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Latvijas kamaniņu sporta div-
nieks Andris un Juris Šici Van-
kuverā sensacionāli kļuva par 
XXI Ziemas olimpisko spēļu 
vicečempioniem. Tas ir lielākais 
sasniegums Latvijas kamaniņu 
sporta vēsturē un lielākais Lat-
vijas sasniegums Ziemas olimpis-
kajās spēlēs. Pirms četriem ga -
diem Turīnas Olimpiskajās spēlēs 
bronzas godalgu izcīnīja Latvijas 
kamaniņu braucējs Mārtiņš Ru -
benis. Otrs Latvijas divnieks Os -
kars Gudramovičs/Pēteris Kal -
niņš arī lieliski veica abus brau-
cienus, ieņemot augsto 12. vietu 
20 ekipāžu konkurencē.

Šici pēc pirmā brauciena bija 
otrie, līderiem austriešiem brā-
ļiem Lingeriem zaudējot tikai 
0,088 sekundes. Otrā braucienā 
Šici labi startēja, turpinājumā 
pieļāva nelielas kļūdas un neat-
tīstīja tik lielu ātrumu kā pirmajā 
braucienā, tomēr bija pietiekami 
ātri, lai saglabātu otro vietu 
kopvērtējumā. 

Andris un Juris Šici pēc 
apbalvošanas

Pēc lielā notikuma abi brāļi 
bija apmulsuši par izcīnīto olim-
pisko sudrabu. Juris atzina, ka 
uzreiz grūti pateikt kā viņi jūtas. 
Jāpaiet laikam, lai norimtu emo-
cijas un varētu saprast, ka olim-
piskais sudrabs patiešām izcīnīts. 
Tas šķiet fantastiski. 

Interesanti, ka brāļiem Šiciem 
pirms Olimpiadas doma par go -
da pjedestālu bijusi, bet viņi nav 
gribējuši to populārizēt. Ci  tādi 
varējis iznākt tā, ka iz  rek lamējies 
un nekas neizdodas. Tre   niņi 
lieci   nājuši, ka varētu „iet uz me -
daļu”. Vistleras trase ir ātra un tā  -
dās trasēs kamaniņas ātri brauc.

Juŗa brālis Andris sacīja, ka 
vienmēr gribas sasniegt maksi-
mumu – zeltu. Taču šajā reizē 
nav ne mazākās vilšanās. Iegūtais 
olimpiskais sudrabs apliecina, ka 

brāļiem ar psīcholoģisko notu-
rību viss ir kārtībā. Pirms izšķi-
rīgā otrā brauciena tāpat kā 
pirms pirmā brauciena –  sīki 
izrunāts  par trasi, izdomāts, ko 
kuŗš un ko kuŗā vietā darīs.     

Olimpisko sudrabu ieguvušo 
kamaniņbraucēju Andŗa un Juŗa 
Šicu vecmāmiņa - gandrīz 90 
gadus vecā Lilija Šica pauda prie-
ku par mazdēlu panākumiem un 
solīja noaust un dāvināt katram 
brālim tautisku segu ar olimpis-
kajiem apļiem. Lilija Šica pērn 
pie      dalījās Baltijas vienotības skrē-
 jienā Sirdspuksti Baltijai pēdējā 
kilometrā pirms Rīgas. Savu ki   lo-
metru veica, ģēr busies tautastērpā.

Gandarījumu par kamaniņ-
braucēju Andŗa un Juŗa Šicu 
panākumiem pauda arī viņu 
tēvabrālis, Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta direk-
tora vietnieks katastrofu medi-
cīnas jautājumos Mārtiņš Šics, 
kurš savulaik pats nopietni no -
darbojas ar slēpošanu.

Ovācijas lidostā un 
Siguldā

Sveikt brāļus Šicus, kā arī citus 
Latvijas olimpiskās vienības da -
lībniekus lidostā Rīga ieradās 
radi, draugi, paziņas, žurnālisti, 
jaunie sportisti, līdzjutēji. Spor-
tistiem tika dāvināti ziedi, bija 
pagatavota liela torte, sagatavoti 
plakāti ar uzrakstu “Vienoti uz -
varai” un sagaidītāji rokās turēja 
karogus. Spēlēja Siguldas skolēnu 
pūtēju orķestris, uzstājās Āgens-
kalna sākumskolas meiteņu deju 
ansamblis.

Dzimtajā Siguldā Vankuveras 
Olimpisko spēļu vicečempioni 
brāļi Šici tika sagaidīti ļoti sirs-
nīgi. Vairāki simti siguldiešu un 
pilsētas viesu bija izveidojuši dzī-
vo Slavas aleju, pa kuŗu sportisti, 
pašvaldības policijas eskorta 
pava    dī  bā, ieradās svinīgās sagai-
dīšanas ceremonijas vietā - pie 

lielā sniegavīra Siguldas Svētku 
laukumā. Cilvēki turēja rokās 
plakātu “Mūsējie vislabākie”, un, 
sagaidot Juŗi un Andri Šicus, 
sauca “Malači!”. Siguldas novada 
domes priekšsēdis Uģis Mitrevics, 
uzrunājot sportistus, pauda lep-
numu par viņu paveikto. Paš-
valdības vadītājs jokoja, ka “Lat-
vijā svin sudraba medaļas uz 
mū  su, siguldiešu, rēķina”, un pie-
bilda, ka Sigulda simboliski ir 
kļuvusi par brāļu pilsētu, jo pa -
nākumus guvuši arī citi siguldieši 
- brāļi Dukuri. Mitrevics brāļiem 
Šiciem dāvāja īpašas Siguldas 
sudraba monētas, kuras tiek pas-
niegtas tikai īpašiem cilvēkiem 
īpašos gadījumos. Par godu si -
guldiešu izcīnītajām medaļām 
Siguldā tika pacelti Latvijas Valsts 
karogi. Paši sportisti atzina, ka 
jūtas labi. Vankuverā viņiem 
pietrūcis mājinieku, ar kuŗiem 
kopā viņi bijuši domās.

Līdz zeltam pietrūka... 
0,07 sekundes

Otru sudraba medaļu Latvijai 
izcīnīja skeletonists Martins 
Dukurs. Pirmajā braucienā Mar-
tinam izdevās lielisks starts, un 
finišā viņš sasniedza jaunu trases 
rekordu - 52,32 sekundes. Lat -
vijas skeletonista sīvākais pretin-
ieks, kanadietis Džons Montgo-
merijs Martinam zaudēja 0,28 
sekundes.

Otrā braucienā Martins Du -
kurs atkal lieliski startēja, bet 
atkal trases lejasdaļā pieļāva 
nelielas kļūdas un sasniedza otru 
labāko laiku braucienā, tomēr 
nosargājot drošas līdeŗpozicijas. 
Montgomerijs otrā braucienā bi -
ja labākais, par 0,02 sekundēm 
trasi veicot ātrāk par Martinu 
Dukuru, bet summā Latvijas 
ske     letonists bija kanadietim 
priek  šā 0,26 sekundes.

Tomass Dukurs otrā braucienā 
sasniedza ceturto labāko rezul-

tātu, izvirzījās sestā  vietā un ie -
sais   tījās cīņā par godalgām.

Trešajā braucienā kanadietis 
atguva Martinam astoņas sekun-
des simtdaļas, un pirms pēdējā 
brauciena latvieša pārsvars bija 
vairs tikai 0,18 sekundes. Lieliski 
trešo braucienu veica Tomass, 
izvirzoties ceturtā vietā.

Pēdējā braucienā Martins Du -
kurs lieliski veica startu un trases 
augšdaļā palielināja savu pārsva-
ru, taču lejasdaļā viņam nebija 
tik liels ātrums, kas ļāva māji-
niekam Montgomerijam triumfēt 
kopvērtējumā, par nieka 0,07 (!) 
sekundēm apsteidzot Martinu.  
Martina brālis Tomass izcīnīja 
ceturto vietu.

Medaļa veltīta tēvam
Pēc olimpiskās sudraba meda-

ļas iegūšanas skeletonists Martins 
Dukurs atzina, ka ir dalītas jūtas, 
bet ar katru brīdi paliek labāk. 
„Kopumā esmu apmierināts. 
Vairāk esmu  sarūgtināts par 
pēdējo braucienu, nevis kopējo 
rezultātu. Pirms došanās uz še -
jieni domāju, ka laba būs jebkuŗa 
medaļa, jo šīs man ir pirmās 
olimpiskās spēles, kuŗās varēju 
kaut kur aizķerties. Trases vidus-
daļā diezgan rupji kļūdījos, un 
arī pēdējā virāža daudz „apēda”. 
Treniņi liecināja, ka es un Mont-
gomerijs visu trasi veicam līdzīgi, 
bet beigās es desmitdaļu tomēr 

Latviešu sudrabs XXI Vankuveras Ziemas olimpiskajās spēlēs
Lepojamies ar brāļiem Šiciem un brāļiem Dukuriem

zaudēju. Visdrīzākais, ka tur arī 
palika viss vajadzīgais zeltam,” uz 
sacensībām atskatījās siguldietis. 
Viņš piebilda, ka neskumst un 
atzina, ka jāmāk arī zaudēt. 
“Vien  mēr uzvar stiprākais,” sacīja 
Martins.

Martins Vankuveras Olimpisko 
sudraba medaļu medaļu velta 
tēvam un arī trenerim Dainim 
Dukuram. “Liels paldies visiem, 
kas mums ticēja jau no paša 
sākuma, kad daudz ko varbūt 
darījām aplami. Bet nu tik tālu 
esam nonākuši,” Martins novēr-
tēja ieguldīto darbu. Nelielu no -
žēl   u viņš izteica par brāļa Tomasa 
palikšanu goda pjedestāla pakājē. 
“Es jau domāju – man nevajag 
zeltu, uzkāpjam abi uz pjedestāla 
pēc sudraba un bronzas.”

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
sirsnīgi apsveica Martinu Dukuru 
un kopā ar citiem Latvijas 
līdzjutējiem priecājas par vēl 
vienu Latvijai dāvāto sudraba 
medaļu šajās Olimpiskajās spē-
lēs. Prezidents ir gandarīts un 
lepns, ka Latvijas vārds atkārtoti 
izskan pasaulē, pateicoties Mar-
ti  na spožajam panākumam. 
Zatlers novēl sportistam, lai šie 
panākumi un iegūtā Olimpiskā 
sudraba medaļa dod apņēmību 
veiksmīgiem startiem un jau nām 
uzvarām arī turpmāk.

(Par citām sacensībām lasiet 
24. lappusē)

Martins Dukurs apbalvošanas ceremonijāAndris un Juris Šici

Dievkalpojumu kuplinās flautiste Indra Ozola. 
Akadēmisko runu teiks Latvijas vēstnieks pie ANO Normans Penke. 
Pēc referāta studenšu korporāciju kopas Ņujorkā sarūpēts cienasts.
                                                           Korporāciju kopa un Daugavas Vanagi Ņujorkā

PULKV. O. KALPAKA 
PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS  
svētdien, 7. martā, plkst. 10.00, Jonkeru baznīcā 
ar Korporāciju kopu un Daugavas Vanagu Ņujorkā 
piedalīšanos, māc. Juris Saivars. 
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Ar jauno MSC kuģi POESIA,

 no Ft Lauderdales Fl. uz  Nassau, St.Marten, 
un St.Thomas

Izdevīgas cenas - kajītēm ar balkoniem

SAGAIDĪSIM  JAUNGADU  UZ  KUĢA  AR  DRAUGIEM

Amerikas baltiešu brīvības līgas 
(BAFL) valdes locekļi  6. februārī 
Dienvid kalifornijā, Laguna Beach vies-
nīcā sprieda par uzdevumiem nākotnē. 
Viens no galveniem mērķiem – aicināt 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību 
dibināt Baltijas apvienību, lai pārvarētu 
ekonomisko krizi un nodrošinātu labā-
ku aizsardzību.

Jaunievēlētā BAFL valde: priekšā no 
kreisās: Andžela Nelsa, Aivars Jerumanis; 
otrā rindā: Latvijas goda konsuls 
Losandželosā Alfrēds Raisters, Ivars 
Mičulis,  Teodors Lilienšteins, Hendriks 
Līsments; 3. rindā: Vija Turjāne (priekš-
sēde), Valdis Pavlovskis, Karls Alsens; 
aizmugurē: Marite Šepika, Imants Leitis, 
Heino Nurmbergs (kasieris), Francis 
Dižgalvis, Alnis Briedis (sekretārs)

Amerikas baltiešu brīvības līga plāno nākotnes darbu

Ņujorkas latviešu draudzes 
īpašumā Katskiļu kalnos marta 
pirmajā nogalē ALAs Izglītības 
nozare rīko Amerikas latviešu 
skolu skolotāju un skolu pārziņu 
konferenci. Vispirms pārziņu 
dienā, 5. martā, Andras Zom-
meres vadībā spriedīs par  skolas 
struktūru, programmu piemē-
rotību, mācībvielas un sekmju 
izvērtēšanu. 

Skolotāju konferencē piedalīsies 
lektore un PBLA pārstāv   e 
Daina Grosa no Latvijas. Viņa 
pastāstīs par  jaundibinātajām 
latviešu skolām EIropā,  vadīs 
pārrunas par jaunām skolas 
mācīb grā matām, kuŗas izdot 
uzņēmies apgāds Latvijā.

Skolotāji un pārziņi no piecām 
ASV skolām piedalīsies pārrunās: 
par divplūsmu valodu program-
mu izveidošanas variantiem;  
jau   nu mācībvielu;   nometņu no -
zī   mi bērnu latviskajā audzināšanā;  
Ilze Garoza referēs par savu 
pētniecības darbu – latviešu sko-
las ASV. 

Vakara programmu vadīs Bos-
tonas skolas pārzine un mūziķe 
Krisīte Skare. Ņujorkas draudzes 
vasaras nometnēs viņa savulaik 
pierādījusi savas spējas attīstīt 
bērnu talantu dziedāt un spēlēt.

Lekciju starplaikā, lai atsvai-
dzinātu prātu, skaistajos Katskiļu 
kalnos notiks raitas pastaigas ap 
ezeru un pa nometnes kalnu 
takām. 

Gaidām skolotājus, pārziņus, 
arī vecākus un viesus, kuŗus 
interesē latviešu skolu darbība.  
Pieteikšanās lapas atrodamas 
ALAs mājaslapas  Izglītības no -
zares daļā, tās var arī saņemt, 
rakstot  Anitai Bataragai: 

abatarags@optonline.net

ALAs Izglītības nozares 
vadītāja

Anita Bataraga

ALAs 
Izglītības 
nozares 

skolotāju 
un pārziņu 
2010. gada  
konference 
Katskiļos
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VEICAM MEŽA ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANU:• 
MEŽA ĪPAŠUMA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;1) 
MEŽA TAKSĀCIJAS IZSTRĀDE;2) 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA3) 

SNIEDZAM JURIDISKOS PAKALPOJUMUS:• 
KONSULTĀCIJAS CIVILTIESĪBĀS, TAJĀ SKAITĀ PAR PILNVARAS IZDOŠANU UN PILNVARAS ATSAUKŠANU;4) 
KONSULTĀCIJAS SAISTĪBĀ AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDI UN PĀRDOŠANU;5) 
PARĀDU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMOS;6) 
NODROŠINĀM PERSONU PĀRSTĀVĪBU VALSTS, PAŠVALDĪBU UN TIESU IESTĀDĒS.7) 

                                                                                       SĪKĀKA IFORMĀCIJA:

    ASV-Ivars A.Petrovskis                                        LV-Arnis Zvaigzne
   504 Grand Avenue N.E.                                       „Lauciņi”Zaubes pagasts,
   Grand Rapids,MI 49503                                      Cēsu rajons,LV 4113
   Tel:(616)454-8012                                                 Tel:(371)29115477
   FAX:(616)454-8025                                               email: arniszv@gmail.com
   Email:latcreun@tds.net

 Pianists Juris Žvikovs izsūtīja 
e-pasta vēstules, aicinot tos, 
kuŗiem 5. februārī nav nekā cita, 
ko darīt, atnākt REDCAT teātŗa 
zālē noklausīties CalArts institūta 
(California Institute of the Arts)  
pianistu un paidagogu koncertu, 
kuŗā iespēlēs firmas Yamaha 
dāvināto jauno flīģeli.

Vairākas dienas iepriekš mūsu 
pašu meteoroloģe Indra Pētersone 
televīzijas ziņās pareģoja lietu, un 
kā par nelaimi šoreiz pareģojums 
piepildījās –  no paša rīta lija kā pa 
Jāņiem! Koncerts sākās pavēlu, 
pulksten pusdeviņos vakarā, bet, 
par spīti lietum, REDCAT teātŗa 
zāle bija pilna klausītāju, starp 
viņiem arī vairāki latvieši. Prog-
ram  mā bija daudz pārsteigumu. 
Pats pirmais pie jaunā flīģeļa sēdās 
Juris Žvikovs, un vispirms spēlēja 
Sergeja Rachmaņinova 1903. gadā  
komponēto efektīgo Prelūdiju Si 
bemola mažorā op. 23 Nr. 2, kuŗas 
atskaņošanai nepieciešama virtuo-
zitāte, kādas pianistam netrūkst. 
Pēc tam viņš brīdi koncentrējās 
nākamam skaņdarbam – Pēteŗa 
Vas  ka fantazijai „Izdegušas zemes 
ainava”. To klausoties, bija jādomā 
par Lūcijas Garūtas kantāti „Dievs, 
tava zeme deg!” kuŗas pirmat-
skaņojums notika 1944. gada 15. 
martā Vecajā Svētās Ģertrūdes 
baznīcā vācu okupācijas laikā, kad 
jau tuvojās nākamā – padomju 
okupācija.  Pēteris Vasks savu 
skaņ      darbu komponējis 1992. gadā, 
kad Latvija bija atguvusi neatka-
rību. Zeme var degt visur – Sibirijā, 
Dienvidkalifornijā, Haiti, Afrikā, 
Latvijā, degšana vienmēr ir bais-
ma, tās sekas neapjaušamas. Šķiet, 
komponists mūs aicina būt mod-
riem, piesardzīgiem, mācīties no 
pieredzes. Zeme izdeg ne tikai 
ugunsgrēkā. Dedzināšana ir gan 
genocīds, gan holokausts (tulkoju-
mā no grieķu valodas: „viss sade-
dzināts”). Vai tad patlaban Latvijā 
nenotiek zemes izdegšana, kad ir 
tik daudz ekonomisko bēgļu? P. 
Vaska trauksmainais skaņdarbs 
izraisa sāpīgu saviļņojumu.

Latviešu pianistu cits pēc cita 
nomainīja izcili mūziķi, kuŗi vai 

nu patlaban strādā CalArts 
institūtā vai arī agrāk strādājuši un 
mācījušies. Laiems Vinejs (Liam 
Viney) un Anna Grinberga spēlēja 
poļu komponista Vitolda Ļuto-
slavska 1941. gadā sacerētās „Vari-
ā   cijas par Paganīni temu”, Džeimsa 
Tennija (James Tenney) Ergodos 
III (1994) un  Dienvid af rikā dzi-
mu  šā Šauna Naidū (Shaun Naidoo) 
žilbinošu skaņdarbu Diamond 
Morning,  kam tovakar bija pirmat-
skaņojums. Bulgārs Milens Kirovs 
spēlēja savas kompozicijas, 2-Act 
atskaņošanas laikā uz lielā ekrāna 
vērojām ar datoru radītus skaņu 
attēlus; savdabīgs bija skaņdarbs 
Take 7 – perkusionists Brions 
Hollejs (Bryon Holley) apsēdās 
līdzās klavierēm uz izdobtas koka 
kastes, kas kļuva par bungām, kad 
viņš ar rokām un balsi radīja rit-
miskas amerikāņu džeza un bul-
gāru tautasdejas mūzikas skaņas.

Koncerta otrā daļā lielākoties 
dzir    dējām mūsdienu kompozici-
jas. CalArts institūta dekāns Da -
vids Rosenbūms (David Rosen-
boom) spēlēja savu kompoziciju 
Excerpts From Bell Solaris (1998) 
un reizēm šķita, ka vienlaikus skan 
divi instrumenti; Vikija Reja (Vicki 
Ray) – Kambodžā dzimušā kom-
ponista Činari Unga (Chinary 
Ung) Excerpts form Seven Mirrors 
(1997); Dannijs Holts (Danny 
Holt) – angļu komponista Greiema 
Fitkina (Graham Fitkin) Fervent 
(1992-94). Koncerta beigās, kad 
pulkstenis rādīja gandrīz jau pus-
nakti,  CalArts institūta džeza pro-
grammas direktors Dāvids Roit-
šteins (David Roitsteins) spēlē ja 
vēlajai vakara stundai ļoti piemē-
rotus romantiskus skaņdarbus – 
Leonarda Bernsteina Some Other 
Time (1944) un paša 2003. gadā 
kom ponēto Gato Rojo, ko klausītā-
ji pirmo reizi dzirdēja REDCAT 
teātŗa atklāšanas sarīkojumā. 

CalArts institūtu 1961. gadā 
dibināja Valts un Rojs Disneji. 
Rojs Edvards and Petija Disneji 
1997. gadā gādāja līdzekļus, lai 
jaunā Valta Disneja koncertnama 
vienā stūrī būtu atsevišķa izstāžu 
zāle un neliels, mājīgs teātris, kas 

par godu Roja E. Disneja vecā-
kiem ieguva nosaukumu Roy and 
Edna Disney/CalArts Theater 
(REDCAT). Te ir iespēja noklau-
sīties vai noskatīties neparastas 
prog  rammas un uzvedumus. 
CalArts mācībspēks Pauls Ber-
kolds šai teātrī, šķiet, jūtas kā sa  vās 
mājās, viņš pazīst tā vadī tājus un 
sirsnīgi ar viņiem sasveicinājās. 
Atskaņotājmākslinieki tovakar ne -
bija tērpušies frakā vai smokingā, 
bet izvēlējušies parastu, ikdienas 
apģērbu, daži pat džīnas. 

CalArts institūtu beidzis arī 
mākslinieks Eriks Jerumanis un 
savā Norbertellen galerijā Losan-
dželosas centrā rīko izstādes, ik 
mēnesi kādu sestdienu pieņem -
šanas un saietus, kuŗos, mūzikai 
skanot, pulcējas mākslas cienītāji. 

 Var strīdēties, vai labāka ir stein-
veja vai jamahas flīģeļa skaņa. 
Katram pianistam droši vien ir 
savs iemīļots instruments. Taču 
REDCAT teātris, saņemot tik lielu 
dāvinājumu, ir tikai ieguvējs. 
Teātŗa vēsturē būs ierakstīts, ka  
oficiālā koncertā flīģeli pirmais 
izmēģināja J. Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas mācībspēks, lat-
viešu pianists, kas ir visur gaidīts 
un aicināts – viņam drīzumā būs 
koncerti Sanfrancisko, Sietlā un 
Ņujorkā.  Savu aktieŗa talantu Juris 
Žvikovs atkal apliecinās, tēlojot 
vienu no galvenajām lomām And-
ras Berkoldas lugā ,,Bauskas mazā 
krodziņā” 21. martā Losandželosas 
latviešu namā. Mēģinājumi jau rit 
pilnā sparā. Gan mums, gan Ka -
lifornijas Mākslas institūta  kollē-
gām no atsaucīgā Fulbraita 
stipendiāta būs žēl šķirties.               

A. M

Latviešu pianists Juris Žvikovs koncertā 
REDCAT teātrī Losandželosā pirmais 
iemēģina firmas Yamaha dāvāto flīģeli 

Juris Žvikovs pēc koncerta 
REDCAT teātrī
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Bukarestes pilsētas SoNoRo 
festivāla viesu ansambļa ,,Raro” 
(The Ensemble Raro)  debijas kon-
certs Ņujorkas Karnegi modernajā 
Zankel koncertzālē notika 16. 
februāŗa vakarā. Koncertu rīkoja 
SoNoRo apvienība un Rumāņu 
kultūras institūts (www.sonoro.
ro). Ansamblis ,,Raro” kopā ar 
me   cosoprānu Roksanu Konstan-
tinesku (Roxana Constantinescu) 
atskaņoja Roberta Šūmaņa, Džor-
dže Enesku (George Enescu) un 
Pēteŗa Vaska skaņdarbus. An -
samblī ,,Raro” mūzicē četri izcili 
mākslinieki – latviešu pianiste 
Diāna Ketlere (2008. gada  Lielās 
mūzikas balvas laureāte), vijol-
nieks Aleksandrs Sitkoveckis  
(Alexander Sitkovetsky), altists  
Razvans Popovics (Razvan Popo-
vici) un čellists Bernhards Heden-
borgs (Bernhard Naoki Hedenborg). 
Ansambļa dalībnieki ir ne tikai 
ievērojami kamermūziķi, bet arī 
solisti, kuŗi bieži koncertē starp-
tautiskos festivālos, vada meistar-
klases, kā arī piedalās mūzikas 
apmācības programmas SoNoRo - 
Interferences veidošanā, iepazīs-
tinot ar to jaunus un talantīgus 
mūziķus. Ansamblis dibināts 2003. 
gadā ar mērķi apvienot mūsdienu 
mūzicēšanas inovācijas ar smalk-
jūtīgām un pārbaudītām Eiropas  
kamermūzicēšanas tradicijām. 
(www.ensembleraro.com)

Koncerta programmā pirmais 
skaņdarbs – Roberta Šūmaņa 
,,Klavieŗu kvartets” Mi-bemola 
ma    žo  rā. Diānas Ketleres klavieŗ-
spēle bija niansēta un virtuoza, 
īpaši otrajā Presto daļā.  Čellista B. 
He  denbroga spēlētās frazes skanēja 
silti, ar neparastu tiešumu. Augstā 
līmenī mūzicēja arī  vijolnieks A. 
Sitkoveckis  un altists R. Popvocs.  

Talantīgā dziedātāja Roksana  
Konstantinesku, Diānai Ketlerei 
spēlējot klavieres, iejūtīgi inter-
pretēja Dž. Enesku septiņu dzies-
mu ciklu ar Klementa Maro 
(Clement Marot) tekstu.

Pirms  nākamā skaņdarba – 
Pēteŗa Vaska ,,Klavieŗu kvarteta” 
– altists un SoNoRo festivāla 
mākslinieciskais vadītājs  Razvans 
Popovics pateicās rīkotājiem par 
iespēju ansamblim mūzicēt Karne-

gi zālē un atskaņot ne tikai  tra di-
cionālo kamermūzikas repertuā-
ru, bet arī rumāņa komponista 
Dž. Enesku dziesmu ciklu un 
latviešu komponista P. Vaska ,,Kla-
vieŗu kvartetu”. R. Popovics  pauda 
prieku, ka īpaša uzmanība veltīta 
Latvijai – latviete Diāna Ketlere ir 
dalībniece ansamblī ,,Raro”, kas 
spēlē latviešu  komponista Pēteŗa 
Vaska skaņdarbu, un tajā pašā 
vakarā latviešu diriģents  Mariss 
Jansons diriģē Royal Concert-
gebouw orķestri Karnegi galvenajā 
koncertzālē.

Ansambļa mākslinieki katru no 
Pēteŗa Vaska sešām opusa daļām 
izveidoja par spilgtu skaņu vīziju.  
Pat vissarežģītākās ritmiskās daļas 
tika spēlētas bez piepūles; dejas 
tempiem otrā daļā piemita sprai-
gums un mūzicēšanas prieks.  
Diā na Ketlere smalkjūtīgi izcēla 
skaņ darba harmoniskās un temb-
rālās nianses, stīdzinieki liriskos 
dziedā jumus spēlēja ar iek šēju 
pārliecību. Mūzikai izskanot, ra -
dās brīnišķīga  bezgalības no  skaņa 
un uz vairākām sekundēm kon-
certzālē valdīja pil nīgs klu sums, 
pēc kuŗa sākās ilgi aplausi un 
ovācijas.

Piedevās ,,Raro” nospēlēja lēno 
daļu no Johanna Brāmsa ,,Trešā  
klavieŗu kvarteta”. Pēc koncerta 
bi     ja iespēja tikties ar mākslinie-
kiem,  kuŗi  jūsmoja par savu 
pirmo koncertu Karnegi zālē. 
Nedēļas beigās Diāna Ketlere at -
griezīsies Londonā, kur viņa Kara-
liskā Mūzikas akadēmijā ir Klavie-
ŗu katedras profesore.  Bija liels 
prieks iepazīties ar Diānu un viņas 
krāšņo, dinamisko klavieŗspēli!

Ansambļa ,,Raro” nākamais 
kon   certs notiks 26. martā Londonā 
Wigmore Hall; koncerta prog-
rammā: P. Vaska ,,Klavieru kvar-
tets”, R. Šūmaņa ,,Klavieŗu kvar-
tets” Mi-bemol mažorā, R. Štrausa 
dziesmas un Dž. Enesku Dziesmu 
cikls.

Pēteŗa Vaska ,,Klavieŗu kvartetu” 
(2001) un J. Brāmsa ,,Trešo kla-
vieŗu kvartetu” (1875) var noklau-
sīties ansambļa ,,Raro” 2007. gadā 
ieskaņotā tvartā  Canti Drammatici 
(Solo Musica SM119). 

Dace Aperāne

Ansambļa ,,Raro” koncerts 
Ņujorkā
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Top dokumentārfilma par 
Zigfrīdu Annu Meierovicu

Brīvības cīnītāju piemiņai vel-
tītā akadēmiskā balle ir Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā iedibināta 
tradicija, kad kaŗavīri svinēja 
uzvaru pār sarkanarmiju un ber-
montiešiem, lepojās ar panāku-
miem, aizstāvot Latvijas neatka-
rību. Tolaik balles laikā iegūtie 
lī   dzek  ļi tika ziedoti kritušo 
kaŗavīru ģimenēm. Pirms asto-
ņiem gadiem brīvības cīnītājiem 
un O. Kalpaka piemiņai veltītās 
balles tradicijas tika atjaunotas, 
lai atgādinātu latviešu sasniegu-
miem un drosmi. 

Tradicionāli Kalpaka balle ir 
labdarības pasākums, kas ne tikai 
liek aizdomāties, kā ikviens no 
mums var turpināt brīvības 

Top dokumentārfilma par Zigfrīdu Annu Meierovicu
cīnītāju izvirzītos ideālus un 
mēr  ķus, bet arī vieno Latvijas 
sabiedrību kopīgiem labiem dar-
biem. Kopš šī tradicija atjaunota, 
par ballē iegūtajiem ziedojumi-
em izveidots un 2006. gada vasa-
rā atklāts pulkveža Oskara Kal-
paka piemineklis Esplanādē, 
Rīgā, atbalstīta Rudbāržu pamat-
skolas Varoņu zāles atjaunošana, 
ziedoti līdzekļi ekspozīcijas at -
jaunošanai pulkveža O. Kalpaka 
mūzejā Saldus novada „Airītēs”. 
Pērn pulkveža Oskara Kalpaka 
dzimtas mājās „Liepsalās” Ošu-
pes pagastā tika atjaunots karoga 
masts un Saules pulkstenis. 

Šogad ziedojuma mērķis ir at -
balstīt dokumentārfilmas uz -
ņem     šanu par vienu no nozīmī-
gākajiem Latvijas diplomātiem – 

pirmo Latvijas ārlietu ministru 
Zigfrīdu Annu Meierovicu. 
Darbs pie filmas „Septiņi spoži 
gadi” aizsākts jau 2008. gada 
beigās, tomēr ierobežotā finan-
cējuma dēļ projekta īstenošana 
rit gausāk nekā cerēts. Filmu 
veido izcili dokumentārfilmu 
speciālisti – režisors Ivars Selec-
kis un scēnārists Tālivaldis Mar-
gēvičs. 

Kinostāstā būs ietverts vēstī-
jums par Latvijas tapšanu, likte-
nīgajiem mezglpunktiem tās vēs-
tu  rē: Republikas proklamēšana, 
kaŗš, lai to nosargātu, de facto un 
de jure atzīšana, valsts struktūras 
un saimniecības izveidošana, 
valsts robežu nospraušana. Stās     
tījumu veidos divas vēstures 
liecības – Z. A. Meierovica mīļo-

tās Kristīnes Meierovicas dienas-
grāmatas saturs, kas atklāj vēl 
nezināmus faktus par Zigfrīda A. 
Meierovica bērnību, privāto dzī-
vi, viņa rakstura pretrunām un 
rīcības motīviem, kā arī būs 
iekļauta vēsturiski vērtīga infor-
mācija, fotografijas, liecības un 
atmiņas no archīviem, kas ļaus 
ikvienam mūsdienu latvietim 
novērtēt Z. A. Meierovica nozī-
mī  go devumu Latvijas valsts 
dibi   nāšanā un veidošanā. 

Š. g. 25. februārī plkst. 6.30 Sv. 
Jāņa baznīcā notiks pulkveža 
Oskara Kalpaka piemiņai un 
Atsevišķajai studentu rotai vel-
tītais dievkalpojums. Kalpaka 
balle notiks Rīgas Latviešu bied-
rības namā 27. februārī. Dievkal-        
pojumu un balli jau astoto reizi 

rīko piecas vecākās latviešu stu-
dentu korporācijas – Lettonia, 
Selonija, Lettgallia, Talavija, 
Fraternitas Lettica, kā arī Rīgas 
Latviešu biedrība, Pulkveža Os -
ka   ra Kalpaka piemiņas fonds ar 
Nacionālo Bruņoto spēku atbal-
stu. 

Lai atbalstītu šī gada balles 
mēr   ķi, ziedojumus ar norādi: fil-
mas „Septiņi spoži gadi” tapšanai 
var ieskaitīt pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas fonda kontā: 
Pulkv. O. Kalpaka piemiņas 
fonds

Reģ. nr. 40008034005
Swedbank konts:
LV98HABA0551015938166

Korporācija Lettgallia
www.lettgallia.org

 Četras reizes Indra Gubiņa 
mērojusi ceļu no dzīvesvietas 
Toronto uz Latviju un atkal 
atpakaļ, tā viņa saka tālruņa 
sarunā. Piektā reize diez vai 
sanāks, jo veselības problēmas 
liedzot lidot. Tomēr neveselība 
nevienam dzīvam cilvēkam ne -
var liegt ceļot garā un atmiņās, 
turklāt vēl galvā un sirdī cilvēks 
var ceļot ne vien ģeografiskā 
telpā, bet pat laikā: jo vairāk 
dzīves laiks virzās uz priekšu, jo 
tīkamāk ir pakāpties tajā kādu 
gabalu atpakaļ. 

Tikai viena trešā daļa stāstījumu 
krājumā Vēlreiz turp un atpakaļ 
– tā, kam virsrakstā likts „Svešās 
zemēs esot skaisti”,- atvēlēta 
ceļojumiem telpā. Tiesa, Latvija 
šoreiz nav viena no Indras Gu -
biņas ceļa mērķiem: viņa ceļo uz 
Arizonu ASV, Meksiku, Īslandi 
un Azoru salām. Pārējās divās 
trešdaļās viņa atceras agrāko 
gadu notikumus un cilvēkus savā 
pašas Kanadā, sākot jau ar 
kaimiņiem šķietami kosmopo-
litāniskā Toronto pusē. Iepazīsti-
nāšanu ar kaimiņiem Indra 
Gubiņa sāk ar nevajadzīgi pašnie-
cinošo aizbildinājumu: „Zinu 
jau, mani kaimiņi nevienu lasītā-
ju tā īpaši neinteresē, tomēr 
gribas par viņiem pastāstīt.” To, 
vai rakstniecei izdosies lasītāju 
viņas kaimiņos ieinteresēt, taču 
nosaka vienīgi tas, ko un kā viņa 
par kaimiņiem izstāstīs!

Toņa uzdošana, instrumentu 
uzskaņošana vai grāmatas vizīt-
kartes teksta formulējums lasāmi 
jau 5. lappusē: „Kas man vairs 
par mērķi varētu būt? Dzīvošana! 
Darba gadi ir aiz muguras. Kā 
teikt – visa nākotne ir pagātnē. 
Es tikai esmu, dzīvoju. Jā, tas 
viss. Esmu, eksistēju, domāju un 
– atceros. Vienmēr kaut ko atce-
ros, bet vairs nesapņoju par to, 
kā būs. Tas piederēja pagātnei, 
kad nākotne vēl bija priekšā.” 

Pāris vietās (17., 20. lpp.) 
Gunaru Janovski, ar kuŗu kopā 
publicēti divi dzejoļu krājumi, 
Indra Gubiņa dēvē par Rakst-
nieku, rakstot šo vārdu ar lielo R. 
Labi, pagodinājums. Neturpinot 
rotaļāšanos ar burtu lielumu, 
jāatzīst, ka tiešsām ir rakstnieki 
un ir rakstnieki. Vieni ved lasītāju 
augstumos un dziļumos, papla-
šina viņa redzesloku, bagātina 
viņa garu, bet reizēm paliek gan 
lasītāja cienīti un apbrīnoti, 

Izbraukumi laikā un telpā
Indra Gubiņa, Vēlreiz turp un atpakaļ, stāstījumi, apgāds „Mežābele” Itakā, ASV, 2008. g., 233 lpp.

tomēr ne mīlēti. Vai minēt Raini? 
Citi savukārt neizceļas ar domu 
un atziņu apbrīnojamību, toties 
viņi ar lasītāju lieliski SABAL-
SOJAS, jo prot labi formulēt to, 
ko arī lasītājs visu laiku jau zinājis 
un jutis. Viņi neuzrunā lasītāju 
no snobiska troņa, bet nosēžas 
lasītājam blakus un draudzīgi 
apliek roku tam ap plecu. 

