr.: 773-774-0746.
DETROITA (MI)
• 14. februārī plkst. 11. 30
Latviešu apvienības Detroitā
gada sapulce Sv. Pāvila draudzes
sabiedrisko notikumu ēkā
(30623 W. Twelve Mile Rd.
Farmington Hills MI 48334)
• 21. februārī, plkst. 11.30 Sv.
Pāvila draudzes un Daugavas
Vanagu rīkota pankūku pēcpusdiena Visi sirsnīgi aicināti!
• 27. februārī plkst. 6.00
Pulkveža Oskara Kalpaka bataljona 91 gada dibināšanas atceres
balle Italian-American Banquet
and Conference Center (39200 5
Mile Road, Livonia, MI). Rīko
Studenšu korporacija kopa
Detroitā un Korporaciju kopa
Detroitā. Vēlams vakara tērps.
Dalības maksa $75.00, studentiem $40.00 (vakariņas, dzērieni
un deju mūzika). Pieteikties,
rakstot vai zvanot Vijai Markovai
(6124 Kingsley Ct., Brighton,
MI 48116-8067), tālr.: 810-2259338, e-pasts markovs@charter.
net līdz 11. februārim. Čeki
izrakstāmi Vijai Markovai.
Izdevīgākās apmešanās vietas:
tuvu Sv. Pāvila baznīcai –
Courtyardby Marriott, tel. (248)
553-0000; Fairfield Inn & Suites,
tel. (248) 442-9800; vai netālu
no balles zāles – Radisson Hotel,
tel. (734) 464-1300.
• No 26. līdz 28. februārim
Latviešu apvienība Detroitā
rīko ALAs valdes sēdi. 26.
februārī plkst. 6.30 Sv. Pāvila
draudzes sabiedriskajās telpās,
27. februārī sēde baznīcas
apakšstāva telpās. ALAs valdes
locekļi piedalīsies pulkveža
Oskara Kalpaka bataljona 91
gadu dibināšanas atceres ballē.
• 7. martā plkst. 11.30 Daugavas Vanagu apvienības Detroitā un vanadžu kopas gada
sapulce un pusdienas.
• 21. martā plkst. 11.30
Latviešu apvienības Detroitā 60
gadu jubileja. Būs siltas pusdienas. Dalības maksa $30.00.
Lūdzu pieteikties līdz 15. martam, zvanot Mārcim Jansonam,
tālr.: 313-822-3040, vai rakstot
Līgai Jēkabsonei, e-pasts: jekabson@charter.net
• 4. aprīlī plkst. 11.30 draudzes dāmu komitejas Lieldienu
brokastis.
GRANDRAPIDI (MI)
• 27. februārī plkst. 10.00
Meteņu dienas sarīkojums.
INDIANAPOLE (IN)
• 8. maijā Indianapoles tautasdeju kopas ,,Jautrais pāris”
60 gadu jubilejas sarīkojums
sabiedriskajā centrā. Dejosim
grupas iemīļotākās dejas, būs

visu paaudžu sadancošanās,
jubilejas mielasts, deju mūzika.
Atjaunosim senās draudzības,
dalīsimies atmiņas. Kristīna
Džonsone (Johnson) uzņēmusies sagatavot jubilejas izdevumu. Bijušie un tagadējie dejotāji
aicināti uzrakstīt par kādu notikumu no dejošanas laikiem, kas
īpaši iespiedies atmiņā vai
kuŗam bijusi sevišķa nozīme.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 14. februārī LatvianAmerican Shipping Line pieņems
saiņus sūtīšanai uz Latviju.
• 21. februārī plkst. 12.30
Losandželosas latviešu nama
biedru (ziedotāju) pilnsapulce.
• 7. martā plkst. 12.30 Kalpaka
bataljona atceres sarīkojums.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 21. februārī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 10.00,
Milvoku organizāciju kopēja
sēde.
MINEAPOLE (MN)
• 6. februārī Kultūras dienas
draudzes nama lielajā zālē, kur
notiks Valža Miķelsona fotografiju izstāde ,,Teātŗa izrādes
Mineapolē no 2000. līdz 2009.
gadam”. Izstādes atklāšana plkst.
3.30; tā būs atvērta 6. februārī
no plkst. 12.00 līdz 7.00 un 7.
februārī no plkst. 10.00 līdz
3.00. Plkst. 4.00 māc. Gundegas
Puidzas referāts ,,Dažādas
paaudzes, viena sabiedrība jeb
Latviskā būtība paaudžu
prasībās”; būs kafijas galds.
Dalības maksa – vismaz $5 ziedojums. Kultūras dienas rīko
latviešu skola un Latviešu
organizāciju apvienība Minesotā
(LOAM).
• 21. februārī plkst. 12.30 laikraksta ,,Diena” bij. galvenās
redaktores Sarmītes Ēlertes
referāts ,,Latviešu identitāte, 21.
gs. ieejot, krizes pārbaudījumi
un Saeimas vēlēšanas” draudzes
nama telpās (3152 17th Avenue
South).
• 11. martā diskusijas grupas
,,Dialogs” sanāksme no plkst.
2.00 līdz 5.00 Har Mar
iepirkšanās centrā St.Paulā,
Barnes & Noble grāmatnīcas
telpās pie sarunu galda. Pārrunas
par notikumiem Latvijā un
ārzemēs.
ŅUJORKA (NY)
• 6. februārī plkst. 2.00
mecosoprāna
Birutas
Grunvaldes un pianistes Šarlotas
Rosas Zandas Valentīna dienas
koncerts ,,Mīlestības dziesmas
no visas pasaules” Flašinga
bibliotēkas telpās 41-17 (main
Street, Flushing), kuŗā B.
Grunvalde dziedās latviešu,
franču, spāņu neopolitāniešu
dziesmas, kā arī dziesmas no
Brodveja izrādēm; Š. Rosa
Zanda atskaņos F. Lista un J.
Brāmsa romantiskus skaņ-

