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Juris Augusts, globālās Dauga vas Vanagu 
organizācijas priekš nieks, lūdz latviešus mierīgi 
un    ar cieņu un godu pieminēt Lat viešu leģionu, 
kā arī nereaģēt uz provokācijām.

Latviešu leģionāri, kas varonīgi un godīgi 
cīnījās pret Sarkano armiju no 1943. līdz 1945. 
gadam, bija pirmām kārtām un galvenām kārtām 
nacistu upuŗi. Lat viešu vīriešus un zēnus iesauca 
vā   cu militārajos spēkos pretēji starptautiskiem 
likumiem. Viņus sūtīja uz fronti nesagatavotus, 
un viņi zaudēja pusi cīņu biedru    kaŗa laukā. 
Izdzīvojušajiem leģio nāriem, kuŗi pēc vācu 
kapitulā cijas bija cerējuši, ka ar sabiedroto 
palīdzību varēs izcīnīt neatkarī gu dzimteni, 
nācās izciest arī pa  dom ju represijas. Komūnisti 
ie  slo   dzīja nometnēs un izsūtīja leģio nārus uz 
Sibiriju, no kurie nes at  griezās tikai daļa. Tie, kuŗi 
arī izsūtījumu pār dzī voja, cieta repre sijas vēl 50 
oku pācijas ga  dus.

15. martā Efraims Zurofs, Vī  zentāla centra 
pārstāvis, ir aici  -nāts piedalīties konferencē par 
ne onacisma atdzimšanu. Konfe renci organizē 
“Latvijas antifašis  -tu ko  miteja”. Šo organizāciju 

Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes paziņojums

at  balsta polītiķi, kuŗi saistīti ar Krieviju, polītiķi, 
kuŗi saistīti ar apšaubāmiem grupējumiem, kas 
noliedz padomju kaŗa noziegumus un pat noliedz 
faktu, ka Baltijas valstis jebkad tikušas oku pētas. 
Augusts nosoda sadar bību ar šiem vēstures 
pārrakstī tājiem un pret cilvēci vērsto no  ziegumu 
aizstāvjiem.

Ironiski ir tas, ka neonacisms pieaug tieši 
Krievijā, kur rasu naida problēmas un noziedzība 
pret minoritātēm ir labi doku men tētas. 
Salīdzinājumā Latvija ir rietumnieciska un 
demokratiska Eiropas Savienības locekle ar 
nelielu skaitu labējo ek  strēmistu, kuŗi nav pat 
pārstāvēti Saeimā.

Augusts aicina Zūrofu nepie dalīties Staļina 
atbalstītāju kon ferencē, bet apciemot Okupā  ci-
 jas mūzeju un tur apskatīt dokumentus un 
citus materiālus par nacistu un padomju kaŗa 
nozie gumiem. Viņš arī aicina Zurofu paust 
nosodījumu tam, ka nacisti nelegāli iesauca 
latviešu jau niešus okupācijas kaŗaspēkā, kā arī 
no  sodīt padomju masu slepkavības un 
apspiestību Bal tijas valstīs. 

Pilsoniskā savienība: jau 10. 
Saeimas vēlēšanās jāizmanto 
vēlētāju reģistrs

Partijas Pilsoniskā savienība (PS) 
Saeimas frakcijas ieskatā jau 10. 
Saeimas vēlēšanās nepiecie šama 
vēlētāju reģistra veidošana un 
izmantošana, jo šis reģistrs nodro-
šina Satversmes 6. pantā nostip-
rināto propor cionālitātes princi pu, 
novērš vēlētāju „migrā ciju” vai 
„pārvadāšanu” uz kādu konkrētu 
apgabalu un būtiski atvieglo pie-
dalīšanos vēlēšanās pavalstnieki-
em ārvalstīs.

Vēlētāju „migrācija” vai dažkārt 
novērotā vēlētāju „pārvadāšana” 
neļauj nodrošināt vēlētāju skaita 
atbilstību vēlēšanu apgabalā no -
teiktajam deputātu kandidātu 
skaitam, kas arī noteikts Satvers-
mē.

PS Saeimas frakcijas deputāti 
tikās ar Centrālās vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdi Arni Cimdaru un 
Vēlēšanu reformas biedrības pār-
stāvjiem. Sarunās konstatēts, ka ar 
vēlēšanu reģistra izveidošanu un 
izmantošanu nākamajās Sa  eimas 
vēlēšanās nav iemesla ka  vē   ties un 
to iespējams ieviest ļoti operātīvi. 

PS Saeimas frakcija jau ierosi-
nājusi šo jautājumu pārrunāt val-
dību veidojošo partiju Sadar bības 
padomē – vai koalicijas part neŗi 

Ceļā uz 10. Saeimas vēlēšanām
konceptuāli atbalsta vēlētāju 
reģistra ieviešanu 10. Saeimas vē -
lē šanās, vai arī attiecīgi grozīju mi 
Saeimas vēlē šanu liku mā un 
Vēlētāju reģistra likumā būtu at -
tiecināmi tikai uz 11. Saeimas 
vēlēšanām.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka 
diskusijas par uzlabojumiem abos 
minētajos likumos parasti aizsā-
kas, tuvojoties kārtējām Sa  eimas 
vēlēšanām, tomēr lēmumi netiek 
pieņemti. Tad šis jautājums atkal 
tiek novilcināts līdz nāka  majām 
vēlēšanām, un tā jau gadiem ilgi 
nekas netiek uzlabots. 

Vēlēšanu reģistra ieviešana un 
iz  mantošana ne tikai palīdzētu 
nodrošināt proporcionālitātes 
prin  cipu un atvieglotu vēlēšanas 
ārvalstīs dzīvojošajiem LR pa  valst-
niekiem. Tas pieliktu punktu arī 
archaiskajai zīmogu spiešanai 
pasē, ko var salīdzināt ar pirksta 
mērcēšanu tintē nobalsojušam pil-
sonim, kā to praktizē trešās pa   -
saules valstīs un valstīs, kur noris 
kaŗa darbība vai ir citas grūtības 
nodrošināt vēlēšanu pārskatā-
mību.

No redakcijas. Vairāk lasiet mūsu 
laikraksta nākamajā numurā 
intervijā ar 9. Saeimas deputāti 
Ilmi Čepāni

16. marta priekš vakarā Juris Augusts, Daugavas Vanagu 
organizācijas priekš nieks, lūdz pieminēt Latviešu leģionu mie rīgi, 
ar cieņu un godu un nereaģēt uz pro vo kācijām. J. Augusts arī                        
pieprasa Vīzentāla centram ne  sa   darboties ar tiem, kas no  liedz 
padomju kaŗa noziegumus.

Čikāgas latviešu biedrības 
priekšnieks Armands Birkens, 
gada sapulci   21. februārī atklā-
jot, aicināja ar klusuma brīdi 

Čikāgas latviešu biedrības gada sapulce

Klīvlandes Latviešu biedrības 
gadkārtējā sapulcē 28. februārī 
piedalījās 32 biedri.  Sapulci 
atklājot, priekšniece Silvija 
Rutenberga aicināja godināt 
pagājuša gadā mirušos biedrus  
–  Martu Kaminski, Kseniju 
Nāgeli, Ēriku Ieviņu, Paulu 
Ēdelbergu, Helenu Mucnieci un 
Kārli Avenu.  

Klīvlandes latviešu 
biedrībai sākas jauns 

darba posms
Par sapulces vadītāju ievelēja 

Jāni Resni, sekretāru Vilmāru 
Kukaini. Darba kārtā bija 
valdes, sekciju un revizijas 
komisijas ziņojumi;  2009. gada 
darbības pārskats un 
pieņemšana; valdes un revīzijas 
komisijas vēlēšanas; statūtu 
maiņa un citi jautājumi.

(Turpināts 17. lpp.)

pieminēt mūžībā aizgājušos  
bied    rus –  Austru Legzdiņu, 
Annu Tukleri, Otto Ķebži, 
Dzidru Šūmani, Kārli Cukuru, 

Jāni Tumu, Ansi Kramēnu, Ja -
nīnu Sprūdžu, Alfrēdu 
Rozentālu un Arvīdu Bārdu.

(Turpināts 17. lpp.)

ČLB vadītāji, pirmā rindā no kreisās: Mārīte Plūme, Ruta Priedkalne-Zirne, Vera Riekstiņa, 
Armands Birkens, Dace Ķezbere, Māra Jauntirāne; otrā rindā: Māris Preiss, Mārtiņš Daiga, Vija 
Reinfelde, Ināra Bundža, Daina Jauntirāne, Dana Šaltāne; trešā rindā: Reinis Kalnājs, Jānis Vilciņš, 
Oļģerts Cakars; nav Māras Kīnas, Vijas Čunčules, Dainas Albertiņas  
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Klīvlandes latviešu biedrības pilnsapulces prezidijs, no kreisās: 
biedrības priekšniece Silvija Rutenberga, sapulces vadītājs Jānis 
Resnis, sekretārs Vilmārs Kukainis
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6  "Jau no Laiks"  numuri  US $18,-

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis

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

32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
E-pasts: RigaVen@aol.com

INTAS  TIROLES teātra izrādes
Laimas Muktupāvelas 

„Šampinjonu derība”.
2010. gada aprīlī/ maijā

LINKOLNĀ – 7. aprīlī  19:00  Linkolnas draudzes namā
    Info.: Ārijs Liepiņš, 402-475-9076

MINEAPOLĒ – 9. aprīlī  19:00 Latviešu Ev. Lut. Draudzes namā
    Info.: Maija Zaeska, 763-972-2521

St.PĒTERBURGĀ – 11. aprīlī 16:00 St. Pēterburgas latviešu biedrības namā
    Info.: Aija Norberga, 727-367-6001

PRIEDAINĒ – 17. aprīlī 13:00 Priedainē
    Info.: Jānis Students, 732-836-9750

FILADELFIJĀ  - 18. aprīlī 14:00 Filadelfijas brīvo latvju namā
    Info.: Maija Medne, 856-227-2520

KALAMAZŪ – 20. aprīlī  18:00 Kalamazū latviešu sabiedriskajā centrā
    Info.: Maira Bundža 269-349-8551

GRAND RAPIDOS – 22. aprīlī 18:00 Grand Rapidu latviešu biedrības namā
    Info.: Līga Gonzales, 616-791-2020

KLĪVLANDĒ – 25. aprīlī 13:00 Apvienotā latviešu draudzes namā
    Info.: Silvija Rūtenberga 440-205-9367

ČIKAGĀ – 1. maijā 15:00  Čikagas latviešu namā
    Info.: Dace Ķezbere 847-475-8152

Latviešu gleznotājam Auseklim 
Baušķeniekam šogad svinēsim 
100 gadu jubileju ar plašu ret-
rospektīvu darbu izstādi Latvijas 
Nacionālajā mākslas mūzejā 
augusta mēnesī. Šajā sakarībā 
izdevniecība Neputns gatavo pla šu 
grāmatu ar darbu repro dukcijām 
un izziņas materiālu par autoru un 
viņa radošo dar bību. Ausekļa 
Baušķenieka biog rafijā ir daži līdz 
šim nenoskaidroti fakti par viņa 
dzimtu. Otrā pasaules kaŗa beigās 
mākslinieka māte un trīs māsas 
devās trimdā.  Ir zināms, ka viņas 
visas dzīvo jušas vienkopus ASV 
Wisconsin Rapidā, WI. Ir izdevies 
noskaidrot divu māsu miršanas 
datus. Diemžēl trūkst šādu ziņu 
par māsu Cecīliju un māti. Ja 
kādam ir kas zināms par to, kad 
tieši viņas ir mirušas (gads, 
datums), lūdzam paziņot redakci-
jai Laiks (Ausekļa iela 14–2, Rīga, 
LV–1010, Latvija; 
e-pasts: redakcija @laiks.us).

Par minētajām personām zināmi 
šādi dati:

1) māte – Dārta Baušķenieks 
(dzim. Apinis, 1873.gada 23.janvā-
rī [pēc vecā stila 10.janvārī] 
Zaļeniekos) – [nav zināms, kad 
mirusi]

2) māsa – Marija Cecīlija Ozols 
(dzim. Baušķenieks, 1897.gada 28.
martā [pēc vecā stila 15.martā] 
Jelgavā) – [nav zināms, kad mirusi]

Lūdzam
atsaukties!

Daugavas Vanagu apvienības 
Indianapolē leģionāru atceres sarī-
kojums notika 14. martā Sabied-
riskā centra telpās.  Pēc prāv. G. 
Lazdiņa svētvārdiem kup lo ap -
mek  lētāju saimi sveica apvienības 
priekšnieka vietniece Ērika Vīto-
liņa. Viņa citēja vēsturnieka Dr. 
Ulža Ģērmaņa vārdus: „Tauta, 
kuŗai ir savi varoņi un kuŗa tos 
neaizmirst, nav salaužama.” Ē. Vī -
toliņa ar cieņu pieminēja savu 
tēvu, kas būdams tikai  17 gadu 
vecs, brīvprātīgi piedalījās Pirmajā 
pasaules karā, cīnīdamies, lai 

Latvija iegūtu neatkarību, un bija 
viens no Zemgales divīzijas pulka 
dibinātājiem. Viņa atgādināja, ka 
esam pulcējušies, lai pieminētu 
mūsu leģionārus, jo viņi ir jāciena 
un jāgodina. Diemžēl viņus nepa-
matoti apsūdz un apmelo, un ir 
zināms, kas ieinteresēti to darīt. 
Mēs labi zinām tā laika vēsturi, lai 
saprastu, ka tie ir bijušie okupanti 
un viņu līdzskrējēji. Latvija atkal ir 
neatkarīga valsts. Mēs braucam 
ciemos, priecājamies par skaisto 
Latvijas dabu, radinieku un drau-
gu sirsnību, bet vai mūsu dzimtene 

patiešām ir brīva? Lasot Latvijas 
preses ziņas un draugu vēstules, ir 
skaidrs, ka  Latvijā joprojām lielā 
mērā valda Kremlis, krievi un 
komūnisti.  Savu uzrunu Ē. Vīto-
liņa beidza ar lūgšanas vārdiem: 
„Pateicamies, Tēvs, ka devi mūsu 
tautai varoņus. Dod, ka spējam 
novērtēt un aizstāvēt viņu nesto 
upuri un godāt kritušo piemiņu.” 

Viņa aicināja piecelties bijušos 
cīnītājus, kuŗiem meitenes pa -
sniedza sarkanu rozi.

Diriģentes Terēzes Inveisas vadī-
bā ansamblis „Baltā roze” dziedāja  
gan mazāk pazīstamas dziesmas, 
gan visiem mīļās senās tautas-
dziesmas, kuŗām klausītāji tika 
aicināti pievienoties. Dziesmu „Nu 
ardievu, Vidzemīte” komponējusi 
pati diriģente. Klavieŗpavadījumu 
spēlēja Kārlis Rūsa. Ē. Vītoliņa 
pateicās ansamblim par skaistajām 
dziesmām un aicināja apmeklētājus 
pie „kanaku paikas”, ko bija 
gatavojušas apvienības dāmas Ruta 
Kārkliņa, Nora Ceriņa un Irēne 
Kreile. 

Pēc azaida sarīkojuma apmek-
lētāji noskatījās filmu „Latvijas 
partizāni”.  Bija arī izloze ar 
vairākiem naudas laimestiem. 
Sarīkojumu vadīja Māris Kārkliņš. 
Bija jauki atkal pabūt kopā ar 
senām paziņām un draugiem...

EVK

Leģionāru atceres sarīkojums Indianapolē

Dzied ansamblis ,,Baltā roze”, no kreisās: A. Kancs, R. Inveiss, G. Grūbaums, M. Kreilis, prāv. G. 
Lazdiņš, M. Kārkliņš, D. Āboltiņa, I. Kreile, M. Pūtelis, P. Pūtelis; diriģente  T. Inveisa 
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Latvijas Nacionālās operas 
ģildes Latvijas Nacionālās operai 
piešķirtais financiālais  atbalsts, 
mērķtiecīgi atbalstot dažādus 
projektus, jau pārsniedzis vienu 
miljonu dolaru. LNOĢ ilgus 
gadus atbalstījusi arī Latvijas 
Mūzikas akadēmijas operstudiju 
,,Figaro” un Rīgas Samariešu 
organizāciju. Tagad LNOĢ vēlas 
atbalstīt Bruno Skultes operas 
,,Vilkaču mantiniece” insce nē-
jumu, palīdzot sagādāt financē-
jumu, vairāk nekā $50 000.  Ģilde 
16. aprīlī  šī mērķa sasniegšanai 
rīko labdarības koncertu ,,Mēs 
ticējam dzīvei kā burvīgai dze-
jai…”, kuŗā piedalīsies mecosop-
rāns Laila Saliņa un pianists Juris 
Žvikovs.  Abi mākslinieki apveltīti 
ar skatuves šarmu, spēj labi 
kontaktēties ar publiku. Koncerta 
pirmajā daļā  L.  Saliņa dziedās  
Jāņa Kalniņa, Jāņa un Jāzepa 
Mediņa solodziesmas, ārijas no  
Žorža Bizē operas  ,,Karmena”, 
Žila Masnē ,,Verters” un Johana 
Štrausa komiskās operetes 
,,Sikspārnis”.  