Indra Gubiņa pieskaitāma šai 
pēdējai katēgorijai. Viņas izstās-
tītie pieredzējumi gan pašas 
mājās, gan ceļojumos liks dau-
dziem viņas lasītājiem, it īpaši tai 
pašai paaudzei piederīgiem, 
iz saukties, ka viņi domā tieši 
tāpat vai ka viņiem gadījies gluži 
tāpat. Stāstiņā „Lai sadeg” rakst-
niece dedzina kamīnā savas seno 
dienu dienasgrāmatas ar domu: 
„Tu taču negribi, lai kāds kaut 
kad pēc tavas nāves lasa un 
varbūt smejas, sak, ak vai, kā 
viņa rakstījusi! Par ko gan 
domāts, fantazēts un kā mīlēts!” 
Dedzināšanas procesā viņa šur 
tur palasa, viņai uzmācas žēlums 
gan par zaudēto pagātni, gan par 
tās sadedzināšanu, līdz viņa 
nonāk pie pēdējā teikumā izteik-
tas atziņas, ka „pagātne nemaz 
nevar sadegt, jo tā jau ir tevī, ne 
papīros!”. Lai nu neviens seniora 
gadus sasniedzis cilvēks, kam 
mājās daudz papīru – pagātnes 
liecinieku, nemēģina iestāstīt sev 
vai citiem, ka šo papīru 
iznīcināšana – vai kaut nodošana 
kādā archīvā – nav radījusi vai 
neradītu līdzīgu pārdzīvojumu 
kā Indrai Gubiņai!

Rakstīdama par neveiksmēm 
vai grūtībām, Gubiņa iegūst 
lasītāja līdzjutību un simpatijas, 
ja lasītājam ir tādas pašas. Gluži 
kā ar svešāku operu īsajiem satu-
ra atstāstījumiem programmu 
grāmatiņās, tā nekad neesmu 
ticis galā ar antīkās pasaules 
dižajiem eposiem, jo plašais 
personāžs un daudzie kautiņi 
galvā sagriežas neatšķetināmā 
murskulī. Esmu juties kā stul-
benis, runādamies ar cilvēkiem, 
kas jūsmojuši, piemēram, par 
hellēņu pasaules cēlumu un 
diženumu. Kāds prieks bija lasīt, 
ka arī Indra Gubiņa, mocīdamās 
cauri senajiem klasiķiem, varoņu 
un cīņu vietu plūsmā „iestigusi 
kā muklājā, neredzot ceļu ārā”. 
Arī viņai sajukuši „dievi ar 
varoņiem, kuŗš kuŗu mīl, kas 
kuŗam sieva vai tēvs”. Pāri okean-

am sniedzu draudzīgu roku gara 
radiniecei!

   Laikmetā, kad pasaulē un arī 
Latvijā par modes lietu ne 
literātūrā vien, bet it visās mākslas 
nozarēs kļuvusi zināmas necieņas 
izrādīšana pret darba potenciālo 
baudītāju un vērtētāju, māks-
linieka iegribām un kaprisēm 
nerēķinoties ar baudītāja vēlmēm 
un uztveres spējām, Indra Gu -
biņa iepriecina ar savu tiešumu 
un vienkāršību. Viņā nav ne 
mazākās mākslotības un preten-
ciozitātes. Kā viņa pati ne uz 
mirkli nepamet lasītāju tumsībā 
un neziņā, tā viņa nozēlo, ja to 
dara kāds cits mākslas darba (?) 
producents. Kaut ieguvusi baka-
laura gradu mākslas vēsturē, viņa 
– tāpat kā noteikti daudzi viņas 
lasītāji – vēršas pret ekstrēmiem 
tukšiem eksperimentiem. Ap -
raks   tīdama apmeklējumu Herda 
mūzejā Fēniksā, Arizonā, viņa 
par plašā telpā skatītiem „paš-
reizējo gleznotāju” darbiem saka: 
„Milzīgi savos apmēros. Kur gan 
tādus varētu likt? Tajos skatoties, 
man kļūst skumji, jo krāsas lie-
kas trieptas, tikai lai pārklātu 
virs   mu, kaut gīds mēģina skaid-
rot, ko gleznotāji domājuši. Bet 
vai apskatei izstādot kādu darbu, 
svarīgāks tas, ko gleznotājs do -

mā  jis, vai tas, ko stāstītājs var 
redzēt? Glezna taču ir vizuāla 
māksla!”

Indra Gubiņa dziļākajā iedabā 
ir konservātīvs cilvēks (kā jau 
visi „kārtīgi” latvieši?) un izturas 
rezervēti pret pārmērībām ikvie-
nā dzīves jomā, ieskaitot pārspī-
lētu reliģisko toleranci. Ieraudzī-
jusi Ziemsvētku vakara dievkal-
pojumā altāŗa telpas priekšai 
pārvilktu lielu uzrakstu sidraba 
burtiem Happy Holidays, viņa 
baŗas: „Vai patiešām pat baznīcā 
mūsdienās vairs nesvin Ziem-
svētkus, Kristus dzimšanas svēt-
kus, bet tikai – kaut kādas brīv-
dienas? Ne muslimi savu Rama-
du, ne žīdi savu Honiku nesauc 
tikai par brīvdienām vai citā vār-
dā, un viņu svētku saukšana 
īstajā vārdā taču nevienu neapvai-
no. Bet gadu simtiem rietumu 
kultūrā augušie kristieši tagad 
citu reliģiju priekšā, it kā lai viņus 
neaizvainotu, savu svētku nosau-
kumus baidās (vai kaunas?) lietot.”

Žanra apzīmējums „stāstījumi” 
jaunajai Gubiņas grāmatai, do -
mājams, izvēlēts, lai tas attiektos 
arī uz četriem tur ievietotajiem 
ceļojumu aprakstiem, citādi 
varētu runāt par stāstiem! Dažs 
stāsts („Mani ciemiņi”) ir īpaši 
sirsnīgs  un arī smeldzīgs, cits 

(„Kaucošie pīrāgi”) grods un 
amizants.

Kā tik daudzi ārzemju latvieši, 
gara darbinieki it sevišķi, Indra 
Gubiņa sirdī ir divpavalstniece. 
Aprakstu „Mana iela, mani kai-
miņi”  viņa beidz vārdiem: „Prie-
žu galotņu ceļš – īsā, līkā ieliņa, 
kuŗā mītu jau četrdesmit ceturto 
gadu, ir manas dzīves daļa. Kaut 
svešā zemē, tomēr – iemīlēta. 
Iemīlēta kopā ar varenajiem ozo-
liem, kļavām un pāris atlikušajām 
priedēm, bet vēl aizvien nezinu, 
vai te patiešām ir manas īstās 
mājas.” Latvija gan šajā grāmatā 
figūrē minimāli – atmiņu tēlo-
jumā „Lieldienās jābūt baltiem” 
un nepatikas izrādīšanā par to, 
ka Latvijā „latviešu grāmatās 
parādās tādi vārdi, kādus gan 
literātūrā agrāk nekad nelietoja”. 
Lieki teikt, ka šādu vārdu trūkst 
Gubiņas grāmatā.

232. lappusē publicētais titulu 
saraksts rāda, ka Vēlreiz turp un 
atpakaļ  ir Indras Gubiņas 26. 
grā   mata. Tā ir arī viena no pa -
visam retajām grāmatām, kas 
jaunākajā laikā latviešu valodā 
iznākušas ārzemēs. Apgāda 
„Mežābele” vadītāja ir Maija V. 
Hinkle, 117 Northview Road, 
Ithaca, NY, 14850, USA. 

Eduards Silkalns
  

 Šopavasar, marta mēnesī, pie 
mums ASV viesosies Latvijas 
leļļu teātris no Rīgas. Viņi atvedīs 
leļļu izrādi, kas domāta visai 

mākslinieks Māris Putniņš. 
Māris Putniņš ir slavens un 

atzīts gan Latvijā, gan pasaulē  kā 
daudzu leļļu filmu, arī „Avārijas 
brigāde” autors.

Izrādē „Kas pasargās zaķīti” 
darbojas teātra labākie spēki - 
aktieŗi - Laila un Jānis Kirmuškas 
un Edgars Lipors.

Pēc izrādes otrajā daļā pie-
dāvājam meistardarbnīcu „Ģipša 
maskas”. Šī daļa sola aizrautīgu 
nodarbi gan bēr niem, gan 
pieaugušajiem.

Liels paldies Ilonai Vilciņai par 
sadarbību timeklī latvians USA.
com Tur varat atrast sīkāku 
informāciju par izrāžu vietu un 
laiku. Izrādes notiks 6. martā 
Milvokos, 13. martā Čikāgā,14. 
martā Mineapolē, 21. martā  
Priedainē NJ un 27. martā 
Bostona.

Uz tikšanos ģimenes izrādēs! 
Andris Magurs

              „Kas zaķīti pasargās?”

ģimenei. Tā būs mūsdienīga, 
asprātīga izrāde, ko  veidojis 
talantīgais daudzu mūzu kalps – 
režisors, rakstnieks, aktieris, 
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Pat resnie jau skrēja: vilciens 
tūdaļ noies. Visi vagoni bija pilni, 
izņemot vienu, no kuŗa ļaudis 
vairījās. Tas nebija slimnieku 
vagons, arī ne cietumnieku – 
vienkārši: tur varēja iekāpt tikai 
ar speciālām atļaujām.

Vagona gala durvis vaļā, un 
tūliņ aiz tām kupeja. Tur sēdēja 
mīkstos sēdekļos trīs cilvēki, 
kuŗu sejas bija aiz laikrakstiem.

Pretī durvīm liela formāta lapa 
– La Résistance. To turēja slaidas 
rokas, labi koptas, slaidiem pirk-
stiem, no kuŗiem viens lepojās ar 
rubīna aci zelta gredzenā, otrs – 
tumšā sidrabā iestrādātu topazu, 
dzeltenu kā dzintars. Rozā naģeļi 
pastaigājās gar tekstu:

„Mūsu druvas ir grūsnas. Ru -
de  nī būs maizes pietiekami, un 
bada rēgs aizvilks savu ēnu no 
Francijas. Bet nu rodas jautājums: 
kas ēdīs šo maizi, ja zeme tukša 
un sieviešu klēpji arī?”

Lapas apakšmala te pacēlās, te 
nolaidās virs pelēkiem brunčiem, 
kas aptrūka pie ceļgaliem. No šīs 
vietas tālākā daļa bija kaila, un 
tikai pašas pēdas atkal ietērptas.

Pretimsēdētājs tā nebija aizlīdis 
aiz lasāmvielas kā sieviete. Viņa 
avīze arī bija maza formāta un 
saucās Ceļmallapa. Vīrieša apaļā 
seja te iznira no aizlapas kā mē -
ness vai pusmēness no mākoņiem, 
te aizslēpās. Brīžam kāda acs 
atpūtās no lasīšanas pie sievietes 
rokām, brīžam – pie sakrus tota-
jām kājām.

 Vīrietis minēja:
„Švābiete? Nē, kājas ir slaidas 

un bez spalvām. Francūziete? 
Baltiete?...”

Nu abas vīrieša acis parādījās 
virs laikrakstiņa. Gribīgas tās 
apstājās pie pretējā kā pie aiz-
slēgtām durvīm. Bet tamēr viņa 
pastrupie pirksti lēkāja no vienas 
radioziņas avīzē uz otru. Te tie 
bija pie:

„Brazīlija uzņem 100 000 
Eiropas bēgļu.”

Te ielogoja it kā vērā liekamu 
citātu:

 „Kaut kāds tur Višinskis esot 
izteicies, ka ikviens bēglis, kas 
klīstot pasaulē, iepazinies ar 
boļševismu, draudot boļševiku 
mieram un drošībai, jo mute 
tādam ir neaizsieta, un tas slēpjot 
sevī pretkomūnistiskas domas.”

Trešais sēdētājs izskatījās kā 
saliekts un tad kaktā ielīmēts, 
glu    ži sarucis aiz Schwäbische 
Zeitung. Šī iemesla dēļ bija redza-
ma vienīgi galvvirsa ar sarkani-
em sarainiem matiem virs avīzes, 
bet zem tās īsi stilbi šaurās, 
melnās biksēs. Viņa kājas bija 
sakrustotas, pēdas ar purniem uz 
augšu, it kā vīrelis gatavotos kam 
spert, vai arī ar pēdām brīdinātu 
citus nenākt par tuvu.

 Pa Schwäbische Zeitung rāpoja 
īsi, strupi un spalvaini pirksti, 
balti kā tārpi zem akmeņiem, un 
to nagi bija cieti un zilgani. 
Vienotrreiz tie cieši piezīdās pie 
lapas, pat ietvērās tanī, it kā tā 
būtu dārga manta.

No avīzes vaidēja trekniem 
burtiem:

„Ak posts, ak nelaime! Uz vācu 
zemes ir liels smagums, kas to 

Pļauka
spiež kā šļūdoņi ielejas. Tās ir 
pārvietotās personas, kas pa 
dienām guļ, bet naktīs slepkavo 
mierīgus iedzīvotājus.

Ak posts, ak nelaime!...”
Vilciens sāka vilkties. Tad skriet. 

Vējš pa durvīm iekšā un kā traks 
uz sievieti: tūdaļ kleitu celt, spiest 
pie krūtīm ar visu papīru... 
Aizstāvēdamās sieviete nolaida 
rokas ar avīzi pār ceļgaliem. Viņa 
pasmaidīja, un viņas acis izstaro-
ja brūnu mirdzumu. Acu krāsa, 
gandrīz melnie mati, tumšās 
lokveidīgās uzacis un glītā, šaurā, 
mazliet pabālā seja nepārprotami 
stāstīja, ka sieviete latīņu rases.

„Būs gan francūziete,” nodomā-
ja pretimsēdētājs, kas tagad bija 
nevērīgi nolaidis savu lapiņu. 
Sieviete nu redzēja zilas acis, 
pelēkus matus, sārtu seju... Aiz 
gaišpelēkā vasaras uzvalka bija 
jaušams spēcīgs ķermenis. Mazs 
sarkanbaltsarkans vairodziņš uz 
svārku atloka norādīja, ka vīrietis 
ārzemnieks.

 Viņai patika viņš, viņam – 
viņa. Tāds bija saskatīšanās iznā-
kums.

 No sava aizkara pamazām 
izvīstījās arī kaktā tupētājs. Parā-
dījās šaura piere, tad acenes ar 
ļoti bieziem stikliem, aiz kuŗiem 
acis nebija lielākas par vēža 
ik riem. Gaišas, tikko samanāmas 
uzacis. Saspiests deguns, it kā 
zirgs būtu kādreiz iespēris tā sejā. 
Lūpas plānas un gars. Seja bez 
zoda. Starp galvu un pleciem kā 
savienotājs loceklis – augsta cietā 
apkakle, ļoti niecīgā diametrā. 
Zem tās cilvēks iegrima melnā, 
jo svārki bija aizpogāti līdz kak-
lam. Pleci nolaideni, it kā tie 
būtu jumts pārējam ķermenim.

Šis cilvēks bija švābs.
Abi pretimsēdētāji pēc viena 

paša acu uzmetiena novērsās no 
trešā, kā veseli ļaudis cenšas 
neredzēt kretīnus. Viņi jutās tikai 
divi. Riteņu dunoņa vērpa starp 
viņiem klusu saskaņu: vispirms 
kā starp ceļa biedriem, tad kā 
starp vīrieti un sievieti.

 Un te nav vairs ne kilometru 
stabu, ne tiltu, ne upju, ne jūru, 
- te vairs nav robežu.

Viņu kājas sāka klusu šacha 
spēli. Sieviete pastūma kāju 
mazliet uz priekšu un vīrietis arī. 
Ceļgali brālīgi nostājās blakus. 
Siltums no vienas miesas gāja uz 
otru miesu ciemos. Reizē atska-
nēja divas nopūtas.

Zemē nolaidās kā raibs tau-
renis dāmas kabatas lakatiņš. 
Divi mugurkauli tūdaļ liecās pēc 
tā, divas rokas tam šāvās pakaļ. 
Galvas nobaukšķēja saduroties. 
Sieviete pasmaidīja vīrietim, kas 
bija neveiklāks. Šis atsmaidīja.

 Nu jau bija sagājuši kopā divi 
pāŗi kāju, un karstums aizstāja 
siltumu. Sievietei iesārtojās vaigi. 
Viņa atlaida galvu pret atzveltni 
un pievērsa acis.

 Vīrietis sakustējās. Viņa kauli 
noknakšķēja, it kā viņam būtu 
jāceļ kas smags. Un šai brīdī atkal 
iedrāzās vējš, kas nadzīgi metās 
uz sievieti. Kleita atvērās kā 
lietussargs. Vīrietis pietrūkās kā -
jās, pagrieza sievietei muguru un 
kā cietējs piespieda vaigu pie 

bagāžas tīkliņa ietvara. Arī švābs 
sakustējās. Viņš izstūmās no 
kakta, izstiepa rokas atplestiem 
pirkstiem, un saliecies lēca uz 
priekšu, lai atceltu kleitu iepriek-
šējā stāvoklī. Bet vējš, kā nācis, tā 
arī aizgāja, un viss atkal bija 
kārtībā. Švābs atkrita kaktā, vī -
rietis atsēdās. Viņš nezināja neko 
citu darīt kā sekot pretimsēdētājas 
izdarībai: atzvelt galvu un pievērt 
acis.

 Sievietes acis pavērās pusvirus, 
un skatieni slīdēja pār vīrieša 
seju, uzmezdamies uz viņa lū -
pām, biezām un sārtām. Tad 
sieviete pagrieza švābam mugu-
ru, atsēzdamās uz sola sāniski kā 
uz otra ceļgaliem. Tad arī vīrietis 
atlaidās gluži ērti, kājas labi uz 
priekšu izstiepdams, ar to it kā 
nevilšus piedāvādams sievietei 
labāku sēdvietu – uz saviem 
ceļgaliem.

 Tā abi rīkojās. Bet lai ko arī 
viens vai otrs darītu, viņi allaž 
juta trešo, viņa aceņu stiklus, 
kuros nodevīgi atspoguļojās abu 
kustības, un melno nopietnību, 
kas dzesināja pāŗa tvīksmi. Tas 
arī traucēja abiem uzsākt saru-
nas. Vīrietis bažījās, vai sieviete 
maz prot vāciski, un franciski 
viņš neprata.

 Vīrietim vilcinoties un sievie-
tei gaidot, lokomotīve ievilka 
vagonus tunelī, ka nošņāca vien. 
Alas drēgnums un tumsa, kas nu 
apņēma pasažierus, lika tiem 
sarauties, un tā vīrietis spēji pie-
vilka klāt savas izstieptās kājas. 
To darot viņš juta, ka viņa tuvu-
mā kaut kas notiek, kaut kas ņirb 
un lokās. Viņš izstiepa rokas, 
taustot vēlēdamies noskaidrot, 
kādi brīnumi notiek tuvumā. Tas 
neizdevās, jo kāds kamols vēlās 
uz viņa pusi.

„Nudien švābs viņai būs uzbru-
cis!” vīrietim iešāvās prātā, un 
viņš spēji un stingri apņēma 
kamolu.

Vilciens izskrēja no tuneļa. 
Vīrietis pārsteigts atlaida rokas. 
Sieviete bija apkampusi švābu, 
kas stāvēja viņas skāvienos 
nolaistām rokām, atgādinādams 
upuŗa jēru. Redzot švābu pie 
savām krūtīm, sieviete atlēca no 
tā, atvēzējās un laida tad savu 
plaukstu, kas noplaukšķēja uz 
švāba auss. Pļauka iesvieda vīreli 
kaktā kā lupatu vīkšķi.

”Jūs...” sievietes lūpas nicināju-
mā izmeta. „Jūs... fourouge!...Fū.”

Tad francūziete pagriezās pret 
vīrieti:

„Merci, monsieur! Merci beau-
coup, ka jūs mani pasargājāt no šī 
tipa vardarbības.”

Švābs žēli iečiepstējās:
„Es nezināju, ka jūs esat ārzem-

niece. Es domāju, ka jūs esat 
švābiete. Esmu skolotājs, es gri-
bēju aizsargāt...”

Uztraukumā švābs lasīja kopā 
savas mantiņas un steidzās ārā, 
lai nākošajā stacijā izkāptu.

„Es atvainojos, ļoti atvainojos,” 
viņš vēl pabāza galvu durvīs, 
kāpdams ārā.

 To nedzirdēja ne vīrietis, ne 
sieviete. Abi jau sēdēja blakām 
un sarunājās.

Eslingenā

Tālivaldis Dangavs

X
Un tad man prasīja,
vai es
kādreiz
skatoties spogulī?
Es skatos
nakts tumšajā gaismā,
es skatos
acu dziļajos ezeros,
es skatos
dobumos,
bet es neskatos
spoguļos.

Un, kad tā reize nāks,
kad tiks atklāti 
mani spoguļi,
tad es jūs visus
saukšu skatīties,
bet pats 
es 
palikšu
malā,
jo galu galā
nav taču vērts.

X
Neprasi man, kā man gāja.
Mana Rīga ir skaista,
mana Rīga ir silta
kā sena podiņu krāsns
Pussapuvušā Pārdaugavas namā.
Mana Rīga ir pilna mīlestības
un pretrunu
kā apjukusi meitene,
Vērmanes dārzā
pilna mēneša sniegotā  naktī
kaut kādus svētkus gaidot.
Mana Rīga mani gaida,
mana Rīga naktī ar mani 
gaišu rītu gaida.
Un es jau nevaru aiziet;
tie torņi  taču zin,
tie torņi smaida.
Es tikai mazliet paiešu sānis,
lai varētu atkal un atkal 
atpakaļ  nākt.

(No izlases
 „Manu nepabeigto viduslaiku pūšamie vārdi”, 

1992)

Ivars Lindbergs
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Pārdaugavas sniegotā ieliņa

Rīgas kanālis pie Bastejkalna
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12. starptautiskais ledus 
skulp tūru festivāls Jelgavā, kas 
notika no 12. līdz 14. februārim, 
nu jau kļuvis par vēsturi. Ziema 
Latvijā šogad ir pierādījusi, ka 
spēj būt gan salta, gan sniegota, 
tādēļ ļoti piemērota šādam noti-
kumam. Tā gan sagādāja daudz 
rūpju – vēl dienā, kad vajadzēja 
atklāt festivālu, sniegs bira no 
debesīm tik bagātīgi, ka radīja 
papildus galvassāpes. Kaut vai 
māks liniekiem – viena no 
skulp    tūrām neizturēja sakritušo 
sniegu un iedomātais tēls vai -
rākkārt bija jāpārtaisa. Galvas-
sāpes bija ra  dītas arī festivāla 
rīkotājiem. Uzvaras parkā, kur 
arī šoziem notika ledus svētki, 
nācās stun dām ilgi strādāt 
dažādai tehnikai, sētniekiem un 
bezdarbniekiem- stipendiātiem, 
lai skatītāji varētu izbrist iz -
stādes celiņus. Toties vēlāk laiks 
iepriecināja ar saulīti, un skulp-
tūras sajūsmināja ska tītājus, kas 
trīs dienās parku apmeklēja ļoti 
kuplā skaitā – ap 40 tūkstošiem 
cilvēku.

Valsts ekonomiskā situācija 
bez šaubām ietekmējusi arī 
festi vālu. Ja citus gadus tajā 
strādāja 30 mākslinieki, tad 
šoreiz tikai 22 no deviņām 
valstīm – Latvijas, Lietuvas, 
Krievijas, Nīderlandes, Īrijas, 
Lielbritānijas, Spānijas, Bulgā-
rijas un Somijas. Jāpiebilst, ka 
Jelgavas ledus skulptūras fes-
tivāls kļūst aizvien populārāks, 
par ko liecina pieaugušais pre-
tendentu skaits.  

Lieliskā laika dēļ lielāku 
vērību varēja pievērst arī sniega 
skulp tūrām, kurām izmantoja 
šo, tepat Jelgavā savākto un 

sapresēto balto tēlniecības ma -
teriālu. Jau vairākas nedēļas 
pirms festivāla viesu ierašanās 
pie pilsētas kul tūras nama jel-
gavniece Agnese Rudzīte izvei-
doja zaķi slēpotāju, tas bija vel  -
tījums Vankuveras olimpiskajām 
spēlēm. Bet festivā lā lielāko 
sniega skulptūru Baltijā darinā-
ja lietuviešu tēlnieks And rjuss 
Petkus. To veidoja 16 met rus 
gaŗa sniega siena ar iegravētu 
Leonardo da Vinči portretu, ja -
pā  ņu geiša un drakons, ameri-
kāņu Brīvības statuja, Buda, 
Tutanhamona galva un citas de -
ta   ļas.

Pašas skulptūras šogad bija 
ļoti veiksmīgas. Devīze bija 
plaša un ietilpīga – „Apkārt 
pasaulei”. Arī darbi visumā bija 
ļoti veiksmīgi, tajos mākslinieki 
parādīja savu profesionālismu. 
Pirmo vietu ma   zo skulptūru 
grupā ieguva mūsu pašu Ainārs 
Zingniks no Liepājas puses par 
veiksmīgu veidojumu „Noķert 
vēju”, bet komandu grupā – 
viesi no Bulgārijas Ruslans Ko -
rovkovs un Irina Tafļevska par 
darbu „Cauri citām pasaulēm”. 
Žūrijas speciāl balvu par meis-
tarību saņēma jau piemi nētais 
Ainārs Zingniks un Krievijas 
pārstāvis Andrejs Molo kovs par 
kopdarbu „Iņ-jaņ”.

Mazās ledus skulptūras tālāk 
ceļos uz Ogri, bet lielās paliks 
Jelgavā un priecēs skatītājus vēl 
visu mēnesi.

Februāris jau pāri pusei, un 
Jelgavas aģentūrai „Kultūra” jau 
jāsāk strādāt pie smilšu skulp-
tūru festivāla, kas notiks vasa-
rā.

Māris Brancis

Ledus, sniegs, 
Jelgava

Ainars Zingniks. Noķert vēju

Andrejs Molokovs, Ainars Zingniks. Iņ-jaņ

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Ņujorkas latviešu organizāciju 
padomes gadskārtējais Kultūras 
dienas sarīkojums notika 31. jan-
   vārī Ņujorkas latviešu ev. lu -
terāņu draudzes Jonkeru baznīcā. 
Kultūras dienas pirmajā daļā 
Ņujorkas latviešu koris diriģenta 
Andreja Jansona vadībā dziedāja 
komponista Viktora Baštika 
,,Rek     viēmu”, garīgās dziesmas un 
latviešu tautasdziesmu apdares.  
Koncerts bija veltījums Ņujorkas 
latviešu korista un sabiedriskā 
darbinieka Juŗa Padega piemiņai, 
kā arī apliecinājums Viktora 
Baštika daiļrades dziļajām mū -
zikālām vērtībām. Koncertā pie-
dalījās 27 dziedātāju jauktais 
koris,  solistes Laila Liepiņa, Sar-
ma Dindzāne-Vansenta (Van 
Sant), Sandra Gendrikova-Bei-
jere (Bayer) un amerikāņu solists 
Roberts Osborns (Robert Os -
borne).  R. Osborns aizstāja solis-
tu Vitu Bernardu (Whit Bernard), 
pirmoreiz mūžā dziedādams 
latviešu valodā un tikai vienas 
nedēļas laikā iemācīdamies visas 
,,Rekviēma” un koŗa dziesmas 
daļas.  Koncertā piedalījās arī 
instrumentālisti – flautiste Mar-
gareta Svinčoski (Margaret 
Swinchoski) un trompētistis 

Terrijs Scors (Terry Szor), 
ērģeļniece Ilze Akerberga un pia-
niste Anda Baumane Aravena. 
Ērģelniece un komponiste Ilze 
Akerberga agrāk  dzīvoja Ņu -
jorkā, dziedāja Ņujorkas latviešu 
korī, bieži palīdzēja koristiem 
iemācīties dziesmas. Bija prieks 
pēc ilgākiem gadiem dzirdēt pia-
nistes Andas Baumanes Aravenas 
klavieŗspēli.  Jācer, ka Ilze un 
Anda atkal drīz koncertēs Ņu -
jorkā!  Kultūras dienas koncerts 
izskanēja garīgā pacēlumā.  
Klausītāji sumināja koristus, 
solistus, instrumentālistus un 
diriģentu ar ovācijām.   

Pēc starpbrīža turpat baznīcā 
notika Kultūras dienu otrā daļa 
–   Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) Atzinības raksta laureātu 
godināšana. Referente Ilze Bula 
pastāstīja par Katskiļu 3x3 no -
metnes ilggadējās vadītājas Ing-
rīdas Jansones rosīgo darbu un 
veiksmi organizējot gan 3x3 pro-
grammas, gan darbojoties Ņujor-
kas latviešu ev. luterāņu draudzē.  
Referents Dr. Vilnis Vīksne cil-
dināja tagadējā Ņujorkas Dauga-
vas Vanagu apvienības  enerģiskā 
priekšnieka un Aprūpes daļas 
vadītāja Imanta Kalniņa nozīmī-

go darbu ne tikai Ņujorkas kopā, 
bet arī Daugavas Vanagu ASV 
Zemes valdē, kā arī viņa sabied-
risko darbu  Ņujorkas latviešu 
organizāciju padomē.  Raimonds 
Kerno kodolīgi un sirsnīgi pa -
stāstīja par sabiedriskā darbinie-
ka Jāņa Riekstiņa plašo sa  bied-
risko darbošanos – nav bijis tāda 
sabiedriska amata, ko Jānis nebū-
tu uzņēmies. R. Kerno pieminēja 
viņa sekmīgo darbu BATUN, 
ŅLOP, Ņujorkas latviešu ev. lu -
terāņu draudzē, uzsvērdams, ka 

visus šos svarīgos pienākumus 
Jānis allaž veicis mērķtiecīgi un 
pazemīgi.  Jānis Riekstiņš referēja 
par laureāta Dr. Viļņa Vīksnes 
panākumiem, ilgus gadus vadot  
Korporāciju kopu Ņujorkā, vadot 
Kalpaka dienu sarīkojumus un 
darbojoties ŅLOP.  Kultūras die-
nas apmeklētāji apsveica trīs 
laureātus (Ingrīda Jansone neva-
rēja ierasties) un referentus.  Kul-
tūras diena beidzās gaišā noskaņa, 
dalībniekiem un apmeklētājiem 
pulcējoties baznīcas lejas zālē pie 

bufetes un kafijas galda, ko bija 
sagatavojusi saimniece Ilze Bula 
ar Ņujorkas latviešu koristu un 
ŅLOP valdes locekļu palīdzību.  

Kultūras dienas sarīkojuma 
apmeklētāji jūsmoja par jauko 
koncertu un informātīvajiem 
referātiem, izteikdami cerību, ka  
nākamgad ŅLOP atkal aicinās 
uz līdzīgu pasākumu. Varēja 
prie          cāties, ka uz Kultūras dienām  
bija atbraukuši tautieši no Salas, 
Ņudžersijas un Ņujorkas nova da.

Dace Aperāne

Referenti, laureāti un ŅLOP valdes locekļi. No kreisās: Raimonds Kerno, Jānis Riekstiņš, Baiba 
Pinne, Imants Kalniņš, dr. Vilnis Vīksne, Ilze Bula, Kārlis Salmiņš, Dace Aperāne
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Ņujorkas Kultūras dienu tradicija turpinās
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Americus, 
February 16 
– Moscow’s 
efforts to 
resolve the 
challenges it 
has faced in 
the North 
C a u c a s u s 
over the last 

20 years by force alone, Lyudmila 
Alekseyeva, the grand dame of 
Russia’s human rights commu-
nity says, have demonstrated 
“the powerlessness of [that kind 
of] power” and have contributed 
to the spread of “civil war” across 
the region.

 In a comment in “Osobaya 
bukhva” today, Alekseyeva argues 
that even a “superficial” exami-
nation of what has taken place in 
that region shows the non-expert 
that Moscow is not solving the 
problems it faces but making 
them worse (www.specletter.
com/obcshestvo/2010-02-16/
v-pjatigorsk-priehal-krizisnyi-
upravljajucshii.html).

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow’s Approach in the North Caucasus 
Shows ‘Powerlessness of Power,’ Alekseyeva Says

 Moscow’s policy failure in this 
regard “began in Chechnya, [but] 
now it has spread already almost 
in all republics,” because the 
central powers that be have “not 
changed their tactic” and have 
acted in ways that lead either the 
victims or the families of the 
victims to “go into the woods” to 
take revenge.

 At present, Alekseyeva con-
tinues, “the majority of those 
who are in the forests” are there 
not at least to start to pursue an 
ideological agenda but rather to 
take revenge. But once there, 
they can be mobilized by others 
and thus become an even great-
er threat as the recent appear-
ance of suicide bombers, some-
thing Russia has not faced 
before, shows.

 Across the North Caucasus, 
she says, “a definite social group 
is subjected to terror: men from 
15 to 40, that is, the group of 
people that the federal powers 
that be suppose can form 
terrorists and participants in 

uprisings.” Such people, “when 
they lay down to sleep, do not 
know whether they will wake 
up in their own beds.

 Some members of this 
category of people, of course, 
are in fact terrorists, Alekseyeva 
concedes. But a far larger 
number are not and are 
denounced as such by the FSB 
which wants to be able to claim 
success and which finds it 
“much simpler” to break into 
the homes of young men, seize 
them and “say that [they] are 
backers of the terrorists.”

 The FSB tortures those it 
arrests until they “admit” ties to 
the terrorists. “Sometimes, 
[they] die during these tortures.” 
Sometimes their disfigured 
bodies are found, but sometimes 
they are not. But the effect is 
the same: their relatives feel 
compelled to take revenge for 
the victims of this campaign of 
torture.

 In this way, the Moscow 
human rights activist says, 

Moscow is producing “an 
explosion” across the region, 
“and as long as [the powers that 
be] do so, they will increase the 
number of terrorists” and lead 
at least some who had not been 
sympathetic to those fighting 
Moscow to change their minds 
and to revise their views of the 
Russian state.

 That is because, Alekseyeva 
points out, “in any normal 
state,” those who do engage in 
terrorist acts are tried and sen-
tenced to prison. “But not to 
torture and not to death.” 
Tragically, in the case of Russia 
today, the people of the North 
Caucasus can see that they do 
not live in a state which lives 
according to the law – “and 
that creates the basis for civil 
war.”

 Alekseyeva says that she is 
somewhat cheered by the 
appointment of Aleksandr 
Khloponin as head of the new 
North Caucasus Federal District 
because he showed himself 

while governor of Krasnoyarsk 
kray “a good crisis manager.” 
And consequently, there is hope 
that he can be effective in the 
North Caucasus.

 Obviously, he will need to 
address the terrible problem of 
unemployment in the North 
Caucasus, especially among the 
young where as many as 80 
percent do not have regular 
jobs. Alekseyeva says that she is 
“not saying that every 
unemployed person is a terrorist,” 
but young people without jobs 
are more inclined to become 
one than are older people.

 But an improved social and 
economic policy will be effec-
tive, she suggests, only relatively 
slowly over the course of several 
years. And it will work far bet-
ter if it is accompanied with a 
change in the counterproduc-
tive approach of the FSB “with 
its extra-judicial arrests and 
tortures.” If those two things 
happen, then there could finally 
be reason for hope.

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
MONTREALA
 Bagāta programma bija šī 

mēneša pensionāru apvienības 
saietam, kas notika 11. februārī 
Latviešu centrā. Tajā piedalījās 
30 dalībnieki, un to atklāja 
priekš  nieks V. Paegle. Viņš iepa-
zīstināja ar vēstuli, ko saņēmis 
no Teteles pamatskolas Latvijā. 
Tajā izteikta pateicība par sa -
ņemto naudas sūtījumu un 
sniegts pilnīgs norēķins, kā tas 
izdalīts skolas skolniekiem. Viņš 
nolasīja dzejoli un teica lūgšanu. 
Biedrzine I. Strautiņa apveica 
dzimšanas dienu jubilārus – 
Hediju Ozoliņu un Valdi Ozolu. 
Dalībnieki bija parakstījuši atve-
seļošanās vēlējuma kartītes  Mā -
rī  tei Steprānei un Elmāram Bār-
diņam, kas abi arvien bijuši darba 
rūķi dažados darbos.

Alberts Caune, atzīdams, ka 
saiets notiek mīlestības gaisotnē, 
lasīja stāstu par temu, kā tautu 
dēls iet līgavu lūkoties. Dažādās 
precinieka piedzīvotās likstas 
uzjautrināja klausītāju saimi.

Pēcpusdienas galvenais runā-
tājs bija viesis no Latvijas – 
Andris Lubiņš, plaša vēriena uz -
ņēmējs, kas nākamo piecu gadu 
laikā vēlas savus uzņēmumu 
izvērst visā pasaulē. Viņa uz -
ņēmums nodarbojas ar siltuma 
krāšņu un granulu ražošanu un 
cenšas attīstīt jaunus produktus. 
Šobrīd firmai lielākais noiets esot 
Krievijā (aizvadītā gadā ap 2 mil-
joni latu vērtībā). Piecu gadu 
laikā tas varētu pieaugt līdz pat 
50 miljoniem. Viņš arī atzīmēja 
faktu, ka ekonomiskie apstākļi 
Latvijā uzlabojoties un krizes 
zemākais punkts esot pārvarēts. 
Latvijā granulu ražošanai tagad 
lietojot arī auzas, kas palīdzot 
zemniekiem paaugstināt ienā-
kumus. 80 % no saražotām 
granulām aizejot eksportā. Paš-
māju vajadzībām – 20%. Mont-
realieši viņa stāstījumu noklau-
sījās ar sevišķu interesi un tas 

viņus iepriecināja. Viņi vēlēja 
veiksmīgajam uzņēmējam sek-
mes nākotnē.   