darbus. Izziņas: 718-661-1200.
• 7. februārī pēc dievkalpojuma kas sāksies plkst.10.30,
Ņujorkas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce
Salas baznīcas lejas zālē. Pēc
sēdes atspirdzinājumi. Visi
kreditsabiedrības biedri un
potenciālie biedri sirsnīgi
aicināti piedalīties.
• 7. februārī no plkst. 4.00
Super Bowl XLIV sarīkojums
Jonkeru banīcā. Dalības maksa
$20.00 (līdz 16 gadu veciem
bērniem ieeja brīva) – Super
Bowl skatīšanās uz lielā ekrāna,
ēdiens, limonāde, vīns un alus.
Atlikums par labu Jonkeru
baznīcas virtuves remontam.
Visi laipni aicināti.
• 12. februārī plkst. 7.00
Valentīnas dienas sarīkojums
Igauņu namā. Mūziku atskaņos
ansamblis The Windsor Terrors.
Dalības maksa $15.00. Sīkāku
informāciju iespējas uzzināt pa
tālr.: 917-770-7825 vai: www.
estonianhousenewyork.com
• 14. februārī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 1.00,
Ņujorkas latviešu ev. lut.
draudzes gada sapulce St. John’s
Lutheran Church,(587\Springfield Avenue, Summit, NJ).
Lūgti piedalīties visi, kuŗus
interesē Ņujorkas latviešu ev.
lut. draudzes darbs. Informācija:
www.nydraudze.org
• 16. februārī plkst. 7.30
ansambļa RARO & SoNoRo
koncerts Zankel Hall at Carnegie
Hall (57th Street and Seventh
Avenue, New York, NY). RARO
ansamblī viena no dalībniecēm
ir latviešu pianiste Diāna
Ketlere, programmā latviešu
komponista Pēteŗa Vaska
,,Kvartets klavierēm, vijolei,
altam un čellam”. Informācija:
www.EnsembleRARO.Com un
www.SoNoRo.ro Biļetes var
pasūtināt: www.CarnegieHall.
Org
• 16. un 17. februārī Carnegie
Hall, Royal Concertgebouw
orķestŗa koncerts, diriģents
Mariss Jansons. Informācija:
www.CarnegieHall.org
• 28. februārī Rīgas 90. skautu
vienība un Zilā kalna 4. gaidu
vienība aicina apmeklēt abu
vienību 61. gada svētkus.
Dievkalpojums plkst. 11.00
Jonkeru baznīcā, pēc dievkalpojuma svinīgs akts un siltas
pusdienas lejas zālē.
Skauti un gaidas izrādīs lugu
,,Muļķītis un princese”. Izloze
līdzekļu iegūšanai, lai abām
vienībām šovasar būtu iespēja
piedalīties 10. Lielo skautu un
gaidu nometnē Mičigenā. Visi
sirsnīgi gaidīti.
• 4. martā plkst. 6.00 bij.
Latvijas valsts prezidente Dr.
Vaira Vīķe-Freiberga piedalīsies
Lutheran Social Services of New
York prezidenta apbalvojumu
pieņemšanā un vakariņās
(Terrace on the Park, 52-11,
111th Street, Flushing Meadow
Park, NY 11368). Pieteikties:
www.lssny.org kā arī zvanot
Ausmai Ozolai: 941-441-6904.

Draudzīgā aicinājuma atceres
sarīkojums. Marutas Jurjānes
filmas izrāde ,,Voldemārs
Avens”; pēc tās dzejnieks, gleznotājs un architekts V. Avens
stāstīs par savu 2009. gada
izstādi Rīgā un kopā ar Ņudžersijas literārās kopas dalībniekiem lasīs dzejoļus. Pianistes
Ramonas Kļaviņas priekšnesums. Kafijas galds, dalības
maksa $20, bērniem un studentiem ieeja brīva. Atlikums
Ņudžersijas latviešu skolas darbam.
SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu
kluba 60 gadu jubilejas
sarīkojums Trillium Banquet
telpās, 6415 State ielā, Saginavā.
Plkst. 5.00 kokteiļa stunda,
plkst. 5.30 priekšnesumi, vakariņas un deju mūzika. Lūdzu
pieteikties līdz 10. aprīlim. Ieeja,
samaksājot līdz 10. aprīlim,
$35.00, pēc šī datuma $40.00.
Pieteikties, rakstot vai zvanot S.
Ģībietei, 2744 Reppuhn Drive,
Saginaw, MI 48603, tālr.: 989793-6671; R. Martinsonam,
3746 Chilton Drive, Saginaw,
MI 48603, tālr.: 989-792-9716;
vai J. Skābardim, 3630 E. Curtis
Road, Birch Run, MI 48415,
tālr.: 989-777-1607. Čekus
izrakstīt Latvian Club of
Saginaw. Sīkāku informāciju
var iegūt, rakstot D. un R. Martinsoniem, e-pasts: dainisrita@
aol.com
SANFRANCISKO (CA)
• 6. februārī Amerikas latviešu
jaunatnes apvienîbas (ALJA)
valdes sēde no plkst. 9.00 līdz
5.00 (425 Hoffman Ave.); no
plkst. 6.00 līdz 11.00 Ziemas
balle, dalības maksa $20.
Informācija, zvanot vai rakstot
Aivai Ieviņai, e-pasta adrese:
aivaievins@gmail.com, tālr.:
708- 408-7892.
SIETLA (WA)
• 13. februārī plkst. 7.00
Vašingtonas pavalsts latviešu
biedrības 60 gadu jubilejas
sarīkojums ,,Tādi reiz bijām”
Sietlas latviešu centrā (11710 –
3rd Ave N.E. Seattle, WA
98125). Koncertēs un deju
mūziku spēlēs ansamblis ,,Adam
Zahl” – Ēriks Kīns, Pēteris
Freimanis, Edmunds Mednis,
Mārtiņš Sīmanis, Arnis Šrāders
no Čikāgas un Artūrs Rūsis no
Losandželosas. Dalības maksa
visam vakaram $35.00, studentiem $20.00. Pieteikties un
galdiņus rezervēt (astoņas personas pie galdiņa) līdz 6.
februārim, sazinoties ar Ainu
Uskuri, tālr.: 202-522-7313;
e-pasts: uskurs@msn.com

SV. PĒTERSBURGA
6. februārī, plkst. 13.00
Biedrības namā Draudzes Dāmu
komitejas gadskārtējais tirdziņš.
Tirdziņā būs nopērkamas dažādas maizes, pīrāgi, kūkas, kafijas maizītes, tortes, varēs dabūt
siltas pusdienas, kafiju un
atspirdzinājumus, izlozēt vērtīgus laimestus un noskatīties
PRIEDAINE (NJ)
• 6. februārī plkst. 1.00 programmu - pārsteigumu.