 XV Rietumkrasta dziesmu 
svētku apmeklētāji bija sajūsmi-
nāti, skatoties Andras Berkoldas 
lugu ,,Hotel Paradiso”, kuŗā  
lomas bija  arī Jurim Žvikovam 
un Lailai Saliņai. LNOĢ labdarī-
bas koncerta otrajā daļā Juris un 
Laila lasīs dzejoļus no Aleksandra 
Čaka krājuma „Savādais gai-
dītājs“, Laila Saliņa dziedās 
dziesmas no ,,Hotel Paradiso”, 
Ber  tolda Brechta un Kurta Veila 
„Trīsgrašu operas“, kā arī Oskara 
Stroka, Ulža Stabulnieka un citu 
komponistu kabarē dziesmas, 
klavieŗpavadījumu spēlējot Jurim 

Žvikovam. 
Mecosoprāns Laila Saliņa ir 

labi pazīstama mūzikas mīļo-
tājiem visā pasaulē – viņa dzie -
dājusi Ņujorkas operas ansamblī, 
Latvijas Nacionālā operā, Konek-
tikutas operā, Cīriches operā.  
Laikrakstā The New York Times 
rakstīts, ka Laila Saliņa ,,apbuŗ 
publiku ar savu iejūtīgo dziedā-
jumu“, Cīriches laikrakstā piemi-
nēts viņas ,,izcilais dziedājums, 
stila izjūta un tēlojuma inten-
sitātē“. L. Saliņa piedalījusies  
amerikāņu un latviešu operu un 
dziesmuspēļu pirmatskaņojumos 
(Daces Aperānes un Baņutas 
Rubesas „Tango Lugano“ Dailes 
teātrī Rīgā; Maikla Vaita  ,,Vāj-
prātīgās piezīmes“ Jaunajā Rīgas 
teātrī; Richarda Foremana „Mīla 
un zinātne“ New York Music 
Theater Group). Laila ir soliste 
kamermūzikas ansamblī Eklipt i-
ka, kam bijuši ievērojami panā-
kumi Ņujorkā.  Viņai bijuši kon-
certi Amerikā, Vācijā, Anglijā, 
Kanadā, Šveicē, Austrālijā, Lat-
vijā. Laila piedalījusies  program-
mā „Aizliegtā mūzika,“ kuŗā at -
skaņota Terezīnas koncent rācijas 
nometnē radītā mūzika. Izrādei 
Ņujorkā 2006. gadā  InSomnia/
InSexton Laila bija teksta un 
dziesmu autore.  Ar ALAs Kultū-
ras fonda atbalstu  iznācis viņas 
tvarts ,,Saskandinot“, kuŗā skan 
latviešu balādes un dzīru dzies-
mas instrumentālistu pavadī-
jumā. Pērn decembrī Laila iz -
pelnījās spožas atsauksmes par 
koncertu kopā ar pasaulslaveno 
akordeonistu Viljamu Šimmelu 
operas centra The Cell  koncertzālē 
Manhatanā, kuŗā klausītāji dzir-

dēja arī vairākas latviešu balādes 
un dzīru dziesmas. 

Juris Žvikovs mācījies J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
Luksemburgas konservātorijā un 
Pībodija konservātorijā Balti-
morā. Viņa skolotāji  bijuši Zig-
rīda Šillere, Jānis Lielmanis, 
Arnis Zandmanis, Teofils Biķis, 
Marko Krauss, Roberts Makdo-
nalds.  J. Žvikovs plūcis laurus 
vairākos ievērojamos pianistu 
konkursos (M. K. Čurļoņa starp-
tautiskā pianistu konkursa Vilņā 
1986. gadā,  Starptautiskā pianis-
tu konkursā Kišiņevā 1989. gadā,  
J. Vītola Otrā starptautiskajā pia-
nistu konkursa Rīgā 1993. gadā), 
1994. gadā viņš saņēmis Lielo 
mūzikas balvu, 2009. gadā Ful-
braita stipendiju.  J. Žvikovs spē-
lējis ar labākajiem Latvijas orķes-
tŗiem – Sinfonietta Rīga, Latvijas 
Nacionālo simfonisko orķestri, 

LNOĢ pavasaŗa labdarības koncerts

Liepājas simfonisko orķestri, 
Nacionālās operas orķestri. Viņš 
aktīvi sadarbojas ar Latvijas 
mūziķiem Normundu Šnē, Ditu 
Krenbergu, Sigvardu Kļavu, 
Kasparu Putniņu un citiem, pie-
dalījies vairākos mūzikas festivā-
los, tostarp Gidona Krēmera 
kamermūzikas festivālā Loken-
hauzā. J. Žvikovs ir docents J. 
Vī   tola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas klavieŗu katedrā, viņš vadī-
jis meistarklases Mākslas univer-
sitātē Berlīnē, Kalifornijas Valsts 
universitātē Longbīčā, Kalifor-
nijas Mākslas institūtā, Roter-
damas mūzikas akadēmijā, Žana 
Sibēliusa mūzikas akadēmijā 
Helsinkos, Udīnes konservātori-
jā Itālijā un Starptautiskos latvie-
šu jauno mūziķu meistarkursos 
Ogrē, Latvijā.  

Šajā mācību gadā Juris Žvikovs  
māca klavieŗspēli Kalifornijas 

Mākslas institūtā.  Augsti novēr-
tēts pianista tvarts ,,Latviešu kla-
vieŗmūzikas antoloģija”, to varēs 
iegādāties labdarības koncertā.

Juris Žvikovs 2009.  gada rude-
nī saņēma akciju sabiedrības 
Latvijas Gāzes ,,Gada balvu ope-
rai” nominācijā  ,,Labākais orķes-
tŗa mākslinieks” 2008. - 2009. 
gada sezonā. 

Labdarības koncerts notiks 
Ņujorkas latviešu ev. lut. Salas 
baznīcas zālē (4 Riga Lane, 
Melville, NY 11747).  Pēc kon-
certa  saviesīgā vakarā ikvienam 
būs iespēja tikties un aprunāties 
ar māksliniekiem. Sarīkojuma 
atlikumu ziedos Bruno Skultes 
operas ,,Vilkaču mantinieces” 
iestudēšanai 2011. gadā LNO 
Rīgā. 

Ieeja labdarības sarīkojumā 
par vismaz $35 ziedojumu (pēc 
9. aprīļa dalības maksa būs 
$45.00); labvēļu ieejas karte, 
sākot ar  $100 (ziedotāju vārdi 
tiks ievietoti LNO pirmizrādes 
,,Vilkaču mantinieces” program-
mā).  Lūdzam pieteikties un 
rezervēt galdiņus līdz 9. aprīlim, 
nosūtot čeku Latvian National 
Opera Guild, Inc, c/o Andris 
Padegs (2 Meŗy Hill Rd, 
Poughkēpsie, NY  12603-3214).  
Sīkāku informāciju var iegūt, 
zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 516-
433-4137.  

LNOĢ rīkotais Pavasaŗa lab-
darības koncerts sagādās skaistu 
pārdzīvojumu ikvienam, kas 
ieradīsies un noklausīsies abu 
mākslinieku romantisko un 
pavasarīgai noskaņai piemēroto 
programmu! 

Dace Aperāne 

Laila SaliņaJuris Žvikovs

Pagājuši septiņi gadi, un atkal 
gaidām Nacionālā teātŗa aktrisi 
Intu Tiroli, šoreiz ar Laimas 
Muktupāvelas lugu „Šampinjonu 
derība”. L. Muktupāvela sava 
romāna „Šampinjonu derība” 
skatuves variantu uzrakstījusi 
īpaši Intai Tirolei. Luga ir asprā-
tīga un reizē arī skumja. Aktrise 
mūs iepazīstinās ar latviešu sie-
vietes gaitām Īrijā. Laima 
Muktupāvela prot interesanti, ar 
humoru un irniju, kaut reizēm 
caur asarām atklāt visu, ko lat-
viešu sievietes piedzīvojušas, 
lasot sēnes Īrijā. 

Intai Tirolei bijušas vairākas 
monoizrādes. Raimonda Auškā-
pa komēdijā „Tāda dzīve” talan-
tīgā aktrise iejutās dažādās lomās 
– viņa bija aktrise, avīžsieva, biļe-
šu pārdevēja tramvajā, apkopēja, 
ierēdne... Inta Tirole tēlojusi 
romantisko Deboru rakstnieka 
Rodžera Hola lugā ,,Grāmatu 
mīļotāju klubs” un Šerliju angļu 
drāmatiķa Villija Rasela lugā 
,,Šerlija Velentaina”.  

Šoreiz Inta stāstīs par latviešu 
sievieti Īvu, kas izmisuma brīdī 
un vienlaikus uzņēmības pilna 
dodas peļņā uz Īriju. Īva piedzīvo 
izmisumu, pazemojumus, vilša-
nos, taču viņu vada stingra 
apņemšanās sasniegt financiālu 
labklājību. Laimas Muktupāvelas 
luga ir ārkārtīgi asprātīga, un 
Inta Tirole lieliski iejūtas šajā 
latviešu sievietes tēlā.  

Izrāde par mūsdienu 
latviešu sievietes likteni Īrijā  

Lugas režisors ir aktieris 
Rūdolfs Plēpis, kam pašam ir 
liela skatuves pieredze. Jāpiebilst, 
ka viņš apveltīts ar izcilu humo-
ru. Izrādē skanēs Valža Zilvera 
mūzika. Laimas Muktupāvelas 
lugu ,,Šampinjonu derība” izrā-
dīs Linkolnā, Mineapolē, St. 
Pētersburgā, Priedainē, Filadel  -
fijā, Kalamazū, Grand rapidos, 
Klīvlandē un Čikāgā.

Andris Ritmanis savulaik raks-
tīja: „Inta ir lieliska, viņas tēlo-
jums tik dabisks, pārliecina un 
aizkustina, ka liekas, viņa atnā-
kusi pie mums ciemos, lai paru-
nātos par savu un citu dzīvi.” 

Aicinu tautiešus nepalaist 
gaŗām iespēju noskatīties izrādi, 
kuŗā atainoti laikmetīgi notiku-
mi.

Biruta Segliņa

Inta Tirole izrādē  
,,Šampinjonu derība”

Latvijā pazīstamais un iemī-
ļotais Dziesmu svētku virsdi-
riģents Ints Teterovskis nesen 
atgriezās no Toronto, Kanadā, 
kur viņš no 26 . līdz 28. februāri
m                             sniedza koŗu 
meistarklases. Viņu bija aicinājusi 
Sv. Jāņa evaņ  ģēliski luteriskā 
latviešu draudzes Toronto 
mūzikas komiteja un vo  kālais 
ansamblis, kuŗu vada diriģente 
Brigita Alka.

2009. gada jūlijā I. Teterovskis 
ar jauniešu kori “Balsis” piedalījās 
XIII latviešu dziesmu svētkos 
Hamiltonā. Pēc dziesmu svētkiem 
kori un diriģentu intervēja 
Classical 96.3FM radio stacijā 
Toronto, pēc kuŗas koris sniedza 
emocijām bagātu koncertu Sv. 
Tomasa anglikāņu baznīcā ka -

Ints Teterovskis sniedz meistarklases 
Toronto, Kanadā

nadiešu un latviešu publikai. 
Atsauksmes par Teterovski un 
kori „Balsis” bija tik labas, ka 
vairākas organizācijas vēlējās pēc 
iespējas ātrāk aicināt diriģentu 
atkal.  

Meistarklasēs piedalījās 65 

koristi - gan no latviešu sabied-
rības Toronto un Montrealā, gan 
no vietējiem kanadiešu koŗiem 
Toronto. Repertuārā bija gan 
latviešu, gan ārzemju komponis-
tu darbi, ieskaitot Renāti Stivriņu, 
Uģi Prauliņu, Ādolfu Ābeli, 
Imantu Ramiņu, Edvardu Grīgu, 
Olivjē Mesianu (Olivier Mes-
siaen), Džonu Taveneru (John 
Tavener), Knutu Nīstedu (Knut 
Nystedt)  un Hhīleju Vīlenu 
(Healey Willan). Meistarklases 
diriģents vadīja angļu valodā, 
tomēr dalībniekiem bija izdevība 
iemācīties un nodziedāt Ādolfa 
Ābeles “Lūgšanu” latviešu valodā. 
Noslēgumā koristi nodziedāja 
īsu koncertu Sv. Jāņa draudzes 
dievnamā. Visi kā viens bija 
sajūsmā par Inta Teterovska di -
riģēšanas pieeju un mācīšanas 
spējām, un ir iecerēts, ka šīs 
meistarklases kļūs par ikgadēju 
pasākumu Sv. Jāņa draudzes 
dievnamā Toronto.
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Gaŗezeru svinīgi atklājām un 
ievētījām ar svētbrīdi pagalmā 
un ASV un Latvijas karogu 
pacelšanu pakalniņā augsta mas-
tā tālu pāri par pusaugu kokiem. 
Sākot ar pirmo nometnes un 
skolas nedēļu, katru svētdienu 
bija dievkalpojums.  Gaidām jau 
bija iekārtota sanāksmju-diev-
kalpojumu vieta piekalnē netālu 
no ēdamzāles ar skatu uz ezeru. 
Tur bija daži dēļu soli un priekša 
runātāja pults –  staba galā 
piestiprināts galdiņš.  To vietu 
sā  ka lietot dievkalpojumiem.  Un 
ne tikai nometņotaji, bet arī 
cilvēki no Kalamazū, Grand-
rapidiem un pat no Čikāgas 
svētdienās brauca uz dievkalpo-
jumu Gaŗezerā.

Nekad netiku dzirdējis kādu 
sakām, ka Gaŗezerā vajadzētu 
celt dievnamu, bet uzlabojumi 
āra baznīcā bija vajadzīgi. Vis-
pirms – zvans.

Es biju redzējis vecu uguns-
dzēsēju stacijas zvanu vecu man-
tu tirgotavas pagalmā White 
Pigeon pilsētiņā.  Dabūjis pirmā 
Gaŗezera saimniecības vadītāja 
Jāņa Ķinēna piekrišanu, sava 
atvaļinājuma pirmajā svētdienas 
rītā agri es zvanu nopirku, kopā 
ar pārdevēju to uzstīvējām un 
mana Plimuta vagona nolaistām  
aizmugures durvīm – bija par 
lielu, lai ieliktu iekšā – un sāku 
ļoti lēnām un uzmanīgi braukt 
uz Gaŗezeru, jo  ar lielo svaru 
aiz  mugurē mašīnas priekšējie 
riteņi  tik tikko turējās pie ceļa. 

Daži vīri tūlīt nocirta trīs slai-
dus ozolus un atvesto zvanu 
iekāra trejkājī. Kaut tas bija tikai 
dažas pēdas no zemes, zvanīt 
varēja. Ļaudīm bija patīkams 
pārs tei gums – dievkalpojumu 
iezvanīja ar skanīgu zvanu!

Dievkalpojumā sapulcētajiem 
es pastāstīju, ka zvans maksāja $ 
150, kas tolaik bija  diezgan ievē-
rojama summa, un lūdzu devīgi 
ziedot tšā neparedzētā izdevuma 
segšanai.  Ziedojumu šķīvī bija 
divreiz vairāk nekā prasīts. Un 
pēc dievkalpojuma kāda sieviete, 
kas vēlējās palikt anonīma, iede-
va Ķinēnam čeku par $ 150.  
Tātad jau pirmajā svētdienā 
zvans sevi trīskārt bija atpelnījis!

Kad biju misijas mācītājs 
Albionā, Mičigenā,  mēs salīgām 
jaunu architektu no Detroitas, 
Gunāru Birkertu, lai viņš uzpro-
jektē draudzei baznīcu. Dažus 
gadus vēlāk, daļēji pateicoties 
manam ieteikumam, Birkerts 
and Associates dabūja plānot  un 
celt jaunorganizētās Glen Oaks 
Community College ēkas tikai 
apmēram 40 kilometrus no 
Gaŗezera.  Birkertam tas bija pir-
mais vairāku milijonu dolaru 
projekts. Es Gunāram sacīju, ka 
viņš manu ieteikumu man 
atmaksās Gaŗezerā, un to viņš 
labprāt darīja. Pirmais uzdevums 
bija visusskolas zēnu kabīnes. 
Naudas bija maz, va  jadzēja celt 
ekonomiski un, ma  nuprāt, inte-
resanti. Tāpēc lūdzu Birkertu tās 
zīmēt. Tanī laikā Mičigenas 
nometņošanas noteikumos kat-

GAŖEZERA 
BAZNĪCA

ram zēnam prasīja 35 kvad rāt-
pēdas lielu telpu ar savu gultu, 
kas būtu vismaz 2 pēdas no citas 
gultas.  Es vēl pieliku, ka vajadzīga 
laba dabīga ventilācija. Gunārs 
uzzīmēja 140 kvadrātpēdu kabīni 
ar divstāvu gultu katrā pusē, 
galdiņiem  pie logiem  un stāvu 
vienas slīpnes jumtu aizmugurē 
līdz pat zemei. Prasības bija 
ievērotas, ventilācija bija gandrīz 
kā lielā skurstenī,  nekur citur tik 
interesantas kabīnes vēl nav 
redzētas, un zēniem tajās dzīvot 
patīk. 

Birkerts Gaŗezeram zīmēja vēl 
vienu ēku, kuŗu latviešu amat-
nieki, kas, protams, ir gudrāki 
par visiem architektiem, tā 
samainīja un samocīja, ka viņa 
vārdu pie tās ēkas nedrīkstam 
minēt.  Tāpēc tad, ka lūdzu 
Birkertam plānot āra baznīcu, 
man, roku uz sirds liekot, bija 
jāapsola, ka to uzcelsim tieši 
tādu, kādu viņš zīmēs. 

Par baznīcas vietu nebija ko 
runāt – jāuzlabo tā pati vieta, kur 
jau dievkalpojumi notika.  
Gunārs jautāja, kadi esot lētākie 
kok materiāli, ko mēs varot dabūt.  
Atradām nelielu zāģētavu netālu 
no Gaŗezera, kas bija ar mieru 
vietējos ozolus, lētāko materiālu,  
sazāģēt  pēc mūsu  prasībām.  
Birkerts skulpturālo altāri 
izvēlējās veidot no 8x8 collu 
neēvelētiem ozola stabiem, bet 
sēdekļus no 6x12 collu ozola 
plankām.  Visu vajadzēja ievietot 
pakalnē bez lielas rakšanas un 
nenocērtot lielos kokus.  Baznīca 
tika uzcelta tieši tādā, kādu to 
Gunārs bija uzzīmējis. Tās plāni 
un izpildījums ir ievietoti Japānā 
1982. gadā izdotajā grāmatā GA 
ARCHITECT 2 – Gunnar Birkerts 
and Associates, 165. lappusē.

Baznīcu pabeidza celt 1973. 
gada pavasarī.  Tā tika iesvētīta 
prāv. Pāvila Ķirsona (1913-1965) 
piemiņai. Un tad sākās krusta 
kaŗi. Gunārs man bija jautājis, 
vai krusts varētu būt asimetrisks. 
Jā. Bet daudziem cilvēkiem tas 
nepatika. Visskaļākais kritiķis bi -
    ja mans draugs un liels Gaŗezera 
talcinieks Alberts Rieksts. Viņs 
sacīja, ka tas neesot krusts, drīzāk 
karātavas. Es: krustu nekad ne -
drīkst padarīt par skaistu, simet-
risku ornamentu, jo tas taču bija 
nāves rīks – karātavas. Bet tādi 
skaidrojumi neguva ievērību. 
Kad Birkerts par šiem kaŗiem 
dzirdēja, viņš atļāva asimetriska-
jam koka krustam priekša pielikt 
mazāku simetrisku melna met-
alla  krustu.  Kaŗi ar to arī beidzās. 
Minētajā grāmatā Birkerts atzi-
nīgi izsakās par to, ka  nav iets 
vieglākais ceļš – vienkārši nozā-
ģējot gaŗākās rokas īsāko daļu 
— un tā esot radies  interesants 
un viņam pieņemams paraugs 
tam kā dažadi ieskati var vizuāli.
vienlaicīgi pastāvēt.