Savu kārtējo ziņojumu par jau-
nākajām ziņām Latvijas laikraks-
tos, kā arvien, sniedza M. Štau-
vers. Ziņu bija vairāk nekā 
pa rasts. To vidū bija vēsts, ka 10. 
februārī Daugavpils tuvumā sa -
vu 111 dzimšanas dienu nosvi-
nējusi vecākā sieviete tēvzemē.

Nākamā sanāksme notiks 11. 
martā, plkst. 13, J. Tērauda zālē, 
Latviešu centrā. Tai sekos

gada sapulce. 25.aprīlī,  plkst. 
14, Latviešu centrā, apvienība 
svinēs savus kārtējos gada svēt-
kus.

12. februārī Montrealas vis-
pārē  jā slimnīcā mirusi Zinaīda 
Vīndedze, dz. Kreišmane. Viņa 
dzimusi 1926. gada 26. aprīlī, 
Latvijā. Izveidojoties Baltiešu 
Mākslinieku padomei, viņa kopā 
ar vīru Oskaru, kas mira pirms 
dažiem gadiem, kļuva tās aktīva 
biedre. Viņa ar saviem darbiem 
ik gadu piedalījās tās rīkotajās 
skatēs. Par viņu sēro meita Šarlote 
Bouskill ar znotu Craig, dēls Egils 
ar sievu Ritu un mazbērni Andrea 
un Victoria Bouskill, ģimenes 
locekļi un draugi Kanadā, Vācijā, 
ASV un Latvijā, kā arī Montrealas 
latviešu sabiedrība un Baltiešu 
Mākslinieku padomes (BAA) 
biedru saime. Privāts piemiņas 
dievkalpojums notiks vēlāk pa -
va sarī.

Šī gada 13. februārī Mont  -    
rea las Latviešu sabiedriskais 
centrs rīkoja savu pirmo Masku 
balli. To atklāja priekšnieks 
Andrejs Vītols, un tā bija pul-
cinājusi necerēti kuplu apmek-
lētāju saimi (75). Tajā „dzīvo” 
mūziku spēlēja Harija Birkena 
trio. Viņu priekšnesumā bija gan 
valši, gan tango, gan tautas dejas 
un rotaļas. Īpašs koncertgabals 
bija Tautas maršs. Mūzikas 
skaņas tā bija sajūsminājušas visu 

paaudžu pārstāvjus, ka dejas 
klons itin bieži bija pārpildīts. 
Dejoja jauni, vidējos un pensijas 
gados nonākuši ļaudis. Un ne 
tikai latvieši, bet arī viņu viesi – 
kanadieši. Šķita, ka visi jutās kā 
devītajās debesīs. Lielāka daļa 
dalībnieku bija dažādās maskās. 
Piecas no tām „zinātāji” bija 
novērtējuši par izcilākām it se -
višķi Čigānieti (Ausma Hūna). 
Latviešu šabiedriskajā centrā bija 
iegriezies veselīgas sadzīves 
prieks. Un tieši tādēļ šis sarī-
kojums izdevās labāk nekā to 
jebkuŗš agrāk bija iedomājies. 
Atjautīgs bija zāles ietērps, par 
kuŗu bija parūpējusies Rita 
Jozuus ar palīgiem. Par garšīgām 
četru paveidu pankūkām un 
uzkodām bija rūpejušās centra 
dāmas Birutas Kalaces vadībā, 
bet par dzērieniem - Jānis 
Verners. Vairums viesu ieradās 
jau sākumā, (plkst. 17), citi nāca 
vēlāk, bet maza daļa tikai pēc 
desmitās stundas. Par to paldies 
pienākas rīkotājiem un apmek-
lētajiem.

• 27. februārī, plkst. 14. Latviešu 
centrā notiks pārrunu pēcpus-
diena, kuŗā pārrunās polītiskus 
jautājumus sakarā ar gaidamām 
Saeimas vēlēšanām Latvijā  š. g.  
2. oktobrī . Šoreiz ar referātu 
piedalīsies Bruno Deksnis no 
Latvijas. Šādi saieti paredzēti ik 
mēnesi. Interesenti aicināti 
piedalīties.    
• Nākamais dievkalpojums 
Trīsvienības draudzē – 28. feb-
ruārī, plkst. 15, Latviešu centrā. 

 M. Štauvers

TORONTO
•  27. februārī plkst. 9.30 

Kanadas latviešu daiļamatnieku 
savienības rīkotie cimdu adīšanas 
kursi Latviešu centra daiļamat-
nieku telpā. Informācija un pie-
teikšanās, sazinoties ar valdes 
priekšsēdi Sarmu Vilku, tālr.: 

416-620-5222; e-pasts: svilks@
yahoo.ca

• 28. februārī  Sv. Andreja 
latviešu ev. lut. draudzes locekļu 
gada sapulce pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies  plkst. 10.00.

•  28. februārī  Toronto Aus  - 
t rumu latviešu ev. lut. draudzes  
locekļu gada sapulce pēc dievka-
lpojuma, kas sāksies plkst. 2.00 
Sv. Barnaba baznīcā (361 Danford 
Ave) Draudzes  priekšnieks  Val-
dis Tikiņš ziņoja, ka  aizvadītājā 
gadā zaudēti astoņi draudzes 
locekļi. Kases pārskats liecina, ka 
ieņemts  $353 378,  izdots – 
$93 178. Draudzes lauku īpašumu 
Tālava turpmāk vadīs Tālavas 
iedzīvotāju sabiedrība. Tālavas 
pārvalde izbeidz dabību un kases  
atlikumu – 3168 dolaru pārskaita 
draudzei.

• 28. februārī svētdienas azaids  
Latviešu centrā sāksies plkst. 
10.00. No plkst. 11.30 līdz 2.30 
klavieres spēlēs Laila Tanne-Pē-
ter sone. Galdiņu rezervēšana 
cent  ra birojā, tālr.: 416-759-4900.

• 6. martā plkst. 9.30 LNAK 
valdes locekļu sēde Latviešu 
centrā. 

• 6. martā plkst. 6.30 latviešu 
kamerkoŗa ,,Dzirksts” saviesīgs 
vakars ,,Papardes zieds” ar 
dziesmām un dejām.

•  7. martā  plkst. 11. Studentu 
korporāciju kopa rīko pulkv. O. 
Kalpaka un Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņas dievkalpojumu  
Sv. Jāņa l atviešu ev. lut. draudzes 
baznīcā (200 Belmoral Ave). Sv. 
Andreja latviešu ev. lut. dr. 
baznīcā (383Jarvis Str.) dievkal-
pojums sāksies plkst. 3.00; pēc 
dievkalpojuma draudzes dāmu 
komiteja rīkot draudzes pēcpus-
dienu un pavasaŗa tirdziņu.

• Kanadas latviešu sporta 
apvienības biedru gada sapulci 
24. janvārī Latviešu centrā vadīja 
Ivars Leja. Apvienībā rosīgi dar-
bojusies bumbotāju (bouling) 

spēles cienītāju grupa; ar labiem 
panākumiem arī volejbola un 
basketbola vienības Edgara Kirša 
un Valža Pālēna vadībā. Apvie-
nībā patlaban ir 227 biedri. 
Valdes priekšsēdis M. Lorbergs 
pateicās DV Toronto nodaļas 
valdei un DV Kanadas valdei par 
materiālo atbalstu un atļauju 
lietot telpas apvienības valdes 
sēdēm un sanāksmēm bez mak-
sas. Valdē ievēlēja līdzšinējo 
priekš  sēdi Modri Lorbergu un 
locekļus Andri Bāderi, Pēteri 
Brīviņu, Vitu Gaiķi, Oļģertu 
Kurcigu, Valdi Pālēnu, Juri Run-
dānu un Miķeli Vasarāju. Latviešu 
golfa spēles meistar sacīkstes 
rīkos 14. un 15. augustā; basket-
bola sacensības –11. septembrī 
Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes īpašuma Sidrabene 
atjaunotajā sporta laukumā; 
peldēšanas sacensības – 30. 
oktobrī.

• Toronto latviešu pensionāru 
apvienības sanāksmē 11. februārī 
Latviešu centrā svinēja Valentīna  
– ,,sirsniņu” dienu. Sarīkojumu 
vadīja Liene Martinsone. Valdes 
priekšsēde Valija Briksne pieko-
dināja visus biedrus 25. februārī 
piedalīties gada sapulcē, jo no 
dalībnieku skaita un līdzdalības 
atkarīgi Ontario provinces un 
Toronto pilsētas valdes līdzekļu 
piešķīrumi apvienības darbībai. 
Sanāksmi 18. februārī  vadīja 
Liene Martinsone,  dziedāšanu 
– Rolands Jansons,  jokus stāstīja 
Maija Ķuze, Vija Vara un Rita 
Skrastiņa. T. Kronbergs aicināja 
pensionārus piedalīties rakst-
nieces Ingrīdas Vīksnas 90 gadu 
jubilejas svinībās 19. martā 
Latviešu centrā; dalības maksa 
50 dolaru personai.

OTAVA
• 28. februārī pēc dievkalpoju-

ma draudzes locekļu sapulce. 
• 7. martā pēc dievkalpojuma 

dāmu komitejas gada sapulce.
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Indianapoles DV apvienības 
gadskārtējā pilnsapulce notika 
14. februārī Latviešu sabiedriskā 
centra telpās. Sanāksmi atklājot, 
sapulces dalībnieki ar klusuma 
brīdi pieminēja savus pagājušā 
gadā mūžībā aizsauktos biedrus 
– Gunāru Graudiņu, Pēteri 
Kroi ču un Marku Vītoliņu. 
Apvienības priekšnieks Gunārs 
Kancs sirs nīgi pateicās visiem 
apvienības valdes locekļiem un 
biedriem par labo un sirsnīgo 
saskaņu iepriekšējā darba gadā. 
Īpašu pateicību pelnījis „Ap  -
kārtraksta” redaktors un DV 
Mēnešraksta techniskais redak-
tors Zigurds Kārk liņš, grāmat-
vede Rasma Kārkliņa, Aida Ce -
ri  ņa par paš aizliedzīgo aprūpes 
darbu, Ruta Kārkliņa ar palīgiem 
par saimniecisko plānošanu, 
uztura sagā di un ēdienu gata-
vošanu sarī kojumos. Esam 
pateicīgi Ilzei Millerei un Ērikai 
Vītoliņai par kultūras sarīko-
jumu un pasāku mu organizē-
šanu un reklāmēša nu; sieviešu 
ansambļa IDVASA diriģentei 
Aijai Brugmanei, kas ar ansam-
bli jo bieži bagātina sarīkojumus. 
Jāuzslavē mūsu puiši Māris 
Kārkliņš, Andrejs Kancis un 
Kristaps Pūtelis, kuŗi pērn gā -
dāja,  lai labi izdotos pik niks 
„Cūku bēres”. Saimniecībā 
daudz palīdzēja Nora Ceriņa, 
viņa arī pārstāvēja apvienību 
ASV DV delegātu sanāksmē. 
Katrs, kas brīvprātīgi ziedo savu 
laiku un līdzekļus sabiedrības 
labā, negaida nekādu īpašu pa -
teicību, jo apzinās, ka strādājis 
latviešu sabiedrības labā. G. 
Kancs aicināja arī turpmāk strā-
dāt visiem kopā, būt mūsu 
nākot nes cēlājiem, ne malā 
stāvētā jiem. 

Pēc priekšnieka uzrunas kārta 
bija nozaru vadītāju un revīzijas 
komisijas ziņojumiem. Vietējā 
sabiedrība 2009. gadā bijusi at -
saucīga. Apvienības kasiere 
Ras   ma Kārkliņa apvienības 
vārdā sirsnīgi pateicās Ērikai 
Vītoliņai, kas lūdza sava vīra 
Markus Vīto liņa piemiņai zie-
dot līdzekļus apvienībai, un 
tādējādi apvienības darba veici-
nāšanai saņemti sa  ņem  ti $1805.  
Devīgi bija ziedojumi izlozei 
Lāčplēša dienas atceres sarīko-
jumā. Arī šogad apvienības 
lielākais atbalstītājs bija Ēriks 
Dargēvics. Saņemti naudas zie-

Indianapoles DV apvienības pilnsapulce
dojumi apkārtraksta izdošanai. 
ASV DV kasierim nosūtīti 14. 
jūnija un Ziemsvētku ziedoju-
mu akcijā saņemtie lī  dzekļi. 

Iepriekšējā darbības gadā ap -
vienība atbalstīja Indianapoles 
latviešu skolu, Gaŗezeru, Lat-
viešu sabiedrisko centru, vietējo 
sporta kopu un trīs latviešu 
skolas absolventes, kuŗas pieda-
 lījās ALAs rīkotajā „Sveika, Lat-
vija!” ceļo ju mā, kā arī Gaŗezera 
vasaras vidusskolas, Gaŗezera 
sagatavošanas skolas un nomet-
nes audzēkņus, kopējais atbalsts 
–  $4150. Nogul dījumu pro-
centi šogad ir zemi, tāpēc šīgada 
budžetā paredzētie noguldījumu 
ienākumi pamazi nāsies. 

Aida Ceriņa pastāstīja par ap -
rūpes darbu. Aprūpējamo skaits 
ar katru gadu palielinās. Vecākai 
paaudzei nespēks un slimības 
vairs neļauj aktīvi piedalīties 
sabiedriskā dzīvē, dažiem jāpār-
ceļas uz aprūpes namiem. Viņus 
apciemo, uzklausa viņu rūpes 
un problēmas, cenšas mazliet 
izklai dēt.  Reizēm kādu no vi -
ņiem aiz     ved uz dievkalpojumu 
vai sarīkojumu centrā. 2009. 
gada Lieldienās un Ziemsvētkos 
sagatavoti un izdalīti 32 dāvanu 
groziņi. A. Ceriņa pateicās ap -
rū pes grupas dalībniekiem, kas 
ziedoja laiku, lai palīdzētu vien-
tu ļiem latviešiem. Īpašu atzinī-
bu pelnījuši Visvaldis Irbe un 
Dzint ra Platace, kuŗi katru gadu 
apciemo apmēram trešo daļu 
no visiem aprūpējamiem. Vis-
valdis Irbe pat izcep piparkūkas, 
lai varētu aizvest ciemkukuli. 
Rasma Kārkliņa ierosināja  aps-
veikt ap  vienības biedrus 80  vai 
85 ga   du svētkos. Apciemoti un 
puķes aiz nestas tiem, kuŗiem ir 
85 gadi un vairāk, apsveikumu 
un aprakstu par viņiem ievieto  
DV apkārt rakstā. Tā ir maza 
pateicība par viņu mūža devu-
mu mūsu orga nizācijai. Pērn 
jubileja bija diviem apvienības 
dibinātājiem: Ar  vī  dam Frei-
manim un Albertam Rudzātam, 
kā arī biedriem Lo  nijai Zuicēnai, 
Ritai Rubulei, Staņislavam 
Baibam, Ausmai un Vitālijam 
Rudzātiem.  

Rosīgs bijis kultūras nozares 
darbs. Aijas Vinteres-Brug-
manes vadībā darbojas sieviešu 
ansamblis IDVASA,  8. martā 
no    ti  ka le        ģio nāru atceres sarī-
kojums, kuŗā uzrunu teica 

Indianapoles DV apvienības 
priekš  nieks Gu  nārs Kancs. At -
kārtoti izrādīja fil mu „Rīgas 
sargi”. Pēc programmas bija 
tradicionālā ”kanaku paika”. 
Gadskārtējais pikniks „Cū  ku 
bēres” notika 23. augustā. Lāč-
plēšu atceres sarīkojumā  7. no -
vembrī svētku runu teica XIII 
vispārējo latviešu Dziesmu svēt 
-ku ASV rīcības komitejas 
priekš sēdis Andris Kursietis no 
Mil vokiem. Astrīda Kreile, 
Maija Inveisa un Tija Pūtele 
pastāstīja par „Sveika, Latvija!” 
ceļojumu. Mūzikālos priekš-
nesumus vadīja Terēze Inveisa. 
Apvienība piedalī jās arī 1941. 
gada 14. jūnijā aizvesto un 
Latvijas valsts dibinā šanas at -
ceres sarīkojumā, kā arī kopā ar 
citām Indianapoles lat viešu 
organizācijām Ziems vēt ku eglī-
tes vakarā. 

DV priekšnieks Juris Augusts 
iepazīstināja sapulces dalīb-
niekus ar DV CV 2009. gada 
sēdē Sid rabenē, Kanadā, pie-
ņem  to DV CV statūtu VII no -
daļas 47. punkta maiņu un 
aicināja pilnsapulci to ap -
stiprināt. Līdzšinējais 47. punk-
ta teksts: „DV CV locekļus uz 
trim gadiem ievēl zemju 
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de legātu sapulces. Ikviena zeme 
ar biedru skaitu virs 100 ievēl 
vienu locekli, bet zemes, kuŗās 
biedru skaits ir lielāks par 200, 
ievēl vēl pa vienam loceklim no 
katriem nākamiem pilniem vai 
nepilniem 200 biedriem.” 

Dažās zemēs, biedrus zaudē-
jot, kļūst grūtāk piedalīties 
Centrālās valdes darbā. Lai  šīs 
zemes cent rālā valdē nepaliktu 
bez pār stāv jiem, ieteica mainīt  
47. punkta tekstu šādi: „DV CV 
locekļus uz trim gadiem ievēl 
zemju delegātu sapulces. Ikviena 
zeme ievēl vie nu locekli, bet 
zemes, kuŗās biedru skaits liel-
āks par 500, ievēl vēl pa vienam 
loceklim no kat riem nākamiem 
pilniem vai nepilniem 500 bied-
riem.” 

Atklāti balsojot, pilnsapulcē 
vienprātīgi pieņēma un apstip-
rināja 47. punkta  teksta mai-
ņu. 

Patlaban Indianapoles DV 
apvienībā ir 117 biedri. Pagājušā 
gadā uzņemts viens biedrs – 
Jānis Kauliņš, miruši trīs. Tāpat 
kā daudzās citās latviešu or -
ganizā cijās un draudzēs, arī 
Indianapoles DV apvienībā pa -
lielinās biedru skaits, kuŗiem ir 
65 gadi vai vairāk. Steigšus 

jādomā, kā ap  vienībā iesaistīt 
gados jaunākus.

Revīzijas komisijas priekšsēdis 
Marģers Caune paziņoja, ka 
komisija izskatījusi apvienības 
kases grāmatas un secinājusi, ka 
tās ir priekšzīmīgā kārtībā – visi 
ieraksti un skaitļi saskan ar 
dokumentiem. Revīzijas komi-
sija  izvērtējusi ierosināto 2010. 
gada budžetu un ieteica piln-
sapulcē to pieņemt. Revīzijas 
komisija aici nāja pateikties ap -
vienības kasierei Rasmai Kārk-
liņai par izcilo dar bu. Piln-
sapulces dalībnieki godi nā  ja R. 
Kārk liņu, ilgi un sirsnīgi aplau-
dējot. 

Visus ziņojumus pieņēma ar 
aklamāciju. Par delegātu DV 
ASV delegātu sapulcei izraudzīja 
apvienības priekšnieku Gunāru 
Kanci; paprāvos reģistrācijas, 
ceļa un apmešanās izdevumus 
nolēma iespēju robežās segt no 
apvienības līdzekļiem.

Pilnsapulce noritēja saticības 
un sadraudzības garā. Pēc 
sapulces apvienības dāmas aici-
nāja pakavēties pie kafijas un 
uzkodu galda. Pilnsapulci vadīja 
Ēriks Krūmkalns, protokolēja 
Ērika Vītoliņa.

EVK

Indianapoles DV apvienības gada sapulces dalībnieki.  Pirmā rindā no kreisās: Konstantīns 
Sventeckis, Gunārs Kancs, Ēriks Krūmkalns, Ērika Vītoliņa, Rasma Kārkliņa; otrā rindā: Elita 
Bērziņa, Dzintra Platace, Māris Kārkliņš, Visvaldis Irbe, Marģers Caune, Juris Augusts, Ilze Millere, 
Aida Ceriņa, Mārtiņš Pūtelis, Andrejs Kancs, Jānis Kauliņš, Nora Ceriņa; nav Rutas Kārkliņas

Vēstures doktors, profesors 
Heinrichs Strods saka: „Katrai 
nācijai un katram cilvēkam ir 
tiesības uz savu vēsturi. Mēs 
esam latvieši Latvijā, un mūsu 
vārdā sauc šo valsti. Tāpēc 
mums ir pilnas tiesības noteikt, 
kas ir un kas nav bijis mūsu 
vēsturē. Ne citiem, bet mums ir 
šīs tiesības. Pārējiem, kas grib te 
dzīvot, ir tiesības apšaubīt, bet vi- 
ņi nevar savu izpratni uz spiest.”

Diemžēl Latvijā pamazām 
pieklususi vēstures balss, kas 
runā nacionālās patiesībās vār-
dā. Daži vēl pastāvošie vēstures 
žurnāli arī taisās aizvērt savas 
lapas līdzekļu trūkuma dēļ. Lat-
viešu tautas un valsts vēsture 
netiek mācīta skolās kā atse-
višķs priekšmets, jo Izglītības 
ministrei tas neliekas svarīgi. 
Tā pamazām rodas paaudze, 
kuŗai svešas savas tautas cie ša-

nas un sasniegumi. Kuŗas 
iz pratni un spriedumus veido 
un ietekmē Latvijai naidīgu 
spēku viedokļi un propaganda.

Vai varam jaunajam latvietim 
prasīt, lai viņš mīl savu senču 
zemi, ja viņš to nepazīst un tās 
izstaigātie ceļi tam sveši? Šai 
sakarībā 2009. gada LNAK 
padomes sesijā tika pieņemta 
Ilgas Breikšas ierosinātā rezo lū-
cija veidot konkursu latviešu 

jauniešiem „Piemini Abreni!”. 
LNAK valde to uzdeva izpildīt 
Intai Purvai. Konkurss tiks 
iz slu dināts, tiklīdz būs apzināti 
lī dzekļi balvām. Tām jābūt 
iespai dīgām, lai rosinātu jau-
nie šu interesi piedalīties un 
strādāt, padziļinot zināšanas 
par Abrenes novadu, pētot tā 
vēs turi senatnē un apzinot tā 
pa zau dēšanas apstākļus, veido-
jot personisko domu un vie-

Piemini Abreni!
Aicinājums atbalstīt konkursu latviešu jauniešiem

dokli par notikumiem Latvijas 
vēsturē saistībā ar Abreni. 

Lūdzam ikvienu nākt talkā 
līdzekļu sagādei, konkursa 
bal vām iemaksājot Toronto 
Latviešu kreditsabiedrības 
īpa šā kontā „Piemini Abreni” 
# 8230. Ceram sadarboties ar 
PBLA Izglītības padomi un tieši 
ar Latvijas skolām un mā cību ie -
 stādēm konkursa izslu di nāšanā.

Inta Purva



LAIKS 92010. ga da 27. februāris – 5.  marts

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā

   

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere darba vizītē apmeklēja 

Jēkabpili. Vēstniece tikās ar pilsētas domes priekšsēdi Leonīdu Salce-
viču, apmeklēja koksnes granulu ražošanas uzņēmumu Latgran, kā 
arī piedalījās kopējās pusdienās ar sabiedriski aktīviem jauniešiem. 

Aizsardzības ministrs Imants Lieģis uzņemts Pilsoniskās savienī-
bas rindās. Par viņu galvoja Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete 
un Saeimas deputāts Kārlis Šadurskis.  

Īrijas policijas skolu Templmorā absolvējuši 94 jauni policisti, 
starp kuŗiem ir divi latvieši, viens lietuvietis, trīs poļi, viens ķīnietis un 
viens italietis, vēstī Īrijas laikraksts The Irish Independent. Jaunie poli-
cisti Garda kolledžu Templmorā pabeiguši saskaņā ar jauno mācību 
programmu, kas ievērojami saīsina mācību ilgumu. Īrijas valdības 
apstiprinātā jaunā programma paredz jaunos policistus vairāk apmā-
cīt policijas iecirkņos, nevis lekcijās. Pēc 32 nedēļu teorētiskās 
apmācības policijas kolledžas studenti kārto ieskaiti, pēc kuŗas kļūst 
par pilntiesīgiem policistiem un tiek nosūtīti darbā policijas iecirk  - 
ņos īpaši norīkotu instruktoru uzraudzībā.

Latvijas Banka laidusi apgrozībā sudraba piemiņas monētu 
„Her cogam Jēkabam 400”. Monētas grafisko dizainu veidojusi māks-
liniece Ilze Lībiete un ģipša modeli – tēlnieki Ligita Franckeviča un 
Jānis Strupulis.

 Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Edgars Rinkēvičs paziņojis, 
ka saruks vadošo kancelejas darbinieku atalgojums. Neviena darbi-
nieka alga nevarēs pārsniegt Ministru prezidenta algu, tāpēc jau tagad 
ir zināms, ka par 5% jeb no 1884 latiem līdz 1800 latiem mēnesī sa  -
ruks prezidenta padomnieku algas. Kancelejas vadītāja atalgojums 
saruks no 2650 latiem uz 1880 latiem,  vadītāja vietnieka atalgojums 
- no 2630 latiem uz 1850 latiem.

Rīgas pils ceturtajā stāvā daļēji iebrukuši griesti. Valsts prezidenta 
kanceleja apsveŗ iespēju vismaz daļai darbinieku pārcelties darbā        
uz citām telpām. Ceturtajā stāvā ir izvietots archīvs, tajā strādā daži 
darbinieki, tostarp Valsts prezidenta padomnieki. Neviens darbi  - 
nieks nav cietis. Kancelejas vadītājs Edgars Rinkēvičs norāda, ka 
drīzumā tiks pieņemts lēmums, ko darīt tālāk, jo Rīgas pils atrodas 
bēdīgā stāvoklī un arī citās telpās ik pa laikam nogāžoties apmetums. 
Iepriekš iecerētais Rīgas pils remonts un kancelejas darbinieku pār-
celšanās uz citām telpām finanču krizes apstākļos pērn tika atlikts uz 
nenoteiktu laiku.

Krievijas uzņēmums Aļeksejevskoje-Serviss nav sedzis pirmo ie -
maksu par nekustamā īpašuma “Mežaine” iegādi Skrundas novada 
Raņķu pagastā. Par izsoles uzvarētāju atzīts otrs augstākās cenas 
nosolītājs - Azerbaidžānas pavalstnieks Magomeds Gurbanovs.     
Valsts nekustamais īpašums “Mežaine” Skrundas novada Raņķu 
pagastā (bijusī militārā pilsētiņa)  tika pārdots izsoles uzvarētājam    
par 1 551 966 latiem.

 Portugalei piederošajā Madeiras salā notika dabas katastrofa – 
plūdi un zemes nogruvumi. Upuŗu skaits sasniedzis 42 cilvēkus. Ār -
lietu ministrija paziņoja, ka Madeiras salā ir desmit tūristu no Lat vijas, 
neviens no viņiem dabas stichijā nav cietis.

VID datu noplūde
Latvijas Televīzijas raidījums De 

facto informēja, ka no Elektronis  -
kās deklarēšanas sistēmas (EDS) 
no  plūduši 7,4 miljoni dokumentu 
120 gigabaitu apjomā. Noplūdusi 
ne vien informācija par valsts aug-
s tākajām amatpersonām, bet arī    
par uzņēmējiem un citām privāt-
personām.

VID EDS sistēmā glabātos datus 
kopējusi un savākusi aktīvistu gru-
pa “4. Atmodas tautas armija” (4.
ATA). Iepriekš nedzirdētais  grupē-
jums publiski paziņojis, ka tas pa -
kāpeniski pēc saviem ieskatiem, 
maskējot personu un dažkārt ie -
stāžu datus, publicēs kopēto infor-
māciju žurnālistiem un sabiedrībai 
apskatei un analizei.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 
par datu noplūdi no EDS nav ziņo-
jis Datoru drošības incidentu rea-
ģēšanas vienībai. VID informācijas 
sistēmu speciālisti notikušo nav 
uzskatījuši par “kibernoziegumu” 
savu darbību normējošo instruk  -
ciju izpratnē. VID pārstāvji norāda, 
ka VID speciālisti, sevi neidenti-
ficējot,  zvanījuši Datoru drošības 
incidentu reaģēšanas vienībai un 
sa  ņēmuši padomu zvanīt Valsts po -
licijai bez Datoru drošības inciden -
tu reaģēšanas vienības starpnie-
cības. Savukārt Datoru drošības 
incidentu reaģēšanas vienība neko 
nav varējusi darīt, lai novērstu ne -
sankcionēto informācijas kopēšanu 
no ārpuses, jo VID par noplūdēm 
vienībai nav ziņojis. Incidents ar 
VID EDS un tas, ka vienība par to 
nav informēta, tiks apspriests Sa -
tiksmes ministrijas Kiberdrošības 
padomes sēdē.

„4ATA” „parokas” zem 
uzņē   mu mu darbinieku algām 
VID EDS datu ieguvēji – „4ATA” 

publiskojuši Rīgas pašvaldībai da  - 
ļēji piederīgā uzņēmuma “Rīgas  
siltums” darbinieku atalgojumu sa -
rakstu. Datu publiskotāji norāda,  
ka “Rīgas siltums” izskatās daudz 
labāks par „Rīgas satiksmi”, taču uz -
ņēmuma vadība rīkojusies netais-
nīgi.

Sarakstam pievienots skaidro-
jums, ka “bruto ienākumos iekļau  -
ta gan alga, gan piemaksas, gan 
prēmijas, gan atvaļinājuma nauda, 
gan atlaišanas pabalsti un citas kom-
pensācijas”. Publiskotie dati liecina, 
ka lielākais uzņēmumā saņemtais 
atalgojums pērn februārī bijis      
4173 lati, bet līdz gada beigām         
tas sarucis līdz 2025 latiem. Kopu-
mā ar četriem cipariem rakstāmu 
atalgojumu pērn saņēmuši 534 
“Rīgas siltuma” darbinieki. Trim 
cilvēkiem atalgojums bijis lielāks 
par 4000 latiem, 12 - lielāks par 
3000 latiem.

Pērnā gada nogalē lielākais at -
algojums RS bijis 2835 lati. Kopu  -
mā septiņi cilvēki saņēmuši vairāk 
nekā 2000 latus. Pērn martā četriem 
uzņēmuma darbiniekiem pēkšņi 
strauji pieaudzis saņemtais atalgo-
jums – viens saņēmis 16 000 latus, 
divi - 12 000 latus,  vēl viens - 11 907 
latus. “4ATA” norāda, ka sarakstā 
publicētās personas ir RS valdes 
priekšsēdis Āris Žīgurs, kā arī  val-
des locekļi Birute Krūze, Aigars 
Cīrulis un Aivars Cers. Āris Žīgurs 
apstiprināja, ka „4ATA” publiskotie 
dati patiešām ir par RS algām un 
patlaban lielāko atalgojumu saņem 
viņš - 2835 latus.

Žīgurs  skaidroja, ka martā uzņē-
muma vadībai un darbiniekiem 

izmaksātas prēmijas par iepriek-
šējo finanču gadu, kas beidzās 30. 
septembrī. Valdes locekļi saņēmuši 
prēmijas trīs pamatalgu apmērā,  
citi RS darbinieki - 13. algu. 16 000 
latu atalgojums martā radies, 4000 
latu algai pieskaitot klāt 12 000 latu 
prēmiju trīs algu apmērā.

RS darbiniekus varot dalīt divās 
daļās. Nedaudz virs 600 cilvēku 
nodarbojas ar siltumapgādes pro-
cesa organizēšanu, un viņu izmak-
sas ir iekļautas siltuma tarifā. Šie 
cilvēki pārstāv dažādas profesijas, 
ta  ču pēdējos gados, modernizējot 
technoloģiskos procesus, pieaudzis 
dažādu augsti kvalificētu darbinie-
ku skaits. RS strādā daudzi inže  -
nieŗi ar augstāko technisko izglī  -
tību, vairākiem augstākās izglītības 
diplomiem un svešvalodu zināša-
nām. Darbs ziemas laikā esot lī  - 
d zīgs “iesaukumam armijā”, jo sala 
laikā maģistrālo vadu bojājumi jā -
novērš iespējami īsā laikā. Līdz šim 
RS tas arī izdevies un ir nodroši  -
nāta nepārtraukta siltuma piegāde. 

Žīgurs arī uzsvēra – jāievēro, ka 
RS ir privātais kapitāls, un tā statuss 
ir līdzīgs Lattelecom un airBaltic, 
kas darbojas brīvā tirgū un paši 
nosaka atalgojumu.

Kādu Latviju grib Šķēle?
Tautas partijas dibinātājs Andris 

Šķēle nesen paziņoja par atgrieša-
nos aktīvajā polītikā. Intervijā žur-
nālam Sestdiena Šķēle pauda, ka 
viņa stratēģiskais mērķis ir panākt, 
lai Latvija būtu izcilākā mazā eko-
nomika pasaulē. To varētu panākt 
desmit gadu laikā.

Polītiķis norāda: “Jāvienojas ar 
arodbiedrībām, jāvienojas ilgter mi-
ņā ar biznesu, ka 35% iekšzemes 
kopprodukta mums būs ieņēmu-
mu daļa, 32% pārdalīsim valsts 
budžetā un, teiksim, no 2014. gada 
veidosim 3% budžeta pārpaliku  -
mu. Lai valsts un uzņēmēji apņe-
mas, un tā mēs desmit gados šo 
lietu uzstutēsim. Dzīvosim pēc vis-
labākās prakses. Un nebūs tā, ka 
uzņēmējiem te uzliks nodokļus, tur 
uzliks un vēl te un te uzliks. Jā, mēs 
nebūsim vislabāk pārtikusī valsts, 
bet būsim pievilcīga valsts. Par  
katru nodokli varēs teikt, ka tas ir 
saprātīgs.”

Šķēle uzsvēra, ka Latvija ir maza 
valsts, ko skaŗ depopulācija. Cilvēki 
aizbrauc uz neatgriešanos, mūsu 
nācija noveco. Cilvēkiem dodoties 
prom, Latvijas valstij pieaug slogs, 
kas būs jāmaksā visiem iedzīvo tā- 
j iem. Mums ir viszemākais iedzīvo-
tāju blīvums Eiropas Savienībā,  
mēs visi maksājam vislielāko fik-
sēto izmaksu daļu par to, ka mums  
jāuztur valsts infrastruktūra. Blīvi 
ap  dzīvoto nelielo Rietumeiropas 
vals  tu fiksētās izmaksas ir mazākas. 
Tātad pat ar vienādu nodokļu    
slogu un vienādu ražību mūsu 
cilvēki dzīvos sliktāk, jo būs šis pa -
pildu sadārdzinājums, ko rada     
ma  z  apdzīvotība. Tāpēc Latvijai 
jākļūst par izcilu ekonomiku, un 
mums vajag pievienoto vērtību. 
Vajag motīvāciju cilvēkiem šeit 
palikt, rūpēties par ģimeni, vajag 
atjaunot dzimtu garu, lai dzimtas 
veidotos. Mums ir viena priekšro-
cība - mūsu vide ir būtisks nākot  -
nes aktīvs. Patīkama, tīra. Šodien, 
kad cilvēkiem jādomā par rītdienu, 
par algu, tas liekas jocīgi, bet nā -
kamo 30 gadu laikā Latvijai tas pa -
rādīsies kā būtisks aktīvs.

Šķēles ieskatā patlaban Latvijas 
valsts “pastāv uz milzīga kredita 

pamata, apkraujot savus iedzīvotā-
jus arvien ar jauniem un jauniem 
parādiem”. Izeja no šīs situācijas ir 
pārtraukt aizņemšanos. Lai neva-
jadzētu lāpīt neracionālos budžeta 
tēriņus, fundamentāli jāpārkārto 
valsts pārvalde. Aizdevumu mums 
dos vēl 2011. gadā, 2012. gadā jā  -
sāk atdot. Katra diena, ko valdība 
vada, ir tās atbildība. Bet parāds 
aug. Lai parādu varētu drīzāk at  -
dot, acīmredzot būs jāpārfinan  cē-
jas, jo Valūtas fonds naudu atprasīs. 
Svarīgi, lai pēc tam privātajos tir  -
gos, kuŗos būs jāpārfinancējas, mēs 
varētu to izdarīt par viszemāka  -
jiem procentiem. Tas ir milzīgs izai-
cinājums.

Domā par lielu polītisko spēku
Krievu valodā iznākošais laik-

raksts Telegraf  informē, ka iespē-
jama Tautas partijas un LPP/LC 
tuvināšanās. Partijas varētu sadar-
boties vai pat veidot kopīgu saraks-
tu 10. Saeimas vēlēšanām. 

Pēc LPP/LC  līdeŗa Aināra Šlesera 
iniciātīvas notika TP un LPP/LC 
pārstāvju tikšanās, kuŗā piedalījās 
arī TP vadītājs Andris Šķēle. Šlesers 
apgalvo, ka konsolidācijas procesi 
notiks ārpus partijām, un tā būs 
darba devēju konsolidācija, jo viņi 
vairs nevar stāvēt malā. Polītiķiem 
vajadzēs atteikties no partejiskām 
interesēm, būs jāveido liels polītis-
kais spēks.