Apmeklēt pasākumu laipni aicina draudzes Dāmu komiteja.
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.
8. februārī, plkst. 19.00
Biedrības kora mēģinājums,
tiek gaidīti visi, kam prieks
dziedāt.
13. februārī, plkst. 17.00
Sirsniņu balle, kuŗā varēs sekot
sirdi pacilājošai izklaidējošai
programmai, un kuŗā sirsnīga
deju mūzika skanēs Ilmāra
Dzeņa un Pēteŗa Ozola izpildījumā. Būs arī siltas, no visas
sirds gatavotas vakariņas. Šai
vakarā ieradīsies Pārsla Kriķis
ar savām rotaslietām, tā kā
kungiem būs iespējas apdāvināt
savas sirdsdāmas, iegādājoties
P. Kriķis rotas. Tiem, kuŗi gribēs
sirdis sasildīt ar glāzi vīna, par
to jāgādā pašiem. Ieejas ziedojums sākot ar $20.00.
15. februārī, plkst. 19.00
Biedrības kora mēģinājums,
tiek gaidīti visi, kam prieks
dziedāt.
22. februārī, plkst. 19.00
Biedrības kora mēģinājums,
tiek gaidīti visi, kam prieks
dziedāt.
23. februārī, plkst. 13.00
Biedrības namā videoizrāde –
2009. gada Dziesmu svētki
Hamiltonā, Kanādā. Tautas deju
lieluzvedums. Kafija un cepumi.
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.
27. februārī, plkst. 16.00
Biedrības namā Profesora Juŗa
Dreifelda priekšlasījums:
„Vai Latvijai ir cerības izkulties no „dižķibeles”?” Pēc
priekšlasījuma, baudot uzkodas, atspirdzinošus dzērienus
un kafiju, sadziedāšanās kopā
ar Juri Dreifeldu. Tiem, kuriem
ir īpašas vēlēšanās dzērienu
jautājumā, par to jāgādā pašiem.
Ieejas ziedojums sākot ar
$10.00.
28. februārī, plkst. 13.00
Biedrības namā Biedrības pilnsapulce, kuŗā notiks Valdes
vēlēšanas. Pēc vēlēšanām balsstiesīgos cienās ar pankūkām,
ievārījumu un desiņām, neskatoties vai tie atbalsta republikāņus, demokrātus, zaļos vai
neatkarīgos. Lūdzam visus
Biedrības biedrus piedalīties!
VAŠINGTONA (DC)
• 6. februārī plkst. 6.30
Namejs namā: Namejs in the
House – tautasdeju izrāde un
saviesīgs vakars draudzes namā
(400 Hurley Avenue, Rockville,
Maryland). Piedalīsies viesi –
Washington Korean Dance
Company un latviešu ansamblis
,,Sudrabavots”. Pirms koncerta
gardumu tirdziņš, kuŗā varēs
iegādāties saldskābmaizi, jāņusieru, pīrāgus. Izlozē būs iespēja
laimēt George Foreman Grill,
Amazon.com dāvanu karti, šokolādes no Latvijas, akordeonu
spēles mācībstundu ,,Nameja”
superzvaigznes Juŗa vadībā un
daudz ko citu! Pēc uzveduma
viesi aicināti pakavēties un
iedzert glāzi vīna kopā ar
Vašingtonas apkaimes slavenākajiem latviešu tautasdeju dejotājiem. Ieeja par vismaz $15.00
ziedojumu.
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Prāvests
ALBERTS
OZOLS
mūžībā
Alberts Ozols dzimis 1915.
gada 20. janvārī Valmierā, viņš
bija jaunākais četru bērnu
ģimenē. Tēvam uzņemoties
tieslietu ministrijas sekretāra amatu, ģimene 1920. gadā pārcēlās
uz Rīgu. A. Ozols beidza 2. Rīgas pilsētas ģimnaziju un Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultāti. 1940. gada 4. februārī
archibīskaps Teodors Grīnbergs Rīgas Pēteŗa baznīcā viņu
ordinēja par mācītāju. A. Ozols bija vikārs Rīgas apriņķa un
Valmieras prāvesta iecirkņos, 1941. gada janvāri sāka kalpot
Rubenes draudzē un Rubenes pamatskolā mācīja ticības mācību.
1943. gadā Valmierā A. Ozols salaulājās ar Elzu Gāriju Lūsi,
1944. gada vasarā piedzima dēls Knuts. Bēgļu gaitās viņi nonāca
Čechoslovakijas Sudetu apgabalā, kur A. Ozols vadīja latviešu
bēgļu garīgo aprūpi, bet no 1945. līdz 1949. gadam bija mācītājs
un skolotājs Ziemeļu nometnē Vircburgā.
Ozoli ieceļoja ASV 1949. gada 17. augustā. A. Ozols sāka
darbu Amerikas luterāņu baznīcas Pitsburgas 1. luterāņu
draudzē Pensilvānijā un vietējā luterāņu imigrācijas iestādē.
Drīz tur nodibināja latviešu draudzi un aprūpēja latviešus
Ohaijo un rietumu Pensilvānijā. Ģimene 1951. gada 16. martā
pārcēlās uz Ņujorku, kur A. Ozols vadīja latviešu dievkalpojumus Bronksā īrētās baznīcās līdz 1965. gadam, kad draudze
ieguva savu dievnamu Jonkeros. A. Ozols uzņēmās draudzes
bērnu un jauniešu audzināšanu kristīgā un latviskā garā, bija
skolotājs Bronksas latviešu pamatskolā, kopš 1953. gada arī
pārzinis Bronksas latviešu vidusskolā. Kādu laiku bija skolotājs
draudzes Džamaikas, Ņurošelas un Frīportas pamatskolā.
Būdams draudzes skolu lietu referents, A. Ozols ilgus gadus
aktīvi darbojās draudzes skolu padomē, bijis dzinējspēks
draudzes bērnu vasaras nometnēs Katskiļu kalnos, no 1952.
gada līdz 1978. gadam daudzas nometnes pats arī vadīja. A.
Ozols piedalījies ALAs izglītības sekcijas darbā; no 1958. līdz
1963. gadam bija LELDAA pārvaldes loceklis, sekretārs, ārlietu
un skolu lietu referents; kopbaznīcas darbā vadīja ticības
mācības skolotāju kursus un konferences; lasīja lekcijas teoloģijas
kursos, piedalījās Draudžu dienu organizēšanā (1982. un 1990.
gadā Katskiļos). Viņa ierosmē izdotas gan paša, gan citu autoru
ticības mācības grāmatas trimdas pamatskolām. A. Ozols sagatavojis reliģiskas programmas Amerikas Balss latviešu
raidījumiem. LELBA Austrumu apgabala konference Filadelfijā
1982. gadā viņu ievēlēja par apgabala garīgo vadītāju. Četras
reizes ievēlēts par prāvestu, šajā amatā kalpoja piecpadsmit
gadu līdz 1997. gadam. Būdams apgabala prāvests, A. Ozols
apmeklēja latviešu draudzes Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā,
bija draudzes Jonkeru baznīcas mācītājs līdz pensijai 1991. gada
30. jūnijā un daļēji piedalījās draudzes darbā līdz 1993. gada
februārim, kad pārcēlās uz dzīvi Vašingtonas (DC) apkaimē, lai
būtu tuvāk dēlam un mazbērniem.
Ņujorkas draudzē 40 gadu laikā piedalījies 2716 dievkalpojumos (teicis sprediķi 2236 reizes), 147 reizes citās draudzēs.
Ņujorkas draudzē kristījis 287 bērnus, salaulājis 242 pāŗus un
apbedījis 542 mirušos.
Archibīskaps A. Ozolam par teicamu par darbu draudzē
1976. gadā piešķīra tiesības valkāt zelta vainadziņu pie amata
krusta. No 1989. gada 1. aprīļa līdz 1990. gada 31. decembrim
A. Ozols bija draudzes vecākais mācītājs. Viņa 50 gadu ordinācijas un 75 mūža gadu atceri draudze svinēja 1990. gada 4.
februārī. Pēc pensionēšanās draudze piešķīra viņam emeritēta
mācītāja titulu. A. Ozols 1990. gadā pirmoreiz pēc 46 gadu
prombūtnes viesojās Latvijā, atkārtotās viesošanās reziēs teica
sprediķi dievkalpojumos un lasīja lekcijas Latvijas Universitātes
Teoloģijas fakultātē.
Alberta Ozola raksti publicēti žurnālā Ceļa Biedrs un
Universitas, laikrakstā Laiks, Ņujorkas draudzes biļetenā
Baznīcas Ziņas un vairākos rakstu krājumos, viņš rediģēja
ticības mācības skolotāju biļetenu, kā arī publicēja grāmatas
latviešu papildskolām. Dažas ir atkārtoti izdotas Latvijā.
Radiofōnā Rīgā lasīti viņa bērnu sprediķi no manuskripta
,,Vairāk gaismas un prieka”. Par mācību grāmatām ticības
mācībā un Latvijas vēsturē, kā arī par darbu Ņujorkas latviešu
skolās un nometnē Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonds
1969. gadā A. Ozolam piešķīra Kr. Barona prēmiju, PBLA
Kultūras fonds 1975. gadā – goda balvu. A. Ozols 2005. gadā
saņēma Latvijas valsts apbalvojumu – IV šķiras Triju Zvaigžņu
ordeni.
Pēdējos gados A. Ozola veselība pasliktinājās, un viņš bija ļoti
pateicīgs par sievas pašaizliedzīgajām rūpēm. Prāvests A. Ozols
aizvēra acis uz mūžu 2009. gada 30. decembrī savās mājās.
Nelaiķi no Vašingtonas dievnama 2010. gada 9. janvārī izvadīja
prāv. Oļģerts Sniedze.
Laris Saliņš