Zvana tornis-vārti tapa vēlāk. 
Arī tie ir Birkerta plānoti, bet ne 
tik sekmīgi kā pati baznīca. To 
uzcēla 1975. gadā pirmo  Latviešu 
Draudžu dienu (vēl viena pro-
gramma, kas iesākās Gaŗezerā!) 

laikā. Eduards Avens no Hamil-
tonas, Kanadā, bija to galvenais 
cēlājs. $ 5 000 to celšanai deva 
Rūdolfs un Erna Jankavi.

Tornis arī  darināts no ozola 
8x8 collu stabiem, bet tie nekur 
nepieskaŗas pie zemes un meža 
tos malā žāvē saule. Tāpēc tornis 
stingri stāv joporjām. Bet altāris 
un soli baznīcā bija no zaļiem 
sarkanā ozola  stabiem, kas mežā, 
vienmēr ēnā, nekad neizžuva, 
bet tūdaļ sāka trunēt.  Ka tās 
daļas, kas bija zemē, bija ar kreo-
sotu apsmērētas, neko daudz 
nepalīdzēja. Tāpēc jau astoņdes-
mitajos gados  to visu vajadzēja 
atvietot ar impregnētām priedes 
plankām. To dimensijas nav tik 
lielas kā bija ozola stabiem un 
altāris ir zaudējis savu vienkāršību 
un pamatīgumu.

Vilis Vārsbergs
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(Turpinājums sekos)

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no 4. jūlija līdz 7. augustam –
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, rokdarbi un ekskursijas sagādās 

vienreizēju piedzīvojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!
Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  prāv. Dāvim Kaņepam:

tālr.: 310-621-9572; e-pasts: davis_kaneps@verizon.net
vai: 611 Pruitt Drive

Redondo Beach, CA 90278

Ielejā  Švābu Gmindas pilsētiņa, 
kalnos – meži, trumi, kazarmas 
un vēji, vēji... Tie viļņo druvas, 
izdancina egles, zāģē kazarmu 
stūrus...Vasarā šis troksnis ir 
maigs, skan kā mīksta baltalkšņa 
zāģēšana, citos gada laikos, it 
sevišķi rudens saltumā, tā ir 
nelāga kaukoņa, kaulainās Nāves 
mūzika, kas liek atcerēties 
augsburģieša Hansa Holbeina 
Miroņu deju. 

  Un patlaban bija rudens, un 
dzīvsudrabs termometrā šļuka 
zemāk un zemāk, un vēji gaudoja 
kā vilki ar tukšu vēderu...

Protams, tādās reizēs cilvēks 
lien pie cilvēka kā skudras pūznī. 
Un tāpēc ārpus kazarmām, kurās 
bija atvesti ar DP marku apzī-
mogotie ļaudis, neredzēja nevie-
na.

 Bet cik ilgi, ja no slava smir-
dēšanas ģība baltietis, slavam 
krita uz nerviem armēņa deguns, 
kurš savukārt šņāca un šņaukāja 
turka tuvumā? Cik ilgi, ja latīņa 
šņirkstēšana gar ģērmaņa zēveli 
radīja gruzdēšanu? Tika atrauti 
logi vai izsistas rūtis, un caurvējš 
sāka šaudīties kā bezdelīgas pa 
šķūni. Vilibaltam tūdaļ bija zobu 
sāpes klāt, otram sāka durt ausīs, 
trešajam piemetās angīna vai 
bailes saslimt ar gripu, plaušu 
karsoni, pleurītu... Un tāpēc 
kazarmu pagalmā jau parādījās 
varonīgākie, spītīgākie vai 
aizkaitinātie.

 Patālāk par visiem devās kāda 
sieva, kurai galva bija ievīstīta 
lakatā, mugurā biezs mētelis un 
ap viduci latviešu virsnieka 
melnbaltā josta. Pagājusies lejup, 
viņa nokļuva aiz krūmiņiem, kur 
pagriezās un apstājās. Vairāk 
neko: stāvēja tik un skatījās pret 
ēku, no kuras iznākusi. Pēc tam 
viņa pievēra acis un elpoja jo 
dziļi, bet vējš kā ar ledainu suku 
berza elpotājas seju.

 Degungals iesārtojās, vaigi 
kļuva rozīgi, tā it kā pavēstīdami, 
ka šeit stāv Rozītiene – krievu 
aizvestā virsleitnanta sieva.

 Kā ziņojumu saņēmis, lāča 
gaitā pret sievieti devās neliels 
vīrelis, bārdas rugājiem pārmāktu 
seju, cepuri pāri ausīm. Ar staltu 
soli to panāca otrs, paslaids, 
apcirptām ūsām, sasukātiem ma -
tiem.

Pamanījis neredzēto jostu, 
panācējs jautāja: 

„Was ist das?”
„Aine Waibe,” panāktais atbil-

dēja, jo redzēja tikai sievieti, ko 
vienums bija ietvēris kā rāmis 
gleznu.

Redzēdams, kas par brāli ir 
vīrietis, otrs ierunājās poliski, 
tam jautādams par jostu, par 
sievieti.

Tā kā polis bija strādājis Latvijā, 
tad arī kaut ko zināja pastāstīt. 
Otram pietika ar šo mazumiņu, 
lai godbijībā apstātos dažus 
metrus no sievietes un bikli 
nolaistu acis, tad atkal tā paceltu 
un redzētu pasauli citā tērpā – 
pavasari rudenī: ziedus tur, kur 
nobirušas lapas, maigu zālīti 
dubļu vietā. Pat vējus viņš vairs 
nedzirdēja, bet putnu koŗus, 
jūsmodams:

„Virsnieka kundze! Un latviete! 

Un rozā vaigiem! Un miesu baltu 
kā piens! Dāma! Venera!”

Bet spurainais vīrelis tik vilka 
uz sievietes pusi neapstādamies, 
it kā nokļūstot pie tās, šis atkal 
izdzertos Latvijas govju garšīgo 
pienu, izēstos spēcīgo rupjmaizi, 
varētu našķoties ap Latvijas bišu 
medu, biešu sīrupu, ievārījumu 
podiem, ar kārtīgu šķēli, atdalītu 
no žāvēta cūkas šķiņķa, remdi-
nātu tagadējo pusbadu, ko nespēj 
izbeigt ne piena, ne zupas pul-
veris, ne papīra vērtības balt-
maize, ne prēriju lopu liesie 
konserviņi, kas nestāv blakus pat 
Latvijas teļa gaļas receklim...

It kā vīreļa tuvošanās apdrau-
dētu sievietes godu, otrs izkustējās 
no apmulsuma, palaida soļus 
visā gaŗumā un – tiešām – krišus 
iekrita starp abiem.

Pienācējs eleganti palocījās, 
noziņodams dāmai:

„Kapteinis Ķipera.”
„Kapitans, ne kapitans, den-

ščiks gan,” polis denuncēja kava-
lieri. 

„Prošu, pan!” galantais ie  sau-
cās, paskatīdamies uz poli tādām 
acīm kā cilvēks uz krupi, tad 
novērsās no tā un teica dāmai:

„Bogumils Ķipera, jūsu kalps, 
cienītā!”

„Ne Gogumils, ne Ķipera – 
Bežumilis Pipere, - tā stāv ēdēju 
listē, lūk,” polis rādīja Rozītenei 
kādu personu sarakstu.

„Prošu, pan...” Bežumilis ieru-
nājās jau asāk, sakoda arī zobus, 
un deniņi viņam sāka pukstēt. 
Tad viņš nokratīja savu piedurk-
ni, it kā uz tās atrastos nelāgs 
kukainis, noliecās pie sievietes 
auss un teica:

„Ko jūs gribat no tāda, kas ir 
tikai polis? Bet es esmu čecho-
slovaks.”

„Ukrainis tu esi! Baltkrievs!” 
sadzirdējis, polis zākājās.

„Pan...”aizvainojumā galantais 
pasitās uz augšu, ņēma dāmu aiz 
rokas, paātrināja soli...

Bet pans tikai pakaļ.
Pie kazarmu durvīm Rozītiene 

jautāja kavalierim:
„Kas tad jūs īsti esat?”
„Kapteinis Bogumils Ķipera, 

slovēnis,” tas atbildēja, noskūpstī-
dams roku vaicātājai.

Polis, kas jau atradās aiz šiem, 
sacīja:

„Vot, nu jau slovēnis!... Vien-
dien uzdevās par ungāru. – Bul-
gārs tu esi, nekas cits!”

Bežumils ielaida dāmu pa 
durvīm un lepnu paceltu galvu 
steidzīgi attālinājās no uzmā-
cīgā.

Atbrīvojies kā suns no bumbuļa, 
kas piekaltis spalvai, nozākātais 
savu gaitu nevis pagausināja, bet 
– paātrināja, sākdams mest lokus 
ap kazarmām, tā atgādinot biti, 
kas niknumā apriņķo traucētāja 
galvu. Un kā bite, kas, niknu-
mam mazinoties, ar katru jaunu 
loku vairāk un vairāk attālinās 
no ienaidnieka, tāpat arī Bežumils 
attālinājās no kazarmām. Un acīs 
tikai tālums, starp kuŗu un 
soļotāju dažbrīd nostājās Švābu 
ALba milzīgie kupri: Hornbergs, 
Štuifens un Rechbergs.

Te Bežumils ierauga caurumu 
kazarmu žogā, redz, ka militārā 

sardze pagriezusi muguru un – 
ārā ir! Turpināt lokus ap nožo-
gojumu.

Kas tā bija par rotaļu, kuŗu gāja 
Bežumils? Kumeliņi, kumeliņi? 
Skaisti dzied lakstīgala? Ne viena, 
ne otra, nedz arī kāda cita, - 
drīzāk meža gaiļa riesta dancis. 
Un tāpēc soļotāja lūpas vairākkārt 
izčukstēja Rozītienes jautājumu:

- Kas tad jūs īsteni esat? 
Jā, kas tad īstenībā bija Bo -

gumils Ķipera savā un Bežumils 
Pipere poļa versijā?

Lielkrievs? Par gaŗu, jo krieveļi 

ir maziņi savas pāragrās vaislības 
dēļ. Un tāpēc, ka mazi grib būt 
lieli ar kauslību.

Mazkrievs? Jā, auguma ziņā 
būtu turpat vai karpatu ukrainis; 
bet vīram nav bikšu dibenā tāda 
akmens, kas mazkrievu dara 
smagnēju.

Polis? Ne pēc deguna, ne 
atsperības, ne aizsvilšanās.

Baltkrievs? Bet kas ir balt-
krievs? Un kur ir baltkrievs? 
Polijā polis. Krievijā krievs. 
Ungā  rijā ungārs. 

Dienvidslavs? Bet tieši kuŗš 

zieds šinī pušķī? Vai serbs? Vai 
kroāts? Vai slovēnis? Serbu un 
kroātu jūs vēl varat atrast, bet 
slovēnis vienmēr it nozudis aiz 
dienvidslāva izkārtnes, gluži 
tāpat kā slovaks aiz čechoslovaka. 
Tieci nu gudrs šai biezputrā, kur 
slavs slava galā! Jo ik slavā ir kāda 
īpašība, kas to ieķepina pie citiem  
sugas brāļiem panslavismā.Bet 
vai mums ir tik svarīgi, kurai 
slavu ciltij Bežumils pieskaitāms? 

Delīrijs
Tālivaldis Dangavs
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Pagājušā gada nogalē apgāds 
„Mansards” laida klajā jaunu 
grāmatu „Edgars Krūmiņš. 
Gleznas un scēnografija”. 
Autors - mākslas zinātnieks 
Māris Brancis. Tekstu latviešu un 
angļu valodās papildina plašs 
attēlu klāsts - gleznas, meti TV 
iestudējumiem un teātŗa izrā-
dēm, zīmējumi, fotografijas, pie-
vienota arī dzīves chronika, 
izstāžu saraksts.

 Grāmata ir stāsts par talantīga, 
uzņēmīga cilvēka notikumiem 
bagāto dzīvi - vētrainu, sarežģītu, 
kā lielākajai daļai šīs paaudzes, 
bet arī laimīgu un radošu sasnie-
gumu piepildītu. 

Māra Branča devums ir archi-
vāra rūpība un īpaša attieksme 
pret faktu, loģiska skaidrība, pre-
cīzi formulējumi, nesteidzīgs 
ritms un pietāte, aprakstot rado-
ša  cilvēka dzīvi. Viņš mīl un 
saprot savus varoņus.

Esmu pārliecināta, ka grāmata 
atradīs savu auditoriju gan emig-
rācijas, gan Latvijas lasītāju vidū. 
Vieni varēs papildināt zināšanas 
par mākslinieku, kuŗu pazīst no 
neskaitāmām izstādēm, atceras 
sniegumu Kanadas TV un scēno-
grafiju latviešu teātŗa izrādēs. 
Savukārt mēs dzimtenē atklāsim 
sev jaunu vārdu. Iepazīsim aug-
stas raudzes profesionāli, kuŗš 
svešumā sasniedza stabilu, cienī-
jama cilvēka un mākslinieka sta-
tusu. Edgara Krūmiņa dzīves 
stāsts un daiļrade arī man, šo 
rindu autorei, bija atklājums.

 Edgars Krūmiņš – rīdzinieks, 
ir to daudzo latviešu vidū, kuŗi 
pēc nenoteiktības pilnā laika 
dīpīšu nometnēs, atrod mītnes 
zemi aiz okeāna. No 1948. gada 

par otrajām mājām viņam kļūst 
Kanada. Edvīns ir dzimis, kā 
mēdz teikt „laimes krekliņā”, jo 
jau pēc viena gada darba elek-
trostacijā, visu turpmāko dzīvi 
var nopelnīt dienišķo maizi, 
sekojot sirds aicinājumam. Viņš 
var reālizēties mākslā, strādājot 
par mākslinieku noformētāju, 
dekorāciju izpildītāju, dekorāto-
ra asistentu, līdz uzsāk darbu 
Kanadas Valsts televīzijas studijā 
CBC par mākslinieku  dekorāto-
ru. Darbs vainagojas panāku-
miem. Par to liecina arī atzinība 
visaugstākajā līmenī. Viņš ir vie-
nīgais latvietis – Emmy (ASV) 
balvas laureāts. Šī balva saņemta 
1968. gadā par dekorācijām TV 
iestudējumam „Puķu smarža”. E.  
Krūmiņš ir viens no Kanadas 
latviešu mākslinieku vienības 
(vēlāk Kanadas latviešu māksli-
nieku vienība ”Latvis”) dibinātā-
jiem. Šobrīd mākslinieks ir pen-
sijā un nodarbojas tikai ar glez-
nošanu un turpina piedalīties 
latviešu mākslinieku izstādēs.

 Un tagad par pašu grāmatu. 
Kā uzsveŗ autors, grāmata esot 
tikai neliels ieskats mākslinieka 
dzīvē un daiļradē. Šis konkrētais 
liktenis ir viela romānam par 
mūsu tautas sarežģītajām peripe-
tijām 20. gadsimtā Taču tāds 
neesot bijis uzdevums, priekš-
plānā bijusi daiļrade. Ieskatoties 
atsevišķajos darbos - analizējot 
saturu un formu, vēršot uzmanī-
bu arī uz darba tapšanas laiku, 
autors atklāj mākslinieka daiļra-
des līkločus. „Viņš vēlējās strādāt 
tuvāk dabai, tonāli bagātāk, jutī-
gāk, ar lazējumiem.” Plašais chro-
noloģiskā secībā sakārtotais dar-
bu klāsts un Brancim tik rakstu-

rīgā rūpīgā analīze ļauj izgaismot 
meklējumus un sasniegumus, arī 
centienus iekļauties 20. gadsimta 
moderno strāvojumu gultnē, 
neaizmirstot un godājot to, kas 
iegūts agrā jaunībā vēl dzimtenē.

„Pēc daudziem gadiem Edgars 
Krūmiņš atzīst, ka mācības 
Liepājas lietiskās mākslas vidus-
skolā ielika stabilus pamatus. Uz 
tiem mākslinieks varēja celt savas 
karjeras ēku, strādājot Kanadas 
CBC kompānijā.” Grāmata sada-
līta četrās nodaļās. ”Karuseļi 
Eslingenā” – pirmais dzīves 
posms – skolas gaitas, pirmā 
saskarsme ar mākslu, bēgļu gai-
tas un Mākslas skola Eslingenā 
(direktors bijušais Mākslas aka-
dēmijas rektors Jānis Kuga) ar 
spožu paidagogu sastāvu.

 Otrā nodaļa „Vecās mājas 
Ķēniņienes ielā” – ierašanās 

Kanadā un ceļš no rāmju krāso-
šanas un izkārtņu zīmēšanas 
(bijis gan tikai viens šāds pasūtī-
jums) līdz "zelta gadu" veidotā-
jam TV, kad bija iespēja eksperi-
mentēt un pārsteigt publiku ar 
lieliskiem vizuālajiem efektiem 
un telpas risinājumiem.

"Ar katru gleznu otas vilcieni 
kļūst brīvāki, spontānāki, atraisī-
tāki. Edgaru Krūmiņu vada 
iedvesma, apgarotība. Sarežģītie 
kontrasti un ritmi apliecina, ka 
gleznotājs ir jau izveidojusies 
mākslinieciska personība, kuŗai 
ir pašai savs skatījums uz pasauli 
un kuŗas radošās potences vēl 
nav īsti apjaustas. No viņa vēl 
sagaidāmi pārsteigumi." (44. lp.)

 Trešā nodaļa "Klusā daba" – 
60. gadi, paši auglīgākie, kad 
notiek jaunu izteiksmes līdzekļu 
meklējumi, jaunāko mākslas vir-
zienu pētīšana un eksperimenti 
piemērot modernistu atradumus 
sev. Bet, kad pie durvīm klauvē 
septiņdesmitie,  atgriežas intere-
se par reālo pasauli un arvien 

biežāk mākslā tiek iets atpakaļ 
pie pirmsākumiem.

 Ceturtā, noslēguma nodaļa 
„Paaudžu pārgājiens”. Laiks kad 
varam teikt vārdus – stabilitāte, 
radoša harmonija. Darbos 
priekšplānā polītiskā satīra, polī-
tiskā plakāta tiešums un savas 
pilsoniskās pozīcijas precīzs defi-
nējums. Mākslinieks manifestē 
sevi par savdabīgu tautas likteņ-
gaitu chronistu. Pēc pāris gadiem 
mākslinieku sveiksim deviņdes-
mitajā dzimšanas dienā un 
nodzīvotie gadi dod pilnas tiesī-
bas šo chroniku izveidot.