Abi polītiskie spēki noskaņoti 
aktīvizēt sadarbību ar Darba devēju 
konfederāciju un kopīgi aizstāvēt 
uzņēmēju intereses. Zināms gan 
arī, ka LPP/LC un TP izrādījušas 
interesi veicināt  uzņēmējdarbības 
sakarus ar Krieviju, cerot saņemt 
no  teiktas vēlētāju daļas atbalstu Sa -
eimas vēlēšanās. Pašreizējie ap  tau    -
jas dati liecina, ka par TP gatavi 
balsot 3,5%, par LPP/LC – tikai 2% 
vēlētāju.    

Par 10. Saeimas vēlēšanām
Centrālā vēlēšanu komisija 

(CVK) paziņojusi, ka 10. Saeimas 
vēlēšanām, kuŗās vienu deputāta 
kandidātu varēs pieteikt tikai vienā 
vēlēšanu apgabalā, partijām būs jā -
piesaka kopumā divreiz vairāk kan-
didātu - 115, ja partija sarakstus ie -
sniegs visos piecos valsts vēlēšanu 
apgabalos. 9. Saeimas vēlēšanām 
tika iesniegti 19 kandidātu saraksti, 
kuŗos bija iekļauti 1024 deputātu 
kandidāti. Līdz ar to vidējais kan-
didātu skaits sarakstā bija 54 kan-
didāti.  9. Saeimas vēlēšanās bija 
tādi kandidātu saraksti, kuŗos bija 
pieteikts tikai viens kandidāts visos 
vēlēšanu apgabalos, piemēram, Mā -
ras zeme. Savukārt vislielākais pie-
teikto kandidātu skaits bija apvie-
nības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
sarakstā – 89.

Par deputātu kandidātu skaitu,  
ko varēs pieteikt 10. Saeimas vēlē-
šanām, šobrīd spēkā ir tas pats 
nosacījums, kas bija 2006. gada 
Saeimas vēlēšanās. Proti, kandidātu 
sarakstā pieteikto kandidātu skaits 
drīkst par trim kandidātiem pār-
sniegt vēlēšanu apgabalā ievēlēja  - 
mo deputātu skaitu.

Cik deputātu kandidātu būs 
jāievēlē katrā no pieciem vēlēšanu 
apgabaliem 10. Saeimas vēlēšanās, 
to CVK aprēķinās Saeimas vēlēša  -
nu likumā noteiktajā kārtībā - pro-
porcionāli vēlēšanu apgabala vē -
lētāju skaitam četrus mēnešus  
pirms vēlēšanu dienas - 1. jūnijā.

Atrasti Kārļa Ulmaņa 
dokumenti 

Pārskatot kāda Saeimas ēkas 

pagraba seifa saturu, tajā starp 90. 
gadu sākuma Augstākās padomes  
dokumentiem uzieta Latvijas Mi -
nis  tru prezidenta un pirmskaŗa 
vals  ts pēdējā vadītāja Kārļa Ulma  -
ņa diplomātiskā pase, kā arī vairā-
kas citas vēsturiskas liecības.

Vēsturnieki ir neizpratnē, kā va -
rēja gadīties, ka dokumenti 17 ga  -
dus nogulējuši aizmirstībā. Atrasta 
arī K. Ulmaņa kaŗaklausības aplie-
cība, kuŗā atzīmēts, ka tās īpaš  nieks 
skaitījies ‘’Studentu bataljona un 
Tanku diviziona kareivis’’, vairākas 
ar kaŗaklausību saistītas izziņas, 
dzimšanas apliecība, pāris zīmīšu   
u. c. Kāda izziņa liecina, ka Ulma  -
nis cerējis izceļot uz Šveici. 1940. 
gada 20. jūlijā izdota atļauja izvest 
no valsts 1000 ASV dolaru, trīs 
Latvijas Ārlietu ministrijas verbāl-
notas franču valodā ar lūgumu 
Lietuvas un Vācijas ārlietu resoram 
nelikt šķēršļus dokumenta uzrā dī-
tājam šķērsot valsti, Šveices valdī  -
bai – ļaut K. Ulmanim ieceļot. Vēl 
viens dokuments ir padomju oku-
pantu organizētās ‘’valdības’’ gal  - 
vas – Augusta Kirchenšteina 1940. 
gada 22. jūlijā pašrocīgi rakstīts 
lūgums Latvijas ģenerālkonsulam 
Šveicē palīdzēt K. Ulmanim ‘’iekār-
toties’’ cerētajā mītnes zemē. Mi -
nētie dokumenti liecina, ka gāztā 
valsts vadītāja izbraukšana uz    
Šveici kārtota lielā steigā un pē  -  
dējā brīdī. Protams, tas viss bija 

naīvums un maldi, jo Staļins ij ne -
taisījās nevienu no okupētās Lat-
vijas izlaist.

Viena zīmīte datēta ar 1941. gada 
22. februāri. Kā zināms, Kārlis Ul -
manis nomira Krasnovodskas cie-
tuma slimnīcā 1942. gada 20. sep-
tembrī un ir apbedīts Krasnovod- 
s kas cietuma kapsētā. Mūsdienās       
šī vieta atrodas Turkmēnistānā, 
Turk  mēnbašī pilsētā.

Nav zināms, kāds bijis dokumen-
tu ceļš uz Rīgu. Pirms tam tie 
glabājušies Krievijas Federācijas 
Drošības ministrijas, tagadējā Fe -
derālā drošības dienesta (FDD) 
archīvā. Nav izdevies atrast neko 
dokumentu pieņemšanas aktam 
līdzīgu. Nav pat skaidrs, kad tieši   
tie atgūti.

Katrā ziņā šie dokumenti kādā 
brīdī nonākuši starp AP sekretāra 
un vēlāk Latvijas vēstnieka Krie  - 
vijā un Lielbritanijā Imanta Dau -
diša papīriem. Pēc I. Daudiša nā  -  
ves 2002. gada aprīlī starp mazāk 
svarīgām lietām iejukušās vēstures 
liecības nonestas Saeimas pagrabā 
un noglabātas seifā, kur uzietas 
pagājušajā gadā. Nez vai kādreiz 
izdosies noskaidrot, kāpēc I. Dau-
dišs, kas parlamenta sekretāra ama-
tu ieņēma līdz pat 1997. gadam,  
nav šīs lietas nodevis arhīvā, bet   
par tām klusējis.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Publiskojot Vals ts 

prezidenta Valža 
Zat   lera paziņojumu 
par gatavību “doties 
uz Uzvaras dienas 
svinībām Maskavā”, 

portāls www.diena.lv ievadījis tek-
stu ar ļoti izteiksmī gu fotografiju, 
kuŗā LR prezidents redzams 
iegrimis smagās pārdomās, ar 
pierei piespies  -  tiem pirkstiem. 
Viņu patiešām nevar apskaust. 
Vēstures nasta ir smaga, ir par ko 
lauzīt galvu. “Zatlers: ir jāatsakās 
no revanša vēstures jautājumos” 
- preziden  ta paziņojumam dots 
šāds virs raksts. Tas savukārt 
daudziem ska  tītajiem/lasītājiem 
liek sa-raukt uzacis: revanšs, kāds 
re- vanšs? Revanšēties, atspēlēties 
- par ko? Gandrīz vai iznāk, ka 
taisnība ir “lielā austrumu kai-
miņa” varas vīriem, kuŗi apgalvo, 
ka baltieši “apstrīd Uzvaru”, un 
prezidents Zatlers aicina to 
neapstrīdēt, at  teikties no nez 
kāda “revanša”. 

Dīvaini. Valsts prezidents 9. 
maijā dosies uz Maskavu, “lai pa -
rādītu Latvijas briedumu”. Tātad 
iznāk, ka Latvijai jāpierāda, ka   
tā nav bērna prātā, nav aušīga?

Mūsdienu Latvijā, konstatē 

Ir par ko lauzīt galvu
Valsts prezidents, “lielākā sabied-
rības daļa kaŗa beigas piemin 
tāpat kā pārējās Eiropas valstis - 
8. maijā (..) Taču ir sabiedrības 
daļa, kas šo notikumu svin 9. 
mai  jā”, un nevajagot “sabiedrībai 
uzspiest kādu konkrētu vēstures 
koncepciju”. 

Tas nu ir vairāk nekā dīvaini. 
Tā “sabiedrības daļa”, kas 9. mai  -
jā pulcējas Pārdaugavā pie “līdz 
galam nenodrāztā zīmuļa” un 
pārējām monumenta skulptū-
rām, nebūt nesvin tik un tik ga -
dus pēc kaŗa beigām un piemin 
kritušos kaŗavīrus (šim nolūkam 
ir kapi), bet demonstrē savu spī-
tīgo solidāritāti ar Krievijas im -
periskajām ambīcijām, nicīgi 
no raidot tradicijas, kas ieviesu-
šās civīlizētajā pasaulē - tai Ei -
ropā, pie kuŗas pieder atjaunotā 
Latvija.

Valsts prezidents vēlas tuvināt 
“pašlaik būtiski atšķirīgus vie-
dokļus par smagiem un sarež-
ģītiem vēstures jautājumiem”.

Tā vien šķiet, ka visa tā lieta      
ir daudz prastāka, ka notiek kū -
dīšana pret Latviju un rupja,  
klaja iejaukšanās no ārpuses:    
12. februārī Rīgā ieradās kus-
tības Naši (Mūsējie) pārstāvis 

Marks Siriks, kuŗš no Maskavas 
atveda 65 tūkstošus t.s. Geor  - 
gija lentīšu - pa tūkstotim par 
katru gadu, kas pagājis kopš t.s. 
Lielās Uzvaras. Stacijas lauku  - 
mā viņš dāļāja šīs lentītes “rī -
dziniekiem un Latvijas galvas-
pilsētas viesiem”, kā teikts por  -
tālā www.ves.lv. Kas tie tādi Naši? 
Šo jauneklīgo lielkrievu šovinistu 
apvienība jau izpel nī jusies ne 
visai glaimojošo Putin jugend 
iesauku. Tie bija Naši, kas Latvijas 
vēstniecības priekšā dedzināja 
lelli filmas The Soviet Story 
radītāja Edvīna Šnores iz  skatā. 

Ir Krievijā tāds fonds Isto ri-
českaja pamjat (Vēsturiskā at -
miņa), ko vada Aleksandrs Dju-
kovs, kuŗš pats atzinies, ka viņam 
radusies vēlme nosist Edvīnu 
Šnori un aizdedzināt Latvijas 
vēstniecību, kad sāka skatīties 
filmu The Soviet Story.

Un tagad Djukova fonda pa -
spārnē iznākusi grāmata Latvi  -
jas vēsture: no Krievijas impe rijas 
līdz PSRS divos sējumos (metiens 
1000 eks.). Grāmatas autore ir 
Ludmila Vorobjova. Viņa atļā-
vusies visai dīvainus spriedumus: 
“1940. gada jūnija notikumi un 
Latvijas iestāša  -   nās (!) Padomju 

Savienībā bija iekšēji motīvēti (?) 
akti, ko no  teica toreizējais spēku 
samērs valstī” (t.i., Latvijā). 
Padomju Sa  vienība “šo procesu” 
ietekmēja, un tam bija svarīga 
loma, piemetina Vorobjova, bet 
izšķirīga šī loma kļuva tikai tāpēc, 
ka to “atbalstīja ievērojama 
Latvijas iedzīvotāju daļa”. 

Un vēl: sarkanarmijas operā-
cijas atbalstīja “nacionālās lat-
viešu divīzijas, latviešu partizā  -
ni, pagrīdnieki un vācu nacistus 
nīstošie iedzīvotāji, kuŗi nosar-
gāja savu izvēli, kas izdarīta 1940. 
gada notikumu laikā”. Kāda iz -
vēle ? 

Es labi atceros 1940. gada 14. 
un 15. jūlija piespiedu “vēlēša-
nas”, kur bija viens vienīgs t.s. 
darba tautas bloka saraksts. Mans 
tēvs teica: “Pamēģini tik neiet - 
taču jābūt ierakstam pasē, un to 
pārbaudīs...”

Un raugi, kā šīs vēlēšanas raks-
turo Ludmila Vorobjova: “Plaši 
pazīstamā pirmskaŗa balsošana, 
kuŗas rezultātā uzvarēja komū-
nistiskie līdeŗi Baltijas republi-
kās, nebūt nebija forma, kuŗā 
izpaudās padomju ekspansija.  
Šīs vēlēšanas atspoguļoja tālai  - 
ka Latvijas pilsoņu reālās no -

skaņas.” Nepārspējami! 
Pie reizes, ja jau runājam par 

vēsturi: tīmeklī uzdūros kādai 
antisemītiskai vietnei, kas reģis-
trēta Savienotajās Valstīs, un tur 
faksimilizdevumā lasāma bro-
šūra Totengraeber Russlands 
(Krievijas kaprači), ko sarakstījis 
Hitlera līdzgaitnieks Alfreds Ro -
zenbergs 1921. gadā, dzīvodams 
Rēvelē, t.i., Tallinā. Vācbaltietis 
Rozenbergs sašutis par “node-
vīgo” Angliju, jo “britu flote, kas 
sargāja Judeniča (baltgvardu 
ģenerāļa - F.G.) flangu un jau    
ap  šaudīja Kronštati, pamet krie-
vu ģenerāli un apšauda - kāds 
izsmiekls - vācu-krievu antiboļ-
še vistisko kaŗaspēku Rīgas pie-
vārtē”. Vardu sakot, Rozenbergs 
sašutis, jo britu flote palīdzējusi 
tikko dzimušajai Latvijai sakaut 
bermontiešus!

Tas bija tas pats Rozenbergs, 
kuŗam 1942. gada 15. maijā uz -
gavilēja Rīgas nedēļas izdevums 
Laikmets: “Lauki un pilsētas sveic 
Vadoņa dedzīgo līdzstrād nieku 
viņa pirmajā apciemoju  mā 
Ostlandē.”

Jā, ir par ko lauzīt galvu! 

Franks Gordons

Februāŗa trešā ne -
dēļa Latvijai nesusi 
labas vēstis no tālās 
Kanadas. Brāļi An -
dris un Juris Šici 
gandrīz, gandrīz tri -

umfēja kamaniņu braucienā (kā 
man patīk tas, ka mīļais vārdiņš 
„kamaniņas” tiek attiecināts uz 
aparātu, kas pa trasi traucas gan-
drīz vai sacīkšu auto ātrumā!)  
un palika ar sudraba medaļām, 
bet arī tas, protams, nav maz. 
Dažas dienas vēlāk līdzīgu veiks-
mi piedzīvoja skeletonists Mar-
tins Dukurs, arī viņam sudrabs, 
piedevām brālim Tomasam Du -
kuram – ceturtā vieta. Iespē  -
jams, turpmāk uz olimpiskām 
spēlēm vajadzētu sūtīt tikai brā  -
ļu duetus, jo viņiem veicas. 

Toties mūsu hokeja vienībai 
diemžēl nav veicies tikpat kā 
nemaz. Medaļām ne tuvu nav 
tikuši ne mūsu biatlonisti, ne 
vienīgais mūsu ātrslidotājs. Vēl 
gaidāmi bobslejisti – ak, nelaime, 
kas piemeklēja stūmēju Jāni Mi -
ņinu, kuŗš, ieradies Vankuverā, 
konstatēja, ka tieši tajā brīdī vi -
ņam nepieciešama aklās zarnas 
operācija! Šobrīd kad rakstu, 
Jānis ir atgriezies olimpiskajā   
cie matiņā, bet vēl nav skaidrs, 
vai viņš spēlēs varēs piedalīties. 
Turk  lāt Amerikā dzīvojošiem 
latviešiem kārtējo reizi nācās 
konstatēt, ka spēļu atklāšanas ce -
remonijas pārraidē, tieši Latvi  -
jas komandai ienākot stadionā, 
telesabiedrība kārtējo reizi no -
lēma rādīt reklāmu. Tas notiek 
tik bieži, ka gandrīz vai jāsāk 
domāt par sazvērestību. Vai arī  
tā ir cūcība uzņēmējdarbībā.

Nu, lūk, cik veikli teiktais ļauj 
pievērsties šīsnedēļas komen  -
tāra centrālajam tematam! Feb-
ruāŗa vidū Latvijas polītiskajā 

Par uzņēmējdarbību un (ne)godīgumu
vidē izskanēja savā ziņā inte-
resanta doma. Krievvalodīgajā 
laikrakstā Telegraf bija rakstīts, 
ka oktobrī paredzamajās Saei-
mas vēlēšanās kopēju kandidātu 
sarakstu varētu veidot Tautas 
partija (TP) un Latvijas pirmā 
partija/Latvijas ceļš (LPP/LC). 
Partiju vadītāji pēc tam atzina,  
ka oficiālu sarunu par šādu jau-
tājumu nav bijis, taču starp   
abām partijām nekādu nozīmī  -
gu ideoloģisku pretrunu neesot. 
It īpaši tas attiecas uz biznesu. 
Tieši šīs divas partijas šajā 
priekšvēlēšanu gadā visaktīvāk ir 
centušās nodrošināt nodokļu sa -
mazināšanu, lai gan starptautis-
kajiem aizdevējiem ir solīts, ka 
nodokļi netiks samazināti, jo 
Lat  vijai arī šogad būs krietni jā -
sašaurina valsts budžets, kā arī 
jādomā par visnotaļ drīz at -
maksājamām no aizdevējiem 
saņemtām milzīgām naudas 
sum  mām. Īpaši rosīgas abas par-
tijas ir bijušas jautājumā par 
pievienotās vērtības nodokļa sa -
mazināšanu tūrisma jomā, kon-
krēti – viesnīcām. Protams, var 
jautāt, kāpēc tieši tūrismam un 
viesnīcām un ne, piemēram, grā-
matām vai pārtikai, taču atbil  -  
de nav tālu jāmeklē – tūrisms ir 
viens no LPP/LC vadītāja Aināra 
Šlesera jājamzirdziņiem, tieši 
viņa aprūpēta ir miljonus tērē-
jošā Live Rīga tūrisma veicinā-
šanas kampaņa.

Tieši tam uzmanīgi būtu jā -
dara visi vēlētāji, kuŗi raugās      
uz iespējamu TP/LPP/LC trīs vie-
nību. Var jau teikt, ka valsts at -
balsts uzņēmējdarbībai ir pat    
ļoti svarīgs, jo nekur citur taut-
saimniecības izaugsme nevar 
sāk  ties. Latvijas vadošais bizne  -
sa laikraksts Dienas bizness vai 
katru dienu brēc, ka nav ekspor -

ta atbalsta programmu, nav kon-
krētu plānu biznesa attīstībai. 
Nav, nav, nav.

Taču vai TP un LPP/LC būtu 
tieši tās partijas, kuŗām šis pro-
cess uzticams tālāk? Nelaime ir 
tā, ka it īpaši LPP gadījumā no -
darbošanās biznesa laukā ir no -
tikusi bez jebkādas cieņas pret 
tādiem jēdzieniem kā tiesis  -
kums. Šlesers, kā visi zinām, ir 
„savējo” būšanas vislielākais ka -
rognesējs, nesarkdams viņš dažā-
dos amatos bīda savus draugus, 
paziņas un drauģeļus. Bezgala 
plātīgs arī viņš ir – pašvaldību 
priekšvēlēšanu laikā Šlesers ba -
zūnēja, ka Rīgā nodrošināšot 50 
tūkstošus darba vietu. Kopš vē -
lēšanām gads vēl gan nav pagājis, 
taču, pirmkārt, darba vietas nav 
radītas nekādas (vienīgi minē  -
tais Live Rīga projekts, kuŗā „sa -
vējie” ar Latvijas aviosabiedrības 
airBaltic šefu Bertoltu Fliku 
priekš  galā tika pie gana labiem 
amatiem), un, otrkārt, Šlesers jau 
met kāras acis Ministru kabine   -
ta virzienā. Nemiera gars, fiksas 
idejas nāk cita pēc citas, bet ar to 
piepildīšanu vienmēr tā ir, kā ir. 
Vai, pareizāk sakot, kā nav, tā nav.

Savukārt TP ir partija, kas 
mūslaiku vēsturē pat ļoti uzska-
tāmi ir demonstrējusi pārliecī  -
bu, ka valsts ir tās partijas pri vāt-
īpašums, kuŗai ir izdevies tikt  
pie varas. Partijas dibinātāja An -
dŗa Šķēles roka stiepjas ļoti dau-
dzos biznesa virzienos, it īpaši 
vēja enerģijas izmantošanā un 
atkritumu apsaimniekošanā. 
Mū  su valstī joprojām pazīšanās 
ar varenajiem var būt izšķirīgi 
svarīga, lai tiktu klāt pie siles. 
Joprojām, starp citu, mūsu valstī 
Valsts kontrole citā pēc cita at  -
rod pārkāpumus valsts vai pa  š-
valdību projektos, kuŗos Korup-

cijas novēršanas un apkaŗoša  - 
nas birojam (KNAB) darba ne -
trūkst, kuŗos joprojām pietieka-
mi bieži projektu „konkursi” ir 
domāti tikai un vienīgi vienam 
uzņēmumam, un nereti izrādās, 
ka arī tas ir piesaistīts polītikas 
smagsvariem. Šie nudien nav 
cilvēki, kuŗiem vajadzētu uzticēt 
valsts tautsaimniecības sakār-
tošanu, jo viņu veikumā tā no -
teikti būtu „sakārtošana” pašiem 
un pašu biedriem par labu, bet 
citi lai zīž īkšķi.

Tiesa, Tautas partijai šajā ziņā 
ir visai ievērojama problēma, 
proti – Šleseram nav absolūti ne -
kādu citu polītikas principu kā 
spēja šeptēties, un tā nu ir sanācis, 
ka viņa vadītajam LPP/LC viscie-
šākās attiecības valstī ir ar par  ti  -
ju Saskaņas centrs – to pašu, kuŗa 
noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Krievijas diktātora veidoto Vie-
notās Krievijas partiju. Tautas 
par  tija vēsturiski ir centusies sevi 
prezentēt kā dikti tautisku par-
tiju, pārmērīga čomošanās ar po -
līt  organizāciju, kuŗa uz Eiropas 
Parlamentu nosūtījusi par valsts 
nodevību notiesāto Rubiku un 
kuŗas pārstāvis Rīgas domes 
priekš sēža amatā Ušakovs katē-
goriski atsakās atzīt, ka Latvijas 
50 gadus ilgusī okupācija ir bijusi 
okupācija, – nu, tas it kā latvis-
kam tautiskumam nepiestāv. Ja 
tomēr ciešas saites tiks izveido-
tas, tas skaidri apliecinās, ka pie-
kļūšana pie siles ir svarīgāka par 
jebko citu.

Konsolidācija polītikā nav ne -
kas slikts, Latvijā sensenis ir bijis 
pārāk daudz polītisku partiju. 
Taču, ja konsolidācija notiek tikai 
merkantilu mērķu labad, ja tās 
pamatā ir vēlme ignorēt absolūti 
visu, kas saistās ar go  dīgumu un 
tiesiskumu, tad tāda konsolidā  -

cija mums nav vaja dzīga. Pie-
tie kami slikta jau ir ap  ziņa, ka 
kād reizējā varas par tija Latvijas 
ceļš ir kļuvusi par polītisku 
prostitūtu. Manis vadī tā radio 
raidījumā pēdējo pāris nedēļu 
laikā gan kādreizējais valdības 
vadītājs An  dris Bērziņš, gan 
kādreizējā kul tūras ministre 
Kārina Pētersone noliedza, ka 
bū   tu zinājuši par notikumu, kad 
ar dažiem LPP polītiķiem cieši 
saistītā sekta Jau nā paaudze 
pērn jūnijā dedzināja grāmatas, 
to  starp Jaunsudrabiņa „Balto 
grā matu” un Mārtiņa Zand  - 
  berga „Mār  tiņa dziesmu grāma-
tu”, jo tās neesot pietiekami 
„kristīgas”. Tā kā šis gadījums  
stipri atgādi nāja dažus notiku-
mus ne pārāk senā vēsturē, grā-
matu dedzi nā šana saistīja pat    
ļoti   daudz uzma nības, bet Bēr-
ziņš un Pētersone, raugiet, neko 
par  to nav dzir dē juši!

Uzņēmējdarbībai nav obligāti 
jābūt negodīgai. Pasaulē ir pie-
tie kami daudz valstu, kuŗās uz -
ņē mējiem nav savā grāmatvedī-
bā jāparedz konkrēta summa 
kukuļ došanai. Kuŗās starp polī-
tiku un biznesu nav necaurska-
tāmu sai  -šu. Kuŗās cilvēki, nonā-
kuši polī tikā, nekļūst stāvus 
bagāti. Kuŗās svarīgs ir profe sio-
nālisms un ne  vis tas, cik cieši 
kāds ir vai nav saistīts ar polīti -
kas smagsvariem. Pie mums ir 
citādi, mūsu valsts joprojām ir 
banānu republika ar milzīgi ko -
rumpētu vidi. Lai Dievs pasarga 
no iespējas, ka pēc nā  kamajām 
vēlēšanām mums būtu valdība, 
kas ievieš Šlesera „prin cipus” 
taut    saimniecībā un vienlaikus 
met pārāk kāras acis Krie vijas 
virzienā! Vēlētāji – vai mēs  to 
pieļausim?

Kārlis Streips



LAIKS 112010. ga da 27. februāris – 5.  marts

Laikā, kad ziema ar pavasari 
cīkstās, kad sniega pamatīgais 
klājums, saules staru sildīts, sāk 
plakt, dzimšanas dienu Kanadā 
svin latviešu trimdas sabiedrībā 
pazīstamā un cienītā Ingrīda 
Vīksna. Šogad dzejniecei un pro-
zas grāmatu autorei, žurnālistei  
un laikraksta Latvija Amerikā 
redaktorei aprit nozīmīgā de -
viņdesmitā gadskārta. Pati jubi   lā-
re reiz atzinusi, ka neesot daudz-
rakstītāja, tomēr domājot, jūtot  
un rakstot tikai latviski. Viņas 
astoņas grāmatas tomēr ir būtisks 
ieguldījums latviešu trimdas lite-
rātūras pūrā. Tāpat viņa rosīgi un 
aktīvi piedalās latviskās dzīves 
organizēšanā, rakstnieku vakaru 
rīkošanā (vēl pagājušajā gadā or -
ga  nizējusi Rakstnieku cēlienu 
Kanadas latviešu Dziesmu svēt-
kos), jo „ latviešu valoda ir mana 
sirdslieta, pirmā un lielā mīlestī  -
ba, par ko es gribētu gādāt”. At -
minoties tikšanos 2003. gadā Rie-
tumkrasta Dziesmu svētku Rakst-
nieku cēliena laikā Sanfrancisko, 
sūtu gavilniecei siltus un sirsnī  -
gus sveicienus no dzimtās zemes. 

Ingrīda Vīksna, īstajā vārdā 
Reneslāce (prec. Fogele), dzimusi 
1920. gada 10. martā Rīgā, tur 
augusi un skolojusies, dzīvojusi 
Ausekļa ielas 4. namā, bet vasaras 
vadījusi tēvoča mājās Sesavas pa -
gasta Ķirkučos, kur iepazīta lau   -
ku ikdiena un darbi. Ķirkuči ir 
Ingrīdas sentēvu mājas, kur 18. gs. 
saimniekojuši Reneslāči. Aizstei-
dzo ties gadu desmitus tālāk, jā  -
teic, ka 1992. gadā rakstniece par 
manuskriptu „Poēma par Ķirku-
čiem” ieguva Goppera fonda bal-
vu. Vielu autore bija smēlusi Se -
savas baznīcas grāmatās un dzim-
tas nostāstos (poēma ar nosauku-
mu „Teiksma par Ķirkučiem” ie -
kļauta krājumā „Kad jāsadeg”). 
Ingrīda mācījusies Valža Zālīša 
pamatskolā un II Rīgas pilsētas 
ģimnazijā, 1938. gadā uzsāktas 
baltu filoloģijas studijas Latvijas 
Universitātē, bet tās palika nepa-
beigtas, studiju laikā pievienoju-
sies korporācijai Imeria, strādā  -
jusi par korrektori grāmatu ap -
gādā „Zelta Ābele”.

Ingrīda Vīksna augusi un iz -
glītojusies brīvajā Latvijā, tās piln-
asinīgākajos gados, kad būtiska 
nozīme bija latviskai kultūrai, 
tēvzemes un tautas mīlestībai.     
Šīs vērtības viņai nākušas līdzi 
svešumā, kļūstot par dzīves pie-
pildījumu – veidot latvisku trim-
das kultūras dzīvi. Cauri paau-
dzēm un laiku griežiem. Pašu un 
nākamības vārdā. „Esmu piedzi-
musi tās paaudzes laikā, kuŗa 
piedzīvoja lepnos Latvijas brīvības 
gadus un, posta dienās svešuma 
ceļā aizejot, uz saviem pleciem 
līdz aiznesa Latvijas saules dienu 
dzintaraino spožumu.”

1938. gada rudenī Ingrīda Vīks-
na ar dažiem prozas darbiem ie -
radusies laikraksta Tēvijas Sargs 
redakcijā pie Viļa Cedriņa un, 
viņa mudināta, pieņēmusi pseu-
donimu „Vīksna”, jo Ķirkučos 
augusi skaista vīksna. Pēc pirma-
jiem dzejoļiem vidusskolas žur-
nālā Urdziņa 1938. gads uzlū ko-
jams par Ingrīdas Vīksnas literā  -
rās darbības sākumu. 1940. gadā 

 „.. ticu, ka cilvēks var rakstīt tikai tai valodā, 
kuŗu viņš jūt savās asinīs”

Ingrīdai Vīksnai – 90

viņa publicējās laikrakstā Tēvijas 
Sargs, Brīvā Zeme pielikumā, 
1941. gadā laikrakstā Daugavas 
Vēstnesis publicējusi apceres par 
Zinaīdu Lazdu, Zentu Mauriņu 
un recenziju par Daugavpils teātrī 
iestudētajām Mārtiņa Zīverta 
„Minchauzena precībām”, vācu 
okupācijas laikā rakstījusi žurnā  -
lā Laikmets par teātri un filmām, 
tā pamazām uzkrājot pieredzi,  
kas bija noderīga turpmākajos 
sve   šuma gados. 1943. gada sāku-
mā ar nosaukumu „Rūgtais  
prieks” Ernesta Kreišmaņa izdev-
niecībā iznāk dzejoļu krājums.  
Tas bija romantisks un jaunības 
ciešanu pārpilns laiks, kas arī 
patvēries tālaika liriskajās no -
skaņās, tā ir mīlestības dzeja. „Vie-
nās ciešanās, patiesības meklē  -
šanā un noliegšanā. Toreiz es vēl 
ļoti ievēroju dzejas klasiskās for-
mas. [..] Tagad rakstu daudz brī-
vākā ritmā,” arī tematika un no -
skaņas turpmākajos svešuma 
dzejoļu krājumos mainās. 

Drāmatiskajā 1944. gada noga  -
lē un 1945. gada pirmajos mēne-
šos jaunā dzejniece dzīvoja Kur-
zemē, kur vēl bija patvērušās cerī-
bas par savu valsti. 1945. gada 
martā viņa iekāpa vienā no pēdē-
jām bēgļu laivām, kas devās bīsta-
majā ceļā pāri jūrai uz Zviedriju, 
uz Gotlandi. Kurzemes smagais 
laiks un ceļš pāri jūrai iemūžināti 
romānā „Mums jābrien jūrā” 
(1951, atk. Latvijā 1994), kur do -
kumentāls aculiecinieka vēstī  -
jums organiski savijies ar izdo  -
mu; rakstniece attēlo kaŗa izskaņu 
Kurzemē, Jelgavas nopostīšanu un 
bēgšanu uz Zviedriju. Romāns 
iznāca laikā, kad autore pati jau 
bija ceļā uz Kanadu, kur dzīve 
atkal bija jāsāk no jauna. 

Ingrīda Vīksna pieder pie paau-
dzes, kuŗas jaunību pušu pārrāva 
aizbraukšana no Latvijas. Latvis  -
kā dzīve bija jāveido citā kultūr-
vidē, svešā zemē un citas valodas 
kontekstā. Pirmie septiņi gadi sve-
šumā aizritēja Stokholmā, Zvied-
rijā, kur nācās strādāt dažādus 
vienkāršus darbus, lai nopelnītu 
iztiku. Te viņa bijusi arī latviešu 
laikraksta Latvju Vārds redaktore. 
Zviedrijā ar advokātu Voldemāru 
Fogeli izveidota ģimene, tur pie-
dzimuši dēli Uldis un Egils, bet 
vēlāk Kanadā meita Aija. Pēc 
Zviedrijas laika 1951. gadā aizsā-
kās Kanadas laiks, kas turpinās vēl 
joprojām. Ar 31. numuru Ingrīda 
Vīksna kļuva par Kanadas lat  -
viešu laikraksta Latvija Amerikā 

re  daktori. „Rītos no septiņiem līdz 
deviņiem skrēju ar slotu tīrīt     
kāda apgāda telpas, bet deviņos 
devos uz redakciju un tad biju 
varena redaktore.” Viņai ļoti gri-
bē  jās izveidot interesantu lite  -   
rāro daļu, tomēr trūka rakstītāju. 
Tolaik viņa dzīvoja DV namā, kur 
atradās arī laikraksta redakcija, 
un, vēl pirms kļuva par redaktori, 
devās palīgos Hugo Vītolam un 
Angelikai Gailītei.

Pēc kursu beigšanas Ingrīda 
Vīksna ieguva bibliotēkāres asis-
tentes darbu Toronto Publiskajā 
bibliotēkā un tur nostrādāja 22 ga -
dus, 1985. gadā pensionējās un 
kādu laiku veltīja tikai rakstniecī-
bai, sarakstot romānu „Nams kal-
na galā” (1993, PBLA Kultūras 
fonda balva). Pēc redaktora Alek-
s andra Kundrāta nāves Ingrīda 
Vīksna 1993. gadā atkal atgriezās 
laikraksta vadībā un arī patlaban 
ir laikraksta galvenā redaktore. Vi -
ņas raksti periodikā ir asprātīgi, 
bieži ar humoristisku nokrāsu,   
bet literārie darbi pauž nopietnu 
savas zemes, tautas un valodas 
mīlestību. Reiz viņa teikusi: „Strā-
dāšu, cik ilgi varēšu, un, kad       
man būs 90, aiziešu ātrā atva-
ļinājumā.”

Trimdas gados tapusī dzeja at -
klājas krājumos „Es saku paldies” 
(1955), „Un gājiens neapstājas” 
(1968), „Neviens mūs nedzird” 
(1984, PBLA Kultūras fonda 
balva) un „Kad jāsadeg” (2000). 
Savukārt Kanadas latviešu nacio-
nālās apvienības Kultūras no  za  -
res 1973. gada izsludinātās sacen-
sības ietekmē tapusi poēma pie  -
cos dziedājumos par zviedru iz -
dotajiem latviešu leģionāriem lat-
viešu un angļu valodā „Piecas 
naktis”(1976) (tulkojis dzejnieces 
dēls Uldis Fogelis), kuŗā spilgti 
paustas nacionālās un ētiskās vēr-
tības, tēlots drāmatiskais bēgļu 
ceļš ar laivām uz Zviedriju, re- 
f leksijas par dzīves jēgu un vērtī  -
bu, vientuļnieka pārdzīvojumi, 
pa   ļaušanās uz Dievu un traģis  -
kais leģionāru liktenis. „Daba man 
ir tikai fons, uz kuŗa parādās 
cilvēks. Tikai simbols, kas palīdz 
izteikt pārdzīvojumu, jo bez cil-
vēka nav ne debesu, ne zemes...” 
Pirmajos svešumā tapušajos dze-
joļos jo spēcīgs ir ceļinieka un 
klaidoņa motīvs, arī ceļa motīvs, 
vēstījums par cilvēku bez mājām, 
kuŗa mūžs šķirts divi daļās – „bij 
mājas – nu debess un ceļi. /// Pa 
tiem vēl sapņojot klīst tava sirds,  
// Līdz pretī nāks krēslaini veļi”.

Ingrīdas Vīksnas dzeja pauž 
pateicību par visu, ko piešķīris 
Dievs, dzejā iezīmējas dzejnieces 
dvēseles pārdzīvojumi, meklē  - 
j umi un atziņas. Reizumis tā ir    
uz iekšu vērsta dzeja, kur daba    
un dabas norises ir simboli, kas 
izteic pārdzīvojumu, spēcīgas ir 
ilgas pēc tuva cilvēka – lai nepa-
ietu viens otram gaŗām šajā „mē-
mo dvēseļu mežā”, nomāc vien-
tulība – „jo tad, kad esam vieni, / 
visi ceļi ir aizsniguši, / visas takas 
aizaugušas, / un upes sausas”, bet 
tad nāk mīlestība, jauna pasaule 
un cilvēks jūtas kā apburts ar 
svešuma gaismu un klusu pieskā-
rienu. Liriskais varonis allaž ielū-
kojas sevī, sevī meklē būtiskās 
atbildes, ko uzdod dzīve un laiks 
(zīmīgi, ka šis filozofisms iezīmē-
jās jau pirmajā krājumā „Rūgtais 
prieks”), viņš savās izjūtās nereti  
ir vientuļš un nesaprasts, viņu 
neviens nesadzird. 