2010. gada 6. februāris – 12. februāris

Mūžībā aizgājis skolotājs

LAIMONIS
VINTERS
dzimis 1921. gada 11. novembrī,
miris 2010. gada 9. janvārī

Par viņu sēro
JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA
1942. GADA IZLAIDUMA KLASESBIEDRI UN
RĪGAS, CĒSU UN JELGAVAS SKOLOTĀJU
INSTITŪTU SAIMES

Mūsu mīļais

DR.dzimisVISVALDIS
JANAVS
1921. gada 12. septembrī Birzgalē, Latvijā,
miris 2010. gada 8. janvārī Leesburg, Floridā

Viņu ar mīlestību atceras
LĪVIJA JANAVS
JURIS JANAVS AR ĢIMENI
ANITA JANAVS JONES AR ĢIMENI

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, Mums atmiņās vienmēr kopā būt...

Dieva mierā aizgāja mana mīļā Mammiņa

ANASTĀSIJA BUŠS,
DZIM. VALTERS

dzimusi 1916. gada 30. jūlijā Jēkabpilī, Latvijā,
mirusi 2010. gada 10. janvārī Novi, Mičiganā

Pietrūkst tavi mīļie vārdi,
Pietrūkst tava labā sirds.

Sērās un dārgā piemiņā viņu paturēs
MEITA MAIGA UN GEORGE FRIESS
MAZDĒLS ROBERTS UN BRENDA FRIESS
MAZDĒLS RICHARDS UN AMY EMBREE FRIESS
MAZMEITA LESLIE UN RANDY ALLMAN
UN 7 MAZMAZBĒRNI AMERIKĀ
UN RADI LATVIJĀ

Mīļais dēls, brālis, mazdēls,
krustdēls, brālēns, un radinieks

SIGURDS
ANDRIS PLATO
Dzimis 1986. gada 31. maijā Silver Spring, MD,
un aizsaukts Dieva mierā
2010. gada 12. janvārī Bethesda, MD

Cik jauks bij ceļš, ko visi kopā gājām,
Liels spožums pārklājies pār dienām tām.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VECĀKI GUSTAVS UN RASMA,
MĀSAS MĀRA UN SANDRA,
VECVECĀKI ARTIS UN NORMA PLATO,
WANDA BLIKSONE,
KRUSTTĒVS ĒRIKS PLATO AR ĢIMENI,
KRUSTMĀTE ILGA CILO AR ĢIMENI,
RACHAEL MORROW.

Nikolajs Kalniņš

2010. gada 6. februāris – 12. februāris

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: dievk. 7. febr., 14.
febr., 21. febr., 28. febr. ar dievg.,
pēc dievk. draudzes pilnsapulce
un dāmu komitejas siltas pusdienas. Visi dievk. sākas plkst.
11.00. Māc. Jogita Mingina.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 14. febr. plkst. 11.00
Kvēkertaunā dievk.; pēc dievk.
kafijas galds un draudzes pilnsapulce. 21. febr. plkst. 3.00
Lankasterā Ciešanu laika pirmās
svētd. dievk. Māc. Dr. A. Ziedonis
un māc. Dr. R. Ziedone.
• Čikāgas latviešu katoļu
kopa: 14. febr. plkst.12. 00
aizgavēņa dievk. Immaculate
Conception baznīcā (7211.W.
Talcott), pēc dievk. pankūku
pusdienas, E. Poča ziņojums par
notikumiem Latvijā un citur.
Kopas locekļi aicināti ziedot
zemestrīcē Haiti cietušajiem;

čekus izrakstīt katoļu kopas
kasierei Regīnai Čunčulei ar
norādi ,,Haiti cietušo atbalstam”
un nosūtīt: 115 Whittington
Course St. Charles, IL 60174 vai
nodot kopas aizgavēņa saietā,
kur notiks izloze, lai palīdzētu
zemestrīces upuŗiem.
• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut.
dr. (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI): 7. febr.
dievk. 14. febr. dievk., pēc dievk.
Latviešu apvienības Detroitā
gada sapulce. 17. febr. dievk.
nebūs. 21. febr. dievk. ar dievg.,
pēc dievk. pankūku pēcpusdiena.
28. febr. plkv. O. Kalpaka
piemiņas dievk., pēc dievk. plkv.
O. Kalpaka piemiņas brīdis.
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc.
diakons F. M. Sīpols, tālr.: 248433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L.
Upīte un A. Greiema.
• Dienvidfloridas ev. lut dr.:
(Turpināts 22. lpp.)