 Šī grāmata ir stāsts par vienu 
likteni, reizē ir arī vēl viens pierā-
dījums latviešu stiprajam rakstu-
ram, spītīgajai dabai, nezūdošam 
optimismam un talantam. Šī 
grāmata ir vēl vien ķieģelītis celt-
nē LATVIEŠU MĀKSLA. Māja 
tiek celta lēni, bet pamatīgi un ar 
apziņu, ka jāceļ tieši šeit un tagad, 
jo vēl varam ieskatīties acīs zinī-
gajiem.

Sarmīte Sīle

Edvards Grūbe. [Albums.] 
Sastādītāja Laima Slava. Teksta 
autores Laima Slava un Inta 
Celmiņa. Zanes Ernštreites 
dizains. Rīga: Neputns, 2010. 
277 lpp.

Rakstot par iespaidiem Edvarda 
Grūbes 75 gadu jubilejas izstādē 
Rīgā, izstāžu zālē „Arsenāls”, 
minēju, ka apgādā „Neputns” 
iznācis arī māksliniekam veltīts 
albums.

Kā gandrīz vai ikviens šīs 
izdevniecības veikums ir 
ievērības cienīgs, tā arī par šo 
sakāms tikai labākais. Albums ir 
liela formāta, iespiests uz laba, 

kvalitātīva papīra. Grāmatas 
māksliniece Zane Ernštreite 
prasmīgi iekārtojusi katru atvē-
rumu un, izmantojot nelielu 
Edvarda Grūbes gleznas frag-
mentu, radījusi eleganti atturīgu 
vāka dizainu.

Sastādītāja un apgāda vadītāja 
Laima Slava, kuŗa vairākkārt 
savās radošajās gaitās pievērsusi 
uzmanību jubilāram, šoreiz pati 
izsakās mazāk, grāmatas ievadā 
rezumē: 

„Edvarda Grūbes glezniecība 
pašlaik iezīmē vienu no virsotnēm 
mūsu kultūrā. Vēriens un spēks, 
pamatots profesionālā visva-
rēšanā, doma, kuŗas funda-
mentālā vienkāršība rūdīta dzī-
ves pieredzē un intensīvā inte-
lektuālā urķēšanās darbā, no -
skaid  rojot tās dziļuma dimensi-
jas, kā arī no laika dotajiem 
noteikumiem nelokāma stāja 
mākslas un mākslinieka ētikas 
jautājumos – tāds ir Edvarda 
Grūbes radošās bilances aktīvs 
šodien”.

Tālāk Laimas Slavas pierakstā 
jubilārs stāsta par savu bērnību 
un jaunību, atklājot gan savas 
igauniskās saknes, gan apstākļus, 
kas veidojuši viņa personību. 
Stāstījums ir lietišķs, bez senti-
menta vai rūgtuma par savu 
trūcīgo bērnību un agrīno jau-
nību. Tikpat skops vārdos Ed -
vards Grūbe par studijām J. 

Rozentāla Rīgas mākslas skolā 
un Latvijas Mākslas akadēmijā 
vai paidagoga gaitām kā Lietiskās 
mākslas vidusskolā, tā Mākslas 
akadēmijā. Šajā vienkāršībā 
atklājas Edvarda Grūbes mērķ-
tiecība, zināms spīts, arī apsēstība 
ar glezniecību. Viņa vārdiskā 
izteiksme ļoti precīzi sabalsojas 
ar mākslas lakonismu, ar as -
kētisko kompoziciju un krāsu 
izmantojumu. Atmiņu un pār-
domu lappuses gan piepeši stru-
pi apraujas, bet tāds jau jubilārs 
ir – daiļi runāt neprot, viņa per-
soniskajā dzīvē un izjūtās svešam 
nav jāielūkojas, pats svarīgākais 
nolasāms Edvarda Grūbes glez-
nās.

Albumā savu vīru raksturo arī 
gleznotāja Inta Celmiņa. Tas ir 
izcils stāsts, tikpat vienkāršs un 
tiešs kā vīra atmiņu ieskicējumi 
un gleznas, par mākslinieka dar-
bu un dzīvi, par mākslas darba 
tapšanu, bet pašos pamatos tas ir 
koncentrēts viedums par, Intas 
Celmiņas vārdiem runājot, 
„māks  linieka esības un darbības 
apzināšanos. Personība un kal-
pošana glezniecībai”. Viņa raksta 
par gleznotāja, šajā gadījumā par 
Edvarda Grūbes, darbu.  Māks-
liniece ļoti labi zina šī dzīvesveida 
plusus un mīnusus, sāpes un 
pacēlumus. Arī rūgtāko patiesību. 
Daudzas viņas domas, dziļdziļi 
iezemētas radoša cilvēka darba 
procesā gūtajās atziņās, vēl un 
vēl gribas pārlasīt un citiem 
paust. Daži piemēri:

„Vārds mākslinieks ir skaists 

apzīmējums cilvēkam, kuŗš ar 
saasinātu uztveri staigā pa pasau-
li un cenšas pārvērst savus iespai-
dus materiālā, kas tos padara 
redzamus citiem”.

„Glezniecības valoda ir šifrēta. 
Tā vienā laukumā ietveŗ visu 
sakāmo, turklāt pārraida to, 
iedarbojoties emocionāli. /../ 
Glezniecības valoda ir mūzika 
acīm un dvēselei, un tās atslēga ir 
krāsa”.

„Bet kā atrast smalko robežu, 
kur beidzas amata prasme un 
sākas māksla? Tas ir mākslinieka 
personības mirdzums. Ne tur, 
kur ir lieliska ideja, kur gudri un 
asprātīgi izdomāts, ne tur, kur 
viss ir skaisti uztaisīts, bet kaut 
kur blakus citā vietā. Māksla, 
tāpat kā dzīvība – skaista un 
līksma, drūma un baisa reizē -, ir 
apjausma par lielo neapjauša-
mo”.

Stāstot par Edvardu Grūbi, Inta 
Celmiņa vienlaikus vēstī par sevi 
un vēl vairāk par gleznotāja (lasi: 
jebkuŗa mākslinieka vai radoša 
cilvēka) visai komplicēto radošo 
procesu, pilnu mērķtiecības un 
nejaušību, personības garīgo 
spriedzi, dzīves veidu, kur 
sīkumiem nav nekādas nozīmes 
un tajā pašā laikā tās ir ārkārtīgi 
būtiskas. Gleznotājas izklāstā 
būtu jāielasās ikvienam mākslas 
cienītājam, tas palīdzētu saprast 
gleznu viedumu (vai tukšumu), 
to ziņu, ko autors gribējis darīt 
skatītājam zināmu vai nevarēja 
neziņot.

Albuma garīgo bagātību un 

stāstījumu par Edvardu Grūbi 
būtiski papildina daudzās 
fotografijas, kuŗās tvertas detaļas 
no abu mākslinieku lauku mājām 
Liezēres Miķelēnos. Tās grodi 
atklāj gan sadzīvisko ikdienību 
vidē, kuŗā aizrit daļa abu 
gleznotāju mūža, gan sabalsojas 
ar jubilāra darbu tematiku, gan 
ievada poētiskajā gaisotnē, 
cauraustā ar senču gariem. Tādā 
veidā atklājas vēl kāda varbūt 
neievērota dimensija Edvarda 
Grūbes mākslā – tā ir arī 
vēstījums par cilvēka saikni ar 
pagātni, ko ne vienmēr samanām 
un ko neapjaušam katrs pats savā 
dzīves ritumā. Šis albums mums 
palīdz labāk redzēt, asāk saskatīt, 
jutīgāk ielūkoties kā gleznotāja, 
tā ikviena cilvēka veikumā. Tā ir 
gudra grāmata.

Un nobeigumā vēl dažas Intas 
Celmiņas atziņas:

„Saglabāt sevi radošā stāvoklī 
jebkuŗos sadzīves apstākļos – 
mākslinieku lielākais uzdevums 
mūža laikā. Māksla, mūzika, 
mīlestība, daba – tie ir klasiskie 
iedvesmas avoti. Ar aizrautību 
mēs tiecamies pēc visām lietām, 
kas spēj novērst domas no ikdi-
enas un atgādināt par garīgām 
vērtībām un sasniegumiem. 
Tikšanās ar mākslu. Tas ir 
vienreizējs apliecinājums gara 
nezūdamības likumam un katra 
cilvēka iespējām šodien un 
nākotnē”.

„Atrast jaunu saturu nozīmē 
atrast jaunu šķautni sevī”.

Māris Brancis

„...atrast jaunu šķautni”

Stāsts par kādu likteni

Edgars Krūmiņš Edgars Krūmiņš. Senču laikmetā.1977
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Russia among Ten Least ‘Peaceful’ Countries 
on Earth, Australian Analytic Group Says

 Vienna, March 11 – Russia 
ranks 136th out of 144 countries 
in teams of “peacefulness” 
according to Australia’s Global 
Peace Index, not only leaving it 
bracketed by Zimbabwe and 
Pakistan but also putting it far 
down the list compared to other 
former Soviet republics and the 
three Baltic countries included 
in this assessment.

 In a commentary yesterday on 
the site of the Finnish-Russian 
Civic Forum which “strives to 
promote cooperation between 
the peoples of Finland and Russia 
by supporting civic initiatives for 

democracy, human rights and 
freedom of speech, Kerkko 
Paananen calls attention to this 
sad state of affairs (finosforum.fi, 
March 10).

 The Australian Institute for 
Economics and Peace released 
the report earlier this week, 
ranking what it calls “the relative 
tranquility” of 144 countries on 
the basis of 23 different indicators, 
including among other things, 
gun sales, homicides, size of the 
military, terrorism, and the 
number of people in jail (www.
visionofhumanity.org/gpi/
results/rankings/2009/)..

 On the basis of those and 
related measures, the ten most 
peaceful countries in the world 
are New Zealand, Denmark, 
Norway, Iceland, Austria, Sweden, 
Japan, Canada, Finland and 
Slovenia. The ten least are 
Zimbabwe, Russia, Pakistan, 
Chad, Democratic Republic of 
the Congo, Sudan, Israel, 

Somalia, Afghanistan and last 
Iraq.

 In between were, among 
others, the United States at 83rd 
position and Iran at 99th. Of the 
former Soviet republics ranked, 
Moldova was 75th, Ukraine 
82nd, Kazakhstan 84th, Belarus 
98th, Turkmenistan 101st, 
Uzbekistan 106th, Azerbaijan 
114th, and Georgia 134th. The 
three Baltic states were assessed 
as much more pacific: Estonia 
ranked 38th, Lithuania 43rd, and 
Latvia 54th.

 Not only was Russia’s ranking 
low in 2009, but it represented a 
decline from its position in the 
two earlier surveys – in 2008, 
Russia ranked 131st, and in 2007, 
it stood at 118th place – but it 
was rated less “peaceful” than 
any of the other former Soviet 
republics, including even those 
in the violence-plagued South 
Caucasus.

 Russia’s low ranking, Paananen 

pointed out, reflected widespread 
perceptions of criminality, low 
levels of trust, low levels of 
respect for human rights, the 
imprisonment of people for 
political activity, detention 
without trial, politically  moti-
vated executions, disappearances 
and torture.

 The Institute for Economics 
and Peace provides a breakout of 
the data for each of the 144 
countries it examined. Russia 
was especially high in the level of 
internal organized conflict, tense 
relations with neighbors, 
widespread perceptions of 
criminality, low respect for 
human rights, high number of 
homicides per100,000 residents, 
and level of violent crime.

 Russia also earned its low 
rating, analysts at the Australian 
social science research center 
said because of the high number 
of people jailed per 100,000 
population, the large number of 

internal security officers per 
100,000, and large size of exports 
of weapons (www.visionofhumanity.
org/gpi/results/russia/2009/). 

 For each of the countries 
rated, the Institute listing 
provides a large number of 
social, economic and political 
data, making the compilation 
extremely useful for those in 
search of comparisons even if, as 
is the case with all such rankings, 
reasonable people can and will 
disagree as to the relative ranking 
of the various countries.

 But at the very least, the 
Australian institute’s rankings 
deserve to be put along other 
analytic listings including those 
assessing economic, political and 
media freedoms. When that is 
done, one thing stands out: those 
countries that rate low on those 
measures -- such as the Russian 
Federation -- also rate toward 
the bottom on this measure as 
well.

Samērā ilgs laika sprīdis mūs 
šķir no neatkarīgas Latvijas valsts 
dibināšanas pirmsākuma. Laiks, 
kuŗā tapa mūsu brīvvalsts, ir rak-
sturojams ar lielu notikumu, 
mūsu tautas dēlu varonības, 
nelokāma ideālisma, pašuzupu-
rēšanās, tautas posta, ciešanu un 
arī ar zaudējumu pārpilnību.  
1918. un 1919. gadā  izšķīrās 
mūsu tautas un jaundibinātās 
valsts liktenis.  Gadam no gada 
aizejot mūžībā,  par visu notikušo 
vienīgie liecinieki palikuši ir tikai 
vēstures dokumenti.  Mūsu uzde-
vums šodien ir saglabāt  jebkuŗu 
liecību par šī,  tautai nozīmīgā, 
vēsturiskā laika notikumiem un 
izcilajām personībām, kuras ir 
sekmējušas brīvas un neatkarīgas 
Latvijas Valsts veidošanu un 
nostiprināšanu.  Trauksmaino 
1918. - 1919. gadu notikumi un 
ar to saistīto personu ideāli 
šodien joprojām kalpo par 
vadmērķi latviešu sabiedrības 
darbībai kā šeit ārzemēs, tā arī 
Latvijā.  

Pirmām kārtām nākas atzīmēt 
Detroitas un tās apkārtnes lat-
viešu sabiedrības vēlēšanos un 
centienus saglabāt mūsu tautas 
varoņu piemiņu.  Jau piecdesmit 
septīto gadu bez pārtraukuma 
Detroitā turpinās skaista tradici-
ja, ar kuŗu godinām latvju slavenā 
dēla, Latvijas bruņoto spēku 
pirmā virspavēlnieka pulkveža 
Oskara Kalpaka piemiņu.  

       Latviešu tauta nav aizmirsusi 
pulkvedi Oskaru Kalpaku un 
viņa nopelnus dzimtenes labā. 
Arī Detroitas studentu korporā-
ciju kopas un pārejā latviešu 
saime rūpējas par mūsu tautas 
varonīgā dēla piemiņas saglabā-
šanu, ik gadus rīkojot atceres 
pasākumus.  Arī šogad, 27. feb-
ruārī svinības sākās ar ikgadējo 
Korporāciju kopu balli Itāliešu-
amerikāņu konferenču namā 

Aizgājušo slavas dienu spožums nezudīs 
Pulkveža Oskara Kalpaka  un Latvijas bruņoto spēku dibināšanas atcere Detroitā

Detroitas piepilsētā Livonijā. Tās 
pašas dienas rīta un pēcpusdienas 
posmā Detroitas Sv. Pāvila lat-
viešu draudzes baznīcas telpās 
notika Amerikas Latviešu 
Apvienības (ALA) valdes izbrau-
kuma sēde, tādēļ Oskara Kalpaka 
piemiņai veltītās Korporaciju 
balles polonēzes rindās bija patī-
kami vērot arī ALAs valdes 
sanāksmes dalībniekus.  

Nākamajā rītā, Detroitas Sv. 
Pāvila latviešu draudzes baznīcā 
notika pulkvedim Oskaram 
Kalpakam veltīts svinīgs dievkal-
pojums, kuŗu vadīja diakons 
Fricis Sīpols.  Karogu Goda sar-
dzē Sv. Pāvila baznīcā piedalijās 
Detroitas Daugavas Vanagu ap -
vienības  un Korporāciju kopu 
pārstāvji.  Pēc dievkalpojuma 
klāt  esošie tika aicināti latviešu 
draudzes sabiedriskās ēkas zālē 
pulkveža Oskara Kalpaka atceres 
brīdim ar pakavēšanos pie vīna 
glāzes un kafijas galda cienasta  
kuru bija sarūpējušas Detroitas 
studentu korporāciju kopas. 

 Latviešu tautas varonīgā dēla 
godināšanas uzrunu teica stu-
dentu korporāciju kopu pārstāvis 
Toms Trautmanis (Letton.).  Viņš 
atsaucās uz nemitīgu, gadu no 
gada augošu Oskara Kalpaka 
populāritāti masu saziņas līdzek-
ļos. Latvijas Valsts dibināšanas 
laika nozīmība neapšaubāmi 
rada arvien lielāku interesi arī 
šodien.  Sākotnēji Latvijas jaundi-
bi  nātās valsts pastāvēšanas inte-
resēs bija ļoti aktuāla nepie-
ciešamība  pēc bruņotajiem spē-
kiem.  Dažādu militāru grupē-
jumu un to ideoloģiju krustpunktā 
bija jautājums  “Būt, vai nebūt 
ne  atkarīgai Latvijas valstij?”  Lat-
vijas armijas vadītājs ar nepie-
ciešamajām spējām tika atrasts.  
Tas bija Oskars Kalpaks.  Karavīrs 
ar apbrīnojamām mili tārām zi -
nāšanām un apskaužamu pašsa-

valdību militāru operāciju gaitā.  
Paziņodams par pilnīgu atbalstu 
jaundibinātās Latvijas valsts Pa -
gai  du valdībai, viņš aicināja visus 
latviešus aizstavēt jaunā valstiskā 
veidojuma neatkarību. Ar savām 
militārajām zināšanām un droš-
sirdību viņš prata iedvesmot 
ikvienu latviešu karavīru Latvijas  
atbrīvošanas cīņās. Pāragrā pulk-
veža nāve 37 gadu vecumā  neap-
stā  dināja latviešu karavīru patri-
otismu un drosmi.  Samērā īsā 
laikā Oskara Kalpaka cīņas gars 
bija radījis daudz sekotāju Lat-
vijas turpmākajās atbrīvošanas 
cīņās. No karavīru ierindas vado-
ņa, viņa tēls bija nostājies visas 
latvju tautas priekšējās pozicijās. 

Pēc godinājuma uzrunas seko-
ja Toma Trautmaņa aicinājums 
pacelt glāzes pulkveža Oskara 
Kal  paka varonībai un viņa pie-
miņas saglabāšanai.    