Un šī individuālā vientulība 
nereti savijas ar nesaprastās vai 
nesadzirdētās tautas likteni; spē-
cīgs ir zudušās tēvzemes pārdzī-
vojums un sajūta, ka cilvēks atro-
das krustcelēs. Izkliedēti plašajā 
pasaulē, gadu gaŗumā latvieši sāk 
pagurt, meklēdami īsto ceļu – uz 
zaudētajām mājām, uz tēvzemi, 
uz sevi, bet atgriešanās mājās,   
kaut viesos, tomēr ir skumju un 
nereti vilšanās pilna, – „ai, mēs 
nezinājām, cik daudz mums vēl 
vajadzēs spēka!” un „mūsu dzīve 
aiztek, kā aiztek stundas smilšu 
pulkstenim”; laika jēdziens skatīts 
filozofiski, arī kā cilvēka mūžs      
ar savu galīgumu – „Laiks mūs ir 
izskalojis / dūmainā mijkrēšļa ma -
lā, / kur rīta skarbajā gaismā / jā -
sastop sevi”; ik brīdi nāk apjaus  -
ma par cilvēka dzīvi attiecībā pret 
mūžību, un galvenais ir nepazau-
dēt sevi. Ingrīdas Vīksnas cilvēks 
šajā pasaulē ir meklētājs, kas grib 
palikt nomodā par tiem, kuŗus 
mīl. Skan aicinājums nepalikt 
vienaldzīgam – ne pret savu, ne 
citu, ne savas tautas likteni, jo ik -
viens ir vajadzīgs savai tautai.    
Rūp valodas liktenis: "Vārds ie  -   
nāk tālumam pāri tuvumā pa -
runāties."

„Dāvana” (1953) ir vienīgais 
Ingrīdas Vīksnas stāstu un nove  -
ļu krājums; tajā tēlota cilvēka 
garīgās dzīves daudzveidība, arī 
slēpta traģika ikdienišķos atga-
dījumos. No sākotnējā Ziemsvēt-
ku stāstiņa, kas publicēts ar tādu 
pašu nosaukumu svētkos laik-
rakstā Laiks, pēc izdevēja Helmara 
Rudzīša ierosmes izauga romāns 
„Nams kalna galā” (1993), kuŗā 
tēlots trimdas laika posms, kad 
latvieši, izklīduši pa visu pasauli, 
sāka veidot daudzmaz normālu 
dzīvi. Romānā darbojas gan izdo-
māts personāžs, gan viegli sazī-
mējamas reālas personas – trauks-
mainais gleznotājs Jānis Džons 
Tīdemanis, kas lasītājiem jau bija 
pazīstams kā Anšlava Eglīša ro -
mānā „Homo novus” tēlotais Sa -
lutaurs. 

„Domāju par šo māju kalna 
galā, kāda ir celta tikai manās 
iedomās, gribējās pieskarties pa -
gātnei, pieminēt zināmu kultūr-
vēsturisku posmu, parādot, kā 
pulsēja, dzirkstīja latviešu iece-

ļotāju dzīve. [..] Laikā, kad bijām 
vēl jauni, lielu nodomu pilni strā-
dātāji, mīlētāji, cerētāji un – bieži 
vien – arī dzīrotāji...” Reāla šajā ro -
mānā ir Toronto pilsēta. Autore 
raksta par Toronto latviešiem,    
kas dzīvo kādā latviešu namā, 
strādā vienkāršus darbus, kaut 
Latvijā tiem bijuši labāki dzīves 
apstākļi, dažiem pat savs īpašums. 
Un reālas ir personas – gleznotājs 
Tīdemanis un viņa sieva Anas ta-
sija, kas iegriežas šajā namā – pa -
tērzēt, arī svešumā izjust Latviju. 
Gleznotājs pats gan labākajā no -
zīmē ir pasaules pilsonis. Ingrī  - 
das Vīksnas mīlestība tomēr pie-
der galvenokārt klusajiem, ne -
atlaidīgajiem savas dzīves veido-
tājiem, kuŗu sirdī mājo siltums, 
nesavtīga vēlme palīdzēt. Cilvēka 
dvēseles dzīve paliek latviska, lai 
kur arī viņš būtu.

Ingrīda Vīksna arī nedaudz 
tulkojusi, piemēram, Nila Saimo -
na „Trīs vakari Plazas viesnīcā”, 
Džibrāna dzejprozu „Pravietis” 
(1975), Roza „Pilnsapulce Čuči-
čingā” (iestudējis Mariss Vētra), 
rakstījusi eseju Omara Haijāma 
krājumam „Tā Kunga vīna dārzos” 
(1970). 2000. gadā rakstniece sa -
ņēma Ē. Raistera fonda balvu, 
viņa ir arī Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavaliere.
 Izej caur septiņām stikla sienām,
 izmaldies cauri septiņām spoguļu 

šķembām
 un meklē, meklē
 savu seju.

Ingrīda Vīksna vairākkārt vieso-
jusies Latvijā, bijusi Jūrkalnē, no 
kurienes aizsākās tālais svešuma 
ceļš. 2000. gadā satikās Reneslāči 
no visām pasaules malām. Tovasar 
rakstniecei skumji nācās atzīt: 
„Biju aizbraukusi uz Ķirkučiem, 
sirds nosāpēja – nav ne dzīvojamo 
māju, ne kūts, ne klēts, dārzs aiz-
audzis... Reneslāči visi ir prom.” 

„Man patīk darboties ap uzraks-
tīto vārdu – atrast īsto vārdu un 
vie tu tam,” teic Ingrīda Vīksna. 
Vē   lot arī turpmāk meklēt un at  -
rast īstos vārdus,

Inguna Daukste-Silasproģe

Ingrīda Vīksna

Ticība
Jūs sakāt – šis krūms nenes 
augļus,
Šis avots izkaltīs sauss,
Es ticu – krūms uzziedēs 
ziemā
Un avots padzerties ļaus.
 
Jūs sakāt – šais vārdos ir meli,
Šai sejā ļaumums un vilts.
Es jūtu – ir asaru vilnis
Šos plakstus skalojis silts.

Jūs sakāt – šim kokam gar 
saknēm
Mudž odžu perēklis baigs.
Par velti – tam zaļajos zaros
Plūst dzīvības strāvojums 
maigs.

(No krājuma 
„Es saku paldies”, 1955)
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(Nobeigums)

Kalnā atkārtojas kaut kas no 
trīspadsmitā februāŗa murgai  -
nās nakts redzējuma. Pie lazare-
tes nav vairs akmens kareivja ar 
pacelto karogu. Tāpat kā sapnī, 
lazaretes durvis ciet, pie tām ne -
kādu uzrakstu. Skatītas no tālie-
nes, abas ēkas kāpņu veida fron-
tonu dēļ šķita līdzīgas kā dvīņu 
māsas; tuvums atklāj atšķirības. 
Mūzeja ēka - taisnstūŗa kārba ar 
greznāku fasādi, pirmā stāva lo -
giem pusloka ailas, otrajā, trešajā 
stāvā četrstūrainas. Lazarete cel-
ta T veidā; smagnējāka, nopiet-
nāka, augstiem astoņrūšu lo -
giem. Zāles lielie, gotiskie atgā-
dina baznīcu. Aiz slēgtajām ār -
dur  vīm noraidošs klusums.

Parkā, krietni atstatu no por-
tāla, uz augsta postamenta jauns 
kaŗavīrs ar bruņucepuri pieliek  -
tā galvā, plaukstām uz zobena 
spala. Postamenta malā Pirmā 
pasaules kaŗa gadskaitļi, aiz tiem 
uzvārdu rindas. Ivars vaicā, vai 
šis ir piemineklis, par kuŗu raks-
tīts manā romānā. Nē, tas bija 
cits un citā vietā – pie pašas ēkas, 
trīs četrus soļus no palīgārsta is -
tabas loga, kur šobrīd kanālizā-
cijas akas metalla vāks. Jā, tieši 
tajā vietā, kur vāks. To, kas par  -
kā, neatceros redzējusi. Varbūt 
tāpēc, ka tas ir atstatu un tam ap -
kārt koki. Vēlīnajā rudenī, kad 
at   braucām, tie gan jau bija 
kaili…

Jāiegriežas mūzejā, gan jau 
kāds zinās, kas noticis ar īsto 
pieminekli… 

Ivara Magazeiņa vācu valoda  
ir perfekta. Runājot ar mūzej nie-
cēm, pat skaņu r viņš izgārdz kā 
īsts vācietis. Mūzejnieces rausta 
plecus. Kareivis ar karogu? Pirmā 
dzirdēšana! Un mūzejā nekad 
nav bijusi lazarete, kā apgalvo 
vie  si. Abas ēkas celtas deviņ pads-
mitā gadsimta septiņdesmitajos 
gados, un šajā allaž atradies tikai 
un vienīgi mūzejs, nosaukts tā 
cēlēja un mūzeja dibinātāja, mē -
beļu fabrikanta vārdā – Heinrich-
Sauerman-Haus. Lazarete bijusi 

tajā otrajā, bet pēckaŗa gados tur 
atvērta mācību iestāde. Vai at  jau-
nota Muitas skola? Nē, parastā. 
Par kādreizējo Muitas skolu dar-
binieces nav pat dzirdējušas. 
Tagad tas nams iedēvēts Flens-
burgas mākslinieka, jūgendstila 
nodibinātāja Hansa Kristiansena 
vārdā, un tur iekārtots mākslas 
mūzejs. Ieeja no ēkas sāniem. 

 Iepretim nosūbējušai senatnī-
gi tērptas sievietes skulptūrai la -
zaretes galā uzradies slīps tiltiņš, 
kas stiepjas līdz loga vietā ielik-
tām durvīm. Apstājos pie skulp-
tūras, kam rokā zizlis, galvā tāda 
kā seno romiešu ķivere. Sveika, 
vecā meitene! Vai mani atceries? 
Atkalredzēšanās priekā grasos 
senajai paziņai paspiest roku, bet 
patinas aizmiglotās acis vienal-
dzīgā mierā raugās man pāri. 
Nav brīnums, ka neatceras, kopš 
tām dienām pagājis vesels cilvēka 
mūžs. Uz ēkas jumta malas tālu 
saredzams uzraksts: Hans-Chris-
tiansen-Haus. 

 Pirmo reizi ejot pāri kādam 
tiltiņam vai tiltam, kaut kas jā -

vēlas. Es vēlos, kaut durvis, ku -
ŗām tuvojamies, nebūtu slēgtas. 
Notiek, kā tam jānotiek, - vēlē-
jumies piepildās. Iekšpusē pa labi 
lete ar grāmatām, brošūrām, kar-
tēm, aiz letes divas darbinieces. 
Līdz mūzeja slēgšanai vairākas 
stundas, mēs pagūšot to izstaigāt, 

viņas bilst, bet mani ceļabiedri 
saka - nē. Mākslas mūzejs viņus 
īpaši nesaista, jo jāpagūst apska-
tīt pilsētu. Lauris netālu no vies-
nīcas redzējis divriteņu nomā-
tavu, un abi ar tēvu norunājuši 
rīt aizlaist pāri robežai līdz tuvā-
kajam dāņu ciematam; tad varēs 
teikt, ka bijuši arī Dānijā. Ivars 
mani aicina līdzi, bet man ar jau-
najiem divriteņiem, kam roku 
bremzes, pārslēdzami ātrumi, 
nav gadījies braukt, es būtu ceļa-
biedriem par kavēkli. Nākamās 
dienas rīta cēlienu gribu pavadīt 
savā lazaretē, ai, piedodiet, pār-
teicos - mākslas mūzejā.

Ivars apjautājas par nozudušo 
pieminekli – uz kurieni tas pār -
celts - un saņem atbildi, ka cita 
nav bijis; no laika gala tikai parkā 
redzamais, uz kuŗa Pirmajā pa -
saules kaŗā kritušo skolas au -
dzēkņu vārdi. Viena no darbi nie-
cēm pat piezvana savam priekš -
niekam un vēl kādam zinātājam, 
bet atbilde tā pati: ēkas priekšā 
vienmēr atradies piemineklis, 
kuŗš joprojām tur stāv. Cita nav 

bijis. Es tomēr skaidri atceros     
to otru, pavisam skaidri atceros. 

 Laiks kļuvis citāds 
Marienberga pakājē iegrieža-

mies šaurajā, īsajā Svētā gara ie -
liņā, kas nodēvēta par eju – Hei-
ligengeistgang. Ieliņas vienā galā 
katoļu dievnams, otrā – veca lu -

te  rāņu baznīciņa. Prātā četr  - 
 des mit ceturtā gada Ziemassvēt-
ku vakars. Ejot uz lazareti, no 
kato  ļu dievnama izdzirdu ska-
nam Franča Grūbera nemirstīgo 
dzies   mu Stille Nacht, heilige 
Nacht…. Atvērusi baznīcas dur-
vis, netiku tālāk par slieksni, jo 
priekšā ciešas kaŗavīru rindas. 
Ziemas šineļos, atsegtām galvām. 
Dziedāja vienbalsīgi, bez mūzi-
kāla pavadījuma. Paklusi un sa -
skanīgi. Mūsu lazaretes mansar-
dā bija lielas, par cellēm dēvētas 
palātas, uz kurieni no zemāka-
jiem stāviem pārcēla jau apār stē-
tos. Tiem bija atļauts iziet pilsē  -
tā. Varbūt tie bija viņi un vi  ņiem 
līdzīgie no citām slimnīcām. 
Mū su lazaretes zālē bija pare-
dzēts eglītes vakars ar uzvedumu 

un svētku mielastu, bet veselākie 
vīri, pirms tā iegriezušies diev-
namā, dziedāja par kluso nakti. 
Bet varbūt tie bija kareivji no 
kādas pilsētā izvietotas kaŗaspē-
ka rezerves daļas; tikai maz ti -
cams, ka viņus kāds vestu uz 
dievnamu… 

Šai baznīcai pēc tam ik dienas 
nācās iet gaŗām, bet atvērt dur   -
vis necēlās roka. Likās - telpas 
tukšumā izplēnēs tās izjūtas, kas 
atdzīvojas, atceroties dziedošos 
vīrus, no kuŗiem dažam tas var-
būt bija pēdējais svētvakars. Pēc 
izrakstīšanas no lazaretes tiem, 
kuŗus kaŗš vēl nebija paguvis 
neglābjami sakropļot, nācās do -
ties atpakaļ uz kaujas lauku.

Visā manā skolas laikā nekur 
neparādījās ne mazākā Hitlera 
Jaunās Eiropas vai nacionāl soci-
ā   l  isma propaganda. Kaŗš bija 
kaut kas kaut kur tālu prom no 
mums, par ko nerunāja. Kad 
pui  ši brīvstundā pārrunāja gai-
dāmo iesaukšanu armijā, vienam 
bija sapnis būt par iznīcinātāju 
lidotāju, cits nolēmis būt tan-
kists. Neviens nesapņoja par na -
baga infanteriju.

Vācu vēstures stundā mūsu ga -
da temats bija pilnīgi pretējs 
Hitlera Jaunai Eiropai. Mēs ļoti 
nopietni studējām Bismarka 
polītiku laikā, kad viņš bija Vāci-
ju vienā valstī apvienojis un no -
drošināja tai mieru un stabili  -
tāti, iesaistot apkārtējās lielval-
stis savstarpējos neuzbrukšanas 
paktos. Ko vēlāk Hitlera priekš-
tecis Vilhelms II ātri iznīcināja. 

Ģeografijas skolotājs katru 
stundu sāka, pats uz tāfeles uz -
zīmējot attiecīgo karti. Uzzīmēja 
upju sistēmu, ap upēm  sarindoja 
kalnus, tad iezīmēja pilsētas, pēc 
tam pārgāja pie dabas bagātī -
bām, vēstures u.c. Vēstures sko-

lotājs man aizdeva savu grāmatu. 
Ģeografijas skolotājs atdeva man 
savu skolas atlantu.

Tīri daudz dabūju piestrādāt   
ar angļu valodu, jo ar to viņi bija 
man tālu priekšā. Ļoti uzcītīgi 
mācījāmies angļu valodu, kamēr 
kaut kur pāri mūsu galvām rūca 
tālumā bumbvedēji, dienā ame-
rikāņi, naktī – angļi ceļā uz Berlī-
nes bombardēšanu. 

Stundas diezgan bieži iztrau-
cēja gaisa uzbrukumu sirēnas. 
Puikas vienmēr priecājās par 
stundas izjaukšanu. Patvertne 
bija turpat skolas pagrabos. Bet 
vairākums puišu izklīda ātri ap -
kārt pa pilsētu uz citām viņiem 
zināmām vietām, kas bija inte-
resantāk. Ja laimējās, ka trauks-
me ieilga un nebija vērts skolu 
atsākt, tad visi agrāk tika mājās. 

Vismāra bija smagi cietusi 
1942. gadā vienā no pirmajiem 
angļu gaisa lieluzbrukumiem. Bet 
tā jau bija tāla pagātne, un tagad 
sabiedrotiem bija svarīgā ki mēr-
ķi. Vismārā viss bija mierīgi.

Vismārā tajā ziemā ir dzīvo  -
jusi maza meitenīte Vaira Vīķe. 

Grāmatā par viņu raksta, ka 
Vismāra tikusi bombardēta rē -
gulāri, nakts sekojusi naktij. Tā 
nebija visu ziemu, jo katru dienu 
es tur rēgulāri braucu uz skolu. 
Bet tas gan droši, ka ik nakti bija 
trauksme. Arī mēs Neiklosterā 
katru nakti klausījāmies tālo 
bumbvedēju dunēšanu gaisā. Un 
viņiem tad katru nakti bija jā -
dodas uz patvertnēm šā vai tā. 

Manas mammas kabatas ka -
len dārā no 1944. gada atradu 
starp daudzām piezīmēm un ad -
resēm vienu: Dankvart 30. Eglij-
Hermanovics. Vairas patēvs bija 
Hermanovičs. Nedomāju, ka 
mamma viņus pazina, bet kaut 
kā viņu adrese ir tikusi iedota.

Vienu dienu puišiem bija iz -
nācis  piedzīvojums pilsētā, satie-
kot kādus amerikāņu kaŗagūs-
tekņus. Bija dabūjuši ar tiem pa -
runāties. Viens bijis no Čikāgas. 
Klausījos, kā stāstīja, – gangsters, 
rackets. Par gangsteriem arī biju 
dzirdējis, bet raķetes zināju tikai 
tādas, ko šauj gaisā, un tādas, ar 
ko tenisu spēlē. 

Klases aizmugurē pret sienu 

stāvēja Hitlera metalla biste. 
Nezinu, kam par godu, zēni to 
kādu dienu bija izrotājuši, uz -
likuši galvā hūtīti un ap kaklu 
apsējuši šalli. Biju tīri nobijies, 
nu būs kādam ziepes. Ienāca 
Bur  meisters, noblisināja baltu 
aci uz klasi un pavēlēja tūlīt to 
visu nokopt, bet vairāk ne vār  - 
da netika teikts un nekādu mo -
rāli mums nelasīja. Puikas paliek 
puikas, to viņi saprata. Varētu 
bijis uz Hitlera dzimšanas dienu.

Kad 12. aprīlī bija pēkšņi miris 
Amerikas prezidents Ruzvelts, 
klasē un arī visā apkārtnē valdīja 
pacilāts satraukums. Ribentrops 
ir rakstījis, ka arī Hitlers bijis 
„sep tītās debesīs”. Grūti saprast, 
kāpēc tad varēja likties, ka nu 
uzreiz viens ienaidnieks mazāk. 
Paša galīgā sabrukuma priekšā 
Hitlers un Vācija gribēja cerēt uz 
brīnumiem.

Nekāds brīnums nenāca. Vienu 
nakti mēs klausījāmies, ka bom-
bardē Vismāru. Arī tālu blāzmu 
tur varēja redzēt. No rīta braucu 
atkal ar savu vilcienu uz skolu. 
Vairas Vīķes grāmatā rakstīts, ka 

tas bijis Jurģu naktī, kad sagrauta 
Marijas baznīca, tātad naktī uz 
pirmdienu, 23. aprīli.

Apstaigāju pilsētu. Cietusi bija 
Marienkirche, papostīts arī citur. 
Pie kaŗa postījumiem bijām jau 
pieraduši. 

Skola nebija cietusi, bet man 
paziņoja, ka skolas gads tagad 
beidzies un tā ir slēgta. Man iz -
sniedza apliecību par noieto tri-
mestri kopš Jaungada, datētu ar 
15. aprīli. Apliecība bija laba. 
Biju savu skolu izbaudījis. Šajos 
dažos mēnešos biju apguvis 
zināšanu vairāk nekā jebkad.

Priecīgu sirdi apņēmos aizso-
ļot visu ceļu atpakaļ uz Nei-
klosteru kājām. Bija skaists, sau-
lains pavasaŗa rīts. Man priekšā 
bija visa diena to darīt. Satiku 
ceļā vēl vienu zēnu, kas pašlaik 
nāca uz skolu. Kad pastāstīju,     
ka tā slēgta, viņš savā Plattdeutsch 
mēlē (lejasvācu dialekts –red.) 
iz   saucās: Dat man gaud! (Ak,  cik 
labi!)

Nemaz vēl nezināju, ka atkal 
gandrīz pienācis laiks doties tā -
lākās bēgļu gaitās.

Svētā Gara ieliņa ar katoļu baznīcas torni

Pie Ziemeļu vārtiem
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Otrā dienā pēc veiksmīga kon-
certa Rīgas Latviešu biedrībā,    
kad koŗi un orķestris atskaņoja 
komponista V. Baštika vokāli in -
strumentālos skaņdarbus diri   -
ģen ta Andreja Jansona vadībā, 
ma    estro bija pieteicis vizīti Edu-
arda Smiļģa Teātŗa mūzejā Pār-
dau ga vā.

Andrejs Jansons ieradās ar rū -
pīgi iepakotu saini padusē, viņš 
Teātŗa mūzejam bija atvedis dā -
vinājumu no Oļģerta Skultes, 
kom  ponistu Bruno un Ādolfa 
Skultes brāļa. Sūtījuma saturs bija 
trīs dekorāciju meti, ko darinājis 
skatuves gleznotājs Ēvalds Da -
jevskis 1947. gadā, gatavojoties 
Bruno Skultes operas „Vilkaču 
man tiniece” iecerētajam pirmuz-
vedumam Oldenburgas teātrī. 
Toreiz dažādu apstākļu dēļ pirm-

izrāde nenotika, un dekorāciju 
skices līdz ar komponistu aizce  -
ļoja uz Amerikas kontinentu.       
Šie trīs mākslas darbi uzbuŗ ope-
ras darbības vietas, tās notiku  -  
mu daudzveidīgās noskaņas, meti  
veidoti Dajevskim raksturīgā   
mo  numentālā stilā ar tautisku 
elementu akcentu un košu krās-
ziedu. Turpmāk tie papildinās   
Te  ātŗa mūzeja kollekciju.

Lai apstiprinātu svinīgā brīža 
svarīgumu, tika parakstīti oficiāli 
dokumenti par dāvinājuma sa -

Saņemts vērtīgs dāvinājums
ņem  šanu. Teātŗa mūzeja vadītāja 
Rita Rotkale Andrejam Jansonam 
pasniedza arī vēstuli, kas nodo-
dama Oļģertam Skultem. 

Vēstulē apliecināta cieņa Bruno 
Skultes un Ēvalda Dajevska talan-
tam un devumam latviešu kul  -
tūrā un izteikta pateicība par vēr-
tīgo dāvinājumu. Savukārt Latvi -
jas Kultūras akadēmijas rektors 
Jānis Siliņš gan dokumentu, gan 
vēstuli apstiprināja ar zīmogu. 
(Teātŗa mūzejs tagad darbojas 
Kultūras akadēmijas paspārnē.) 

Šai svinīgajā brīdī Teātŗa mū  -
zeja darbinieki uzklausīja Andreja 
Jansona stāstījumu par kompo-
nista un gleznotāja radošajām 
gaitām, par viņu likteņiem tālu   
no dzimtenes. Īpaši saviļņots ma -
estro Jansons stāstīja par operas 
„Vilkaču mantiniece” tapšanu, jo 

tieši šajās dienās ar Latvijas Nacio-
nālās operas vadību panākta vie-
nošanās par šī darba iestudēju   -
mu; pirmizrāde paredzēta nāka-
mā gada februārī. Tas notiks ar 
Latvijas Nacionālās operas ģildes 
ASV savāktajiem līdzekļiem. Vai-
rākus gadus tās dalībnieki mērķ-
tiecīgi darbojās, lai īstenotu dau-
dzu latviešu sapni – uz skatuves 
ieraudzīt latviešu oriģināloperas 
iestudējumu un ieklausīties lat-
viešu komponista skaņurakstā. 

Andrejs Jansons, savulaik pa -

beidzis autora iesākto operas 
in    strumentāciju, sagatavoja tās 
kon certiestudējumu Latvijas 
Nacio nā lajā operā 2005. gadā 
un ieska ņojumu tvartā. Nu ma -
estro Jan sonam būs lemta lai  -
me diriģēt operas pirmizrādi 
dzim  tenē.

Arī  Ēvalda Dajevska vārds Lat-
vijā nav svešs, kaut arī māksli-
nieks, kuŗa gaitas sākušās Liepājā 
pagājušā gadsimta 30. gadu bei-
gās, sava talanta ražīgākos gadus 
veltījis trimdas skatuvēm. Savu-
laik mākslinieks pats viesojies Lat-
vijā, apmeklējis Teātŗa mūzeju, 
kuŗa kollekcijā ir daudz viņa dar-
bu. Turklāt 1989. gadā šeit bija 
sarī  kota plaša Ēvalda Dajevska 
personālizstāde.

Kas to lai zina, kādā scēnogra-
fiskā ietērpā nākamgad tiks ie -
dzīvināts Bruno Skultes operas 
„Vilkaču mantinie ce”pirmiestu   -
dē jums uz Nacionālās operas ska-
tuves. Taču mākslinieka Ēvalda 
Da   j  evska skatījums uz drāmatis-
kajiem notikumiem Kurzemes 

lauku sētā apliecina personības 
vitālo spēku – viņš savu zaudēto 
dzimteni skatuves ietērpā atvei  - 
do spilgtu, kontrastainu un bez-
gala daiļu. To apliecina dekorā  -

ciju meti, ko Teātŗa mūzeja ļau  - 
dis saņēma ar pateicību un 
aizkustinājumu. Paldies dāvā tā-
jam!

Gundega Saulīte 

Teātŗa mūzeja vadītāja Rita Rotkale priecājas par vērtīgo papildinājumu Ēvalda Dajevska 
kollekcijai
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Andrejs Jansons labprāt kavējās atmiņās par komponistu 
Bruno Skulti un mākslinieku Ēvaldu Dajevski

Kaŗakalpu stāsti, sastādītāji 
Gu  nards Bērziņš un Edvīns Dai ga, 
redaktors Jānis Polis, izdevusi 
Kultūras biedrība „Harmonija” 
2009. g, 88 lpp.

„Sarkanie neonacisti atkal paceļ 
galvu,” raksta grāmatas sastādītāji 
pirmajā rakstā, bet redaktors sa  vā 
priekšvārdā tūlīt pēc tam lādas  
par „kompartiju un tās asins su-
ņiem”. Vēlāk pamanām Hitlera 
Vā cijas un PSRS nosaukšanu par 
„abiem plēsoņām” un brīdināju-
mu: „Mēs neko neesam aizmirsuši 
un sarkanajiem neliešiem nekad 
nepiedosim!”

Kāpēc tik spēcīgi vārdi turpat 
divdesmit gadus pēc PSRS sabru-
kuma un Latvijas neatkarības at -
jaunošanas? Lūk, tāpēc, ka Cēsu 
pusē dzīvojošie bijušie leģionāri, 
pret padomju varu vērsušies par-
tizāni un pēc Otrā pasaules kaŗa 
padomju organu visādi represētie 
nevar samierināties, ka pat pēc 
komūnisma aizslaucīšanas vēstu-
res mēslainē vēl arvien ir cilvēki – 

„Mans liktenis bija līdzīgs citiem”
visizteiktāk Latvijā dzīvojošo krie-
vu aprindās -, kas neatsakās no 
ko  mūnistu varas gados lietotās 
naida pilnās terminoloģijas, kas 
runāja par nacistu līdzskrējējiem, 
fašistu roklaižām un tā joprojām. 
Uz lamām mūsu grāmatas ļau  -  
dis atbild ar lamām pēc kā – tu- 
man, – tā – es – tev principa.

Savu īso kaŗa stāstu stāstītāji  
šajā grāmatā – un viņu ir kādi 
četrdesmit – nav ne ģeniāli rakst-
nieki, ne sabiedrībā labi pazīsta-
mas personības, ne kaŗā kādus 
se  višķus varoņdarbus pastrā dā-
jušie. Viņi kopumā ir vienkārši 
lauku ļaudis, kaŗa laikā jaunieši  
un tagad, ja vēl starp dzīvajiem (jo 
raksti vākti jau kopš 1992. gada!), 
tad sirmgalvji, kas - cits brīvprātīgi, 
cits spaidu kārtā – dienējuši vācu 
armijā. Viņi sevi neizceļ: viņu at -
miņu virsraksti ir drīzāk paze  -
mīgi un pieticīgi („Vienkārša zal-
dāta liktenis”, „Mans liktenis bija 
līdzīgs citiem”, „Vienkārša kaŗavīra 
stāsts”). 

Leģionāri uzsveŗ un atgādina 
allaž no jauna, ka viņi nav bijuši 
nekādi vācmīļi un ka ar īpašu 
azartu dziedājuši: „Mēs sitīsim 
tos utainos, pēc tam – tos zili 
pelēkos!” Ja kāds leģionā iestājās 
brīvprātīgi, tās bija vienīgi sekas 
padomju pastrādātajām šauša-
lībām t. s. Bai gajā gadā. Viss lie-
kas pateikts Cē  sīs dzīvojoša igau-
ņa atmiņu pir majos divos teiku-
mos: „1941. gadā krievi noslep-
kavoja manus vecā kus. Lai atrieb-
tu viņu nāvi, brīv prā tīgi iestā  jos 
vācu armijā.” 

Var jau vienam otram no mums 
nepatikt krājumā lasāmie asumi, 
un būs cilvēki, kas dotu priekšro-
ku, saturu nemainot, šo asumu 
nolīdzināšanai un vairāk „akadē-
miskai” pieejai, tomēr jāsaprot arī 
rakstītāji, sastādītāji un redak  - 
tors, kas pag. gs. 40. gados Latvijai 
labu vien gribēja, bet pat vēl jau-
najā gadsimtā dažkārt tiek zākāti 
un paliek nesaprasti. Skaidrs: līdz 
kamēr Padomju Savienības pēc-

tece Krievija savas 20. gadsimtā 
mazām kaimiņvalstīm  un to tau-
tām nodarītās pārestības nenožē-
los un par tām neatvainosies,  
tādas grāmatas, kāda ir Kaŗakal-
pu stāsti, būs vajadzīgas un ne -
varēs tikt atzītas citādi kā vien    
par simpatiskām.

Divas vietas grāmatā tomēr ir 
kļūmīgas un varēja labāk palikt 
nebijušas. Viena ir teikums 48. 
lappusē: „Ebrēju ārsti ar ieslo dzī-
ta  jiem apgājās kā ar lopiem.”    
Kon krētajā situācijā tas tā varēja 
būt un varēja arī nebūt, bet do  mā-
jošam lasītājam tūdaļ ienāk prātā 
jautājums, vai visi ārsti Donbasā 
bijuši ebrēji un vai viņu lopiskā 
izturēšanās izskaidrojama tieši     
ar to, ka viņi tādi bijuši. Tomēr 
ļau nākais ir tas, ka tad, ja nu vēl 
mūs dienās naidīgi spēki leģio nā-
riem piedēvē simpatizēšanu na -
cistiem, - nelaimīgais teikums, kas 
vērsts pret nacistu nīstajiem eb -
rējiem, iespēlējas tieši leģionāru 
apvainotāju rokās. 

Otra nožēlojamā vieta ir redak-
tora pierakstītā parinde 57. lap-
pusē: „Abrene (Jaunlatgale, Pie-
tālava) un Purvmala – apdzīvotas 
vietas Latvijas Republikas juridis-
kajā territorijā. Mūsdienu kolla-
borācionistu izdāļātas Krievijai.” 
Var, protams, lēmumu „atdot” 
Abre ni Krievijai uzskatīt par ne -
pareizu, kā to daļa labu latviešu 
patriotu dara, gluži kā citi ne ma -
zāk labi patrioti domā, ka šī 
atdošana nav bijusi novēršama un 
robežu jautājumu tajā brīdī va -
jadzējis sakārtot. Bet brīvas valsts 
demokratiski ievēlētas valdības 
nosaukšana par kollaborā cionis-
tiem ir stiprs pipars, te ir aiziets 
par tālu!

Glīti izdoto grāmatu rotā seši 
krāsu foto attēli un pieci patriotis-
ki dzejoļi. Ka padomju laiks savu 
ietekmi atstājis pat uz patriotiem, 
rāda Dieva vārda rakstīšana vienā 
no dzejoļiem ar mazo d, bet 
dzimtenes – ar lielo!

Eduards Silkalns       

Kultūras akadēmijas rektors, prof. Jānis Siliņš ar Andreju 
Jansonu pārrunā kultūras vēstures problēmas
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23. februāris
 komerckurss

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 2,50 0,30 1,20

90-119 3 3,50 0,40 1,40
180-209 6 5,00 0,75 1,50
270-299 9 5,25 0,85 1,65
367-395 12 5,50 1,00 1,75

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

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

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 16.01.2010. 

AFS Inter cul tu-
ral Programs ir 
sa  biedriska, starp-
tautiska bezpeļ-
ņas organizācija, 

kuŗas mērķis ir ar starpkultūru 
mācību programmu palīdzību 
sniegt saviem biedriem, skolē-
niem, ģimenēm, izglītības darbi-
niekiem un citām ieinteresētām 
personām prasmes un zināša  -
nas, kas nepieciešamas dažādu 
pasaules kultūru pieaugošo sav-
starpējo sakaru attīstības veici-
nāšanai.

AFS piedāvā iespēju apgūt 
latviešu tradicijas vasaras pro-
grammas laikā Liepājā.

Programma piedāvā latviešu 
valodas, vēstures un kultūras 
nodarbības. Programmas laikā 
tās dalībniekiem būs iespēja 
piedalīties dažādās ar kultūru 
saistītās aktīvitātēs, piemēram, 
tautasdeju dejošanas, tautas-
dziesmu dziedāšanas, latviešu 
nacionālā ēdiena gatavošanas 
stundās un citās aktīvitātēs.

Nedēļas nogales dalībnieki 
pavadīs kopīgi, apceļojot Lat-
vijas pilsētas, apmeklējot Lat-
vijas Skolēnu dziesmu un deju 
svētkus, sajūtot vasaras saul-
griežu svētku īsto garu Jāņos, 
kā arī apgūstot mājsaimniecī-
bas prasmes - rokdarbus, koka 
apstrādi u.c.

Lieliska iespēja – vasaras programma Liepājā!  “Latviešu valoda un kultūra”
 2010. g. 12. jūnijs – 12. jūlijs

Programma piedāvā retu 
iespēju latviešu otrās vai pat 
trešās paaudzes ģimenēm sūtīt 
savus bērnus šajā programmā, 
palīdzot viņiem apgūt savu 
senču prasmes un ikdienu.

Šī programma ir iespēja da -
līb  niekiem iemācīties vai piln-
veidot savas prasmes runāt, 
domāt un dzīvot īsteni latviskā 
garā. 

Programmas vieta – Liepāja, 
Latvija

Programmas ilgums: 30 die-
nas 

Dalībnieku skaits: 15-20
Vecums: 15-30 gadi

Dzīvošana Liepājā
Dalībnieki dzīvos latviešu vies-

ģimenēs. Informācija par vies-
ģimeni tiks nodrošināta trīs 
nedēļas pirms programmas 
sākuma.

Programmas mērķauditorija
AFS Latvija laipni aicina pie-

dalīties ikvienu, kuŗš ir iein te-
resēts unikālās latviešu kultūras 
un valodas apguvē, īpaši no val-
s tīm, kuŗās ir daudz latviešu et -
nisko kopienu, kā ASV, Kanada, 
Austrālija, Vācija, Zviedrija u.c.

Pieteikšanās (termiņš: 2010.g. 
1.aprīlis)

Lai uzzinātu vairāk par pro-
grammas dalības maksu un pie-
teikšanos, sazinies ar vietējo AFS 
biroju savā valstī - http://www.
afs.org (adresi atradīsi sadaļā 
„Contact”). Ja vietējais AFS bi -
rojs nav pieejams, tad droši sa -
zinies ar mums.

Informācija par programmu 
pieejama arī mūsu mājaslapā - 
www.afs.lv sadaļā Come to 
Latvia!

L. Lapsa, I. Saatčiane, K. Jan-
čevska, Va(i)ras virtuve, apgāds 
Atēna, 2010. g., 184 lpp.

Indijas neatkarības izcīnītājs 
un 20. gadsimta slavenākais in -
dietis Mahatma Gandijs kādā 
foto attēlā redzams sēžam pie 
vērpjamā ratiņa un valkājam 
vienīgi gurnu autu un klikatas. 
Acenes viņam izskatās lētum-
lētas, pulkstentiņš tāpat, un 
viņam līdzās ir nabaga sīk nau-
diņas ievācamais trauks. Lūk, 
kādu vēlama dzīves stila pa  rau-
gu tautas vadonis vēlējās atstāt 
saviem trūkumā slīgstošiem 
tau  tiešiem! Pēc Gandija var-
darbīgās nāves 1948. gadā an  -
gļu rakstnieks Džordžs Orvels 
izsaucās: „Cik tīru smaržu viņš 
aiz sevis atstājis!”