Mūsu draudzes locekli
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Dieva mierā pēc grūtām ciešanām aizgājis mans radinieks –
bērnības un jaunības draugs

LAIMONIS VINTERS
dzimis 1921. gada 11. novembrī,
miris 2010. gada 9. janvārī Rīgā

Mūžībā aizgājis Latviešu katoļu studentu un
akadēmiķu apvienības „Dzintars”
filistrs un bijušais Prezidents

ALOIZIJS RAIMONDS VAIVARS
dzimis 1928. gada 7. jūnijā Daugavpilī,
miris 2010. gada 11. janvārī Fairfax, VA

Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs,
un lai mūžīgā gaisma atspīd viņam.

piemin
PITTSBURGAS EV. LUTERĀŅU
DRAUDZE UN MĀCĪTĀJA

Dziļās sērās
DZINTARIEŠU SAIME AMERIKĀ

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais draugs un izcilais
Latvijas Nacionālās operas Ģildes priekšsēdētājs

ARTURU MALBARDI

dzimušu 1911. gada 27. novembrī Krustpilī,
mirušu 2009. gada 17. oktobrī Pittsburgā

Sēro
FRICIS M. SĪPOLS

Tas Kungs lai dod tev Savu mieru

JURIS PADEGS

dzimis 1931. gada 23. novembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2009. gada 23. decembrī Ņujorkā, ASV
Viss pāriet, - viss -, bet nezūd it nekas.
Un labie darbi atmaksājas visi,
Tik vien ne tev, bet - citiem.

Skumjās viņu piemin
LATVIJAS NACIONĀLĀS OPERAS ĢILDES VALDE
PADOMDEVĒJI UN ĢILDES BIEDRI VISĀ PLAŠAJĀ PASAULĒ
J. Rainis

Mūžībā aizgājis

prāvests
ALBERTS G. OZOLS

dzimis 1915. gada 20. janvārī Valmierā,
miris 2009. gada 30. decembrī Ziemeļvirdžīnijā
Mīlestībā piemin
SIEVA, DĒLS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā draudzes locekle

MARIJA MĀRĪTE STABULIS,
dzim. HURUS

dzimusi 1919. gada 5. novembrī Taurijā, Ukrainā,
mirusi 2009. gada 31. decembrī Farmingtonā, Mainē
Viņu mīlestībā piemin
OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
OAKLANDĒ, KALIFORNIJĀ
Lai Tev Dieva gaisma svētā
Ceļu rāda mūžībā.

Pāragri Dieva mierā aizgājis
mans mīļais krustdēls

Mūžīgā mierā aizgājusi mūsu mīļā
sieva, māte un vecmāte

VELTA ZOMMERS,
DZIMUSI LUSGINS

dzimusi 1924. gada 15. maijā Harbinā, Ķīnā,
mirusi 2010. gada 24. janvārī Sun Lakes, AZ, ASV
Mēs klusi paliekam šajā krastā,
Vējš šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
N. Dzirkale

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vecpaps

KĀRLIS
AVENS
dzimis 1912. gada 20. maijā Vietalvā,
miris 2010. gada 17. janvārī Klīvlandē

SIGURDS ANDRIS PLATO
dzimis 1986. gada 31. maijā Maryland, ASV,
miris 2010. gada 12. janvārī Maryland, ASV

Sēro
KRUSTTĒVS MĀRTIŅŠ ROZE

Mīlestībā viņu piemin,
VĪRS ANDRIS
MEITAS SHIRLEY TUDHOPE AR DĒLU RYAN
EVIE EDWARDS AR MEITU ERIN

„Es ticu, ka ir debesis,
Kur laimes bērni mīt
Kur saulīte daudz spožāki
Un mīlīgāki spīd.”
(J. Poruks)

Viņu mīļā piemiņā patur
SIEVA META
MEITA ILZE AR VĪRU ANDREW BEKENY
MAZMEITA PAULA AR VĪRU ERIKU ŪSI
MAZDĒLS KĀRLIS AR SIEVU AMANDU
MAZMAZBĒRNI MĀRIS UN ANDRA
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 21. lpp.)
21. febr., 21. martā,18. apr.
dievk. Shepard of the Coast
Lutheran Church (1909 E.
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale)
. Diakone Abija Venta, tālr.: 954427-3558
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073, tālr.: 610-353-2227):
Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: 7. febr. plkst. 10.00 draudzes
pilnsapulce. 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 Apvienotā Ev.-lut. dr.: Mācītāja B.
Puiķe. 7. febr. plkst.10.00 ar
dievgaldu. Sadraudzības kafija.
14. febr. plkst.10:00. Zupas pusdienas. Referāts „Mīlestība” – I.
Šīmane. 17. febr. plkst.18:00
Pelnu vakara dievkalpojums ar
dievgaldu. 21. febr. plkst. 10:00
ar dievgaldu. Sadraudzibas kafija. 28. febr. plkst.10.00 dievkal-

pojums anglu valodā, māc. R.
Franklins. Sadraudzības kafija.
Bībeles stunda 3. februārī
plkst.15.00, ciemā „Latvija” 24.
febr. plkst.16.00.
• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.:
7. febr. plkst. 11.00 dievk. 14.
febr. plkst. 11.00 dievk., pēc
dievk
dāmu
komitejas
sarīkojums. 21. febr. un 27.
febr. plkst. 10.00 dievk. Māc.
Dr. Sarma Eglīte.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 7.
febr. plkst. 2.00 dievk. māc.
kand. A. Greiemas (Graham)
vadībā University Luthertan
Church (1020 S. Harrison, East
Lansing, MI). Pēc dievk. kafijas
galds.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 7. febr. dievk. 14. febr. dievk.
ar dievg. 21. febr. dievk. 28. febr.
dievk ar dievg. Dievk. sākas
plkst. 11.00, māc. D. Kaņeps.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
7. febr. ar dievg., plkst.11.00. 21.
febr. plkst. 11.00. 7. martā ar
dievg. plkst. 11.00. 21. martā
plkst. 11.00. 28. martā
Pūpolsvētd. ar dievg. plkst. 1.00.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.