Dzidra Tropa 
Detroitā 

Pulkveža Oskara Kalpaka bataljona piemiņas balles viesi

Sv. Pāvila latviešu draudzes baznīcā pulkveža Oskara Kalpaka 
Piemiņas dievkalpojuma karogu sardzē Detroitas Daugavas 
Vanagu un korporāciju kopu pārstāvji, pirmajā rindā no kreisās: 
Tālivaldis Stūris, Vilis Kalniņš, diakons Fricis Sīpols, Toms 
Trautmanis, Ilgvars Jēkabsons un Viesturs Upīte, otrajā rindā no 
kreisās: Mārcis Jansons, Vilnis Trops un Jānis Kukainis.
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(Turpināts 18. lpp.)

Par spīti dziļajiem sniegiem, 
kādi februāŗa pēdējās dienās klā-
ja Ņujorkas pilsētu un pavalsti, 
kupls latviešu pulciņš 28. februārī 
ieradās Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes Jonkeru baznīcā uz 
Rīgas 90. skautu vienības un Zilā 
kalna 4. gaidu vienības svētku 
dievkalpojumu un sarīkojumu.

Skautu un gaidu vienības 
dievkalpojumā svinīgi ienesa abu 
vienību karogus, kuŗus novietoja  
pie altāŗa, un dievkalpojuma 
laikā pie tiem godasardzē stāvēja 
mazskauti, guntiņas, skauti, gai-
das, lielgaidas, un roveri.  

Dari mūs par labiem skautiem 
un gaidām, Kungs! 
Skauti un gaidas ir moži 
grūtībās.

Aizkustināja draudzes mācītāja 
Juŗa Saivara sprediķis ,,Modrībā 
par savu godu”, kam pamatā bija 
27. Dāvida dziesma. Vispirms 
mā  cī  tājs draudzei stāstīja, ka 
neveiksmīgi centies saprast ame-
rikāņu futbolu, nesen skatoties 
Super Bowl sacīkstes. Pēc tam 
viņš pieminēja un slavēja Jēzus 
Kristus nosvērtību un gara spē-
ku.  Mācītājs uzsvēra, ka mēs 
va  ram būt tikpat stipri kā 
Viņš. Sprediķa beigās viņš uz -
runāja jauniešus: ,,Skauti un gai-
das, esiet tikpat modri, sargājot 
godu, kā līdz šim.  Gods ir jūsu 
augstākā vērtība!”

Rīgas 90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu vienību
61. gada svētku dievkalpojums un sarīkojums

bības, jo viņi gatavojas no 14. 
augusta līdz 21. augustam pie-
dalīties 10. lielā nometnē ,,Zvaigž-
ņu sega” Wood Lake Scout 
Reservation īpašumā Mičigenā. 
Informācija par nometni atro-
dama tīmekļa lapā http://
www.10ln.org/   Nometnes rīko-
tāji līdzekļu vākšanas nolūkiem 
jaunā metienā laiduši klajā slave-
no un iecienīto pavārgrāmatu 
,,Pēc acumēra un garšas, līdz 
kamēr gatavs.” Tiem, kuŗiem šī 
grāmata jau sen stāv plauktā, 
ieteikums iegādāties jauno izde-
vumu, ne tikai, lai atbalstītu 
latviešu jaunatni. Šajā izdevumā 

dotos līdzi uz lielo nometni 
Mičigenā.  Skautu un gaidu vadī-
tājiem viņa novēlēja drosmi un 
uzņēmību, kopā ar skautiem un 
gaidām autobusā braucot 500 
jūdzes līdz nometnei, kur būs tik 
interesanti, ka bērni spēs nedēļu 
iztikt bez pierastajām ērtībām.  I. 
Kancāne pateicās vecākiem, kuŗi 
bērnus ved uz skautu un gaidu 
nodarbībām un  viesiem par at -
balstu šajos ekonomiski grūtajos  
laikos.  Līdz šim labvēļi seguši 
nometņu dalībmaksu bērniem 
no ģimenēm, kuŗās trūcīgi 
materiālie apstākļi.  Iespējams, 
ka liels šķērslis iecerētam brauc-

Aivars aicināja publikas priekšā 
stāties mazskautu vadītāju Intu 
Šķinķi. Uzskaitot vadītājas I. 
Šķin     ķes daudzos nopelnus 
(tostarp daudzi gadi vadītājas 
amatā; kopš 2005. gada Rīgas 90. 
skautu vienības priekšniece; vai-
rāku vadītāju sagatavošanas kur-
su galvenā vadītāja; virknes lielās 
nometnes rīkotāju /vadības loku 
līdzdalībniece; ASV skautu jen-
das mazskautu inspektore).  Va -
dī   tājs P. Aivars apsveica viņu un 
paziņoja, ka  par izcilu darbību 
vadītājai Intai Šķinķei piešķirta 
latviešu skautu augstākā balvu, 
proti  Pelēkā vilka ordenis.  Ar 

priekšējā gadā. Vadītāja I. Šķiņķe 
un vadītāja K. Putene uzsvēra se -
šus galvenos mērķus jauniešu 
audzināšanā: fiziskā, intelektuālā, 
latviskā, morālā, sabiedriskā un 
skautiskā/gaidiskā.  Skatītāji ar 
in   teresi vēroja attēlus uz ekrāna, 
bērnu rosību un līksmību gan 
nodarbībās, gan nomet nēs. Pa -
vasaŗa nometne notika Ņujorkas 
pilsētā, Steitenailendā.  Vasaras 
no  metni ,,Rumbu” atklāja, līstot 
varenam lietum, toties vadītājas 
cildināja skautus un gaidas, jo 
viņi arī grūtībās saglabāja mo -
žumu.  Lietum mazinoties, bērni 
piedalījās dzīvības glābšanas mā -
cības nometnes ezerā.  Ziemas 
nometni ,,Skeletons” rīkoja kopā 
ar Bostonas latviešu skautiem un 
gaidām.  Tajā vecākie gaidas un 
skauti izmēģināja kāpšanu pie 
ledus klints, bet jaunākie līksmoja 
ledus karuselī.  Viņi mācījās ,,ārā 
cepšanas” metodi, siroja pārgā-
jienā ar ,,ziemas kurpēm” un 
sacentās vizinoties ar paštaisītām 
ragaviņām.

Skautu un gaidu vienības veica 
daudzus ,,labos darbus” – stāvēja 
godasardzē pie Latvijas valsts 
karoga Ņujorkas latviešu organi-
zācijas padomes rīkotajā 18. 
novembŗa piemiņas aktā,  cepa 
piparkūkas, sagatavoja sainīšus, 
lai iepriecināt vecļaudis. Vadītāji 
Kenedija lidostā sagaidīja ,,Miera 
gaismu” – liesmu, kas iedegta 
Jēzus Kristus dzimšanas vietā 
Betlēmē un ko skauti un gaidas 
izdalīja visās pasaules malās. 
Latviešu skauti un gaidas sau-
dzēja liesmiņu savās mājās 
decembrī un to svinīgi nogādāja 
Jonkeru baznīcā Ziemsvētku 
vakara dievkalpojumā.  Roveri 
un lielgaidas Ziemsvētku dievka-
lpojumam sagādāja milzumlielo 
egli, ko pušķoja ar mazo brāļu un 
māsu palīdzību.

Guntiņu pulciņš pieauga, ie -
stājoties Annai Pūrei, Amandai 
Baironei, Karinai Rozei un An -
nelei Sīpolei; mazskautiem pie-
vie  nojās pieci jauni dalībnieki – 
Markus Priede, Miķelis Grendze, 
Kārlis Grendze, Ēriks Plekons un 
Ēriks Zamurs.  Turpmāk Mikus 
Bērziņš un Lūkas Puris būs 
skauti, Laila Lapiņa, Krista Le -
diņa, Larisa Medne un Aija 
Zamura – gaidas, Dagmāra 
Lapiņa, Zinta Putene, Kristīna 
Vansenta un Māra Zālīte lielagai-
das, Ēriks Zālīte un Valdis Ra -
čevskis – roveri.

Tieši sarīkojuma dienā Māra 
Ģiga deva gaidu solījumu.  Nesen 
skautu solījumu deva Kārlis 
Kancāns.  Trīs skauti izpelnījušies 
apliecību Boys Scouts of America 
1st Class: Āris Putenis, Jēkabs 
Heijs (Hayes) un Kalvis Roze.  
Divi skautu kustības ,,veterāni” 
– Pēcis Aivars un Aleksandrs 
Israels piedalījušies vadītāju 
sagatavošanas kursos.

Sarīkojumu dalībniekus ar 
gardām pusdienām sagaidīja 
saimnieces Ingrīdas Bērziņas 
vadībā – Gunta Ģiga, Vineta 
Zālīte un Sarma Vansenta, kā arī 
darbarūķi Pēcis Aivars un Rūdis 
Bērziņš.

esot arī daudz kā jauna  – divas 
jaunas pīrāgu receptes un vismaz 
trīs jaunas maizes cepšanas re -
ceptes!

Dari mūs par labiem skautiem 
un gaidām, Kungs! 
Skauti un gaidas ir pašaizliedzīgi 
un palīdzīgi.

Sarīkojuma dalībniekus uz -
runā  ja skautu un gaidu Vecāku 
padomes priekšsēde Ilze Kan-
cāne. Viņa apsveica Ņujorkas lat-
viešu skautu un gaidu vienības 
61. gada svētkos, uzsveŗot, ka šie 
svētki un sarīkojums nav gals vai 
kulminācija, skautiem un gaidām 
būs vēl daudz piedzīvojumu.  
No    vēlot veiksmi un priekpilnas 
dienas, Ilze Kancāne teica, ka 
pati labprāt atgrieztos jaunībā un 

ienam uz 10. lielo nometni būs  
$10  000 rēķins par ceļa izde-
vumiem kopīgā autobusā.  Rīgas 
90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu 
vienību labvēļi aicināti, sazinoties 
ar vienību priekšniecēm vadītāju 
Intu Šķinķi (iskinkis@aol.com) 
vai vadītāju Kristīnu Puteni 
(mputenis@aol.com), atbalstīt 
Ņu   jorkas latviešu jauniešu līdz-
dalību nometnē ,,Zvaigžņu sega”. 

Latviešu skautu priekšnieks 
vadītājs Pēteris Aivars kodolīgā 
apsveikumā  novēlēja abām vie-
nī   bām ,,zvaigžņotu gadu” un 
aicināja ,,Esiet modri!”  Vadītājs 
Jānis Šķinķis sirsnīgi pateicās 
vienību vadītājiem par sagādāto 
iespēju jauniešiem skautot tēvu 
tēvu valodā.  Plūda arī tās sau-
cāmās ,,zaļās asinis” – vadītājs P. 

ne  slēptu lepnumu Intai ordeni 
pasniedza viņas tēvs, vadītājs 
Jānis Šķinķis.

Latviešu gaidu kustības priekš-
niece Nora Aivare arī novēlēja 
skautiem un gaidām izturību un 
modrību, citējot Alberta Legz-
diņa sacerētās 10. lielās nomet-
nes dziesmas vārdus:  ,,Zvaigžņu 
sega, zvaigžņu sega, / Sniedziņš 
snieg vai lietiņš līst, / Zvaigžņu 
sega, zvaigžņu sega, / skautus, 
gaidas, sasildīs.”  Vadītāja N. Ai -
vare pateicās ilggadējai skautu 
un gaidu kustības labvēlei un 
vienības kasierei Ilze Bārai, pie-
šķiŗot viņai gaidu pateicības zīmi.  
Zilā kalna 4. gaidu vienības no -
pelnīto sekmīgas darbības aplie-
cību par vienības veiksmīgo 
darbu iepriekšējā gadā pasniedza 
vienības priekšniecei vadītājai 
Kristīnai Putenei.

Skautus un gaidas apsveica arī 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudz-
es priekšsēdis Mārtiņš Zālīte, 
rakstveida apsveikumu atsūtīja 
ASV jendas priekšnieks vadītājs 
Uldis Sīpols un Ņujorkas ev. lut. 
draudzes Ņudžersijas novads.  
Īpaši sirsnīgs bija Ņujorkas ev. 
lut. draudzes Ziemeļu novada 
priekšnieka Kārļa Zamura aps-
veikums. Viņš teica, ka  skautiem 
un gaidām Jonkeru baznīcā 
vienmēr būs mājas!

Dari mūs par labiem skautiem 
un gaidām, Kungs! 
Skauti un gaidas ir darbīgi un 
taupīgi.

Pēc svētku akta  abu vienību 
priekšnieki parādīja slīdītes, 
kuŗās atspoguļota Ņujorkas 
skautu un gaidu darbība ie -

Dievkalpojumā ērģeles spēlēja 
Edgars Zālīte,  skautu priekšnieks 
vadītājs Pēteris Aivars lasīja 
Svētos rakstus. Altāri rotāja gaidu 
priekšnieces Noras Aivares at -
nes  tās baltās līlijas – skautu un 
gaidu simbols.  Prieku sagādāja 
izplaukušie ziedi, parasti dārz-
niecības ziemā piedāvā tikai līliju 
pumpurus. 

Sagadījās, ka sarīkojums notika 
februāŗa pēdējā dienā. Stāsta, ka 
marts ierodas kā lauva, bet aiziet 
kā jēriņš. Šis senais teiciens ra -
dies, cilvēkiem vērojot  zvaigž ņu 
stāvokli debesīs –  parādoties 
Lauvas konstelācijai ,,Leo” un 
vēlāk, Auna konstelācijai ,,Aries”.  
Šķiet, ka skautiem un gaidām, 
mēnešus skaitot un debesīs 
lūkoties, būs aizrautīgas nodar-

Vad. Inta Šķinķe saņēma Pelēkā Vilka ordeni Ciemos ieradies viesis no Latvijas - 
Ainārs Šlesers

Pēc izrādes "Mu ļķītis un princese"
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
11. martā piedalījās Lietuvas Republikas neatkarības atjaunoša-

nas 20. gadadienas svinībās Viļņā un teica runu. 1990.gada 11. 
martā Lietuvas Republikas Augstākā padome pasludināja Lietuvas 
valsts atjaunošanu. Pārliecinoša Lietuvas Sajūdis uzvara vēlēša  -
nās iedvesmoja Lietuvas tautu un tās līdeŗus, sacīja Latvijas pre-
zidents,  pasludināt Lietuvas valstiskās neatkarības atjaunošanu 
bez pārējas perioda un  citiem noteikumiem. Lietuva kļuva par 
Baltijas apgabala līderi un paraugu tautu atbrīvošanas cīņā. 1990. 
gadā mūs visus vienoja kopīgs sapnis par nākotni, sapnis, kas arī  
šodien mums jāizsapņo.

Valsts prezidents pasniedza Viestura ordeni Latviešu virsnieku 
apvienības biedram, atvaļinātam kapteinim Atim Antonam Homkam. 
Apbalvojums piešķirts par nopelniem Latvijas valsts labā.   

Iekšlietu ministrija nodibinājusi jaunu apbalvojumu. Iekšlie-
tu ministre Linda Mūrniece paziņoja, ka uz jaunizveidoto ap -
balvojumu varēs pretendēt iekšlietu dienestu darbinieki, kā arī 
ik  viens Latvijas iedzīvotājs, kas pašaizliedzīgi būs izglābis no 
briesmām, piemēram, no ugunsgrēka kādu cilvēku, novērsis 
cilvēka veselību vai dzīvību apdraudētāju noziegumu vai nozie-
gumu pret īpašumu.

Tieslietu ministrijas sakopotā informācija liecina - astoņu 
gadu laikā no Latvijas aizvesti vai kādā ārvalstī aizturēti 80 bērni, 
uz Latviju atvesti 20 bērni. TM sakopotie dati aptveŗ laika periodu 
no 2002. gada 1. februāŗa, kad Latvijā stājās spēkā Hāgas 1980. 
gada 25. oktobŗa konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīša-
nas civīltiesiskajiem aspektiem.

Rīgas Latviešu biedrībai ievēlēta jauna valde. Turpmāk bied-
rību vadīs  bijušais Jūrmalas domes sabiedrisko attiecību speciā-
lists Ingmārs Čaklais. RLB valdē darbosies vairāki sabiedrībā 
pazīstami cilvēki, arī mūsu laikraksta polītisko notikumu ko -
mentētājs, žurnālists ar lielu darba pieredzi ārzemju latviešu 
organizācijās ASV un Latvijā Ojārs Celle.  

Rīgas domes Sapulču, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto 
pieteikumu izskatīšanas komisija 5.martā aizliedza rīkot visus 
16. martā galvaspilsētā pieteiktos sarīkojumus. Komisija uzklau-
sīja pieteicējus un lēmumu pieņēma, pamatojoties uz Valsts 
policijas un Drošības policijas sniegtajiem atzinumiem, kuŗos esot 
norādīts uz būtiskiem sabiedriskās kārtības un drošības ap  drau-
dējumiem plānoto sarīkojumu laikā. Daugavas Vanagi Latvijā un 
Latvijas Antifašistiskā komiteja vēlāk šo aizliegumu apstrīdēja 
Administrātīvajā rajona tiesā, kas 15. martā nolēma atcelt Rīgas 
domes aizliegumu rīkot 16. marta saietus. Daugavas Vanagi Lat-
vijā iecerēja 16. martā rīkot gājienu cauri Vecrīgai līdz Brīvības 
piemineklim, Latvijas Antifašistiskā komiteja - no plkst 11.30 līdz 
14 vēlējās rīkot “antinacistisku sapulci” Brīvības un Aspazijas 
bulvāŗa stūrī, pie “Laimas” pulksteņa.

Jelgavas novada Kalnciemā 12. martā novēroti pirmie baltie 
stārķi šajā pavasarī. Visagrāk baltais stārķis pamanīts 2007. ga  -    
dā – jau 9. martā. 

Dombrovska valdības gads – 
strādāšana ugunsdzēšanas 

režīmā
Valža Dombrovska valdībai 12. 

martā apritēja gads. Saeimas sēdē 
Ministru prezidents sniedza pār-
skatu par paveikto.

 Valdis Dombrovskis uzsvēra,  
ka aizvadītais gads bijis ļoti sarež-
ģīts gan valstij, gan Saeimai. Val-
dības vadītājs pateicās visiem par 
sadarbību, novēršot valsts mak-
sāt nespēju. Šo grūto uzdevumu 
izdevies paveikt bez ļoti smagiem 
sociāliem satricinājumiem, lai     
arī ne gluži bez smagiem lēmu-
miem sociālajā jomā. Ekonomis-
kās krizes smagākais punkts  pār-
varēts, panākta finanču un eko-
nomikas sistēmas stabilizēšanās. 
Tas ir nepieciešamais pamats turp-
mākajam darbam valsts kon ku-
rētspējas kāpināšanā un ekono-
mis  kās darbības atjaunošanā. 
“Eko  nomikas atjaunošanas jomā 
ir daudz darīts un iesākts. Pa  kā-
peniski atjaunojas Latvijas labais 
vārds pasaulē, mūsu valsti pat 
dzird pieminam par paraugu ci -
tām valstīm krizes pārvarēšanā,” 
sacīja Ministru prezidents. 