Ja var ticēt Lato Lapsas un 
viņa divu kollēģu 1. februārī Rī -
gā atvērtajai grāmatai Va(i)ras 
virtuve, tad ap Rīgas pili pēc 
Vairas Vīķes-Freibergas (turp-
māk VVF) prezidentūras bei-
gām 2007. gadā būtu bijis jā -
paliek neķītrai sēra smakai. 
VVF cienījusi greznu dzīvi, ar 
svītu iztērējusi nodokļu mak- 
s ātāju latu tūkstošus maltītēs 
labākajos Rīgas restorānos, tā -
das pašas milzu naudas izde-
vusi par frizieŗu pakalpoju-
miem, kārtējo satiksmes lid-
mašīnu vietā vēlējusies pa pa -
sauli traukties ar privātām, 
piesavinājusies divus rokas 
pulksteņus un portretu, kas 
viņai nav pienācies, no Liepā  -
jas domes par skolniecisku 
domrakstu, kur pirms palīg-
teikumiem, kas sākas ar „ka”, 
trūcis komatu, izvilinājusi 16 
000 latu... VVF grāmatā saukta 
par pulksteņzagli, par sīku 

Neglīta un skumja publikācija
blēdi, par „vienu ambiciozu, 
kašķīgu tanti, kuŗai ar laiku 
sakāpa galvā”. 

Lato Lapsas grāmata ir ne -
smuka, pat prasta un ārkārtīgi 
vienpusīga atskate uz VVF pre-
zidentūras astoņiem gadiem.   
Ja atceramies, ka VVF bija gan 
Latvijā, gan ārpus tās visai ie -
mīļota un iecienīta augstākā 
valsts amatpersona, jājautā, kā -
di varētu būt Lapsas motīvi, 
lūkojot cilvēku pozitīvās at -
miņas pārvērst negātīvos vēr tē-
jumos. Varbūt tā bija vēlēša  -  
nās dot pretsvaru VVF cildi-
nošajām, pat dievinošajām bio-
grafijām (A. Cimdiņas, M. 
Čaklā), kas iznāca VVF prezi-
dentūras gados? Bet pretsvaru 
jau deva Māŗa Ruka 2008. gada 
grāmata Īsvēsture: patiesā Vai-
ra Vīķe-Freiberga. Iznāca arī 
Dienas žurnālistu veidota grā-
mata, kuŗu tie, kas to lasījuši, 
sauc par līdz šim objektīvāko. 

Kas lika Lapsam rakstīt grā-
matu, kur pavisam pie malas 
nobīdīti VVF talanti un pozi-
tīvie veikumi – charisma, va -
lodu prasme, orātores dāvanas, 
veiksmīgās tikšanās ar rietumu 
valstsvīriem, sekmīgās plašsa zi-
ņas līdzekļiem sniegtās inter-
vijas, gatavība valsts labā uz -
ņemties vēl papildu pienāku-
mus līdzās tiem, kas preziden-
tam paredzēti Satversmē? Lai 
cik nomelnojošas un zākājošas 
grāmatas iznāktu rietumos, au -
tori varoņiem, kuŗus viņi cen-
šas padarīt par nevaroņiem, 
atvēl kaut vai nelielu skaitu po -
zitīvu īpašību ar aprēķinu, ka 
daudzās negātīvās lasītājiem  
tad šķitīs ticamākas! Vai Lato 
Lapsa būtu uzskatāms vēl par 

padomju laikmeta produktu,- 
laikmeta, kas cilvēkus un no -
tikumus mēdz saredzēt baltus 
vai melnus, bet pelēkus – nekad? 
Grūti teikt: ja Lapsam tagad ir 
40 mūža gadu, kā viņš par          
sevi pastāsta pēcvārdā, pro  -
duk tīvākā – ja arī ne personī  - 
bu visvairāk veidojoša – mūža 
puse tomēr nodzīvota brīvību 
atguvušā Latvijā!

Pašas VVF Latvijas saziņas 
līdzekļos parādījies vērtējums 
ir, ka „ķengu grāmata” par viņu 
rakstīta pēc pasūtinājuma un 
par samaksu, lai mazāk efektī   -
vu padarītu viņas iespējamu 
atjaunotu iesaistīšanos polītis-
kās norisēs šajā Saeimas vēlē-
šanu gadā. Ļoti iespējams, ka 
eksprezidentei taisnība. 

Spriedums par Lapsas selek-
tīvās vielas patiesumu vai pa -
ticamību atkarīgs no ikviena 
lasītāja pieredzes un gūtajām 
zināšanām saskarsmē ar grā-
matas personāžu. Par VVF visā 
viņas prezidentūras laikā pēc 
paša pieredzes neko nezinu 
teikt, jo pēdējo reizi tikāmies 
grāmatā minētajā Pasaules brī-
vo latviešu apvienības konfe-
rencē 1997. gada septembrī. 
Taču kopš pusaudža gadiem 
mūsu kopīgajā trimdas zemē 
Austrālijā pazīstu Jāni Pried-
kalnu, Latvijas pārstāvi ANO 
Ņujorkā 1999. gada septembrī, 
kam ar VVF iznāca nesapraša-
nās, kad viņa dažus mēnešus 
pēc savas ievēlēšanas par pre-
zidenti viesojās Amerikā. Ka -
tēgoriski noraidu Lapsas sa -
dzejojumu 43. lappusē: „Cie -
nījamā vecuma kungs acīm re -
dzami nebija laikus noorien-
tējies situācijas maiņā.” 

Priedkalnam tobrīd bija 65 
mūža gadi, nemaz tik īpaši 
cienījams vecums. Kad tikos ar 
viņu vairākus gadus vēlāk, ga  - 
  rā jauneklīgajā Priedkalnā  ne -
bija ne miņas no senīlitātes       
vai orientācijas grūtībām. Tā   
kā Jānis Priedkalns savā mūžā 
daudz runājis un rakstījis par 
nepieciešamību ārpus Latvijas 
saglabāt tīru un skaistu latvie  -
šu valodu, grūti pieņemt žar-
gona vārdu un divreiz lietoto 
nevajadzīgo vietniekvārdu tei-
ku mā: „Īstenībā tā delegācija 
pati gribēja sev to foršāko 
vietu.”

Lato Lapsam vispār patīk 
„pie  sieties” bijušo trimdinieku 
un vēlāk uz Latviju pārcēlušos 
latviešu valodas it kā nepras-
mei. Tā viņš vīpsnā par Rīgas 
smalkākā restorāna Vincents 
šefpavāra Mārtiņa Rītiņa ne -
mācēšanu atšķirt (prezidenta) 
kanceleju no (baznīcas) kance-
les. Taču, ja paskatāmies grā-
matas beigās ievietoto Vincen  -
ta izrakstīto pasūtinājumu fa  k -
si  milos, redzam, ka vienā parei-
zi uzrakstīts „kanceleja”, bet 
otrā – „kancela” ar a galā. Acīm-
redzot autoram „kancele” šķitis 
jocīgāks variants, tāpēc viņam 
labpaticis Rītiņam „pie rakstīt” 
to.

Bet, kaut arī Lapsa meklē vai-
nas un nesmukumus VVF pre -
zidentes amata, darba un pri-
vātās dzīves periferijā, minimāli 
pieskaŗoties svarīgākām lietām 
(tikšanās ar Putinu Austrijā, 
NATO galotņu konference Rī -
gā), jāatceras, ka nekad nav dū -
mu bez uguns. Viņš spēj lasītāju 
pārliecināt, ka, īpaši prezi-
dentūras beigās un pēc tam, ir 

notikušas sīkas nelikumības,   
ko prezidentes kancelejas dar-
binieki iztapīgi centušies pie-
segt. Ar plašām tabulām vai-
rākās lappusēs no vietas Lapsa 
pierāda, ka pēdējos četrarpus 
prezidentūras gados VVF Vin-
centā un divos citos restorānos 
„kopā ar svītu un viesiem no -
ēda kopumā vairāk nekā 580 
tūkstošus latu”. Arī Valsts kon-
troliere 10. februārī atzina, ka 
prezidentes kanceleja dzīvojusi 
grezni. 

Va(i)ras virtuve nav neglīta 
grāmata vien, tā izraisa arī 
skumjas. Skumjas par to, ka šī 
grāmata pašreizējās ekono mis-
kās krizes laikā var vienīgi pa -
plašināt jau tā plato plaisu starp 
Latvijas varas eliti un vienkār  -
šo tautu. Ko lai saka reņģu ēdē-
 ji Reņģē, ar kuŗu grāmatas iz -
nākšanas mēnesī līdzekļu trū-
kuma dēļ tiek pārtraukta dzelz-
ceļa satiksme no Rīgas caur 
Jelgavu, lasot, ka Vincents 2003. 
gadā prezidenti un viņas viesus 
aplaimojis gan ar avokado fu -
tomaki, gan jūras ķemmītēm   
ar zirņu ravioli un vendace   
ikru sviesta mērci? Tiesa, 2003. 
gads vēl bija samērā „trekns” 
gads, kad Latvijas tautsaim-
niecība uzlabojās un valsts vir-
zījās pretī Eiropas Savienībai  
un NATO. Tas bija stipri opti-
mistisks laiks, no kā guva ne 
vien elite, bet visa tauta. Tomēr 
Lapsas grāmatu lasa 2010., ne 
2003. gadā. Jācer, ka grāmatas 
samērā augstā cena Latvijas 
grā   matnīcās liegs reņģiešiem  
šo publikāciju iegādāties. Tā sa -
kot, miera un tautas vienotības 
labad.

Eduards Silkalns         

Noguldījumu likmes

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4619 0,4759 
CAD/LVL 0,4923 0,5073 
CHF/LVL 0,4760 0,4904 
DKK/LVL 0,0939 0,0967 
EEK/LVL 0,0447 0,0460 
EUR/GBP 0,8647 0,8911 
EUR/LVL 0,7003 0,7181 
EUR/USD 1,3424 1,3832 
GBP/LVL 0,7957 0,8199 
LTL/LVL 0,2023 0,2085 
NOK/LVL 0,0870 0,0896 
SEK/LVL 0,0716 0,0737 
USD/LVL 0,5139 0,5269 
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Uzvedības ābecē vispirms raks-
tīts par iecietību pret citu ieska-
tiem vai uzskatiem, bet – ak     
vai! – cik bieži kāds no mums 
grib pārsteigt ar savu viedokli jeb 
pretviedokli. Karstā un aukstā 
kaŗa apstākļos (1940-1985), kad 
latviešus pasaulē gandrīz pus-
gadsimtu šķīra dzelzs priekš  kars, 
bija radīta dāsna augsne polītis  -
ku apmelojumu stādiem, kas stie-
pās fantastiskos augstumos. Ta  -
jos bijām ierauti mēs, to laiku 
ļau    dis, līdz kamēr Chruščova   
pār   būves apstākļos varējām dar-
boties kaut cik patstāvīgāk. 

Jaunā Gaita allaž paliek jauna, 
tāpēc ka tā iet neiemītus ceļus, 
kas paveŗ skatienu uz tautas drā-
matisko, traģisko pagātni aizvien 
plašāku un dziļāku, t. i., patiesā-
ku. Labs piemērs ir Pāvila Ieviņa 
atmiņas „Darbs Latvijas Radio-
fonā 1938-1944”. Autors smalk-
jūtīgi atceras ikvienu – direkto  -
rus un rakstniekus Arvedu Smil-
gu un Indriķi Lēmani, rakstnie-
kus Mirdzu Ķempi, Kārli Balt-
purviņu un Andreju Eglīti, mū -
ziķus Jāni Ivanovu un Jāni Me -
diņu, kā arī daudzus citus kollē-
gas. Diemžēl rakstā ir vairākas 
faktu kļūdas. 1940. gada rudenī 
Latvijas Universitātē „marksis-
mu-ļeņinismu mācīja profesors 
Pelše no Maskavas” (54. lpp.). Tas 
nevarēja notikt, jo Roberts Pelše 
Latvijā atgriezās  pag. gs. 40. ga   -
du vidū un par profesoru kļuva 
tikai 1948. gadā. Acīmredzot Ie -
viņš klausījies citu lektoru. Man 
nav ziņu, ka Pelše tolaik būtu 
brau    cis šurp un atpakaļ. 

Godātais Ieviņa kungs stāsta: 

Par toleranci un šokēšanu
Jaunās Gaitas 259. gājums

Ilgonis Bērsons

„Pēc 1940. gada rakstnieks Er -
nests Birznieks-Upītis nolēma 
aizbraukt uz Maskavu apciemot 
jaunības draugu Sudrabu Edžu. 
Rakstnieka meita Ņina Birzniece 
bija radio mašīnrakstītāja un    
pēc sava tēva ceļojuma stāstīja 
mums, darbabiedriem, par tēva 
pieredzēto Maskavā: 

„Tēvs atrada Sudrabu Edžu 
Maskavā daudzstāvu ēkas neku-
rinātā jumta istabiņā, kažokā, ka -
žokādas cepuri galvā, sildām ro -
kas pie karstas tējas glāzes. Ārā 
bija - 40° C sals un istabā gandrīz 
tāpat. Tā dzīvoja cildinātais Tau-
tas rakstnieks Padomju Savie-
nībā...”” 

Tiktāl Birzniece. Atmiņu au -
tors piemetina: „Patriots Sudra  - 
bu Edžus nomira Maskavā      
1941. 30.01....” (57. lpp.). Tas ir 
šokējošs ziņu mistrojums. 

Pirmkārt – Birznieks-Upītis to -
laik nemaz neapciemoja savu 
draugu. Otrkārt – titula „Tautas 
rakstnieks” vispār nebija, bija 
„Latvijas PSR Tautas rakstnieks”, 
bet tāds gods Sudrabu Edžum 
netika dots. Treškārt – par patri-
otu nevar saukt cilvēku, kuŗš 
vārs  mās apdziedāja Latvijas PSR 
un Staļinu. 

Ar Sudrabu Edžu satikās An -
drejs Upīts  - 1940. gada augustā, 
kad bēdīgi slavenā delegācija 
„lūdza”, lai okupēto Latviju uz -
ņem PSRS sastāvā. Maskavietis 
ieradās pie rīdzinieka, kas bija 
apmeties viesnīcā. Par Andreju 
Upīti, nevis Ernestu Birznieku-
Upīti un Sudrabu Edžu stāstījis 
jau literātūrvēsturnieks un va -
lodnieks Kārlis Draviņš (Jaunā 

Gaita 116:48-49). Laikabiedri lie-
cinājuši, ka personālais pensio-
nārs Sudrabu Edžus saņēmis 
labus honorārus, mitinājies div-
istabu dzīvoklī kopā ar kalponi 
Jevgeniju, mirušās sievas māsu, 
ar kuŗu 1940. gada martā bija 
noslēdzis laulību. Tātad šaurība 
un milzīgais aukstums ir krietni 
pārspīlēts. Starp citu, E. Birz-
nieks-Upītis Maskavā ieradās,  
bet tikai pie drauga mirstīgajām 
atliekām – 1941. gada 2. februārī, 
kad PSRS Rakstnieku savienī  - 
bas zālē notika atvadīšanās pirms 
nelaiķa vešanas uz kremāto  riju. 
Pie šiem faktiem es pakavējos 
ilgāk tādēļ, lai mīts neturpinātu 
dzīvot. 

Priekšmetu sajaukšana noti  -
kusi arī Daces Lūses saistoši 
uzrakstītajā grāmatā „Latviešu 
literātūra un 20. gadsimta po -
lītiskās kolīzijas”, ko iejutīgi 
vērtējusi Irēna Avena. Atsauk-
damās uz grāmatu Latvian Lite-
rature under the Soviets 1940-
1975, Lūse raksta: „Ekmanis arī 
norāda, ka pēc 1956. gada Upīts 
sāk runāt brīvāk. 1957. gadā 
publicētajā darbā „Ceļā uz so -
ciālistisko reālismu” viņš, pie-
mēram, uzsveŗ, ka krievi nav 
vienīgā nācija un krievu tautai 
nav valdošā loma, un atklāti ai -
cina atturēties no pārkrievo  -
šanas” (321. lpp.). Rolfs Ekmanis 
aplūkoja nevis minēto grāmatu, 
kas iznāca jau 1951. gadā, t. i., 
staļinisma laikmetā, bet gan trīs 
apcerējumu krājumu „Sociā lis-
tiskā reālisma jautājumi literā-
tūrā” (1957).*  Īstenībā Upīts kri-
tizēja nemākulīgi sameklētās 

līdzības Roberta Pelšes grāmatā 
„Latviešu un krievu kultūras 
sakari (1951), un nopēlums iz -
teikts apcerējumā, kas tapis no 
1952. līdz 1954. gadam. Grūti 
iedomāties, ka pārkrievošanas 
„ziedu laikā” padomju ideoloģi-
jas suminātājs Upīts varētu kaut 
ko bilst pret oficiālo nostādni.   
Vēl 1957. gadā Upīts krievu tau  -
tu dēvēja par „mūsu lielo vadītā-
jas un noteicējas nāciju” („Jauns 
cīņas cēliens” – Cīņa, 1957. gada 
25. septembŗa numurā). 

Daces Lūses grāmata grib la  -
sītāju šokēt, pārsteigt ar senu 
mītu sagraušanu, vairākās lap-
pusēs tas izdevies sekmīgi, vai-
rākās – draud ar ieslīgšanu otrā 
grāvī. Recenzente Avena uzsvē-
rusi, ka pret mūsu tautas indi-
vidiem, viņu rīcību padomju 
okupācijas laikā, izdzīvošanu 
jāizturas ar toleranci.

Šai problēmai pieslienas Juŗa 
Šlesera stāstījums „Distance tu -
vībā”- par Anetes Reinš-Kam p-
beles filoloģijas doktordarbu Tra-
dition and Modernity/Images of 
Jews in Latvian Novels 1934-1944 
(Stokholmas universitāte). Tik 
tiešām – Andrieva Niedras  ro -
mānā „Kad mēness dilst” (1902) 
nav taču nekā antisemītiska. Ne 
velti tas izdots arī 1955. („Grā- 
m atu Draugs”, ASV) un 1992. 
gadā (SIA „Vārniene”, Latvijā).

Atklāti sakot, mani pārsteidza 
Evas Eglājas-Kristsones stāstī-
jums par to, cik lieli iebildumi 
bijuši Modrim Lorbergam pret 
Veltai Tomai piešķirto Zinaīdas 
Lazdas fonda balvu („Intensīvo 
kultūras sakaru taktikas laiks. 
1964-1987”, 21. lpp.). Šaursirdība, 
ko uzkurinājusi polītika, bieži 
vien šķēlusi latviešu sabiedrību, 
un šī slimība mums piemīt vēl 

šodien. Rakstnieku, arī Jāņa  
Pe  tera, Andŗa Vējāna, Imanta 
Zie doņa un citu saskarsmi ar  
trimdas literātiem zinātniece   
vis   pirms uztveŗ kā tikšanos      
pro fesionāļu vidū. Ar šādu no  - 
lū ku (un tikai) divas reizes esmu 
ie  radies Vācijas Federā tīvajā 
Re  pub   likā, vienu reizi – Kana  -
dā un ASV, un pateicību par 
vies mī  lību saglabāju uz visu 
mūžu. 

JG 259. numurā vēl ir Maijas 
Meirānes un Juŗa Kronberga 
dzeja, Indras Gubiņas un Juŗa 
Rozīša proza, ar rakstiem, vēs tu-
lēm un ziņām žurnālu kuplinā-
juši Ivars Antēns, Imants Auziņš, 
Voldemārs Avens, Nikolajs Ba -
labkins, Baiba Bičole, Māris Bran-
cis, Rolfs Ekmanis, Zigurds Els-
bergs, Andrievs Ezergailis, Vita 
Gaiķe, Franks Gordons, Marģers 
Grīns, Andrejs Jansons, Ildze 
Kronta, Gatis Krūmiņš, Gundars 
Ķeniņš-Kings, Anita Liepiņa, 
Andris Priedītis, Juris Rozītis, 
Juris Silenieks, Lauma Zvidriņa, 
Juris Žagariņš, ar mākslas dar-
biem – Aigars Kildišs, Juris Kor-
nets, Maija Meirāne-Šlesere. Īpa  -
ši bagāts ir foto klāsts P. Ieviņa 
rakstā.

Pateicības vārdus saku Jānim 
Krēsliņam, Sr, Ņujorkā, - par at -
saukšanos Jaunajā Gaitā uz   
manu rakstu Laika 2009. gada    
8. augusta numurā (viņa vēstule 
arī Laika 5. septembŗa numurā). 
Patiesību veido daudzi fakti un 
viedokļi. Paldies viņam arī par 
segvārda atklāšanu. Manā topo-
šajā pseudonimu vārdnīcā starp 
Pelēko Akmeni un Pēteri Pelni 
mīļi iespraudīšu Pelikānu.                                 

* Sk. R. Ekmaņa grāmatas tul-
kojumu žurnāla Karogs 1993. 
gada 4. numura 227. lappusē.

       

Labas ziņas nedrīkst paturēt 
tikai sev – 15. februārī ģimenes, 
radu, draugu, domubiedru un 
kollēgu lokā notika Vītolu fon-
da un Kokneses fonda dibinā-
tāja Viļa Vītola grāmatas „Sa -
vējiem” atvēršanas svētki. Tā ir 
ļoti dzīvesgudra un mīlestības 
pilna grāmata, kas sākumā bija 
iecerēta kā dāvana bērniem, 
bet, ievērojot draugu ieteiku-
mus, ar apgāda „Atēna” (www.
atena.lv) un personiski Pēteŗa 
Jankava atbalstu tā kļuvusi pie-
ejama arī plašākam lasītāju 

Jaunumi fondā!
lokam. Grāmatas literārā redak-
tore ir Sēlijas rakstniece Lūcija 
Ķuzāne. 

Grāmatas sākumā Vilis Vītols 
raksta: “Vēlos atstāt aiz sevis ma -
nas pārdomas par Latvijas un 
manu bērnu nākotni, dzīves lai  -
kā uzkrātās atziņas, pieredzi un 
no tā visa izrietošos padomus nā -
kamās paaudzes pilnvērtīgākai 
dzīvei. Daļu grāmatas var uzska-
tīt par autobiografiju. (..) Šo teks-
tu sāku rakstīt 1994. gadā, kad 
man bija 60 gadu. (..) Apzinīga 
tē   va vēlēšanās (..) ir saviem bēr-
niem ko vērtīgu atstāt. Vai tā bū -
tu laba audzināšana, ko tēvs ko  -
pā ar māti sniedzis mazajā ģi  me-
nes lokā, vai tā sauktā laicīgā 
manta, ko parasti sauc par man-
tojumu. Arī es kopā ar sievu 
Mar  tu un mūsu abu vecākiem 
esmu centies tā darīt, gan mē -
ģinādams bērnus pareizi audzi-
nāt un skolot, gan krādams 
viņiem materiālas vērtības. Esmu 
to darījis, cik tas bijis manos spē-
kos. Ja kaut kur esmu kļūdījies - 
tā bieži noticis -, tas ir cilvēcīgi. 
Zinu, ka viņi man piedod. Atstāju 
šīs pārdomas kā viņu mantoju  -
ma nemateriālo daļu. (..) Tāpat 
grāmata vēršas pie kopā ar sievu 
dibinātā Vītolu fonda stipen di-
ātiem, jo arī viņi man ir kā bērni. 
Inteliģenti un ar stingru rakstu  -
ru, jau dzīves grūtību norūdīti. 

Fondā esam viņus nokristījuši 
par “tautas zeltu”. Viņi visi, kam 
domāta šī grāmata, ir mana cerī-
ba. Cerība, ka izaugs jauna pa -
audze, citāda. Ka viņi uzcels jau-
nu Latviju - tādu, par kādu esam 
sapņojuši. Par kādu cīnījušies 
mūsu senči, strēlnieki, leģionāri 
un tie, kas gāja uz barikādēm. 
Ja šī grāmata noderētu kaut vie-
nam jaunietim ar šādu mērķi,  
tad tikai tādēļ vien to ir vērts 
publicēt. “ 

Grāmatu caurvij sirsnīga mī -
lestība - pret bērniem, ģimeni, 
cilvēkiem: “Visu mūžu abi ar 
Mar tu esam pūlējušies sagata  -  
v ot savus bērnus dzīvei, palīdzēt 
un gādāt par to, lai viņiem labāk 
klātos. Bet viņi man nav neko 
parādā. Mani vecāki ir man sa -
maksājuši ar procentu procen-
tiem par to, ko es esmu bērniem 
darījis. Un, ja Jums kādreiz nā -
kotnē šķistu, ka Jūsu bērni ir ne -
pateicīgi, tad atcerieties, ka viņi 
nav Jums parādā. Viņi no Jums 
saņemto atdos saviem bērniem. 
Tāds ir dzīves nekad nenoslēg-
tais loks.” 

 
Grāmata izdota ierobežotā 

2000 eksemplāru metienā, no 
tiem 800 eksemplāri tiks dāvinā  -
ti Vītolu fonda stipendiātiem. Ai -
cinām to iegādāties grāmatu 
tirdz niecības vietās, kā arī SIA 

Apgāds Atēna birojā Blaumaņa 
ielā 16/18 - 2a, Blaumaņa ielas 
posmā starp Tērbatas un K. Ba -
rona ielu. Pie dzelzs vārtiem sa -
runu sistēmā jānospiež poga “2” 

un “call”, tad jādodas uz otro 
stāvu. Darba laiks no pulksten 10 
līdz 18. Grāmatas cena birojā – 3,99 
LVL. Grāmata būs nopērkama 
arī - www.atena.lv

No labās: Vilis Vītols, rakstniece Lūcija Ķuzāne, Pēteris Jankavs



LAIKS 2010. ga da 27. februāris – 5.  marts16

Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)   
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Līmeniski. 1. Persona Brāļu 
Kaudzīšu romānā „Mērnieku 
laiki”. 5. Savēlusies (matu) šķips-
na. 9. Vielas īpašība, ko uztveŗ ar 
ožas organiem. 12. Paņēmienu 
kopums kāda mērķa sasniegša-
nai. 13. Vīrieša apģērbs. 14. R. 
Paula dziesma, ko viņš veltījis 
savai sievai. 15. Plāns audums. 
16. Sala Daugavā. 19. Persona A. 
Grīna romānā „Sārtās buras”.    
20. Vulkāns Sicīlijā. 22. Dabis  -
kas ūdens tilpes. 25. Salapot. 26. 

Siļķu dzimtas zivis. 28. Augstā  -
kie kalni Eiropā. 30. Izsauksmes 
vārds. 31. Vīrieša vārds (apr.). 36. 
Stiprs vējš. 37. Paugurs. 39. Ag -
rīns. 42. Liela upe A-Eiropā. 43. 
Virsotne. 44. Ietīt; saritināt. 45. 
Neviltotas; īstenībai atbilstīgas. 
46. Dzeŗamtrauki. 

Stateniski. 2. Rokas locītava. 3. 
Gandrīz; pavisam. 4. Metamā 
mašīna (aplenkuma ierocis). 6. 
Rožu dzimtas krūms vai koks.   
7. Mājkalpotāja. 8. Pēc nopļau-

šanas ataugusi zāle. 9. Zirgu 
iejūga piederums. 10. Stiepties 
gaŗumā; zelt. 11. Kustīgi izaugu-
mi mugurkaula turpinājumā.   
17. Negausis. 18. Apdzīvota vieta 
Talsu raj. 19. Drēbnieka darba-
rīks. 21. Kā viena, tā otra. 23. 
Lopbarība. 24. Pliknis (tēlotājā 
mākslā). 27. Īslaicīgas stacionāras 
ārstēšanās iestāde. 29. Zila augu 
krāsviela, ko izmanto laborato-
rijās par indikātoru. 32. Pilsēta 
Cēsu raj. 33. Mēbele. 34. Krist  
no gaisa (par nokrišņiem). 35. 
Asteŗu dzimtas augs; nezāle. 38. 
Būve ūdens ņemšanai. 40. Pietie-
kami, diezgan. 41. Sala starp 
Korsiku un kontinentu, Napo le-
ona trimdas vieta.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 8) 
atrisinājums 

Līmeniski. 2. Valensija. 7. Kro-
te. 8. Rondo. 9. Virza. 11. Tara. 
12. Kameras. 13. Aras. 17. Ideja. 
19. Brasa. 21. Okapi. 23. Erots. 
24. Āzija. 25. Ābele. 26. Ezers. 28. 
Alise. 29. Akrs. 31. Sadarbs. 34. 
Koks. 38. Ausma. 39. Gauss. 40. 
Marss. 41. Azartiska. 

Stateniski. 1. Īrija. 2. Vega. 3. 
Luvra. 4. Itaka. 5. Argo. 6. Adena. 
10. Riepa. 11. Trikotāža. 14. 
Saim nieks. 15. Magones. 16. 
Kopijas. 18. Esene. 19. Biste. 20. 
Ahāts. 22. Amati. 27. Etaps. 30. 
Kijas. 32. Abava. 33. Brass. 35. 
Kokss. 36. Mūsa. 37. Lima.            

Šajā mācību gadā Majoru pa -
matskola svin savu 130. gada-
dienu. Skolas salidojumā ļaužu 
straume plūda uz atjaunoto,   skais-
 to skolu, kuŗa kā balta ka  raliene 
lepni stāv Lielupes krastā.

Vietas zālē ieņēma bijušie sko-
lēni, tagad jau vecāki un arī vec-
vecāki. Mūzikai skanot, skaistajā 
zālē ienāca skolotāji, kas savu dzīvi 
veltījuši paidagoga darbam, pēc 
īsa brīža tika sagaidīta skolas 
vadība un skolotāju saime. Ar sa -
vu klātieni pagodināja domes 
priekšsēža vietnieks I. Ančāns. Uz 
skatuves skolēni sāka ritināt 
atmiņu kamolu ar uzvedumu „Ve -
cās skolas somas stāsts”.

Skola kā maza, necila, skolas 
telpām nepiemērota ēka savu 
vēsturi sāk 1879. gadā ar trim kla-
 sēm. Gadu gaitā tā par iedzī votāju 
saziedotiem līdzekļiem tiek 
pārbūvēta. 1882. gadā no  dibina 
Majoru-Dubultu labda rī bas 
biedrību, kuŗas nolūks – uz  turēt 
skolu. 1899. gadā biedrība pārbūvē 
augšstāvu un ierīko sarī kojumu 
zāli ar skatuvi. No 1903. līdz 1905. 
gadam skolā dažādos sarīkojumos 
viesojušies Rainis, Aspazija, R. 
Blaumanis, K. Skal be, V. Plūdonis, 
E. Birznieks-Upītis, E. Dārziņš, J. 
Dievkociņš u.c. Skola pārdzīvo 
gan krievu, gan vācu laikus. Kaŗa 
laikā skolē ni spiesti mācīties citās 
telpās. Padomju laikā vairākas 
ģimenes tiek izsūtītas uz Sibiriju. 
Daudzi skolas absolventi spiesti 
meklēt patvērumu svešās zemēs. 
„Aiz krīt dzelzs priekškars”, 
pārtrūkst saikne ar daudziem 
Majoru skolas absolventiem. Tikai 
sākoties Latvijas Atmodai, var 
atkal sazi nāties ar bijušiem skolas 
bei dzējiem.

Majoru pamatskolai – 130
Mūsu skolu līdz šai dienai 

neaizmirst un atbalsta Austrālijā 
dzīvojošais Vilnis Balodis. Viņš 
strādā Valsts Zinātnes organizā-
cijā un sūta skolai interesantus 
materiālus. Daudz palīdz arī bi -
jušais Daugavas Vanagu ģenerāl-
sekretārs Paulis Vanags, kas dā -
vinājis grāmatas un sintezātoru. 
Materiāli tiek uzkrāti skolas 
mūzejā.

Lai gan valdība nodarījusi pār-
estības, skolā ar lielu atbildības 
apziņu strādā 33 skolotāji, daži no 
viņiem arī absolventi. Pa   š- laik 
Majoru pamatskolā mācās 441 
skolēns. No 1953. līdz 1983. ga -
dam skolu vada direktore Ārija 

Bārupe, bet kopš 1986. gada - Ilze 
Bērziņa, kuŗas vadīšanas laikā 
Majoru pamatskola tapusi par 
zinātnes pili.

Daudzi skolēni nesuši skolas 
vārdu pasaulē. Majoru pamat skolā 
mācījies Atmodas laikā bojā 
gājušais kinooperātors An  dris 
Slapiņš, kultūras ministrs Ints 

Dālderis, slavenais vijolnieks Rai-
monds Ozols, hokejisti Ar  vids 
Reķis un Roberts Jekimovs, teni-
sists Andis Juška u.c. Skolu 
absolvējuši žurnāliste Elita Vei-
demane, aktrise Raimonda Vaz-
dika, rakstnieks Andris Balodis, 
ekonomists Ojārs Kehris, eks pre-
zidentes V. Vīķes-Freibergas sek-
retāre Aiva Rozenberga, Mi  nis- 
tru prezidenta kancelejas vadītāja 
Gunta Veismane un  dau dzi citi 
pazīstami cilvēki.

1998. gadā skolas jauno telpu 
atklāšanā piedalījās prezidents 
Guntis Ulmanis, bet 2004. mā  cī-
bu gadu ievadīja prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga.

Salidojumā direktore Ilze Bēr-
ziņa sacīja: „Kamēr Lielupe tecēs 
uz jūru, tikmēr Majoru skola 
pastāvēs un pilnveidosies.”

Visiem Majoru skolas absolven-
tiem plašajā pasaulē lai ir mie    rīgi 
un gaiši turpmākie gadi!

Skolas absolvente un skolas 
bijusī skolotāja Ņina Tīģere

Dzied absolventu koris
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Jēkabpili un Rēzekni darba vizītē apmeklēja ASV vēstniece 
Latvijā Džūdita Gārbere. Viņa iepazinās ar Latgales biznesa 
inkubātoru, firmu Carbon Neutral Biofuel un SIA Latgran Krustpils 
novadā, kā arī ar Rēzeknes Robežsardzes kolledžu un Rēzeknes 
universitāti, kur viņa vadīja diskusiju ar studentiem par ASV – 
Latvijas attiecībām. Vēstniece piedalījās arī bērnu zīmējumu izstā  -
des atklāšanā Latgales Kultūrvēstures mūzejā. 

AS Tukuma piens - ceturtais lielākais piena pārstrādes uz  ņē   - 
mums Latvijā - palielinājis ražošanu par 13%. Pērn investēti 850 000 
latu jaunās noliktavas būvniecībā, ražošanas un fasēšanas iekārtās. 

SIA „Edaks” Degoles pienotava no Tukuma novada atvērusi trīs 
pārtikas veikalus „Klēts” Rīgā, kuŗos tirgo pirmās nepieciešamības 
pārtiku – piena produktus, maizi, dārzeņus un augļus. Sadarbība ir 
ar 20 nelieliem lauku labumu ražotājiem, un darba vietas rastas 45 
strādājošiem.

Daugavpils novada tūrisma informācijas centra speciālisti 
piedalījās Igaunijas tūrisma izstādē TOUREST’2010 Tallinā un 
reklāmēja tūrisma iespējas zilo ezeru zemē Latgalē. TOUREST’2010 
ir kļuvusi par lielāko tūrisma izstādi Baltijā, jo tajā piedalījās 408 
dalīborganizācijas no 25 valstīm. 

Latgaliešu valodai piešķirts starptautisks kods - LTG, kas pare-
dzēts lietošanai datorsistēmās. Varēs izstrādāt datorprogrammas 
latgaliešu valodā, ar kuŗām, piemēram, pārbaudīt latgaliešu valo  das 
pareizrakstību u.c.

Rēzeknes 1. vidusskolai šogad aprit 155 gadi. Skolā mācās 742 
skolēni, kuŗus māca 50 paidagogi. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 
atjaunoti ķīmijas, matēmatikas, bioloģijas un fizikas kabinets. Skola 
noslēgusi līgumu ar Gētes institūtu Vācijā, tāpēc paveŗas iespējas 
studēt Vācijā un iesaistīties dažādos starptautiskos projektos.

Rēzeknē, Valsts Asinsdonoru centra Latgales filiālē, notika asins 
ziedošanas akcija “Apvienoties mīlestībai un dzīvībai!”. 

Latvijā no februāŗa līdz martam norisinās 38. Starptautiskais 
bērnu mākslas konkurss LIDICE 2010, kuŗa tema ir „Dabas 
daudzveidība”. Konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs sadar-
bībā ar Čechu Republikas vēstniecību Latvijā.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, kā ik gadu, sako-
pojis statistikas datus par 2009. gadu. Jūnijā, jūlijā, augustā un sep-
tembrī vienā mēnesī apkalpoto klientu skaits pārsniedz 2,5 tūksto-
šus. Vairāk nekā puse (51,9%) kopējā apmeklētāju skaita ir ārvalstu 
tūristi; visvairāk biroja apmeklētāju 2009. gadā bijis no Vācijas 
(24,7%), Lietuvas (18,2%), Polijas (6,1%), Francijas, Somijas un 
Krievijas (3,5 – 3,7%). 

Liepājas Kaŗostas tilts ziemā sagādājis liepājniekiem neērtības, 
jo kanālī, līdzīgi kā Baltijas jūras ostās, šoziem ir ārkārtīgi sarežģīti 
apstākļi. Situāciju apgrūtina ledus blāķi, kas no kanāļa nenonāk   
jūrā, bet lielākoties sablīvējas turpat uz vietas. Tas rada nobīdes tilta 
izgriešanas sarakstā. Gaisa temperātūrai paaugstinoties, kuģošanas 
apstākļi uzlabosies un tilta izgriešanas saraksts atkal tiks ievērots.