2010. gada 6. februāris – 12. februāris

Mūsu ilggadīgais draudzes mācītājs,
Triju Zvaigzņu ordeņa kavalieris

Prāvests ALBERTS OZOLS
dzimis 1915. gada 20. janvārī Valmierā, Latvijā,
miris 2009. gada 30. decembrī Vašingtonā, ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Aizsaukts mūžībā
Latviešu Kaŗa invalidu apvienības CV priekšsēdis un
Latviešu Preses biedrības Vācijā biedrs
Bet jau toreiz
Dievs miglas vidū
Sauli radījis,
cilvēkā dvēseles liesmas...

LEONS GUTBERGS
* 23.02.1924. Cēsīs
† 17.01.2010. Memmingenā, Vācijā

Alb. Eglītis.
„Tā sākās mūsu sākums”.

14. febr. dievk. ar dievg. plkst.
11.00. 28. febr. plkst. 11.00. 14.
martā plkst. 11.00 dievk. ar
dievg. 28. martā Pūpolsvētd. ar
dievg. plkst. 10.00.
• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 7.
febr. dievk. ar dievg., pēc dievk.

Sērās
LKIA CV, LPB VĀCIJĀ
draudzes saiets. 14. febr. dievk.
,,Sirsniņu diena”, piedalīsies
vairāki draudzes locekļi, precēti
pāŗi, kuŗi salaulājušies pirms 55
un 60 gadiem. 17. febr. Lielās
lūdzamās dienas dievk. ar dievg.
21. febr. dievk. ar dievg. angļu

val., pēc dievk. Milvoku
organizāciju kopēja sēde. 28.
febr. Plkv. Oskara Kalpaka un
visu cīnītāju piemiņas dievk., pēc
dievk. pusdienas, ko rīko
,,Talcinieki Latvijai“, draudzes
pilnsapulce un draudzes saiets.
2. martā plkst. 7.00 draudzes
padomes sēde. Dievk. sākas
plkst. 10.00.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 7. febr. plkst.
11.00 dievk. ar dievg. un uzrunu
bērniem, māc. G. Puidza no
Čikāgas; pēc dievk. sadraudzība.
14. febr. plkst 11.00 dievk., īpaša
mūzika; pēc dievk. sadraudzība
un dāmu saimes pilnsapulce. 21.
febr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.,
īpaša mūzika; pēc dievk.
sadraudzība. Plkst. 2.00 draudzes
pilnsapulce. 28. febr. plkst. 11.00
dievk. ar dievg. un draudzes darbinieku ievešanu amatā; pēc
dievk.sadraudzība.7. martā
plkst. 11.00 Kalpaka piemiņas
dievk. un uzruna bērniem; 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.: 7 febr. plkst. 8:30
Leikvudā dievkalpojums ar dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 7th
St.). 14 febr. plkst. 11.00 Draudzes
dievnamā Īstbransvikā ar dievgaldu (12 Gates Ave East
Brunswick). 17 febr. 10:00
Draudzes dievnamā Īstbransvikā
(12 Gates Ave East Brunswick)
Pelnu dienas svētbrīdis. Sekos
pankūku brokastis un Bībeles
stunda. 21 febr. plkst. 8.30
Leikvudā dievkalpojums; I
Ciešanu laika svētdiena (Igauņu
baz. 607 E. 7th St.) 28 febr. plkst.
11.00 Draudzes dievnamā
Īstbransvikā ar dievgaldu; II
Ciešanu laika svētdiena; seko
DRAUDZES PILNSAPULCE;
(12 Gates Ave East Brunswick).
Dievkalpojumus vada māc. I.
Pušmucāne-Kineyko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 7.
febr. plkst 10.00 Jonkeru bazn.
dievk., māc. J. Saivars; Salas
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc.
L. Saliņš; pēc dievk. kreditsabiedrības sapulce. 14. febr. plkst
1.00 dievk. ar dievg. St. John’s
Lutheran
Church
(587
(Turpināts 23. lpp.)
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Tikko iznākusi Latvijas Okupācijas mūzeja
jaunākā grāmata:

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 22. lpp.)
Springfield Ave., Summit, NJ),
pēc dievk. draudzes gada sapulce. 20. febr. Draudzes namā
plkst. 3.00 dievk., māc. L. Saliņš.
21. febr. Jonkeru bazn. plkst
10.00 dievk., māc. J. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10. 30 dievk,
māc. L. Saliņš, pēc dievk. Bībeles
stunda. 28. febr. Jonkeru bazn.
plkst. 10.00 dievk., māc. J.
Saivars, pēc dievk. skautu un
gaidu sarīkojums; Salas bazn.
plkst. 10.30 dievk, māc. L.
Saliņš. 7. martā Jonkeru bazn.
plkst 10.00 Kalpaka piemiņas
dievk., māc. J. Saivars; S a l a s
bazn. plkst. 10.30 dievk, māc. L.
Saliņš.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.:
27. febr. 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
• Sietlas latv. ev. lut. dr.:
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle,
WA 98125): 7. febr. plkst. 10.30
dievk. 14. febr. plkst. 10.30

KO NOZĪMĒ

TRIMDA UN ATGRIEŠANĀS?
atbildes meklēsim 2010. g. ciešanu laika piektvakaros
marta piektdienās no 14:00 līdz 16:00:
5.III, 14:00 —KĀPĒC AIZVEDA TRIMDĀ? – māc. Vilis Vārsbergs
12.III, 14:00 — PIE BĀBELES UPĒM — māc. Gundega Puidza
19.III, 14:00 — ATPAKAĻ — DRUPĀS— māc. Oļģerts Cakars
26.III, 14:00 — KĻŪSIM PAR TAUTU— māc. Oļģerts Cakars
Ciānas draudzes telpās:
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL.
Ieeja ar ziedojumu; draudžu dāmu gatavoti atspirdzinājumi.
Visus piedalīties aicina ČIKĀGAS LATVIEŠU DRAUDŽU SADARBĪBAS KOPA

dievk. angļu valodā ar dievg. 21.
febr. un 28. febr. plkst. 10.30
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne,
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cilnis@earthlink.net
Baznīcas
mājaslapa: www.seattlelatvianchurch.org
• Vašingtonas (DC) lat. ev. lut.
dr.: Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 301251-4151. Māc. A. Vārsberga
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts:
macavp@yahoo.com

JURIS JANKOVIČS

SKORPIONA SLAZDĀ
Uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā izsūtītā Liepājas jaunieša
dienasgrāmata par pirmiem diviem izsūtījuma gadiem. Precīzi
tā laika notikumi, izsūtīto domas, ciešanas, piedzīvojumi,
izjūtas, cerības. 360 lpp.
Grāmata pasūtināma OMFA birojā, 1053 Alder Lane,
Naperville, IL 60540 -7201.
Lūdzu pievienot čeku par $25.- uz OMFA vārda.