Dombrovskis norādīja, ka viens 
no stabilizācijas iemesliem ir arī 
Latvijas veiksmīgās sarunas ar 
starptautiskajiem aizdevējiem un 
to rezultātā panāktās vienošanās, 
kas daudzviet tiek kritizētas, to -
mēr ir vienīgā pašlaik iespējamā 
alternātīva. Jebkuŗš cits aizde  -
vums valstij izmaksātu papildus 
200 miljonus latu gadā, attiecīgi 
radot pienākumu par šo summu 
papildus samazināt līdzekļus al -
gām, pensijām, uzņēmumu atbal-
stam. Krize mūsu valstij sniedz 
iespēju no burbuļekonomikas,  
kas balstījās uz lētu kreditresursu 

bezatbildīgu tērēšanu, pāriet uz 
atbildīgu pašu pelnītas labklājības 
audzēšanu. 

Daži pretrunīgi ekspertu vie-
dokļi par šīs valdības darbiem 
gada laikā.

* Nekas nav mainījies. Cik bēdīgi 
bija pirms gada, tikpat bēdīgi       
un tukšums ir arī tagad. Valdība 
gluži kā grāmatveži ņemas ar ta -
bulām, skaita un rēķina, lai izpa-
tiktu starptautiskajiem aizde vē-
jiem. Vei  dojums, ko sauc par koa-
liciju, nepaģēr ilgtermiņa domā-
šanu. (uzņēmējs Edgars Šīns)

* Kritikai par valsts ilgtermiņa 
attīstības redzējuma trīkumu pie-
krītu tikai daļēji. Sākotnēji V. Dom-
brovska valdība strādāja uguns -
dzēšanas režīmā. Kad uguns  dzē  -
sējs dzēš ugunsgrēku, mēs taču 
neejam un nebļaujam – ko tu te 
tagad visu salej ar ūdeni, tev taču 
trūkst redzējuma par ēkas nākot-
nes attīstību! (ekonomists Andris 
Strazds) 

* Vieglāk būs tam, kas nāks pēc 
Dombrovska. Viņš ir malacis, ka 
veselu gadu noturējies. (rakstniece 
Laima Muktupāvela)

* Krizes laikā cilvēkiem, kas nav 
tendēti uz sasteigtiem, populis-
tiskiem lēmumiem, ir priekšro cī-
ba. Tomēr daļā sabiedrības Dom -
brovska valdība asociējas ar iero-
bežotu rīcībspēju, jo viņš darbo  -
jas kā Starptautiskā valūtas fonda 
gīds vai tulks. (sociologs Aigars 
Freimanis)

* Valdības nopelns ir tāds, ka       
tā nav izdarījusi nenormālas muļ-
ķības. Līdzīgā situācijā cilvēki 
Grieķijā reaģē citādi. Atliek tikai 
ieminēties par algu vai darbavie  -
tu samazināšanu, un draud ģene-
rālstreiks. Latvijā valdība nesasto-
pas ar aktīvu pretestību – cilvēki 

emigrē, pukojas mājās, bet neko 
nedara kopā. Reālais bezdarbs 
Latvijā ir fainomenāli liels, ap        
23 – 24 procenti. Tas draud ar 
struktūrālo bezdarbu, kad ga  -
diem ilgi cilvēki nav spējīgi atrast 
darbu. Tam būs ilgtermiņa sekas. 
(sociālantropologs Roberts Ķīlis)

 Šķēles „ultimāts”
Tautas partija koalicijas part-

nerei - partijai Jaunais laiks un 
Ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim iesniedza vieno-
šanās projektu par neatliekamu 
rīcību. Dokumentā ir aptuveni 60 
punkti, kas skaŗ galvenokārt eko-
nomiku.

TP piedāvātajā projektā ir daži 
galvenie punkti, kas vairāk vai 
mazāk ir apspriesti valdībā jau 
iepriekš, - nevirzīt un neatbalstīt 
lēmumus par nodokļu paaugsti-
nāšanu šogad un nākamgad, līdz 
1. maijam iesniegt Saeimā likum-
projektus par valsts pārvaldes 
reformu, deleģēt valsts funkcijas 
privātajam sektoram un sākt val-
dībā izskatīt nākamā gada budže  -
ta projektu ne vēlāk kā 1. jūnijā  
un iesniegt Saeimā ne vēlāk kā      
1. septembrī.

TP līdeŗa Andŗa Šķēles ieskatā 
šie četri punkti garantē ekono-
misko izaugsmi un polītisko 
stabilitāti. 

Valdības vadītājs Valdis Dom-
brovskis atzīst, ka “vairākums šo 
punktu jau ir valdības darba kār-
tībā un lielai daļai priekšlikumu    
ir vairāk polītiskas retorikas nekā 
racionāla grauda”. Tautas partija 
no  rādījusi, ka, samazinot minis- 
 t riju skaitu, varot ietaupīt ap 100 
miljonu latu. Kur šī nauda radī-
sies, ja patlaban visu ministriju 
centrālie aparāti kopā ar Valsts 
pre  zidenta kanceleju, Saeimas 
kan celeju un Valsts kanceleju 
izmaksā 45 miljonus latu.

Valsts prezidents 
Valdis Zatlers atbalsta

plašāka sabiedriska līguma no -
slēgšanu, taču atzīst, ka šobrīd tas 
nav tik vienkārši izdarāms. Koa-
licijai būtu jāapspriež Ministru 
prezidentam Valdim Dom brov- 
s kim iesniegtais Tautas partijas 
ekonomikas glābšanas plāns, do -
mājot par valsts attīstību. Polītis-
kajiem spēkiem, kas uzvarēs vēlē-
šanās un veidos valdību, būs jā -
strādā tādā situācijā, kādu atstās 
iepriekšējā valdība, tāpēc tie ne -
būtu ieinteresēti pasliktināt situ-
āciju.

Vista pirms perēšanas  
Tā Zaļo un Zemnieku savienības 

Saeimas frakcijas priekšsēdis Au -
gusts Brigmanis raksturoja Tautas 
partijas rīcību ar svārstīšanos par 
palikšanu valdībā. Šādai perēša  -
nai varētu būt arī negātīvas sekas. 
TP vajadzētu būt konstruktīvai  
un nostrādāt līdz Saeimas vēlē-
šanām. Valdība arī bez TP turpi-
nās darbu un pastāvēs.  

Pārpratums Briselē 
vai apzināta rīcība? 

Briselē Eiropas Komisijas ēkā 
tika rīkota preses konference par 
dzimumu līdztiesības situāciju 
Eiropas Savienībā. LA korespon-
dente Briselē ziņoja, ka žurnā lis-
tiem bijuši pieejami ES oficiālā 
socioloģisko pētījumu dienesta 
Eurobarometer statistikas mate-
riāli visās ES dalībvalstu valodās. 
Tikai Latvijai un Igaunijai mate-
riālu klāsts bijis papildināts arī ar 
kopijām krievu valodā. 

Pēc Latvijas pārstāvju vēršanās 
Eiropas Komisijā, prasot paskaid-
rojumus, kādēļ materiāli par dzi-
mumu līdztiesības situāciju ES 
dalībvalstij Latvijai publicēti ne 
tikai valsts valodā, bet arī krievu 
valodā, Eiropas Komisija atvai no-
jusies. Ieviesies pārpratums, kas 
radies jau iepriekšējā komisijas 
sastāva laikā. Krievu valoda nav 
oficiālā ES valoda. Komisija no -
žēlo kļūdu un ir izņēmusi ziņo-
jumus krievu valodā no EK tī -
mekļa mājaslapas. 

Eiroparlamentāriete Inese Vai-
dere vēstulē Eiropas Komisijai no -
rādījusi, ka viņa vēlētos, „lai tāda 
pati cieņas pilna attieksme, kāda 
Eiropas Komisijā  valda pret Vā -
ciju un Spāniju, valdītu arī pret 
Latviju un Igauniju”.

Eiropas Komisijā sākusies iz -
mek lēšana - kas pasūtinājis tulko-
jumus krievu valodā.

Efraims Zurofs Rīgā
Rīgā bija ieradies Simona Vī -

zentāla centra Izraēlā direktors 
Ef  raims Zurofs. Viņš piedalījās 
Krievvalodīgo ebrēju pasaules 
kongresa rīkotajā Otrajam pa -
saules kaŗam un holokausta izpē-
tei veltītajā konferencē. Plašsa  -
ziņas līdzekļiem sniegtajās inter-
vijās Zurofs  pieprasīja aizliegt le -
ģionāru gājienu 16. martā. 

Intervijā Vācijas aģentūrai DPA 
Zurofs asi nosodīja Centrālās 
Eiropas un Austrumeiropas valstu 
mēģinājumus pielīdzināt holo-
kaustu komūnisma režīma pa -
strādātajiem noziegumiem, ap  sū-
dzot Igauniju, Latviju un Lietuvu 
vēstures pārrakstīšanas mēģinā-
jumā.

Kongresa prezidents, Krievijas 
parlamenta augšpalātas loceklis 
Boriss Špīgels paziņoja, ka drīzu-
mā tiks izveidota Vispasaules an -
tifašistiskā fronte. Tā būšot orga-
nizācija vēsturiskās patiesības at -
jau nošanai un sistēmatiski visā 
pasaulē cīnīšoties pret nacisma 
heroizāciju un Otrā pasaules kaŗa 
rezultātu pārskatīšanu. 

“Es jūtu līdz komūnisma up  u-
ŗiem, bet komūnisma noziegumi  
nav tas pats, kas holokausts. Vēs-
tures pārrakstīšanu daļēji pamu-
dina vēlme novērst uzmanību     
no sadarbības ar nacistiem Otrā 
pasaules kaŗra laikā un atjauno  -
tās neatkarības laikā izrādītās 
nevēlēšanās tiesāt šos cilvēkus,” 
norādīja Zurofs.

Vācijas aģentūra DPA latviešu 
leģionāriem veltījusi pagaŗu raks-
tu, skaidrojot Latvijas sarežģīto 
vēsturi.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Sava krievvalodī  -
gā kultūrvēsturiskā 
žurnāla Klio 22. lai-
dienu tā galvenais 
re daktors Igors Gu -
sevs veltījis “Rīgai 
pirms gadsimta”, un 

vāku grezno trekns virsraksts: 
Imperskij bļesk, t.i., imperis  -
kais spožums. Būdams krieves-
tības entuziasts Baltijā, Gusevs 
apjūsmo 1910. gada Rīgu kā div-
galvainā ērgļa imperijas pērli: in -
tervijā avīzes Čas žurnālistam 
Igo ram Vatoļinam viņš apraksta 
straujo rūpniecības un būvniecī-
bas izaugsmi kopš 19. gadsimta 
nogales: “Te būvēja lidmašīnas, 
Russo-Balt rūpnīcā ražoja auto-
mo  biļus, te tika radīts pasaules 
pirmais tanks (..), rūpnīca Pro vo d   - 
ņik deva darbu 16 tūkstošiem 
cilvēku.”

Igors Gusevs šai sarunā ar Igoru 
Vatoļinu aizmirst pateikt, ka šie 
sasniegumi kļuvuši iespējami tā -
pēc, ka latviešu strādnieki, kas 
stāvēja pie darbgaldiem, bija pa -
tiešām kvalificēts darbaspēks, lat-
viešu meistari varēja droši mēro-
ties ar amata brāļiem Vāczemē, un 

Rīga 1910 - 2010

tieši tai laikā Ļeņinam nācās teikt 
atzinīgus vārdus par gramotna-
jiem latvju proletāriešiem. Var 
teikt, ka čaļi no “Vārnu ielas re -
publikas” kaldināja toreizējās Rī -
gas slavu. Te, protams, jāpiemin 
arī jaunā latviešu uzņēmēju slā  -  
ņa ieguldījums Rīgas plauksmē, 
konkurējot ar vācbaltu “kungu 
kārtu”. 

Bet Igoram Gusevam visspo-
žākais mirklis ir imperātora Pē  -
teŗa Lielā pieminekļa atklāšana 
1910. gadā: šī jubileja viņā uzvan-
dījusi, kā var manīt, nostalģiskas 
jūtas - cik jauki piederēt pie impe-
rijas, kas plešas no Daugavas grī-
vas līdz Amuras grīvai.

Mans tēvs Jāzeps Gordons stās-
tīja, kā viņš, būdams 14 g. v. reāl-
skolas audzēknis, tai dienā bijis 
nolikts stāvēt “špalerā” , kā toreiz 
teica, kopā ar citiem skolēniem 
vicinot baltzilisarkanos karodzi-
ņus, tiklīdz ieraudzīs karieti ar 
caru Nikolaju II un carieni Alek-
s andru. Bija taču pagājuši akurāt 
200 gadi, kopš Pēteŗa Lielā ka -
ŗaspēks padzina zviedrus no Rī -
gas, ievadot t.s. krievu laikus, līdz 
kuŗu beigām bija palikuši tikai 

septiņi gadi. Bet imperātors to, 
protams, nevarēja paredzēt...

Man bija gods iepazīt un cienīt 
divus izcilus īstus rīdziniekus, 
kas bija uzauguši starpkaŗu brī  -
vajā Latvijā: Uldi Ģērmani un Dī  t-
richu Lēberu. Viņu bērnības un 
jaunības gados Rīgai gan nebija 
plaši atvērts plašās Krievijas tir-
gus, bet pilsēta plauka. Rīgā tika 
ražots VEF-MInox - pirmais mi- 
  ni  fotoaparāts pasaulē, pašmāju 
spēkrati Vairogs, atvērts moder-
nais preču nams AEV, galu galā - 
Centrāltirgus. Brāļu kapi kļuva 
par paraugu līdzīgām kaŗavīru 
kapsētām un piemiņas vietām.  
Un tur, kur no Pēteŗa I bija pa -
licis tikai granīta pjedestals, 
1935. ga  da 18. novembrī tika 
atklāts Brī   vī bas piemineklis: 
biju - uz tēva pleciem - šī brīža 
liecinieks. 

Otrā pasaules kaŗa priekšvakarā 
mana dzimtā Rīga pamatoti ie -
mantoja mazās Parīzes titulu. Tajā 
sadzīvoja latvieši, vācbalti, žīdi un 
krievi, bet vienlaikus arvien spilg-
tāk izpaudās šīs mētropoles lat-
viskums. 

Traģiskajam 1940. gada 17. jū -
nijam sekoja nākamā gada 29. jū -
nijs, kad, liesmu apņemts, nogāzās 
Pēteŗa baznīcas tornis un sagruva 
Melngalvju nams. Vienai okupā-
cijai sekoja otra, tad atgriezās pir-

mie okupanti un Rīgas demo-
grafiskā struktūra pamatīgi mai-
nījās: 1935. gadā no Rīgas iedzī-
votājiem 63 % bija latvieši, bet 
1989. gadā vairs tikai 36,5 %. 

Pēc Staļina nāves Rīgā sa -
cēla lērumu “mikrorajonu” un 
“dzīvojamo masīvu”, bet tajos 
ievācās galvenokārt iepludinātie 
migranti, un t.s. komūnālie dzī-
vokļi ar kopēju virtuvi un “sani-
tāro nezglu” joprojām bija raks-
turīgi “padomju sadzīves” aspekti. 

Taču nevar noliegt arī sasnie-
gumus: Vanšu tilts ir gaŗākais 
Eiropā, un tā pilons slejas 105 m 
augstumā, TV tornis - lepni 368 
metri, atjaunots Pēteŗbaznīcas 
tornis, un Polītiskās izglītības (!) 
nams, kas kļuvis par Kongresu 
namu, nav peļams. Lieliskais Rai-
ņa piemineklis Esplanādē kļuva 
iespējams tikai tāpēc, ka komū-
nisti dižo Dzejnieku bija “pie-
savinājušies”. 

Bet kroplīgās staļinisma archi-
tektūras paraugs - pirmatnējais 
Kolchoznieku nams, kur izvieto-
jusies Zinātņu akadēmija, tiek 
rādīts Rīgas viesiem kā kurio zi-
tāte.

Tagad, atceroties tos laikus,   
vērts atgādināt rakstu, ko esmu 
devis avīzē Laiks 1986. gada 18. 
ok  tobrī: publicēts “jaunais Rīgas 
ģenerālplāns - laikposmam līdz 

2005. gadam. Visgudrā Partija 
paredz, ka nākamo 19 gadu laikā 
Rīgā tiks pabeigtas vairākas “no -
zīmīgākas būves”, piemēram, uni-
versālveikals Ķengaragā, poli- 
k līnika Pļavniekos un, gavilējiet, - 
dārzeņu un augļu veikals Imantā.” 
Un epigrafā liku četrrindeni: 
“Klausieties, bālēliņi,/ komūnis -
ma cēlājiņi,/ kad jūs kļūsit vec-
tētiņi,/ Imantā būs - dārzeņ-
veikals...”

Un tagad, pēc 19 gadiem, 
atjaunotajā Latvijā? Latviešu īpat-
svars Rīgā pieaug tikai gliemeža 
tempā, Rīgas lielvecākais tagad     
ir Nils Ušakovs, kas „padomju 
laikā” vēl bija bērns, bet domā  -
šana viņam joprojām lielā mērā    
ir “padomiska”. 

Uzcelts varens jauns tilts, kuŗa 
izmaksa pārsniedz visus aprē-
ķinus. Krasta ielā tūkstošus pie-
velk iespaidīgā Lido superēstuve, 
un iepretim Vecrīgai slejas kādas 
dižbankas augstceltne. Bet Gais-
mas pils, kuŗai jau sen vajadzēja 
būt gatavai, tik tagad čīkstot gra-
bot top, un Dievs vien zina, vai 
izdosies to iesvētīt 2014. gada      
18. novembrī...

Būtu daudz ko vēlēties, lai       
Rīga beidzot tā pa īstam dim  -   
dētu par prieku Latvijai un 
Eiropai. 