Liepājā šogad un nākamgad, izmantojot Eiropas Savienības 
naudu, ko pilsētai piešķiŗ cukurfabrikas likvidācijas seku novērša  - 
nai, plāno ierīkot lietusūdens kanālizācijas kollektoru, lietusūdens 
kanālizācijas sistēmu, rekonstruēt sūkņu staciju un meliorācijas un 
grāvju sistēmu.

Liepājas zivju pārstrādes uzņēmums SIA “Kolumbija” saņēmis 
goda medaļu “Par augstu kvalitāti” Maskavā notikušajā izstādē 
Prodexpo 2010. Šādas goda medaļas tikušas tikai trim izstādes 
pārstāvjiem.

Jau piekto gadu invalidu un viņu draugu apvienība “Apeirons” 
pasniedz īpašu balvu “Zelta kruķis”. Tā tiek cilvēkiem, organizā-
cijām, uzņēmumiem, kuŗi radījuši objektus, kas visērtāk pieejami 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Liepājas nodegušā naktskluba atjaunošanai līdzekļus vāc arī 
Tallinā, klubā Von Krahl. Uz skatuves kāps deviņas Igaunijā populāras 
mūziķu komandas, kas sniegs piecas stundas gaŗu programmu 
Manka People for Fontaine Palace. Liepājas skandalozā deputāta Luija 
Fonteina pērnā gada nogalē nodegušais klubs tomēr tiks atjaunots. 

Liepājas Latviešu biedrības namā Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra Jauniešu teātŗa studija pirms Valentīna dienas 
iepriecināja ar režisora J. Ločmeļa izrādi To Love or not to love (Mīlēt 
vai nemīlēt).

Liepājas leļļu teātris aicina uz šās sezonas otro pirmizrādi – leļļu 
izrādi mazākajiem “Baubas” (latviski “Bubulītis”), kas veidota pēc 
Tūves Jansones stāsta.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava
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„Gudrību iemantot  -  cik la  bāk 
tas ir par zeltu, un saprašanā 
ņemties sveŗ vairāk nekā sudrabs”  
(Salamana 16:16). Ar šiem 
vārdiem prāvests Gunārs Lazdiņš 
ievadīja svētbrīdi Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojumā. Viņš ci -
tē  ja Frici Brīvzemnieku:  „Basas 
kājas, rupjas drēbes, sausa maize 
nastiņā”, kuŗš tā aprakstīja Tau   tas 
atmodas laika izglītības gūšanas 
apstākļus, kad auga un mācījās 
tādi  tautas vadoņi  kā Krišjānis 
Valdemārs, Krišjānis Barons, 
Kronvalda Atis.  Skolas tais lai-
kos bija grūti sasniedzamas un 
prasīja daudz pūļu un līdzekļu, 
bet latviešu tēvs un māte ziedoja 
visu, ko spēja, lai bērni iegūtu 
izglītību. 

Pēc Tēvreizes prāvests aicināja 
dziedāt Latvijas himnu „Dievs, 
svētī Latviju!”

Skolas pārzinis Roberts Inveiss 
uzrunā pieminēja Draudzīgā 
aicinājuma 75. gadskārtu, uzsvēŗ-
dams, ka  latvietim izglītība aiz-
vien ir bijusi pirmajā vietā un ka 
divdesmitajos un trīsdesmitajos 
gados Latvija izglītības ziņā biju-
si pirmajā vietā Eiropā, jo starp 
katriem 10 000 iedzīvotājiem  
trīsdesmit ir bijuši studenti.  Tā -
pat iespiesto grāmatu skaits, 
salīdzinājumā ar citām Eiropas 
valstīm, ir bijis viens no augs-
tākiem. Lasīt un rakstīt pratēju 
bijis 94% no iedzīvotāju kop-
skaita. 

Tālāk pārzinis iepazīstināja ar 
ciemiņu -  ALAs Izglītības noza-
res vadītāju Anitu Bataragu, teik-
dams, ka vispirms viņa ir sko-
lotāja, tad māte, tad vasaras no -
metņu vadītāja,  skolas pārzine 
un skolotāja Ņudžersijas latviešu 
skolā, audzinātāja. Aina Bataraga 
uzrunāja sarīkojuma dalīb nie-
kus:

„Kā es atstāju mājas?  Saliku 
vienā somā savas mantas, otrā 
grāmatas, ko dāvināšu India-

 Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Indianapoles latviešu skolā
napoles latviešu skolai, piezīmju 
blociņu, uzrunas piezīmes un 
devos ceļā.  Vienkārši. Tik vien-
kārša  nebija māju atstāšana jūsu 
vecvecākiem, kuŗi devās tālā,  
nezināmajā ceļā 1944. gadā, lai 
izbēgtu no otrreizējām apcieti-
nāšanām un sasalušās Sibirijas 
vergu nometnēm.  Arī bēgļu gai-
tas nebija vieglas, īpaši pusmūža 
un vecākiem ļaudīm, jo tie vis-
skaudrāk izjuta iedzīves pameša-
nu , dzimtenes zaudēšanu, jaunas 
dzīves sākšanu DP nometnēs, 
vēlāk pastāvīgajās mītnes zemēs.  
Un te nu mēs esam  -  dzimuši 
Ame  rikā, dzīvojam materiālā 
pilnībā un Ameriku saucam par 
mājām.  Bet tas, ko mūsu vecāki 
un vecvecāki paņēma līdzi, bija 
latviešu grāmatas un latviešu 
valoda. Valoda bija visu latviešu 
trimdinieku vienotāja, un tā tas 
ir arī šodien, Indianapolē  -  mūs 
vieno latviešu valodā daudzinā-
tais Draudzīgais aicinājums. 
Tāpēc draudzīgi aicinu  - kopsim 
mūsu latviešu valodu un lasīsim 
latviešu grāmatas, jo lasīšana 
kuplina valodu, pacilā prātu, 
pavairo zināšanas.  ALAs Izglī-
tības nozares ierosinātu, piedā-
vāju arī jūsu skolotājiem un 
vecākiem pieaugušo žūrijas lasī-
šanas projektu. Šī gada lasīšanas 
tēma un izmeklētās grāmatas ir 
veidotas, apskatot bēgļu gaitas 
Otrā pasaules kaŗa laikā un mek-
lējot atbildi uz jautājumu„Kā es 
atstāju mājas?” . Aicinu jūs izlasīt 
vismaz kādu no šīm grāmatām, 
veidot lasīšanas pārrunu grupas, 
iedziļināties jūsu pašu ģimenes 
vai kaimiņa dzīves stāstā, uzzināt 
un iemūžināt, kā mūsu senči 
atstāja mājas Latvijā un izgāja 
bēgļu gaitās.Tautieši, kuŗi pār-
dzīvoja šos laikus, ir mūsu vēstu-
res avots. Es mudinu jūs no tā 
smelt, kamēr mutvārdu liecības 
ir mums  vēl tik tuvu pieietamas. 
Ieteiktās grāmatas pieauguša-

jiem:  Lūcijas Bērziņas „Pa sveša-
jiem lielceļiem”, Gunāra Janovska 
„ Uz neatgriešanos”, Rūtas Sku-
jiņas „Vējš kaisa ziedus”, Jāņa 
Jaunsudrabiņa „Es stāstu savai 
sievai” un Annas Žīgures „ Viņi. 
Ceļā.” Ieteiktā grāmata lasīšanai 
bērniem  - Rutas Rudzītes „Vec-
māmiņ, kas ir trimda?” ...un 
nobeidzot  -  Latvijas prezidents 
Kārlis Ulmanis aicināja viņa 
vārda dienā kādu grāmatu veltīt 
savai skolai.  Šodien aicinu jūs 
iz    lasīt tās grāmatas, kas jau ir 

uzdāvinātas jūsu skolai.  Un no 
ALAs Izglītības nozares dāvinu 
klāt vēl Annas Žīgures grāmatu 
„Viņi. Ceļā.”, lai iedzīvinātu mudi-
nājumu lasīt un piedalīties šī 
gada valodas kuplināšanas un 
vēsturiskās apziņas paplašināša-
nas pasākumā.”

Runai sekoja bērnu sagatavotie 
priekšnesumi:  dzejoļi, 6. klases 
meiteņu skice no bērnu žūrijas 
grāmatas „Teo un Mūmīte”, vis-
jaunāko audzēkņu skice „Mazs 
zaķītis, mazs kaķītis”, tautas 

Pirmajā rindā no kreisās:  Nils Erkmanis, Laila Goetz, Bridget Tuttle, Lija Kuhn, Aija Tuttle, Bar-
tolds Joniškāns, Lukas Goetz, Pēteris Irbe, Larisa Tuttle.
Otrā rindā :  Dzintra Platace, prāvests Gunārs Lazdiņš, ALAs Izglītības nozares vadītāja Anita 
Bataraga, skolas pārzinis Roberts Inveiss, skolas pārzine Rasma Kārkliņa.
Aizmugurē:  G. A. Asone, Ilze Millere, Liene Millere, Sarma Millere, Anna Inveisa, Sadie Martin, 
Nikolais Kārkliņš, Krista Grendze, Martis Roze, Krista Roze, Aija Brugmane, Iveta Asone.

dziesmas un tautas dejas.  Sprie-
žot no priekšnesumiem, India-
napoles skolā aug daudz jaunu 
talantu tēlošanā  -  atraisīti, nepie-
spiesti, ar labu izdomu un sirsnī-
gu priekšnesumu.

 Paldies  runātājai Anitai Bata-
ragai par labi sagatavoto un sir-
snībā teikto runu, kas lika mums 
visiem padomāt par savu latvie-
tību. Paldies vecāku padomei par 
vakariņām!  Paldies Latviešu sa -
biedriskajam centram par brīva-
jām telpām skolai!
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Klīvlandes pensionāru saime sanāksmē 3. februārī

Klīvlandes latviešu pensionāru 
apvienības biedri parasti pul-
cējas divas reizes mēnesī. 
Sanāksmes atklāj priekšnieks ar 
ziņojumiem, pēc tam ir kāda 
programma, referāts, filmas iz -
rāde – par Latvijas dabas ba -

Klīvlandes pensionāri svin Mardi Gras

Saimnieces (no kreisās) Vita Borga, Brigita Millere, Ilona Ķīse

gātībām, Dzies mu svētkiem vai 
latviešu māks liniekiem, kā arī 
mielasts, ko parasti sagādā kāda 
saimniece vai saimnieks no 
pašu pensio nāru vidus. 3. 
februārī notika mēneša pirmā 
sanāksme Šoreiz pavāres pie-

nākumus uzņēmās Ilona Ķīse. 
Viņa bija nolēmusi sagādāt 
dienvidu zemēs karne vāla laikā 
iecienīto azaidu – jambalaya. 
Taču tas vēl nebija viss. Ilona 

bija strādājusi divas nedēļas, 
gatavojot sejas maskas un 
sagādājot dažādu krāsu krelles, 
lai radītu mardi gras iespaidu.

Ar Vitas Borgas un Brigitas 

Mil  leres palīdzību virtuvē sagat-
avotais mielasts labi izdevās. Šī 
sanāksme paliks atmiņā kā jauks 
un interesants piedzīvo jums.

Viktors  Millers



LAIKS 2010. ga da 27. februāris – 5.  marts18

S A R Ī K O J U M I  

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Vašingtonas pavalsts latvieši 
13. februārī kuplā skaitā pulcējās 
svinēt savas biedrības 60 gadu 
jubileju. Bija prieks, ka svinībās 
ieradās ne tikai daudz sirmgalv-
ju, bet arī jaunākā paaudze, kā 
arī Baltiešu studiju programmas 
studenti. Atbilstīgi šī vakara te -
matam „Reiz tādi bijām“ Latviešu 
centra priekštelpā varēja aplūkot 
pirms gadu desmitiem tapušas 
fotografijas, kuŗās atspoguļota 
Sietlas latviešu saimes dzīve – 
bēr   nu vasaras nometnes, koris, 
iesvētības, teātŗa izrādes, dažādi 
saieti. Apmeklētāji ar interesi ap -
skatīja attēlus, sameklēja sevi, 
draugus un paziņas un kavējās 
atmiņās. Daudzi paši sevi atrada 
diezgan viegli, bet citi likās gandrīz 
līdz nepazīšanai mai  nījušies.

Svinības ievadot, latviešu bied-
rī   bas valdes priekšsēde Sarmīte 
Dāvidsone pieminēja latviešu 
panākumus Vašingtonas pavalstī 
–  uzcelts latviešu nams un baz-
nīca, nodibināts  Izglītības centrs 
un vasaras vidusskola Kursa, ir 
dziedāts, dejots, bijušas teātŗa 
izrādes. Teikt uzrunu viņa aici-
nāja Arvīdu Berkoldu, latviešu 
biedrības priekšsēdi no 1973. 
līdz 1981. gadam. A. Berkoldam 
šogad paliks 89 gadi. Viņš pa -
stāstīja par pirmajiem latviešu 
iebraucējiem Vašingtonas pa -
valstī. Daudziem ieceļot palīdzēja 
Takomas luterāņu baznīca. Lat-
vieši apmetās galvenokārt pa -
valsts lielākajās pilsētās – Sietlā, 
Takomā, Spokenā un Longvjū. 
Latviešu biedrība Vašingtonas 
štatā (LBVŠ) 1949.  gada 10. no -
vembrī tika oficiāli reģistrēta 
Vašingtonas pavalsts galvaspilsētā 
Olimpijā, un sanāksmē 19. no -
vembrī, piedaloties 94 tautieši-
em, Belizāra Radziņa vadībā lat-

viešu biedrība uzsāka darbību ar 
mērķi saglabāt latviešu valdodu, 
kultūru un tradicijas. Drīz sāka 
izdot informācijas biļetenu, kas 
iznāk vēl tagad. Latviešu biedrības 
nodaļas tika dibinātas arī citās 
pavalsts pilsētās, bet centrālā 
valde darbojās Sietlā.

Pirmā teātŗa izrāde notika 
1950. gadā, tajā piedalījās aktieŗi, 
kuŗi bija spēlējuši teātri Latvijā 
un Vācijā. Tai pašā gadā rīkoja 
pirmo latviešu gleznu izstādi. 
Četrdesmit dziedātāju korim 
pirmais koncerts bija 1951. gada 
18. novembrī. Sākumā telpas 
sarīkojumiem īrēja, bet jau 1953. 
gadā latvieši dabūja bankas aiz-
devumu un iegādājās pirmo lat-
viešu namu. Dibināja draudzes 
dāmu komiteju, vakarētāju pul-
ciņu, kas vēl aizvien darbojas. 
Pirmie Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētki notika Sietlā 
1962. gadā (pavisam Sietlā bijuši 
trīs Rietumkrasta latviešu Dzies-

mu svētki). Jauno latviešu namu 
atklāja 1972. gadā, un kopš tā 
laika tajā notiek latviešu sarī-
kojumi, arī jubilejas balle. No -
beidzot pārskatu par latviešiem 
Sietlā, A. Berkolds teica, ka dzī-
vojam pārmaiņu laikmetā. Viss 
mainās, bet mēs esam palikuši 
tādi paši. Viņš novēlēja „iet pre-
tim nezināmai nākotnei, sirdī 
glabājot mīlestību Latvijai“.

Sirdī vēl aizvien esam, kādi reiz bijām – latvieši Sietlā svin biedrības 60 gadu svētkus

Pēc uzrunas svētku dalībnieki 
izdzēra glāzi šampanieša latviešu 
biedrībai par godu un nodziedāja 
„Nevis slinkojot un pūstot“  bi -
jušā koŗa diriģenta Pēteŗa Galiņa 
vadībā. Sarmīte Dāvidsone nola-
sīja apsveikumus un pieminēja 
visus bijušos latviešu biedrības 
priekšsēžus, arī mūžībā aizgā-
jušos. Viņa pateicās un pasnied-
za puķes latviešiem, kuŗi ilgus 

gadus darbojušies, veicinot lat-
viešu kultūras saglabāšanu. Sa -
vukārt biedrības priekšsēdes 
vietnieks Jānis Kramēns pasni-
edza puķes Sarmītei Dāvidsonei. 
Viņa jau desmit gadu vada 
Latviešu biedrību Vašingtonas 
pavalstī, ilgāk nekā jebkuŗš cits 
iepriekšējais biedrības priekš-
sēdis. Jāpiemin, ka viņa ir vienīgā 
sieviete, kas uzņēmusies šo at -
bildīgo amatu.

Jānis Kramēns iepazīstināja ar 
koncerta dalībniekiem, nosaucot 
viņus par  „Artūrs ar zālēm“ –  
agrāko Sietlas latvieti, Artūru 
Rūsi, kas  tagad dzīvo un strādā 
Losandželosā, Edmundu Medni 
un Ēriku Kīnu no Čikāgas an -
sambļa „Adam Zahl“. Viņi dzie-
dāja un spēlēja paškom ponētas 
dziesmas un bārstīja asprātīgus 
komentārus. Pēc koncerta sarīko-
  juma dalībnieki pie bagāta uzko-
du galda mielojās ar maizītem, 
pīrāgiem, augļiem un citiem gar-
dumiem, bija arī divi kliņģŗi, 
kuŗi veidoja skaitli 60.

Saviesīgajā vakarā  deju mūziku 
spēlēja „Adam Zahl“ ansamblis 
pilnā sastāvā: Ēriks Kīns (sōlists, 
ģitara), Pēteris Freimanis (sōlists, 
akordeons), Edmunds Mednis 
(bungas), Mārtiņš Sīmanis (bas-
ģitara), Arnis Šrāders (taustiņ-
instrumenti). Dejoja un priecājās 
visi – veci, jauni, kā arī „labāko 
gadu“ pārstāvji. 

Paldies jubilejas rīkotājiem lat-
viešu biedrības valdei, palīgiem, 
ansamblim „Adam Zahl“, Artū-
ram Rūsim, un visiem, kuŗi iera-
dās svinēt biedrības 60 gadu 
svētkus un pierādīja, ka sirdī un 
dvēselē mēs vēl arvien esam, kādi 
reiz bijām. Ceram, ka tikpat ska-
isti svinēsim 70 gadu jubileju!

I. M.

LBVŠ valdes agrākais priekšsēdis 
Arvīds Berkolds

LBVŠ  valdes priekšsēde Sarmīte Dāvidsone

Fo
to

: J
ān

is 
Ro

ga
in

is

DENVERA (CO)
• 27. februārī plkst. 10.00 

Kolorado latviešu kultūras cen-
tra gada sapulce centra telpas. 
No plkst. 6.30 līdz 9.30 mūziķu 
grupas ,,Jūrmalnieki” priekš-
nesumi. Informācija: Aleks 
Humeijumpteva, tālr.: 303-210-
2213.

• 7. martā pēc dievkalpojuma 
plkv. Oskara Kalpaka un brīvības 
cīnītāju atceres sarīkojums cen-
tra telpās, rīko Kolorado studen-
tu korporāciju kopa.

• 20. martā no plkst. 6.30 līdz 
9.30 grupas ,,Jūrmalnieki” priekš-
nesumu vakara atkārtojums. 

DETROITA (MI) 
• 27. februārī plkst. 6.00 

Pulkveža Oskara Kalpaka batal-
jona 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, studenti-
em $40.00 (vakariņas, dzērieni 
un deju mūzika). Izdevīgākās 
apmešanās vietas: tuvu Sv. Pāvila 
baznīcai – Courtyardby Marriott, 
tālr.: 248-553-0000; Fairfield Inn 
& Suites, tālr.: 248- 442-9800; vai 
netālu no balles zāles – Radisson 

Hotel, tālr.: 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 batal-
jona 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, zva-
not 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. 

FILADELFIJA (PA) 
• 27. februārī plkst. 7.00 Mardi 

Gras ballīte Brīvo latvju biedrībā 
(531 North 7th Street); Cajun 
virtuve, krelles un mūzika, masku 
gatavošana bērniem; gardas 
uzkodas, Hurricane kokteiļi, 
Dixie alus. Ieejas maksa: $20.00 

(bez maskas), $ 15.00 (ar masku); 
bērniem brīva.

• 2. martā plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas gada 
sapulce Brīvo latvju biedrības 
telpās. Darba kārta: gada pārskats, 
amatpersonu ziņojumi, amatper-
sonu vēlēšanas, dzimumdienu 
svinēšana, kafijas galds. Viesi 
arvien laipni gaidīti. 

KALAMAZU (MI)
Kalamazū Latviešu Apvienotās 

ev.-lut. draudzes Zupas pusdie-
nas par labu Rīgas Misiones 
draudzei deva labu ienākumu. 
Ziedotāji varēja mieloties ar 
sešām dažādām zupām.

• 10. februārī Apvienotas drau-
dzes priekšnieks Roberts Ķengis 
un dzīvesbiedre Šellija sagaidīja 
pirmdzimto meitiņu Viju Fraces. 
Dievkalpojumā māc. B. Puiķe un 
dievlūdzēji vēlēja vecākiem un 
bērniņam Dieva palīgu nodzie-
dot dziesmiņu.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 7. martā plkst. 12.30 Kalpaka 

bataljona atceres sarīkojums. 
• 14. martā plkst. 12.30 Dien-

vidkalifornijas latviešu biedrības 
biedru sapulce.

• 21. martā plkst. 1.00 Andras 
Berkoldas viencēliena komēdijas 
,,Bauskas mazā krodziņā” izrāde. 
Biļetes $20.00; bērniem līdz 12. 

gadu vecumam ieeja brīva. 
Ienākumus ziedos latviešu skolas 
absolventu klases audzēkņu 
turpmākai latviskai izglītībai.

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

MILVOKI (WI)
• 4. martā pēc Bībeles stundas, 

kas sāksies plkst. 10.00, pensio-
nāru sanāksme, uzrunu teiks 
drau  dzes priekšniece Sandra 
Kalve. 

• 6. martā Milvokos Latviešu 
namā 3.00pm Rīgas Leļļu teātŗa 
izrāde ,,Kas zaķīti pasargās”.

6. martā Milvokos Latviešu 
namā 5.00pm Mednieku Mak - 
š ķernieku saviesīgs vakars, balle. 
Informācija pie Andra Magura 
tel.920-296-0863.

• 12. martā plkst. 7.00 saiets 
„Vīns un vārds“ draudzes kamīn-
telpā.

• 4. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 
11.00 tautasdeju kopa ,,Metie-
niņš“ aicina uz brokastīm. 

MINEAPOLE (MN)
• 27. februārī plkst.1.00 Kul-

tūras dienu turpinājumā latvie  šu 
draudzes nama lielajā zālē (3152 

- 17th Ave. S.) mākslas vēs-
turnieces un Gaŗezera Klin klāva 
galerijas vadītājas Līgas Ejupes 
referāts ,,Pastaiga ar vecmeistari-
em” par Klinklāva galerijas 
mākslas darbu kollekciju. Ieeja 
par vismaz $5 ziedojumu. Rīko 
LOAM un folkloras ansamblis 
,,Teiksma”. 

• 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)
• No 26. februāra līdz 28. 

februārim Filadelfijas latviešu 
jauniešu rīcības komiteja rīko 
,,Jauniešu dienas” Ņujorkas drau-
dzes nometnē Katskiļos. Reģis-
trācija 26. februārī plkst. 8.00 
vakarā, pēc tam iepazīšanās sarī-
kojums. 27. februārī šķēršļu 
gājiens, sportošana un balle. 
Reģistrācijas maksa $60. Istabas 
atpūtas namā var rezervēt 
reģistrējoties: Jaunie suDie nas 
2010 @gmail.com Informācija: 
www.fljrk.org. 

• 28. februārī Rīgas 90. skautu 
vienība un Zilā kalna 4. gaidu 

(Turpināts 19. lpp.)

Ansamblis ,,Adam Zahl”, no kreisās:  Ēriks Kīns, Arnis Šrāders, 
Pēteris Freimanis
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• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: dievk. 28. febr. ar 
dievg., pēc dievk. draudzes piln-
sapulce un dāmu komitejas siltas 
pusdienas. 7. martā pulkv. O. 
Kalpaka bataljona un Atsevišķās 
studentu rotas piemiņas dievk. 
14. martā dievk. ar dievg. 21. 
martā dievk. 28. martā Pūpol-
svētd. dievk. ar dievg. dievk. 
Draudzes padomes ieve šana 
amatā. Visi dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 7. martā plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. 28. martā plkst. 3.00 
Lankasterā Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg. 2. apr. plkst. 4.00 
Kvēkertaunā Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā Lieldienu 
dievk. 18. apr. plkst. 3.00 
Lankasterā dievk. 25. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 28. febr. 
plkv. O. Kalpaka piemiņas dievk., 
pēc dievk. plkv. O. Kalpaka 
piemiņas brīdis. 7. martā dievk. 
ar dievg.. 14. martā dievk. 21. 
martā Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 

dr.: 21. martā,18. apr. dievk. 
Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale) . Diakone 
Abija Venta, tālr.: 954-427-3558 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 28. 
febr. dievk. ar dievg. plkst. 11.00, 
pēc dievk. draudzes gada sapulce. 
7. martā plkst. 11. 00 plkv. O. 
Kalpaka atceres dievk., pēc dievk. 
studenšu korporāciju rīkotas 
pusdienas. 14. martā plkst. 11:00 
dievk. angļu val. ar dievg., māc. 
Dr. R. Ziedone; pirms dievk. 
plkst. 10.00 pankūku brokastis. 
21. martā plkst. 11.00 dievk.; 
Vilmingtonā plkst. 3.00 dievk. ar 
dievg. 28. martā plkst. 11.00 
Pūpolsvētdienas dievk. ar dievg., 
valdes ievešana amatā. 1. apr. 
plkst. 2.00 Zaļās ceturtdienas 
dievk. ar dievg. 2. apr. plkst. 7.00 
Lielās piektdienas dievk. ar dievg. 
4. apr. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. Lieldienu 
brokastis ar groziņiem. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 7. martā plkst. 6.00 vakarā 
dievk. 28. martā plkst. 10.00 
Pūpolsvētd. dievk. Mācītājas I. 
Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090. 
Tālr.: 269-637-4847; kabatas: 
269-214-1010; e-pasts: ilzego@
comcast.net 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 7. 
martā plkst.10.00 dievk. angļu 
val. ar dievgaldu, māc R. 
Franklins. Sadraudzības stunda. 
14. martā plkst.10.00. KLS Drau-
dzīgais aicinājums. 21. martā 
plkst.10.00 dievk. ar dievg. 
Sadraudzības stunda. 28. martā 
plkst.10.00 Pūpolu svētdiena ar 
dievg. Sadraudzības stunda. 
Bībeles stundas 3. martā 
plkst.  15.00, ciemā Latvija 
plkst.16.00. Otrdienās plkst. 
10.00 vingrošana Dr. E. Balka-
Valtere (Walter).

• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 
27. febr. plkst. 10.00 dievk. Māc. 
Dr. Sarma Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 7. 
martā plkst. 2.00 dievk. ar dievg. 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Road, East 
Lansing, MI), māc. L. Vīksne. 
Pēc dievk. kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 28. febr. dievk. ar dievg. 7. 
martā plkv. O. Kalpaka bataljona 
un Latviešu leģiona piemiņas 
dievk. 14. martā dievk. ar dievg. 
17. martā plkst. 11.00 Bībeles 
stunda baznīcas lejas zālē. 21. 
martā dievk. 28. martā Pūpol-
svētd. dievk. ar dievg. 2. apr. 
Lielās piektd. dievk. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. 4. aprīlī plkst. 9.00 
Lieldienu dievk., pēc dievk. 
brokastis. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
7. martā dievk. ar dievg. plkst. 

11.00. 21. martā dievk. plkst. 
11.00. 28. martā plkst. 1.00. 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 28. 
febr. plkst. 10.00 Plkv. Oskara 
Kalpaka un visu cīnītāju piemiņas 
dievk., pēc dievk. pusdienas, ko 
rīko ,,Talcinieki Latvijai“, draudz-
es pilnsapulce un draudzes saiets. 
2. martā plkst. 7.00 draudzes 
padomes sēde. 4. martā plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 7. martā 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzes saiets. 14. martā 
plkst. 10.00 dievk. 21. martā 
plkst. 10.00 dievk. angļu val., 
viesmāc. Teresita Valeriano, 
Lutheran World Federation 
pārstāve Amerikā. 28. martā 
plkst. 10.00 Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. 1. apr. plkst. 1.00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. un 
jauniešu piedalīšanos. 2. apr. 
plkst. 11.00 un plkst. 7.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 4. apr. 
Lieldienu dievk. ar uzrunu 
bērniem. 6. apr. plkst. 700. 
draudzes padomes sēde. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 28. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. un draudz-
es 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.: 28 febr. plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā ar dievgaldu; II 
Ciešanu laika svētdiena; seko 
DRAUDZES PILNSAPULCE; 
(12 Gates Ave East Brunswick). 7. 
martā plkst. 8.30 Leikvudā 
dievkalpojums ar dievgaldu III 
Ciešanu laika svētdiena (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.). 14. martā 
plkst. 11.00 Dievkalpojums 
draudzes dievnamā Īstbransvikā 
ar dievgaldu IV Ciešanu laika 
svētdiena (12 Gates Ave East 
Brunswick). 21. martā plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums V 
Ciešanu laika svētdiena (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.). 28. martā 
plkst. 11.00 Pūpolu svētdienas 
dievkalpojums draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). Dievkal poju-
mus  vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk, 
māc. L. Saliņš. 

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
14. martā plkst.1.00. dievk.; pēc 

vienība aicina apmeklēt abu 
vienību 61. gada svētkus. Diev-
kalpojums plkst. 11.00 Jonkeru 
baznīcā, pēc dievkalpojuma svi-
nīgs akts un siltas pusdienas lejas 
zālē, kur 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. 

• 1. martā plkst. 8.00 vakarā 
sāksies pieteikšanās 2010. gada 
Īkšķīšu nometnei. Reģistrēšanās 
draudzes mājaslapā: www.
nydraudze.org Katrā no četrām 
Īkšķīšu nometnes nedēļām pie-
ņems 34 bērnus. Ziņas par cenām 
un nakstmājām būs mājaslapā. 
Arī lielajai nometnei pieteikšanās 
anketas no 1. marta būs mājas-
lapā. 

• 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. 

7. martā, plkst. 10.00, Jonkeru 
baznīcā pulkv. O. Kalpaka piemi-
ņas dievkalpojums ar Korporāciju 
kopu un Daugavas Vanagu Ņu -
jorkā piedalīšanos, māc. Juris 
Saivars. Dievkalpojumu kuplinās 
flautiste Indra Ozola. Akadēmisko 
runu teiks Latvijas vēstnieks pie 
ANO Normans Penke. Pēc 

referāta studenšu korporāciju 
kopas Ņujorkā sarū pēts cienasts. 
Korporāciju pār stāv  jiem fotgrafē-
šanās pirms dievkalpojuma plkst. 
9.30 baznī cas sarīkojumu zālē. 
Korporāciju kopa un Daugavas 
Vanagi Ņujorkā.

• 16. aprīlī plkst. 7.00 Salas 
baznīcas zālē (4 Riga Lane, 
Melville, NY 11747) Latvijas 
Nacionālās operas ģilde rīko 
pavasaŗa labdarības koncertu 
,,Mēs ticējam dzīvei kā burvīgai 
dzejai...”. Koncertā piedalīsies 
mecosoprāns Laila Saliņa un pia-
nists Juris Žvikovs. Programmas 
pirmajā daļā – latviešu un citu 
komponistu operārijas un kla-
vieŗu skaņdarbi; otrā – dziesmas 
no operetēm un kabarē uzvedu-
miem, Aleksandra Čaka dzejoļu 
lasījumi. Pēc koncerta saviesīgs 
vakars un tikšanās ar māksli-
niekiem pie glāzes vīna un uzko-
dām. Atlikums paredzēts Bruno 
Skultes operas ,,Vilkaču man-
tiniece” izrādei 2011. gadā LNO, 
Rīgā. Ieeja par vismaz $35 ziedo-
jumu; pēc 9. aprīļa – $45. Labvēļu 
ieejas karte, sākot ar $100 
(ziedotāju vārdi tiks ievietoti 
LNO pirmizrādes ,,Vilkaču man-
tiniece” programmā). Lūdzam 
pieteikties un rezervēt galdiņus 
līdz 9. aprīlim, nosūtot čeku: 
Latvian National Opera Guild, 
Inc, c/o Andris Padegs, 2 Merry 
Hill Rd, Poughkeepsie, NY 
12603-3214. Sīkāka informācija, 
zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 516-
433-4137.

PRIEDAINE (NJ) 
• 27. februārī plkst. 1.00 Drau-

dzīgā aicinājuma atceres sarīko-
jums. Marutas Jurjānes filmas 

izrāde ,,Voldemārs Avens”; pēc 
tās dzejnieks, gleznotājs un archi-
tekts V. Avens stāstīs par savu 
2009. gada izstādi Rīgā un kopā 
ar Ņudžersijas literārās kopas 
dalībniekiem lasīs dzejoļus. Pia-
nistes Ramonas Kļaviņas priekš-
nesums. Kafijas galds, dalības 
maksa $20, bērniem un studen-
tiem ieeja brīva. Atlikums Ņu -
džer sijas latviešu skolas darbam.

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīkojums 
Trillium Banquet telpās (6415 
State Street). Plkst. 5.00 kokteiļa 
stunda, plkst. 5.30 priekšnesumi, 
vakariņas un deju mūzika. Lūdzu 
pieteikties līdz 10. aprīlim. Ieeja, 
samaksājot līdz 10. aprīlim, $35, 
pēc šī datuma $40. Pieteikties, 
rakstot vai zvanot S. Ģībietei, 
2744 Reppuhn Drive, Saginaw, 
MI 48603, tālr.: 989-793-6671; 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. Martin-
soniem, e-pasts: dainisrita@aol.
com Aicināti visi bijušie Saginavas 
latviešu kluba darbinieki, kā arī 
viņu draugi un radi, lai atjaunotu 
draudzības, pazīšanās, 
pārtrūkušās saites. 

SV. PĒTERSBURGA
• 27. februārī, plkst. 16.00 Bied-

rības namā Profesora Juŗa 
Dreifelda priekšlasījums:

„Vai Latvijai ir cerības izkulties 
no „dižķibeles”?” Pēc priekš-
lasījuma, baudot uzkodas, atspir-

dzinošus dzērienus un kafiju, 
sadziedāšanās kopā ar Juri Drei-
fel du. Tiem, kuŗiem ir īpašas 
vēlēšanās dzērienu jautājumā, 
par to jāgādā pašiem. Ieejas zie-
dojums sākot ar $10.00.

• 28. februārī, plkst. 13.00 Bied-
rības namā Biedrības pilnsapulce, 
kuŗā notiks Valdes vēlēšanas. Pēc 
vēlēšanām balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, zafti un desiņām, 
neskatoties vai tie atbalsta repub-
likāņus, demokrātus, zaļos vai 
neatkarīgos. Lūdzam visus Bied-
rības biedrus piedalīties!

• 2. martā plkst. 10.00 Biedrības 
namā Biedrības Valdes sēde.

• 2. martā plkst. 13.00 Biedrības 
nama videoizrāde – 2009. gada 
Dziesmu svētki Hamiltonā, 
Kanadā. Čikāgas Piecīšu koncerts 
dziesmu svētkos. Kafija un cepu-
mi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00. 

6. martā plkst. 14.00 Biedrības 
namā visu mūsu pazīstamās un 
iemīļotās Aleksandras Ritumas 
solokoncerts ne mazāk pazīstamā 
un iecienītā pianista Vladimira 
Hohlova klavieŗu pavadījumā. 
Pēc koncerta visi tiks pacienāti ar 
kafiju un cepumiem. Ieejas zie-
dojums sākot ar $15.00. Sanāksim 
kuplā skaitā klausīties mūsu 
māksliniekus!

• 13. martā plkst. 14.00 Bied-
rības namā O. Kalpaka, leģionāru 
un kaŗavīru vakars, kuŗā 
uzstāsies Kanaku ansamblis un 
diakons Jānis Elberts lasīs 
priekšlasījumu. Pēcpusdienas 
noslēgumā siltas pusdienas. Par 
alu vai vīnu pie pusdienām 
katram jāgādā pašam. Ieejas zie-
dojums sākot ar $15.00.

• 14. martā plkst. 13.00 Bied-
rības namā Biedrības pilnsapulce 
un Valdes velēšanas. Pēc vēlē  ša-
nām balsstiesīgos cienās ar pan-
kūkām, ievārījumu un desiņām, 
ne  skatoties, vai tie atbalsta repub-
likāņus, demo kratus, zaļos vai 
neatkarīgos. Lūdzam visus 
Bied   rības biedrus piedalīties! 
Iepriekš izsludinātais pilnsapul-
ces datums no 28. feb ruāŗa tika 
pārcelts uz 14. martu sakarā ar 
to, ka bied rī bas priekš nieks un 
viņa vietnieks svarīgu iemeslu 
dēļ nevar februā ŗa piln sapulcē 
ņemt dalību. 

• 27. marta Biedrības namā 44. 
Latviešu biedrības gada svētki. 
Plašāka informācija sekos nāko-
šajā „Ziņu” izlaidumā.