Meklējam Amerikas latvieti
ar angļu valodas prasmi, kuŗa varētu 1 - 3 mēnešus
palīdzēt vecākai sievietei,
kamēr viņa pārceļas no Reno, Nevada, uz Ņujorku.
Darba pienākumos ietverta braukšana iepirkties un pie ārstiem,
ēdiena gatavošana un zāļu pasniegšana pēc ārstu norādījuma.
Viegli mājas darbi.
Darbs sāktos apmēram 20. februārī. $ 1500 mēnesī.
Segsim dzīvošanas un ceļa izdevumus.
norvel@silverhillarts.com vai zvanīt 917-602-2244.

PIEMINEKĻI

OWL-777@hotmail.com

tēlnieks UGA DRAVA

O
WL-777
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine
NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA

Lauris
845-893-1731
MEIJA & ASSOCIATES

• tālrunis: 905 468 1441
• www.ugadrava.com
NAUDAS PRS T JUMI
UZ LATVIJU
Likmes: l dz $100 - $20
no $101 l dz $500 - $25
virs $500 - $25 plus 3% no summas virs $500. Summas nododam
ASVdol ros. Pieg de R g $11,
rpus R gas $0.40/km, min. $19.
Pieg d jam summas l dz $1000.

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

PERK GLEZNAS
PRIVATKOLLEKCIJAI

Tīdemaņa, Vidberga, Cielava,
Purvīša, Liberta, Strunkes u.c.
mākslinieku gleznas.
Tālr.: 727-822-1993 Anna
E-pasts: abolanna@verizon.net

K rtojam nodok u un citus
maks jumus Latvij !
Ldzu nostiet v stuli ar st t ja
un sa m ja v rdu, adresi, telefona numuru un nor d jumu par
summu kop ar eku rakst tu uz:

Baltic Financial Services
19 N. Mountain Ave.,
Montclair, NJ 07042-1810
Ldzu zvan t Krist nei:

(973) 746-3075

„DZELTENÜS” PAVÜRGRÜMATAS
4. izdevums!
US $20 + sĳtĄšana

($3.00 ASV; $7 uz KanÞdu
– par vairÞk kÞ 3 grÞmatÞm,
lĳdzu kontaktôt)

Pečĕa atbalsta Latviešu
skautu un gaidu kustĄbu 10. Lielo nometni
„Zvaigžĕu sega” 2010. gadÞ.
----------------------------------------------------------------------------VÞrds
Adrese
E-pasta adrese
grÞmatas, US$20 katra =
Pasĳtinu
+ sĳtĄšana
= KOPÜ
êeki rakstÞmi „Guide and Scout Jamboree 2010”
PasĳtinÞjumu sĳtĄt: DzeltenÞ pavÞrgrÞmata
c/o vad. Inga LucÞne, 1713 N. New England Ave.
Chicago, IL 60707-4404 USA
info@10LN.org
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Rīgā aug sportiska jaunā paaudze
Riga Cup – 11. reizi

Futbola klubs Skonto kopā ar
Latvijas Olimpisko komiteju un
Latvijas Futbola federāciju 1996.
gada 16. janvārī izveidoja
Jaunatnes futbola centru, kur
pašlaik darbojas labākā futbola
skola Latvijā. Aktīvitātes mērķis
bija apsveicams – mācīt pusaudžus un jauniešus spēlēt futbolu, populārizēt šo spēli, paaugstināt spēlētāju meistarību
līdz tādam līmenim, ka viņi vēlāk
varētu spēlēt valsts meistarsacīkstēs. Darbs nesa augļus.
Vairāki Skonto audzēkņi šobrīd
spēlē Latvijas profesionālajos
klubos ne tikai Latvijā, bet arī
Lietuvā, Igaunijā, Īrijā, Spānijā,
Baltkrievijā u.c., arī Latvijas izlases vienībā.
Kluba Skonto aprūpē ir apmēram 500 mazo futbolistu vecumā
no 5 līdz 18 gadiem. Zēniem
apgūt kājbumbas gudrības palīdz
gan pašmāju treneŗi, gan ārzemju
speciālisti – bijušais valsts izlases
vārtsargs Raimonds Laizāns,
grupu koordinātori Vladimirs
Beškarevs, Artūrs Eižvērtiņš,
kopā ar viņiem strādā Antons
Jore no Holandes. Par fizisko
sagatavotību rūpējas četru Olimpisko spēļu dalībniece Valentīna
Gotovska, bumbas vadīšanas
techniku māca brazīlietis Rikardo
Moreira, kas 15 gadus spēlēja
pazīstamajā Brazīlijas klubā
Botafogo. Un vēl daudzi citi. Īsts
treneŗu slavenību zvaigznājs!
Bet kad gana svīsts treniņos,
gribas pārbaudīt, vai bumba
klausa, kā to mācījuši treneri. Jāparāda sev un pretiniekiem, ko
esi iemācījies. Un tika nolemts –
jāveido jauna tradicija, bērniem
jāspēlē turnīros. Un vispareizāk
šķita, ka par sāncenšiem jāuzaicina arī ārvalstu jaunie futbolisti.

Turnīra viesi ( no kreisās) – Italijas vienības Atalanta treneris
Luka Reba (Luca Rebba) un Anglijas (Tottenham Hotspur)
treneris Kriss Ramsejs

Turnīra atklāšana Olimpiskajā sporta centrā. Rīgas domes
deputāts Maksims Tolstojs uzrunā nes sveicienus no Rīgas pilsētas
galvas un turnīra patrona Nila Ušakova

Spēles moments. Vai uzbrukums stiprāks, vai aizsardzība
sīkstāka?
Tā radās doma par starptau- Somijas, Baltkrievijas un citām
tisku bērnu un jauniešu futbola valstīm. Vēlāk turnīrs ieguva lielu
turnīru Riga Cup. Iniciātīvu populāritāti. Pērn uz 10 gadu
uzņēmās Jaunatnes futbola cen- jubilejas turnīru ieradās vairāk
tra vadītājs Raimonds Laizāns. nekā 700 futbolistu no septiņām
Viņš ir arī turnīru organizātors valstīm.
visus šos gadus.
Šogad bērnu futbola turnīrs
Pirmās sacensības notika 2000. Riga Cup notika 11. reizi, ziemā
gadā. Jau uz pirmo turnīru izde- sacensības tika organizētas otro
vās uzaicināt labākos futbola reizi. Ziemas sacensības ir piecu
klubus no Krievijas, Ukrainas, turnīru serija. No 22. līdz 24.