Franks Gordons

No Rīgas pilsētas 
galvas Nila Ušakova 
aicinājumiem, kas iz -
teikti ar skumji tra-
ģisku sejas izteiksmi: 
„Neejiet tur pat tu -
vumā!” - līdz Simona 

Vīzentāla centra Izraēlā direktora 
Efraima Zurofa sacītajam, ka ko -
mūnistisko un nacistisko režīmu 
nevar pielīdzināt vienu otram, – 
tāds šogad Rīgā ir atnācis 16. mar  ts. 
Dienu iepriekš Rīgā bija sarī kota 
Otrajam pasaules kaŗam un 
holokaustam veltīta konference, 
kuŗā, protams, tika runāts par neo-
nacismu Latvijā un Austrumei-
ropā. Zurofa skatījumā pats bīsta-
mākais ir mēģinājums ieviest  
vienu kopīgu piemiņas dienu -    
23. augustu - totālitāro režīmu 
upu ŗiem. Un, protams, Efraims 
Zurofs publiski paziņoja, ka kopā 
ar Latvijas antifašistiem protestēs 
pie Brīvības pieminekļa, ja leģio-
nāri pēc dievkalpojuma dosies pie 
tā nolikt ziedus.

Savu viedokli par minēto kon  -
fe renci izplatījis arī Daugavas Va -
nagu organizācijas priekšnieks 
Juris Augusts, nodēvējot to par 
“Staļina atbalstītāju konferenci”, 
bet tās rīkotājus - par “vēstures 
pār  rakstītājiem un pret cilvēci 
vērsto noziegumu aizstāvjiem” un 
aicinot Zurofu konferencē nepie-
dalīties, bet apciemot Okupācijas 
mūzeju un tur apskatīt dokumen-
tus un citus materiālus par nacistu 
un padomju kaŗa noziegumiem. 
Jau pirms tam Rīgas dome bija 
aizliegusi 16. martā pie Brīvības 
pieminekļa jebkādus gan leģio-
nāru, gan tā dēvēto antifašistu 
saietus, bet dienu pirms 16. marta 
Administrātīvā rajona tiesa Rīgas 
domes aizliegumu atcēla.

16. marts ne jau pirmo gadu tiek 
izmantots, lai katrs, kuŗam kārojas 

Latvija un monētas smilšu kastē
populāritātes, pagozētos televīzijas 
un foto kameru gaismā, – Kremļa 
sekotāji šo dienu izmanto, lai pil-
nām mutēm runātu par neona-
cismu Latvijā un atgādinātu Sta-
ļina un bijušās PSRS nopelnus Ei -
ro pas atbrīvošanā no nacisma, bet 
pašmāju radikāli noskaņotie bāle-
liņi ir gatavi ar karogiem rokās 
„cīnīties un krist” pie Brīvības pie-
minekļa. Leģionāri, latviešu kaŗa-
vīri, kas izgājuši cauri ellei, bieži 
vien tiek izmantoti tikai par iespē-
ju kādam vairot savu polītisko 
kapitālu. Patiesības labad gan jā -
teic, ka latviešu kaŗavīru piemiņas 
sarīkojumi notiek ne tikai Rīgā, 
piemēram, arī Lestenē 16. martā 
pulcējas cilvēki, kuŗiem Latvija 
patiesi ir dārga.

Tomēr šogad notikumi, lēmumi 
un runas pirms 16. marta pavisam 
skaidri parādīja, ka scēnārijs, kā 
„kaŗot ar neonacistiem”, nav tapis 
tikai Latvijas antifašistu komitejā 
vai Rīgas domes Sapulču, gājienu 
un piketu rīkošanai iesniegto 
pieteikumu izskatīšanas komisijā. 
Pārlasot 5. martā tapušo Rīgas do -
mes komisijas lēmumu uz vese  - 
lām septiņām lapām, var sacīt, ka 
tā moto ir apmelot, aizvainot, pa -
zemot. Lēmumā gaŗi un plaši ru -
nāts par šogad februārī Drēzdenē 
notikušo neonacistu gājienu, kuŗu 
bloķēt sapulcējās 15 tūkstoši pilsē-
tas iedzīvotāju, jo vairs negribēja 
paciest katru gadu februāŗa noti-
kumus Drēzdenē. Kā zināms, sa -
biedrotie Otrā pasaules kaŗa beigās 
bombardēja Drēzdeni, pakļaujot 
iznīcībai tās nenovērtējamos kul-
tūras un mākslas dārgumus, un, 
pieminot Drēzdenes bombar dē-
šanu, pilsētā gadskārtējs ir kļuvis 
neonacistu rīkotais gājiens. Šo  gad 
šo gājienu bloķēja tūkstošiem  
drēz deniešu un pilsētā izvērsās 
gandrīz vai ielu kaujas. 

Rīgas domes komisija apgalvo, 
ka Rīgā var notikt kas līdzīgs, jo 
šķiet, ka arī Latvijas iedzīvotājus 
vietējo neonacistu gājiens pie Brī-
vības pieminekļa varētu tik ļoti 
nokaitināt, lai sāktos masu protesta 
akcijas. Protams, Rīgas domei pat 
ne mirkli nav ienācis prātā, ka 
varētu atļaut Daugavas Vanagu 
rīkoto gājienu, bet tā sauktajiem 
antifašistiem aizliegt masu saietu 
pie pieminekļa. Uz komisijas sēdi, 
saprotams, bija uzaicināti „sabied-
rības pārstāvji”, un viens no vi   -
ņiem - Latvijas Antifašistu komi-
tejas aktīvists Josifs Korens pat 
augstsirdīgi pieļāva, ka varētu jau 
tie leģionāri aiziet līdz Brīvības 
piemineklim – sak, mēs jau varētu 
jums to atļaut, ja vien apsolāt neiet 
ar Latvijas karogiem!

Nezinu, vai Josifs Korens ir tik 
naīvs vai, gluži pretēji, – ļoti viltīgs, 
bet šī attieksme, kas vairākkārt ir 
izskanējusi arī plašsaziņas līdzek-
ļos, var izprovocēt ikvienu cilvē  ku. 
Pirmajā brīdī, jāatzīstas, arī man, 
šo rindu rakstītājai, sašutumā 
aizrāvās elpa: kuŗš un ar kādām 
tiesībām var man, Latvijas pavalst-
niecei, aizliegt vai atļaut iet pie  
sava Brīvības simbola – pieminek-
ļa? Ar kādām tiesībām kāds var 
man ļaut vai neļaut nest rokās 
savas valsts karogu? Nav tāda liku-
ma, kas liegtu man ar Latvijas 
karogu rokās iet pie Brīvības pie-
minekļa jebkuŗā dienā un jebku  - 
ŗā laikā! Tobrīd es nodomāju – 
dome var aizliegt sarīkojumu, bet 
man neviens nevar aizliegt un 
neaizliegs aiziet pie pieminekļa,   
un es to darīšu! Līdzīgu nostāju 
dzirdēju no diezgan daudziem cil-
vēkiem, kuŗi sacīja, ka ir brīvi 
cilvēki brīvā valstī un nekas nevar 
liegt viņiem nolikt ziedus pie sava 
brīvības simbola un turēt rokās 
savas valsts karogu.

Dienām ejot, esmu pierimusi un 
ļoti labi saprotu, ka tas, kas tiek 
darīts 16. marta sakarā, tiek darīts 
ar nolūku izprovocēt latviešus, 
izraisīt nekārtības, lai Krievijas TV 
kanāļi varētu filmēt „neonacistu 
ārdīšanos un tautas protestus”.    
Šo  brīd, kad rakstu šīs rindas, ir 
skaidrs, ka Daugavas Vanagu rīko-
tais gājiens notiks, „antifašisti” ar 
Zurofu priekšgalā ( un dažādi „vie-
si” no Austrumu puses) pūlēsies, 
cik spēka, lai saceltu nekārtības, 
bet latviešiem atliks noraudzīties 
notiekošajā un sev vaicāt - vai tie-
šām šajā dienā Brīvības piemi-
neklim jāiet ar līkumu?

Tomēr daudz būtiskāk ir kas   
cits – pirmo reizi atjaunotās neat-
ka rības 20 gados atkal jūtos kā 
PSRS laikos, kad varas un melu 
priekšā bijām bezspēcīgi. Tāpat kā 
toreiz, Latvijai naidīgi, sveši cilvēki 
var diktēt savus noteikumus, paze-
mot un apmelot jebkuŗu no mums. 
Un tam bija vajadzīgs, vienīgi lai 
Latvijas galvaspilsētā pie varas no -
nāktu prokremliskais Saskaņas 
centrs kopā ar Šlesera partiju. Bai  -
si pat iedomāties, kas ar mums 
visiem notiktu, ja pēc Saeimas vē -
lēšanām rudenī šie cilvēki nonāk  -
tu pie varas visā valstī. 

Pēdējā laikā aizvien ar lielāku 
smeldzi atceros savas bērnības 
rotaļas – vecākiem nezinot, smilšu-
kastē spēlējos ar starpkaŗu Latvi   -
jas lata monētām – vectēvs, mūr-
niekmeistars, bija krājis naudu ģi -
menes mājai. Okupācijas armija – 
vispirms viena, tad otra un tad 
atkal pirmā – sudraba monētas pa -
darīja tikai par sapņa apliecinātā-
jām, bez spēka un nozīmes. Šo  -
dien man aizvien biežāk jādomā - 
vai tiešām mēs atkal kļūstam par 
tādām monētām smilšu kastē? Ir 
brīva un neatkarīga Latvija, ir Sa -
eima ar mūsu pašu vēlētiem de- 
putātiem, un vēl ir plašsaziņas lī -
dzekļi, kuŗus nav nopirkuši šķēles, 

šleseri un lembergi. Un galu galā 
esam mēs – cilvēki, kuŗi mīl savu 
Latviju un kuŗi var nekļūt par 
monētām Krievijas smilšu kastē.

Starp citu, 1998. gada 29. okto -
brī Latvijas Saeima pieņēma de -
klarāciju „Par latviešu leģionā  -
riem Otrajā pasaules kaŗā”. Šajā 
deklarācijā ir rakstīts: „Piespiedu 
atrašanās PSRS bruņoto spēku 
rindās netiek uzskatīta par Staļina 
asiņainā režīma atbalstīšanu, tur-
pretī piespiedu atrašanos to lat -
vie šu leģionāru rindās, kuŗi kaŗoja 
Vācijas bruņoto spēku sastāvā, 
šobrīd zināmi polītiskie demagogi 
traktē kā Vācijas fašistiskā režīma 
atbalstīšanu, lai gan Latviešu le -
ģiona iekļaušana Waffen SS sastā  -
vā nekādā ziņā nebija atkarīga no 
Latvijas pilsoņiem. (..) Latviešu le -
ģionā tiešām zināma daļa Latvi  - 
j as pilsoņu iestājās brīvprātīgi,        
bet tas notika tāpēc, ka PSRS 1940.-
1941. gadā reālizēja Latvijā geno-
cīdu. Simtiem cilvēku tika nošauti 
bez tiesas sprieduma, desmitiem 
tūkstošu tika deportēti uz PSRS 
attāliem apgabaliem. (..) Leģionā 
iesaukto un brīvprātīgi iestājušos 
kaŗavīru mērķis bija nosargāt Lat-
viju no staļiniskā režīma atjau no-
šanas. Viņi nekad nav piedalī jušies 
hitleriešu soda akcijās pret mierī-
gajiem iedzīvotājiem. Lat vie šu le -
ģions, līdzīgi Somijas armijai, ka -
ŗoja nevis pret antihitlerisko koa-
liciju, bet gan tikai pret vienu tās 
dalībvalsti - PSRS, kas attie cībā pret 
Somiju un Latviju bija agresors.”

Un vēl deklarācijā rakstīts, ka 
Latvijas valdības pienākums ir rū -
pēties par latviešu kaŗavīru goda 
un cieņas aizskārumu novēršanu 
Latvijā un ārzemēs. Tas nozīmē,   
ka varam prasīt no valdības dekla-
rācijas izpildīšanu, tāpat kā        
mums jāprasa pašiem no sevis 
nebaidī ties un turēt godā savu 
vēsturi.

Sallija Benfelde
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Jaundibinātajā partiju apvienī  -
bā Vienotība par 10.Saeimas vēlē-
šanu kandidātu sarakstu līdeŗiem 
varētu startēt partiju vadītāji Sol-
vita Āboltiņa (Jaunais laiks), Ai -
gars Štokenbergs (Sabiedrība citai 
polītikai), Ģirts Valdis Kristovskis 
(Pilsoniskā savienība), arī Minis-
tru prezidents Valdis Dombrov- 
s kis (Jaunais laiks), kā arī bijusī  
laikraksta Diena galvenā redak-
tore Sarmīte Ēlerte. Sniedzam sa -
viem lasītājiem dažu Vienotības 
dibināšanas kongresā izskanējušo 
runu kopsavilkumus. 

Valdis 
Dombrovskis 
(Ministru 
prezidents, 
Jaunais laiks)

Lai cik sarežģīts ir bijis aizvadī-
tais gads, es, būdams Ministru 
pre  zidents, šobrīd varu apliecināt, 
ka mūsu lēmums uzņemties val-
dī bas vadību ir bijis pareizs. Vēl 
vai  rāk: iespējams, ka šis nozīmī-
gais laiks valsts vadībā kļuvis par 
tiešu apstiprinājumu tam, ka uz 
nākamajām Saeimas vēlēšanām 
mums jāiet kopā ar saviem sabied-
rotajiem. Tikai tā mēs varam no -
stiprināt savas pozicijas un iegūt 
lielāku sabiedrības uzticēšanos ar 
daudz plašāku pārstāvniecību 10. 
Saeimā. Arī šīs valdības darbs ri -
tētu daudz citādāk, ja koalicijas 
vairākumu veidotu šobrīd topošā 
Vienotība…

Lai cik tas liktos paradoksāli, 
tieši krize mūsu valstij sniedz ie -
spēju no burbuļekonomikas, kas 
balstījās uz lētu kreditresursu bez-
atbildīgu tērēšanu, pāriet uz atbil-
dīgu pašu pelnītas labklājības au -
dzēšanu… .

Konsekventi jāturpina struk tū-
rālo reformu īstenošana un jātur-
pina administrātīvo tēriņu sama-
zināšana. Pagājušā gadā ministriju 
centrālais aparāts tika samazināts 
caurmērā par 30%, bet aģentūru 
skaits samazināts uz pusi…

Darba vietu skaita pieaugumu 
varam panākt arī ar jaunu uzņē-
mumu atvēršanu. Lai veicinātu 
eko  nomiski aktīvo iedzīvotāju ie -
saisti uzņēmējdarbībā, esam ie -
dar binājuši mikrouzņēmumu at -
balsta programmu. Ir samazinā  -
tas pamatkapitāla prasības un re -
ģistrēšanas nodevas. Nodokļu 
pār  skati jāiesniedz tikai reizi ce -
turksnī, nevis katru mēnesi. PVN 

Labas pārmaiņas Latvijas polītikā
var maksāt pēc kases principa, 
nevis avansā. Ieviesta vienkārša 
licenču sistēma…

Manuprāt, Vienotība nav un tā 
pat nedrīkstētu būt vienādi do -
mājošu, vienādi runājošu un 
vienādi visas lietas tveŗošu cilvē  -
ku kopums. Ja saka, ka patiesība 
dzimst strīdos, tad vienotība, 
visticamāk, sakņojas patiesībā. Jo 
tikai tad, ja savās diskusijās būsim 
savstarpēji atklāti un patiesi cits 
pret citu, mūs cienīs, mums ticēs 
un mūsu viedokli respektēs. 

Ģirts Valdis 
Kristovskis 
(Pilsoniskā 
savienība)

Tas, ka mums ir nacionāla valsts, 
nosaka latvietību, mūsu nacionā  -
lo kultūru un mantojumu. Tas 
apliecina mūsu gribu radīt un 
saglabāt, domāt un rīkoties no 
pagātnes - nākotnes skatījumā, 
veidot materiju, kuŗā nākama  - 
jām paaudzēm dziļi laist savas 
saknes…

Es nevaru no tā aiziet. Tā ir ma -
na identitāte. Tā ir mana valsts. 
Latvijas valsts ir arī mana, tava    
un mūsu kopējā - Vienotības atbil-
dība. Mana arī tāpēc, ka tīri per-
soniski – es esmu balsojis par tās 
neatkarības atjaunošanu, bet abi 
mani vectēvi, būdami jauni puiši, 
stāvot pie Latvijas valsts šūpuļa, 
izdarīja izvēli un piedalījās Latvi-
jas atbrīvošanas cīņās…

Paradokss, bet atgūtā nacionālā 
valsts, neatkarība un brīvība, jau-
nās iespējas ir daudzus ļaudis 
padarījušas vājus, bez cildenuma. 
Ar šādu notikumu gaitu Vienotība 
nesamierināsies!

Zināšanu izcilība. Konkurēt-
spēja. Made in Latvia! Patiess me -
cenātisms. Skaidra misijas apziņa! 
Tās ir vērtības, tām jābūt dzinu  -
lim katra uzņēmēja, zinātnieka, 
financista un valstsvīra ikdienas 
darbā!

Sandra Kalniete 
(Eiropas 
Parlamenta 
deputāte, 
Pilsoniskā 
savienība)

Vispirms ir jāatjauno cilvēkos 
sajūta, ka vēlētā vara viņus pār  -
stāv. Aptaujas liecina - pilsoņu 

neuzticība varai ir sasniegusi bī  s-
tamu robežu. Tādos uzticības 
krizes brīžos daudzas valstis ir 
piln veidojušas savu polītisko sis-
tēmu. Arī mums tas ir jādara.

1. Jāmaina Saeimas vēlēšanu sis-
tēma, lai deputāti būtu tuvāki 
vēlētājiem.

Saglabājot proporcionālu vēlē-
šanu sistēmu, mums ir jāpalielina 
vēlēšanu apgabalu skaits no 5 līdz 
12 vai pat 14. Tad konkrēti depu-
tāti būs konkrēti atbildīgi saviem 
vēlētājiem. Lielāks apgabalu skaits 
arī precīzāk atspoguļotu Latvijas 
reālos reģionus. Nav loģiski, ka 
Engure un Viesīte atrodas vienā 
vēlēšanu apgabalā, bet Ķemeri un 
Pļaviņas - citā.

2. Jāievieš tiešas pašvaldību vadī-
tāju vēlēšanas. Tad pašvaldību va -
dītāji strādās stabilāk un vairs 
nebalansēs uz mainīgu koaliciju 
naža asmens. Tiešas vēlēšanas pa -
lie linās viņu personisko atbildību 
novadniekiem un liks padomēm 
konstruktīvi sastrādāties ar do  -
mes valdību.

3. Manā ieskatā stabilitātes la -
bad Latvijas likumdošanā ir jāno-
stiprina „konstruktīvās neuz ticī-
bas” princips. Proti, valdību un  
tās vadītāju var gāzt, tikai vien-
laikus apstiprinot amatā jaunu 
valdības vadītāju un valdību.