VAŠINGTONA (DC)
• 6. martā 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, jāņu-
sieru, pīrāgus. Izlozē būs iespēja 
laimēt George Foreman Grill, 
Amazon.com dāvanu karti, 
šoko lādes no Latvijas, akorde-
onu spēles mācībstundu ,,Na -
meja” superzvaigznes Juŗa va -
dībā un daudz ko citu! Pēc 
uzveduma viesi aicināti paka-
vēties un iedzert glāzi vīna kopā 
ar Vašingtonas apkaimes slave-
nākajiem latviešu tautasdeju 
dejotājiem. Ieeja par vismaz 15 
dolaru ziedojumu.

S A R Ī K O J U M I  
(Turpināts no 18. lpp.)
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Klīvlandes latviešu sabiedriskās dzīves 
ilggadējais vadītājs Kārlis Avens 17. janvārī 
beidza šīs zemes gaitas. Novērtējot viņa 
darbu latviešu sabiedrībā, jāatceras visa 
latviešu trimdas vēsture.

Kārlis Avens bija viens no tiem, kuŗi 
pirms 60 gadiem sāka latviešu organizēšanos 
Klīvlandē, viņš bijis  aktīvs Daugavas Vanagu apvienības, 
Klīvlandes latviešu biedrības un koncertapvienības biedrs un 
Apvienotās draudzes loceklis līdz mūža vakaram. Viņš stāvēja 
pie latviešu skautu un gaidu vienību šūpuļa, bija viens no  
Klīvlandes koncertapvienības dibinātājiem un latviešu 
radioraidījuma iniciātoriem, daudzu mākslas izstāžu rīkotājs.  
Viņš bija  Klīvlandes latviešu biedrības priekšnieks no 1955. līdz 
1965. gadam un  no 1982. līdz 1988. gadam. Ar latviešu 
kopdarbības ideju Kārlis Avens centās vienot studentu 
korporācijas un arī veidot visu Klīvlandes latviešu organizāciju 
Sadarbības centru. Viņš bija koporācijas Fraternitas Academica 
filistrs. 

Dižākais Kārļa Avena sasniegums  bija III un IV vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku sarīkošana 1963. un 1968. gadā. Toreiz  
sevišķi izcēlās viņa spējas vienot tautiešus un ar stingru roku tos 
vadīt kopējā mērķa sasniešanai.  Būdams citu iedvesmotājs un 
padomdevējs  visus turpmākos gadus, V vispārējo Dziesmu 
svētku vadību viņš nodeva jaunākai paaudzei. Cauri viņa dzīvei 
kā spožs pavediens vijās vēlēšanās sagādāt latviešu tautai labāku 
nākotni, patriotiski  audzinot jaunatni. Kārlis Avens apbalvots 
ar skautu Saulīti un gaidu Āboliņa lapiņu, 2006. gadā ar Latvijas 
Atzinības krusta Zelta goda zīmi. 

 Kārlis Avens dzimis 1912. gada 20. maijā, Vietalvas pagastā 
lauksaimnieku ģimenē. Pēc vietējās pamatskolas beigšanas 
iestājies V. Olava komercskolā, ko beidza 1929. gadā. Studējis 
Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultē, agronoma 
diplomu saņēmis 1933. gadā, strādājis par Mežotnes 
lauksaimniecības vidusskolas Selekcijas stacijas vadītāju un vei-
cis pētījumus cukurbiešu un  lopbarības audzēšanā.

 Kārlis Avens 1938. gadā salaulājās ar skolotāju Metu Veberu. 
Gadu vēlāk piedzima meita Ilze.  

Kaŗa beigās 1944. gadā Kārli Avenu iesauca Latviešu leģionā 
un nosūtīja uz Zofienvaldi, Vācijā, vēlāk uz kursiem Jozefštatē, 
Čechijā, un iedalīts 15. divīzijas Artilērijas pulkā.  Tikmēr 
ģimene jau bija sākusi bēgļu gaitas. Kārļa Avena pulks piedzīvoja  
smagas atkāpšanās kaujas, laimīgas sagadīšanās izdevās izkļūt 
no ielenkuma Dancigā. Pēc kaŗa beigām Kārlis Avens satika 
savu dzīvesbiedri un meitu Austrijā un kļuva par Glāzenbachas 
bēgļu nometnes komandantu.  

Avenu ģimene ieceļoja ASV 1949. gadā, sākumā K. Avens 
strādāja būvdarbos Šelvilā (Shellville), Tenesijas pavalstī, bet 
1951. gadā pārcēlās uz Klīvlandi, Ohaijo.  Klīvlandes Techniskā 
institūtā  Kārlis Avens studēja inženieŗzinātnes un strādāja 
Klīvlandes gāzes pārbaudes laboratorijā. 

Kārlis Avens bija pārliecināts, ka latviešiem aktīvi jāpiedalās 
polītikā, jāpopulārizē un jāaizstāv Latvijas intereses presē un 
tiekoties ar Amerikas polītikas veidotājiem. Klīvlandē viņš 
daudzus gadus vadīja latviešu Republikāņu grupu. 

Kārlis Avens ļoti  priecājās par  Latvijas neatkarības atjaunošanu 
un dzīvoja līdzi tās attīstības gaitai, kaut lielā gadu nasta  vairs 
neļāva viņam aktīvi piedalīties.  Par savu pienākumu viņs 
uzskatīja iespēju palīdzēt jauniešiem Latvijā iegūt augstāko 
izlgītību un kopā ar dzīvesbiedri Metu kļuva par Vītola fonda 
atbalstītājiem. 

Izvadot Kārli Avenu 23. janvārī uz kapu kalniņu, organizāciju 
pārstāvji cildināja viņa dzīves dāsno devumu. Sevišķi dziļi 
klausītāju domās atbalsojās salīdzinājums ar lielu koku: „Kad 
lieli koki krīt, tie lauž zarus citiem un atstāj tukšu lielāku vietu, 
nekā tie bija ieņēmuši. Aiz Kārļa Avena mūsu sabiedrībā paliks 
lielāks tukšums nekā tikai viņa vieta pie galda vai krēsls 
sarīkojumu zālē.  Paliks tukšums viņa ģimenē un  arī mūsu visu 
sirdī.” 

Maija Grendze

Kad lieli koki krīt...
Kārlis Avens (1912-2010)

dievk. kafija. 4. apr. plkst. 1.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. kafi-
ja. 16. maijā plkst. 1.00 dievk. 
Māc. R. Franklins.

• 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.: 314-457-

1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 28. febr. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.org

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 

dr.: 7. martā plkst. 14.00 dievka-
lpojums. To kuplinās Andris 
Ritums. 21. martā plkst. 14.00 
dievkalpojums. To kuplinās 
Ilmārs Vilmanis.

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr.: 28. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 3. martā plkst. 
7.00 vakara svētbrīdis, plkst. 7.30 
padomes sēde. 7. martā plkv. O. 
Kalpaka piemiņas dievk. 21. 

martā draudzes pilnsapulce. 
Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org Tālr. baznīcā: 301-251-
4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 28. febr. plkst. 11.00. 14. 
martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 28. martā Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. plkst. 10.00.

Mūžībā aizgājusi

INĀRA KIRŠTEINS,
dzim. STRAUTMANIS

dzimusi 1937. gada 4. decembrī Priekulē, Latvijā,
mirusi 2010. gada 11. februārī Pinellas Park, Florida

Viņu ar mīlestību atceras
MEITA LINDA, DĒLS VIKTOR AR SIEVU LORI

MAZBĒRNI CAMMY, NICHOLAS UN CRAIG
BRĀLIS JURIS AR DĒLIEM STUART UN MICHAEL AR ĢIMENI

STRAUTMANIS ĢIMENE ŅUJORKĀ UN RADI LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecmāmiņa un krustmāte

ZIGRĪDA KENT,
dzim. KALNIŅŠ

dzimusi 1918. gada 26. aprīlī Valmierā,
mirusi 2010. gada 18. februārī Stoktonā, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā patur
MEITA KAREN TAPELLA AR VĪRU GARY

DĒLI IVARS AR SIEVU JEANNIE UN IGORS AR SIEVU JANET
MAZDĒLI SHAWN KENT AR SIEVU JENNIFER, SCOTT KENT

ROBERT UN MICHAEL TAPELLA
KRUSTDĒLS ANSIS POMMERS AR SIEVU JOANNE

Gars, vielā dzimis,
Netaps vairs par vielu.
                             (Rainis)

...vai dzīvojam vai mirstam,
mēs piederam tam Kungam.
                           Pāvila vēst. rom.

Mūžībā aizgājuši

ANDREJS UPMANIS
1925. gada 13. oktobris — 2009. gada 25. jūnijs, Rīgā

ĀRIJA UPMANE
1924. gada 8. jūnijs — 2010. gada 5. janvāris, Rīgā

Mīlestībā piemin 
MĀSĪCAS AINA ZEMDEGA UN RASMA UPMANE

2009. gadā mūžībā aizgājuši mūsu draudzes locekļi

RICHARDS SĪMANSONS
miris 26. martā

AUSMA VILCIŅŠ
mirusi 2. februārī

Viņus mīļā piemiņā paturēs
AIJOVAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

(Turpināts no 19. lpp.)
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Charles A. (Charlie) Maurins
Charles A. (Charlie) Maurins died on 

Monday, December 28, 2009, at Gulf Health 
Care Center in Texas City. Charles, or Charlie 
as he was affectionately known, was born in 
Latvia on January 7, 1917. He graduated 2nd 
in his class from the Latvian War School 
Academy in 1938, attaining the rank of 1st 
Lieutenant.

During World War II, he fought for the 
Latvian and German Armies against the 
Russian Army Invasion of the Baltic States. 
During this bloody campaign, he received the Distinguished Iron 
Cross for his bravery in action. He was a prisoner of war for 12 
months after the war, before being freed and settling in Luebeck, 
Germany. It was here that he met Velta Brolis, his future wife of 47 
years. They were married on April 14, 1947, and moved to London, 
England, where Charles went to work for the Latvian Embassy until 
1957. It was during this time that Charles and a couple of other 
Latvian friends established the Latvian organization, “Daugavas 
Vanagu” which continues today with over 250 chapters around the 
world. While in London, Charlie and Velta had two sons, Robert 
and Peter. Also during his free time, Charlie helped coach the 
English National Basketball Team that competed in the 1948 
Olympics in London.

In 1957, Charles and family immigrated to the United States so 
that they could be together with Velta`s family in Philadelphia, 
Pennsylvania. While in Philadelphia, Charles worked as a carpenter 
during the day and went to night school to become an industrial 
engineer. After graduating, he was hired by Anglo-American 
Properties, a real estate firm, with hotels in Pennsylvania, Mississippi, 
Florida, and Oklahoma. In 1965, he was promoted to Property 
Manager of the hotels in Mississippi and Florida and moved his 
family to Biloxi, Mississippi, where he was headquartered at the 
Edgewater Gulf Hotel. In 1967, The American National Insurance 
Company bought the properties in Mississippi and kept Charles as 
their property manager.

In 1969, Hurricane Camille, a Class V hurricane, hit the 
Mississippi Gulf Coast causing widespread devastation and over 
300 deaths. During the aftermath of the storm, the Edgewater Gulf 
Hotel, which survived the storm, was used to house over 1000 
homeless people as well as many of the reconstruction workers that 
came from all over the country. Charlie never left the hotel during 
this critical time, and for his efforts in the recovery process, he was 
appointed and commissioned an honorary colonel on the 
Governor`s staff by Mississippi governor John Bill Williams on 
August 8, 1970.

In late 1970, ANICO decided to close the Edgewater Hotel. 
During the transition, Dr. Leon Bromberg, the owner of the Galvez 
Hotel in Galveston, asked Charlie if he would manage his hotel, 
which Charlie accepted. He moved his family to Galveston and 
took over as General Manager in May 1970. Over the next 10 years, 
Charlie was very active in promoting tourism for the Galveston 
Island and the Galvez hotel. He served as the president of Galveston 
Convention and Visitors Bureau from 1976-1978. He was a director 
of the Texas Hotel and Motel Association and an active member of 
the Rotary Club of Galveston. He especially enjoyed being involved 
with the Sunday Morning Coffee Club which met at Christie`s 
Beachcomber. Charlie was very vocal in expressing his views on 
communism and its effect on the family he lost, his homeland, and 
the world.

In 1980, Dr. Bromberg sold the Galvez Hotel and Charlie took 
over as General Manager of the Flagship Hotel. He worked there 
from 1980-1985 and remained very active in promoting tourism 
and golf for the island. In 1985, Charlie decided to become a 
management consultant for the hotel/motel industry and worked 
for numerous business owners in Galveston, Texas Cty, and Athens, 
Texas. He was a tireless, energetic, and loyal businessman. He was 
of the Lutheran faith and attended First Lutheran Church of 
Galveston and then Trinity Lutheran Church of La Marque.

Charles was preceded in death by his wife, Velta, and her brother, 
Edgar and wife, Elfreda Brolis.

He leaves behind to cherish his memory, sons Robert and Peter 
Maurins, of Galveston; daughter Ilze Freidberg of Riga, Latvia; 
grandsons Matthew Maurins, of Montgomery, Texas, Robbie 
Maurins of Galveston, Ansis Freidberg, of Munich, Germany; and 
great grandsons Juri and Ansis, Jr,. Janis Freidberg and wife, Mellisa; 
and great granddaughter, Reyna, of Houston, Texas. He also leaves 
behind his cherished Latvian family on the East Coast Gert and 
Monica Koemer, Imants and Velga Brolis; Viesturs and Hope 
Brolis; Mara and Don Silinski; and Ina Brolis; and their children 
and grandchildren.

Charles also wanted to give thanks to Mattis and Genesse Tilts; 
Bob Shattuck and Sissy Jacovich; and Mr. and Mrs. Manuel Corella 
for all their kindness and friendship over the years. Charlie`s family 
would also like to thank the 3rd floor progressive care staff at 
Mainland Center Hospital for their compassionate care during his 
time there, as well as A-Med Hospice and the staff at Gulf Health 
Care Center.

It was Charlie`s wish to be cremated and to be interred next to 
his loving wife, Velta, at the Latvian Cemetery in Elka Park, New 
York, during a private ceremony in May.

The family requests that in lieu of flowers, any contributions to 
Charlie`s memory be made to the Latvian Relief Fund of America, 
Inc., P O  Box 8857, Elkins Park, PA 19027-0857.

2009. gadā mūžībā aizgājuši mūsu draudzes locekļi

Tiešām, mana dvēsele ir klusa uz Dievu,
no Viņa nāk mana pestīšana. 

                                Ps. 62:2
Viņus mīlestībā piemin

MANČESTERAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
KONEKTIKUTĀ, ASV

Mūža mierā aizmidzis brālis, tēvocis, brālēns
MARĢERIS DRUVENALDS ŠMITS

dzimis 1932. gada 5. augustā Bauskas rajona 
Paņemūnes pagastā, Latvijā,

miris 2009. gada 21. decembrī Takomā, Vašingtonā

Sērās un dārgā piemiņā paturēs
MĀSA BIRUTA SIBOLE AR ĢIMENI

AMERIKĀ UN MAJORKĀ,
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība,
šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

                (Pāvila 1.vēstule Korintiešiem 13:11-13)

Dieva mierā aizgājusi

 RUTE VIRSNIEKS,
 dzim. GRINTALE

dzimusi 1911. gada. 25. oktobrī Aizputē,
mirusi 2010. gada 21. septembrī Seattle, WA

 Mīlestībā viņu piemin
DĒLI IMANTS 

 ANDRIS
AR SIEVU JESSICA STEVENS 

UN EGILS

MALVĪNE RUDZĪTIS
* 1909. gada 27. maijā,

† 2009. gada 17. februārī

ANSIS MITRĒVICS
* 1918. gada 15. martā,
† 2009. gada 30. martā

LOLITA RAMANS
* 1938. gada 10. janvārī,

† 2009. gada 2. jūlijā

Mūsu mīļais draugs

fil! ANSIS ROZENBACHS
dzimis 1923. gada 29. decembrī Raņķu pagastā, 

miris 2009. gada 24. oktobrī Eskilstūnā, Zviedrijā
Mīļā piemiņā paturēs

GERSICANIA`S 1. COETA KRUSTDĒLI
GUNĀRS, JĀNIS, VALFRĪDS, VISVALDIS

Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimies.

Mūsu mīļā māmiņa

ERKIA SOFIA RIEKSTINS SARV
dzimusi 1919. gada 19. novembrī,

aizgājusi pie mūsu Kunga 2010. gada 5. februārī 
Dziļās sērās

MEITA INA AR VĪRU GREGG UN MEITA ANDRA AR VĪRU DOUGLAS
MAZBĒRNI SCOTT, RONALDS, JOANN, RICHARDS,

 ERIKA UN DAVIDS

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat-
Ar citām puķēm, citu pasauli,
Ar citu zemi parunāt.
                                            /M.Zviedre/
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2009. gadā mūžībā aizgājuši mūsu biedri

GUNĀRS GRAUDIŅŠ
ALFREDS BĒRZIŅŠ
MARKUS VĪTOLIŅŠ
KRISTĪNA STERNS

 Piemiņā paturēs 
INDIANAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Dieva mierā 2009. gadā aizgājuši
Latviešu biedrības Vašingtonas štatā Pensionāru kopas biedri

Paliek baltsarkana taka,
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts. Mīļā atmiņā patur

DĒLI ANSIS UN PETERIS
RADINIEKI ĪNA BROLE, MĀRA SILINSKI,

VIESTURS BROLIS, GERT KOERNER, 
IMANTS BROLIS AR PIEDERĪGIEM

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
ZIGRĪDA ŠĒNBERGS,

dzim. GESKE
dzimusi 1926. gada 10. novembrī Rīgā,

mirusi 2010. gada 20. janvārī Oshawa, ON

Mūžībā aizgājis
Virsleitnants

ANSIS KĀRLIS MAURIŅŠ
dzimis 1917. gada 7. janvārī Charkow, Ukrainā,

miris 2009. gada 28. decembrī La Maroque, Texas

Mīlestība – draudzība 
šajā mūžā un aizmūžā.

Viņu mīļā piemiņā pieminēs
VĪRS RŪSIŅŠ, MEITA SANDRA UN ZNOTS AL NEILLY
MAZDĒLS MICHAEL AR SIEVU LISSETTE RICHARDS

MAZDĒLS STEVEN AR JENNI, MAZMAZMEITA BREAGHAN, 
MAZDĒLS RENE UN MAZMEITA JASMINE

RADI UN PAZIŅAS KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu 54.coetus filistre

MAIJA MELBĀRDIS,
dzim. GROSS

dzimusi 1943. gada 9. maijā,
mirusi 2010. gada 16. februārī

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Mūžībā aizgāja mīļā draudzene

IRĒNA
† 2010. gada 16. februārī Rīgā

Sēro
AINADraudzība, kas sākas bērnībā,

tā nebeidzas nekad...

PĒTERI BITI
* 1908. gada 8. novembrī † 2009. gada 20. maijā

LEONĪDU PILSUMU
* 1916. gada 20. aprīlī          † 2009. gada 27. jūlijā

RAMONU MIEZI
* 1931. gada 24. maijā     † 2009. gada 15. novembrī

SIGURDU ANDRI PLATO
* 1986. gada 31. maijā        † 2010. gada 12. janvārī

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBAS SAIME

VAŠINGTONĀ D.C.

VALRODS NEILANDS
dzimis 1918. gada 6. oktobrī,
miris 2009. gada 15. februārī

LAIMDOTA RŪSIS
dzimusi 1927. gada 22. janvārī,
mirusi 2009. gada 24. februārī

ALFS KEIRE
dzimis 1931. gada 8. februārī,

miris 2009. gada 8. aprīlī

MIRDZA NIKMANIS
dzimusi 1925. gada 21. decembrī,

mirusi 2009. gada 20. maijā

VERONIKA ELFERTS
dzimusi 1920. gada 20. jūlijā,
mirusi 2009. gada 27. augustā

Viņus ar mīlestību un sirsnību vienmēr atcerēsies
LBVŠ PENSIONĀRU KOPA

Mēs pieminām savus mūžībā 
aizgājušos DV biedrus
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

NAUDAS P RS T JUMI
UZ LATVIJU

Likmes:  l dz $100 - $20
no $101 l dz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV dol ros.  Pieg de R g  $11,

rpus R gas $0.40/km, min. $19.
Pieg d jam summas l dz $1000.

L dzu nos tiet v stuli ar s t t ja
un sa m ja v rdu, adresi, tele-
fona numuru un nor d jumu par
summu kop  ar eku rakst tu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L dzu zvan t Krist nei:

(973) 746-3075

K rtojam nodok u un citus
maks jumus Latvij !

Lauris
845-893-1731

O W L - 7 7 7
HOLISTIC BODYWORK
Alternative medicine

OWL-777@hotmail.com

NETRADICIONāLĀ MEDICĪNA
PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA 

• tālrunis:  905 468 1441
• www.ugadrava.com

PERK GLEZNAS
PRIVATKOLLEKCIJAI
Tīdemaņa, Vidberga, Cielava, 
Purvīša, Liberta, Strunkes u.c. 

mākslinieku gleznas.
Tālr.: 727-822-1993 Anna

E-pasts: abolanna@verizon.net

MEKLĒJU DARBU KANĀDĀ 
(vēlams Toronto). 

Mākslas izglītība – keramika, gleznošana. 
Vairāku gadu pieredze darbā ar bēriem ASV.

Tālr. +371 26477761
inese.ezerteva@inbox.lv

FOR SALE A 1 BEDROOM APARTMENT IN CEDAR 
GLEN WEST, MANCHESTER, NJ, 

VERY CLEAN, MOVE IN CONDITION, $ 45 000.
# (732) 288-0411
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S P O R T S

Bobslejs
Tā kā divnieku sacensībās 

nevarēja piedalīties Jānis Miņins, 
Edgaram Maskalānam tika dota 
iespēja izvēlēties, ar kuru bobu 
un stūmēju piedalīties šajās 
sacensībās. Maskalāns deva 
priekšroku gan Miņina bobam, 
gan viņa stūmējam Daumantam 
Dreiškenam, kuŗš ir labākais 
stūmējs Latvijas vienībā.

Edgars Maskalāns aizvadīja 
četrus stabilus braucienus. Pēc 
pirmā brauciena Latvijas vienīgā 
ekipāža bija devītā, bet nākamajā 
pacēlās uz astoto poziciju, ko 
noturēja līdz pat sacensību 
beigām, uzrādot šīs sezonas 
augstāko panākumu. Krievijas 
ekipāžai Dmitrijam Abramo-
vičam/Sergejam Prudņikovam 
mūsējie četru braucienu summā 
zaudēja 0,62 sekundes,  devītajā 
vietā esošo Karla Angerera 
ekipāžu apsteidza par 0,21 se -
kundi.

Edgars Maskalāns pievienojies 
tiem Latvijas olimpiešiem, kuŗi 
tieši neatbild uz jautājumu, vai 
pēc spēlēm paliks sportā. Pēc 
finiša Edgars atzina, ka pirms 
spēlēm pat sapņos neesot 
rādījusies astotā vieta. Dodoties 
uz Olimpiadu, viņš bija iedo-
mājies, ka arī 20 labāko vidū 
iekļūt būs ļoti grūti. Sacensībās 
Jāņa Miņina bobs bijis ievērojami 
labāks par to, ar kuŗu sezonas 
laikā braucis viņš. Pēc treniņiem 
Vistlerā secināts, ka iespējams 
pacīnīties par desmito vietu.

ASV bobsleja izlases trases tre-
neris latvietis Jānis Skrastiņš. 
sacīja, ka Maskalāns nobraucis 
lieliski un arī izcīnītā vieta ir tei-
cams sasniegums olimpiskajās 
spēlēs. “Edgars pietiekami stabili 
aizvadīja visus braucienus. Pir-
mais vispār izpildījuma ziņā bija 
gandrīz perfekts. Arī pārējie labi. 
Tas rāda – ja puisim dod iespēju, 

XXI Vankuveras Ziemas olimpiskajās spēlēs
(Turpinājums no 1. lpp.)

viņš to izmanto. Tikai jārada ap -
stākļi,” atzina Skrastiņš.

Hokejs
Latvija – Krievija 2:8 (0:3, 0:1, 

2:4). Pēc smagā zaudējuma 
Krievijas hokejistiem, mūsu 
vienības spēlētāji teica, ka „krievu 
mašīna pārbrauca mums pāri”. 
Spēle galīgi nevedās, un jau pēc 
pirmā perioda pretinieki izvir-
zījās vadībā – 3:0. Turp mākajā 
spēles gaitā krievi Latvijas hoke-
jistiem neatstāja nekādas cerības 
un uzvarēja vairāk nekā pārlie-
cinoši. Latvijas izlases labā ripu 
krievu vārtos iemeta Herberts 
Vasiļjevs un Ģirts Ankipāns. 
Latvijas izlasei šī bija 300. spēle 
pēc valsts neatkarības atjauno-
šanas.

Latvija Čechija 2:5 (0:3, 2:1, 
0:1). Latvijas hokeja izlase B gru-
pas otrā spēlē jau pirmajās piecās 
minūtēs zaudēja trīs vārtus un 
beigās ar 2:5 piekāpās Čechijas 
valstsvienībai. Latvijas vārtus 
sargāja Edgars Masaļskis, atvai-
rot 34 pretinieku metienus. 
Latvijas hokejisti uz pretinieku 
vārtiem meta tikai 18 reizes, 
divas reizes sekmīgi - Kristaps 
Sotnieks un Ģirts Ankipāns

Latvija – Slovakija 0:6 (0:3, 
0:2, 0:1) Arī pret Slovakijas 
vienību Latvijas hokeja izlase 
piedzīvoja sagrāvi - ar 0:6. Un 
atkal tāpat kā divās iepriekšējās 
spēlēs – jau pirmajā periodā 0:3.  
Edgars Masaļskis atvairīja 31 
metienu. Latvijas izlases spēlētāji 
pa pretinieku vārtiem meta 23 
reizes.

Tādējādi Latvijas izlase olim-
pisko spēļu priekšsacīkšu turnīrā 
ieņēma pēdējo - 12. vietu. Cīņā 
par iekļūšanu ceturtdaļfinālā 
Latvijai bija jāspēlē ar piektās 

vietas ieguvēju – Čechiju.

Pirms spēles  ar čechiem
Latvijas izlases hokejisti arēnas 

treniņlaukumā aizvadīja galveno 
treniņu pirms astotdaļfināla spē-
les ar Čechiju. Domās par gaidā-
mo spēli dalījās izlases kapteinis 
Kārlis Skrastiņš.

„Astotdaļfinālā mums trāpījies 
labākais variants no sliktākajiem, 
kādi varēja būt. Iepriekš mums 
pret čechiem varbūt izdevās 
labākā spēle turnīrā  līdz šim,  ja 
neskaita pašu tās sākumu. Tomēr 
pietiek tik paskatīties, kādos klu-
bos spēlē čechi, lai saprastu, kas 
mūs gaida. 

Ko mēs paši liksim viņiem 
pretī? Beidzot pašiem ir jāsa-
ņemas, jānospēlē no pirmās līdz 
pēdējai minūtei. Ar azartu, bet 
bez lieka riska un norai dījumiem. 
Trijās iepriekšējās spēlēs preti-
nieki bija spēcīgi, taču mēs 
spēlējām slikti, mums nebija 
savas sejas. Tā vairs nedrīkst 
spēlēt un jāpierāda, ka arī mēs 
kaut ko protam. Pagaidām ar 
šādu sniegumu mājās doties 
kauns. Tāpēc jāizdara viss, lai 
nebūtu. Pat ja zaudēsim, lai nav 
ko sev pārmest. Kaut kas taču 
jāmēģina kopējiem spēkiem 
izdarīt. Esmu kapteinis un cenšos 
darīt, lai spēle aizietu. Ir jau diez-
gan daudz ko pārrunāt, kā labāk 
veidot sadarbību – kā iet uz -
brukumā, kā atkāpties. Mēģi-
nāsim nepieļaut mazu chaosu, 
kas reizēm bija laukumā. Mājās 
jāaizbrauc ar sajūtu, ka izšķīrējā 
spēlē izdarījām visu, ko varējām 
un varbūt pat par 110 procen-
tiem.

Šorttreks 
Haralds Silovs 1000 m distancē 

startēja pēdējā, ceturtajā kvali-
fikācijas četriniekā. Skrējiena 
sākumā Silovs pat bija izvirzījies 
vadībā, taču neilgi pēc tam trešajā 
pozicijā, piedzīvoja kritienu - 
pagriezienā viņš aizķērās aiz 
savas slidas. Silovs izstājās no 
sacensībām.

Slēpošana
Latvijas slēpotājs Jānis Paipals 

30 km iedzīšanā (15 km klasiskajā 
stilā + 15 km brīvajā stilā) tika 
apdzīts par apli un šajās sacen-
sībās ieņēma 54. vietu. Kopumā 
šai distancē finišēja 57 sportisti, 
astoņi izstājās, ieskaitot somu 
slēpotāju Mati Heikinenu, kurš 
šāgada Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā ir augstajā astotajā 
vietā.

Biatlons 
10 km iedzīšanā sievietēm 

Madara Līduma ieguva 38., 
Gerda Krūmiņa - 57. vietu. 
Līduma ar trim kļūdām šautuvē 
(visas šaujot stāvus) pakāpās  no 
57. uz 38. vietu un no uzvarētājas 
atpalika par trim minūtēm un 
46,6 sekundēm.

20 km distancē startēja četri 
Latvijas sportisti. Labāko rezul-
tātu sasniedza Edgars Piksons, 
izcīnot 37. vietu. Ilmārs Bricis 
cerības uz labu rezultātu atstāja 
jau pirmajā šautuvē, kur Latvijas 
komandas līderim palika trīs 
neskarti mērķi. Bricis pa reizei 
kļūdījās arī nākamajās trijās 
ugunslīnijās un ar sešiem nesa-
šautiem mērķiem ierindojās 74. 
vietā, kas bija zemākā pozicija 
Latvijas vienībā. Kristaps Lī -
bietis ieņēma 70. vietu, Kas pars 
Dumbris - 73. vietu  88 dalībnieku 
konkurencē.

15 km individuālajā distancē 
startēja četras Latvijas biatlo-

nistes. Visām četrām šaušanā 
bija pārāk daudz kļūdu, lai 
saglabātu izredzes uz augstu vie-
tu un pakāptos augstāk par 
septīto desmitu. Komandas līdere 
Līduma ar sešām kļūdām 
ierindojās 67., Gerda Krūmiņa - 
69., Līga Glāzere - 78., Žanna 
Juškāne - 84. vietā 87 dalībnieču 
konkurencē.

Vai Miņins varēs startēt? 
Starptautiskās Bobsleja federā-

cijas (FIBT) ārsts veicis apendicīta 
operāciju pārcietušā Latvijas 
pilota Jāņa Miņina apskati un 
nav saskatījis problēmas, lai spor-
tists nevarētu startēt Van kuveras 
Olimpisko spēļu bobsleja četri-
nie  ku sacensībās.

Pēc FIBT noteikumiem Miņi-
nam jau svētdienas vakarā bija 
jāaizvada pirmais treniņ brau-
ciens, turklāt, tas jāveic ar divnie-
ku kamanām. 

Lēmums, vai Jānis Miņins 
startēs četrinieku ekipāžu sacen-
sības, tiks pieņemts šonedēļ. Tas, 
vai Miņins startēs, būs atkarīgs 
no viņa pašsajūtas, sākot 
skriešanas treniņus. Tā žurnā-
listiem pēc Vistleras trasē veikta-
jiem pirmajiem diviem treniņ-
braucieniem pēc operācijas teica 
gan Miņins, gan Latvijas bobsleja 
izlases treneris Sandis Prūsis.

Miņins pastāstīja, ka trasē 
juties labi, taču atzina, ka pirmā 
brauciena laikā pieķēris sevi pie 
domas, ka trasē vairāk domā par 
“savu vēderu” nekā to, kā 
no braukt. “Viss kārtībā. Baigi 
minimāli jūtu kaut ko, bet 
domāju, ka ar laiku viss būs 
kārtībā. Te ir ļoti labs spēks, kas 
spiež pie virāžas, tā ka es domāju, 
ja es viņu var izturēt, viss ir 
kārtībā,” pēc abu treniņbraucienu 
veikšanas,” sacīja Miņins. 

Pirmdien treniņbrauciena lai-
kā Vistleras trasē ar četrinieku 
ekipāžu kritienu piedzīvojis Lat-
vijas bobsleja pilots Jānis Miņins. 
Neviens no mūsu četrinieka 
nopietni cietis nav. Prūsis arī 
pastāstīja, ka Miņins kritis 12. 
virāžā. “Tā nebija trases vaina, tā 
bija cilvēcīga kļūda, taču katrs 
šāds kritiens Miņinu attālina no 
starta,” sacīja treneris.

Krita arī Chorvatijas ekipāža. 
Pēc šiem negadījumiem treniņ-
braucieni pārtraukti. Pēc gaŗas 
tikšanās ar 11 vienību kapteiņiem 
Starptautiskā Bobsleja federācija 
(FIBT) nolēma veikt trasē iz -
maiņas. Daļai pilotu bija prob-
lēmas pārejā no 11. uz 12. virāžu, 
FIBT mainīs ledus profilu 11. 
virāžā, kas palīdzēs pilotiem 
veiksmīgāk veikt turpmāko tra-
ses daļu.

Līdzīgas problēmas Latvijas 
delegācijai bija arī 2002. gada 
Soltleiksitijas Olimpisko spēļu 
laikā, kad apendicīta operāciju 
nācās veikt biatlonistam Raivim 
Zīmelim.

Četrinieku sacensības notiks 
26. un 27.februārī.

P. Karlsons

Latvijas sportists Haralds Silovs 
iekļuvis Ziemas olimpisko spēļu 
vēsturē, jo vēl neviens sportists 
līdz šim vienas dienas laikā nebi-
ja startējis divos sporta veidos. 
Vispirms Haralds startēja 5000 
m distancē ātrslidošanā, pēc tam 
- 1500 m distancē šorttrekā.

TV bija nolēmušas sekot Ha -
ralda gaitām visas dienas gaŗumā. 
Olimpisko spēļu rītausmā gan 
fiziski labi sagatavots sportists 
varēja startēt uzreiz vairākos 
sporta veidos, bet tagad, gandrīz 
pēc simt gadiem...? Silovs izrā-
dījās fenomens. Turklāt spēļu 
kalendārs bija izveidots tā, ka 
gan starts 5000 m ātrslidošanā 
un  1500 m šorttrekā sakrita 
vienā dienā ar apmēram sešu 
stundu starpību. Haraldam bija 
jāpaspēj ne vien atjaunot spēkus, 
bet arī nomainīt sacensību vietu 
un arī sporta veidu atšķirīgo 
psīcholoģiju.

“Pārslēgties no distances uz 
distanci nav tas grūtākais, jo viss 
ir atkarīgs no fiziskās un psīcho-
loģiskās sagatavotības,” sacīja Si -
lovs. „Pārslēgšanos esmu izmēģi-
nājis treniņos, tāpēc Vankuverā 

to izdarīt nav grūti.”

Ātrslidošanā 5000 m distancē 
startēja 36 sportisti. Holandietis 
Svens Krāmers bija galvenais 
favorīts. Sācis ātri pirmos apļus, 
Haralds pirmā kilometra beigās 
pazaudēja ritmu un arī tempu, 
taču pēdējos kilometrus atkal 
veica labi un sasniedza labāku 
rezultātu nekā nesenajās  Eiropas 
meistarsacīkstēs Hamarā – 
6:35,69. Haralds izcīnīja 20. vietu. 
No uzvarētāja Krāmera viņš 
atpalika 21 sekundi.

Žurnālisti Silovam teica, ka pēc 
74 gadu pārtraukuma atkal viens 
latvietis - stiprā dzimuma pār-
stāvis startēja Olimpiskajās spē-
lēs. „Jā, arī par to esmu vēl pirms 
starta padomāju. Lieliski! Esmu 
ļoti gandarīts, ka slidoju, ka 
parādīju – ātrslidošana Latvijā 
vēl ir dzīva. No šīs sajūtas, no 
atmosfairas ir lielisks noska-
ņojums. Esmu debitējis Spēlēs 
un ieguvis jaunas emocijas, kas 
man  palīdzēs turpmākajās spor-
ta gaitās,” sacīja Haralds.

Pāris stundas pēc sacensībām 
ātrslidošanā, Silovs startēja  šort-

tre  kā. Priekšsacīkstēs sestajā 
braucienā viņš izcīnīja otro vietu, 
sasniedzot 13. ātrāko laiku – 
2:14,900. Pusfinālā Silovs savā 
braucienā palika ceturtais, iegūs-
tot tiesības piedalīties “mazajā 
finālā” – par 8. līdz 13. vietu. 
Silovs turējās līdeŗpozicijās, taču 
vēlāk viņu apdzina kanadietis un 
italietis. Neilgi pirms finiša 
Haraldam patraucēja cits Italijas 
sportists, novirzot viņu ceturtā 
vietā. Sākotnēji tas deva 11. vietu, 

Haralda Silova divas mīlestības

taču finālā viens no korejiešiem 
tika diskvalificēts, un kopvēr-
tējumā Silovs pakāpās uz augšu 
par vienu poziciju un izcīnīja 10. 
vietu. Par olimpisko čempionu 
kļuva korejietis Juns Su Lī, sudra-
ba godalga tika amerikānim 
Apo lo Ono, bronzu izcīnīja cits 
ame rikānis D. R. Celskis.

Šorttrekā Haralds Silovs iekļuva 
ceturtdaļfinālā 1000 m distancē, 
ieņemot otro vietu savā priekš-
skrējienā.

Šorttrekists Haralds Silovs 5000 m distancē ātrslidošanā