janvārim sacentās 12 gadu veci
zēni astoņās vienībās. Pirmo
reizi uz Rīgu bija atbraukusi futbola dzimtenes –Anglijas vienība
Tottenham Hotspur un Italijas
klubs Atalanta. Angļi un itālieši
pierādīja, ka ne velti pārstāv par
futbola lielvalstīm dēvētās valstis
– priekšsacīkstēs abas vienības
savā grupā izcīnīja pirmo vietu,
pārspējot
pretiniekus
ar
iespaidīgiem rezultātiem – 4:1,
4:2, 3:o. Viesu vidū bija arī FC
Honka (Somija), FC Santos
(Igaunija), Lietuvas Šauliai. Astoņas vienības bija sadalītas divās

apakšgrupās pa četrām katrā.
Pēc tam notika play off spēles.
Šo turnīru ar nozīmīgu naudas
summu – LS 30 000 atbalstīja
Rīgas dome, un tas ir patiešām ir
uzteicams fakts, ka galvaspilsētas
vadība ir novērtējusi, cik būtiska
nozīme ir jaunās paaudzes sportiskajai attīstībai. Šiem bērniem
veselīgs dzīvesveids būs gluži
pašsaprotama lieta. Un, raugi,
mazie turnīra viesi savās mājās
stāstīs par Rīgu un posīsies šurp
atkal. Jau šovasar ir paredzēts
kārtējais turnīrs
P. K.

Martins Dukurs - Eiropas meistars un
Pasaules kausa ieguvējs
Latvijas skeletonists Martins
Dukurs Austrijā, Īglsas trasē,
kļuva par 2010. gada Eiropas
meistaru un arī izcīnīja 2009./
2010.gada sezonas Pasaules kausu. Tas ir lielākais panākums Latvijas ziemas sporta veidu vēsturē,
jo līdz šim nevienam sportistam,
startējot zem Latvijas karoga,

nebija izdevies triumfēt Pasaules
kausa izcīņā.
Sezonas pēdējā Pasaules kausa
izcīņas posmā, kas bija arī Eiropas meistarsacīkstes, Martins Dukurs bija ātrākais abos braucienos.
Otrs Latvijas skeletonists Tomass Dukurs divu braucienu
summā bija ceturtais, izcīnot arī

ceturto vietu sezonas kopvērtējumā. Divu braucienu summā
Martins Dukurs par 0,25 sekundēm apsteidza vācieti Franku
Rommelu, par 0,35 sekundēm –
krievu Aleksandru Tretjakovu.
Tomass Dukurs divu braucienu
summā savam brālim zaudēja
Martins Dukurs distancē
0,88 sekundes.

Latvijas pārstāvji Vankuveras olimpiskajās spēlēs:
XXI ziemas Olimpiskajās
spēlēs Vankuverā (Kanada) no
12. līdz 28. februārim startēs 59
Latvijas sportisti deviņos sporta
veidos. Tā ir pati lielākā Latvijas
delegācija olimpisko spēļu vēsturē.
Hokejs (23 sportisti): vārtsargi
- Edgars Masaļskis, Ervīns Muštukovs, Sergejs Naumovs; aizsargi - Kristaps Sotnieks, Krišjānis
Rēdlichs, Guntis Galviņš, Rodrigo Laviņš, Arvīds Reķis, Georgijs Pujacs, Kārlis Skrastiņš,
Oskars Bārtulis; uzbrucēji Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlichs,
Ģirts Ankipāns, Mārtiņš Cipulis,
Jānis Sprukts, Aleksandrs Ņiživijs, Armands Bērziņš, Gints

Meija, Herberts Vasiļjevs, Kaspars Daugaviņš, Aleksejs Širokovs, Mārtiņš Karsums. Kamaniņu sports (10) - Mārtiņš Rubenis, Inārs Kivlenieks, Guntis Rēķis, Maija Tīruma, Anna Orlova,
Agnese Koklača, Andris Šics/Juris Šics, Oskars Gudramovčs/
Pēteris Kalniņš. Biatlons (9) Ilmārs Bricis, Andrejs Rastorgujevs, Edgars Piksons, Kaspars
Dumbris, Kristaps Lībietis, Madara Līduma, Gerda Krūmiņa,
Līga Glāzere, Žanna Juškāne.
Bobslejs (8) - Jānis Miņins, Daumants Dreiškens, Oskars Melbārdis, Intars Dambis, Edgars Maskalāns, Pāvels Tulubjevs, Raivis

Broks, Michails Archipovs. Kalnu slēpošana (3) - Liene Fimbauere, Roberts Rode, Kristaps
Zvejnieks. Skeletons (2) Martins Dukurs, Tomass Dukurs.
Distanču slēpošana (2) - Jānis
Paipals, Anete Brice. Šorttreks

un ātrslidošana (1) - Haralds
Silovs. Snovbords (1) - Toms
Vasins.
Lielākais olimpiskais stāžs Latvijas delegācijā ir biatlonistam Ilmāram Bricim un kamaniņu
braucējai Annai Orlovai. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas abi
piedalījušies piecās Spēlēs, šīs ir
sestās. Ceturto reizi par olimpiešiem kļuvuši kamaniņu braucēji Mārtiņš Rubenis un Guntis
Rēķis, trešo –kamaniņu braucēja
Maija Tīruma, hokejisti Kārlis
Skrastiņš, Rodrigo Laviņš Aleksandrs Ņiživijs, Edgars Masaļskis
un Sergejs Naumovs. Otro reizi
olimpiskajās spēlēs piedalīsies 18
sportisti, debija būs 28 sportistiem.
Mārtiņš Rubenis Latvijas delegācijā ir vienīgais medaļas iegu-

vējs. Tas notika Turīnā 2006.
gadā – bronza kamaniņās.
Igaunija uz Vankuveru deleģēs
27 sportistus – distanču slēpošanā
(11), biatlonā (9), daiļslidošanā
(5) un kalnu slēpošanā (2). Igauņi
pēc valsts neatkarības atjaunošanas Ziemas olimpiskajās spēlēs
izcīnījuši piecas medaļas – visas
distanču slēpošanā. Divkārtējie
olimpiskie čempioni ir Kristīne
Šmiguna-Vehi un Andruss Vērpalu, Jākam Mae ir bronzas medaļa. Visi trīs startēs arī Vankuverā.
Lietuvu Vankuverā pārstāvēs
seši sportisti – distanču slēpošanā
(4), biatlonā (1) un kalnu slēpošanā (1). Mūsu dienvidu kaimiņi
līdz šim nav izcīnījuši medaļas
Ziemas olimpiskajās spēlēs.
P. Karlsons