4. Visbeidzot, manā ieskatā ir 
pie nācis laiks uzticēt Latvijas 
pavalstniekiem tieši ievēlēt Valsts 
prezidentu. Tam nav nekāda sa -
kara ar vadonību. Gluži pretēji,   
tas nozīmētu Valsts prezidenta 
lielāku atbildību Latvijas pavalst-
nieku, nevis zvērudārza barvežu 
priekšā.

Aigars 
Štokenbergs 
(Sabiedrība 
citai polītikai)

Sabiedrība citai polītikai ir par 
sociāli liberālu polītiku, Vienotība 
ir par eiropiskām vērtībām un 
Rie   tumu izvēli. Esmu pārlieci -
nāts, ka Latvijas sabiedrība ir par 
eiropiskām vērtībām un Rietumu 
izvēli. Atšķiŗas vienīgi uzskati par 
to, cik polītikai jābūt sociālai un 
cik tai jābūt liberālai. Pamatlietās 
mēs esam vienoti…

Sabiedrība pamatoti identificē 
polītiķus ar lielkapitāla un lielā 
biznesa pārstāvjiem, kuŗiem pa  š-
reizējā polītika patiesi ir bijusi 

neredzēti izdevīga. 
Šādi arī veidojas slavenā plaisa 

starp sabiedrību un polītiķiem.   
Tā ir tā pati plaisa, kas starp 
bagātniekiem bentlijos un vecu 
māmuļu slimnīcas gaitenī…

Būs jāmeklē ceļi, kā principiāli 
palielināt algu medicīnas darbi-
niekiem, policistiem, kā palielināt 
pensijas. Tas prasīs pakāpeniskas 
nodokļu maiņas, kuŗu idejai jā  -
būt tādai, ka bagātākie maksā 
vairāk.

Jūs teiksit, ka esmu naīvs, taču 
jau tagad es zinu, ka mani atbalstīs 
arī uzņēmēji. Man ir vairāki 
iemesli tā domāt.

Mēs visi gribam, lai tad, kad 
mūsu bērns saslimst, tuvumā ir 
laba slimnīca ar labiem ārstiem  
un mums nav vajadzīgi nedz    
blati, nedz aploksnes, lai mūsu 
bērns saņemtu vislabāko iespē-
jamo aprūpi. Mēs visi gribam, lai 
tad, kad mums jāsūta savi bērni 
skolā, mēs būtu droši, ka viņi 
saņems pasaules līmeņa izglītību, 
kas ļaus viņiem būt konkurēt-
spējīgiem visā pasaulē. Tas pats 
attiecas uz augstskolām. Mēs visi 
gribam, lai mūsu vecāku pensija 
ļautu viņiem ne tikai savilkt      
galus, bet patiesi nosegt savas pa -
matvajadzības. Mēs visi gribam 
dzīvot valstī, kuŗā tie, kas plāno 
pensiju lielumu, zina, ka ir arī   
tāds vārds - aptieka. Mēs visi gri-
bam dzīvot valstī, kuŗā labi ap  -
ģēr btas, apbruņotas un nodro ši-
nātas ir ne tikai mūsu armijas 
daļas, kas kaŗo kaut kur tālās 
zemēs, bet arī policija tepat bla-
kus…

Es zinu, ka valdošās partijas 
centīsies apvainot šo piedāvā -
jumu, saucot par kreisu, komū-
nistisku, populistisku. Protams, 
viņiem būs kaut kā jāaizstāv sava 
vēlme saglabāt vienīgi saujiņai 
bagātāko Latvijas iedzīvotāju izde-
vīgu nodokļu sistēmu. 

Vienotības dibināšanas kon  -
gress ir labas pārmaiņas Latvijas 
polītikā. Mums ir izdevies vienot 
trīs partiju 3000 biedrus. 

Solvita 
Āboltiņa 
(Jaunais 
laiks)

Kad es skatos uz šodienas Lat-
viju, man sāp. Kad es skatos uz 
šodienas Latviju, es redzu ievaino-
tu putnu. Šī ievainotā putna 
izdegušajās acīs cerību dzirkstele 
var arī izdzist, tomēr es esmu 

pārliecināta, ka dzirkstele at  grie-
zīsies! Brīžiem liekas, ka viena 
cilvēka spēkos nav mainīt vilša  -
nās lavīnu un atliek vienīgi 
ļauties notiekošajam… Sabied rī-
bas aizvainojums, neticība polī-
ti ķiem   un līdz ar to – arī valstij 
ir lielākais līdzšinējās „pēc manis 
kaut vai ūdens plūdi” polītikas 
fiasko…

Daudzi mums vaicā - ar ko 
VIENOTĪBA atšķirsies no ci-
tiem polītiskajiem spēkiem? Ne 
tikai    ar jaunu polītisko kultūru. 
Mēs nebaidāmies no darba un 
nekad nemeklējam vieglāko 
ceļu. Mēs nevairāmies no atbil-
dības un uz  ņemamies risināt 
jau  tājumus,     kas ir svarīgi val-
s tij, nevis dod bo  nusa punktus 
polītiskajos skais tumkonkursos. 
Mēs lepojamies ar izglītotiem un 
profesionāliem polītiķiem, ku -
ŗus pamazām sāk novērtēt Lat-
vijas sabiedrība, kuŗu paveikto 
augsta ranga ārvalstu eksperti 
min par paraugu citām valstīm. 
Tāda komanda ir apvie nota 
partiju apvienībā VIENO-
TĪBA…

Aleksejs 
Loskutovs 
(Sabiedrība 
citai polītikai)

Martins Luters Kings reiz teica: 
„Man ir sapnis...” Arī man ir sap-
nis... Man ir sapnis, ka polītika   
reiz kļūs par ieroci sabiedrības, 
nevis atsevišķu darboņu rokās. 
Pajautājiet katrs sev: “Kāpēc es 
šodien esmu šeit, ko es gribu sa -
sniegt?” Mēs būsim vienoti, ja 
katrs no mums, meklējot atbildi, 
vispirms spēs būt godīgs pats     
pret sevi un atzīt: ”Jā, mēs visi 
esam tikai cilvēki, katram no 
mums ir savas vēlmes un savas 
vājības, savi sapņi un savi mēr-
ķi…”

Cilvēkam nebūt nav jāzaudē 
sevi, ejot polītikā, ieņemot aug-    
stus amatus, galvenais, lai cilvēks 
nezaudē pašu svarīgāko – sirds-
apziņu un godīgumu, nepazaudē 
draugus, nepazaudē spēju atklāti 
skatīties līdzcilvēku acīs…

Man ir sapnis, ka tie, kam dota 
vara un nauda, to izmantos, lai 
sasniegtu patiesos, visai sabied-
rībai svarīgos mērķus, nevis 
drudžaini grābs sev to, kas      
viņiem nemaz nepienākas.

Publicēšanai sagatavojis
Dainis Mjartāns

Starpība tā, ka šoreiz latvieši ne -
tiek apmētāti apvainojumiem,   
nav pieminēti leģionāri, nacisti,   
SS un līdzīgi vēstures temati. 

Šoreiz raksts The Times slejās 
lie  kas tīri pieklājīgs. Uz jautājumu, 
kāpēc viņi brauc šurp, - redaktors 
sniedz paskaidrojumu, ka Latvijā, 
kur ekonomija reiz plaukusi un 
zēlusi, tagad bezdarbnieku skaits 
sasniedzis 23 procentus. Lai dzēs-
tu budžeta iztrūkumu, Latvijas 
val  dība izmantojot drakonisku sa -
mazināšanu, līdz ar to bezdarbs 
turpināsies un latvieši ieradīsies 
Anglijā. Poļi atstāj salu, un latvieši 
ierodas. Pēc redaktora domām, 
par to, ko latvieši devuši pasaulei 

Atkal par latviešiem 
vietējā presē

un ko ieguldīs Anglijā, viņi būtu 
jāuzņem sirsnīgi. Ievadrakstā uz -
skaitīti slavenības, kas dzimuši 
Lat vijā, tostarp arī Michails Bariš-
ņikovs, baletdejotājs. „Mēs zinā-
sim iemeslus, ja Pēterborovā (Pe -
terborough) vai Prestonā dejos uz 
ielām.” Redaktors, man liekas, ir 
drusku sarkastisks.

Tālāk Laura Pitela (The Times) 
raksta „nabaga iebraucēji, viņus 
iz  manto, viņi pārstrādājās,” bet 
latviešu skaits pieaug. Kopumā no 
Austrumeiropas iebraukušo skaits 
ir samazinājies par vienu trešda  -
ļu, bet no Latvijas tas ir krietni 
pieaudzis. No Baltijas valstīm 
2009. gadā iebraucēju bija 15 000. 

Ceturtā daļa devušies uz Aus- 
t rum angliju, kur ir daudz darba 
lauksaimniecībā un fabrikās. Lat-
vieši Pēterborovā apgalvo, ka šī    
mazā Rīga ir mājas 3 000 tautiešiem. 

Jau agrā rīta stundā redzamas 
gru  piņas, kas autobusos dodas uz 
laukiem un fabrikām Linkolnšīrā 
un Norhamptonšīrā. Nathu, no 
Kongo iebraucis Anglijā 1997. ga -
dā, novērojis, ka aģentūras, kas ir 
atbildīgas par darbinieku labklā-
jību un viņus organizē darbam, 
latviešus izmantojot sliktās angļu 
valodas un vietējo likumu nezi nā-
šanas dēļ. Pārējā raksta daļa ir in -
tervijas, kuŗās Iveta Sūna (34), 
Elga Sakale (50), Jolanta Zandare 
(38) un Sabīne Zandare (17) stāsta 
par darba un dzīves apstākļiem 
Pēterborovā. Nobeigumā īss raksts 
par Latvijas ekonomisko stāvokli – 

Latviju nosauc par Eiropas slimo 
vīru, slimāku par Grieķiju un Īs -
landi. Latvijai neesot nekādu citu 
ideju, kā tikt ārā no šīs „bedres”, kā 
tikai pievilkt jostu. Nav brīnums, 
ka jaunā paaudze atstāj dzimteni. 
Vienīgā laimes oaze pašreiz ir tieš-
raides aģentūras, kas nodarbojas 
ar fiktīvu laulību izkārtošanu, par 
kuŗām austrumeiropietēm mak  -
sā līdz 10 000 eiro. Bet Īrijā kāds 
prātīgs tiesnesis liedzis pakistā nie-
tim precēt meiteni no Latvijas. 

Fiktīvās laulības ir nelikumīgas. 
Vietējie angļi nav sajūsmināti par 
ārzemnieku lielo ieplūšanu An  gli-
jā. Vēl mazāk sajūsmināti viņi ir 
par domu, ka pēc 20 gadiem Liel-
britanijā būs 70 milj. iedzīvotāju. 
Tā vismaz ir pareģots. 

Latviešu migranti sākuši aizstāt 
poļus, tā lasām Financial Times 

slejās, bet tur runa ir par nesen 
klajā laisto ieceļotāju statistiku. 
Rakstā pieminēta Latvijas un 
Lietuvas ekonomija, kas vēl aiz-
vien klibo. Latviešu iebraucēju 
skaits Anglijā pagājušā gadā du -
bultojies, lietuviešu - pieaudzis   
par 30 procentiem.

Anglijā, tāpat kā Latvijā, šogad 
notiks vēlēšanas, un migrantu jau-
tājums, vismaz Anglijā, ir karsts 
temats, par ko visi runā. Iebrau-
cējus vaino visā - skolas pilnas ar 
bērniem, kuŗi nerunā angliski, 
slimnīcas pārpildītas ar veselības 
tūristiem, un darbu nav iespē  -
jams atrast. Un kā būs Latvijā? Vai 
visa jaunā paaudze būs atstājusi 
Latviju? Kas viņus būs aizstājis? 
Vai tie no Kaļiņingradas (bij. 
Austrumprūsijas)?

Marita V. Grunts
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Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 11)

No vēstures lappusēm
 Vēl krietni sen pirms 1284. ga  -

da, kad hercogs Valdemārs IV 
Flensburgai dāvāja pilsētas tiesī  -
bas, Fjorda krastā atradās divi dā  -
ņu zvejniekciemi. Izdevīgās ostas 
dēļ turpmākajos gadsimtos pēc 
Flensburgas neatlaidīgi tīkoja kai-
miņzemju valdnieki, līdz piecpa  -   
ds mitā gadsimta vidū gudrā, po- 
lītis ki tālredzīgā ķēniņiene Marga-
rete I, cerēdama nodrošināt Flens-
bur gas piederību Dānijai, cēla Du- 
bur gas cietoksni. 1460. gadā pēc 
Ripe nas miera līguma dāņu ķēniņš 
uz vairākiem gadsimtiem kļuva arī 
par Šlēzvigas hercogu. Sešpads mi-
tajā gadsimtā Dānijas kroņa aiz-
bildniecībā Flensburga izvērtās    
par bagātu tirgoņu pilsētu ar di -
viem simtiem kuģu un pieciem 
tūkstošiem iedzīvotāju. Pilsētas uz -
plaukumam pārvilka svītru trīs-
des mit gadu kaŗš, kuŗa laikā flote 
saruka līdz deviņiem kuģiem.  
Jauns uzplaukums radās pēc kaŗa, 
kad attīstījās tirdzniecība ar Nor-
vēģiju. Turp veda lauksaimniecī  -
bas ražojumus, no turienes malku, 
zivis, trānu. Flensburgas kuģi ap -
gādāja ar dažādām precēm Balti  -
jas jūras ostas līdz pat Rīgai. 
Savukārt Baltijā iepirktās preces   
tie veda uz Spāniju un Franciju,    
kā arī devās tālos braucienos uz 
dāņu Rietumindiju pēc ruma. De -
viņpadsmitajā gadsimtā starp dā -
ņiem un holšteiniešiem izcēlās 
strīds, kas divreiz beidzās ar kaŗu. 
1867. gadā Šlezviga-Holšteina kļu-
va par Prūsijas provinci un 1871. 
gadā tika iekļauta Vācijas valstī. 
Deviņpadsmitajā gadsimtā Flens-
burgas iedzīvotāju skaits palielinā-
jās vairāk nekā četras reizes. (No 
divpadsmit tūkstošiem 1835. gadā 
līdz piecdesmit tūkstošiem 1900. 
gadā.) 

Pēc Pirmā pasaules kaŗa Zie meļ-
šlēzviga palika Dānijai, bet Flens-

burga kļuva par robežpilsētu. Tā  
kā vecais strīds par pievilcīgās 
pilsētas un dabiskās Baltijas jūras 
ostas piederību joprojām gruz  -
dēja, 1920. gadā notika referen-
dums, kuŗa iznākumā Flensburga 
atstāta Vācijai. Vēstures laikmetu 
griežos, kā tas bieži notiek, dāņi 
savā pilsētā bija kļuvuši par ma  zā-
kumtautību, saglabājot kultūras 
autonomiju – Svētā Gara baznīcu 
ar dāņu draudzi, dāņu bērnudār  - 
zu un skolu, dāņu teātri un cen   - 
trā lo bibliotēku, Dāņu namu, 
restorānu.

 1945. gadā, kad Flensburga pēc 
Vācijas kapitulācijas bija iekļauta 
angļu okupācijas zonā, pilsētā uz -
virmoja spēcīga prodāniska kus-
tība. Tās mērķis – pilsētas atgrie ša-
nās Dānijas Karalistē. Kaut gan 
kustība neguva panākumus, vēl 
vai  rākus gadus pēc kaŗa pilsētas 
birģermeistars bija dānis. Ar bēgļu 
pieplūdumu Flensburga uz ga  -
diem desmit kļuva par lielpilsētu  
ar 108 585 iedzīvotājiem, bet      
2006. gada tautas skaitīšanā no -
skaidrojās, ka tā ar saviem 86 080 
iedzīvotājiem atgriezusies maz pil-
sētas statusā. 

 Izgājuši cauri Ziemeļu vārtiem, 

pētām abus ģerboņus, kas bēgļu 
laikos pēc vācu valodas parauga ti -
ka dēvēti par vapeņiem. Te mums 
piebiedrojas runīgs vīrs, ar profe-
sionāla ekskursiju vadītāja aiz rau-
tību sākdams skaidrot vapeņu  
simboliku, klāstīt svarīgākos pil sē-
tas vēstures notikumus, ik teiku  -
mā uzsveŗot pilsētas kādreizējo 
piederību Dānijai. Varētu domāt, 
ka esam sastapuši dāņu nacionā lis-
tu, bet noskaidrojas, ka viņš ir 
Bavārijas vācietis.. 

Uz jautājumu - kur meklējams 
jūras ķēniņš, vīrs atbild: netālu no 
Marijas baznīcas. Bet mēs to vietu 
izstaigājām riņķī un apkārt! Jāiziet 
cauri ķieģeļu galerijai, jāparaugās 
pa kreisi, tad kolonnu ar Neptūna 
statuju nemaz nav iespējams ne -
pamanīt, viņš pacietīgi skaidro. 
Stabs ar sīko figūriņu galā? Diena 
pelēka, acenes somā, un atmiņa, 
šķiet, saglabājusi nevis oriģinālu, 
bet mākslinieka veidoto kollāžu uz 
ceļvežu vākiem, kur jūras ķē  niņš ar 
kroni galvā un žebērkli ro  kā re -
dzams uz zema kapiteļa, kas ne- 
s nie dzas pāri apstādījumu krū-
miem… 

 Kad atceļā bez grūtībām to atkal 
atrodam, es ceļabiedru priekšā 

jūtos vainīga, ka sīkajai skulptūrai 
trūkst pašas piedēvētā diženuma.

 Atpakaļceļā mans „motors” sāk 
buksēt, brīžiem šķiet – vēl daži    
soļi - un būšu gar zemi, bet ceļa-
biedriem tas nav jāzina; kuŗš pats 
nav piedzīvojis, nesapratīs, Lauris 
jau nu noteikti ne; tie, kas viņa 
vecumā, par manu paaudzi jau tā 
nav augstās domās. Tomēr ne  -
esmu viņu pareizi novērtējusi. 
Vienubrīd, kad neesmu līdzās, 
pačukstējis tēvam, ka esmu „velna 
vecene”; ar piebildi, ka gribētu sev 
tādu vecāmāmiņu. Pret vārdu 
„vecene” man allaž bijis milzīgs 
naids, bet šoreiz es to uzskatu par 
pagodinājumu.

Ielas vidusdaļā, ko dēvē par 
Grosse, antikvāra veikaliņā pēc 
ģim  nazijas izlaiduma nopirku sar-
kano koraļļu krelles (ko Latvijā 
dažs nejēga uzskata par plastmasu) 
un mazo burinieku. Par koraļļu 
pir  kumu saņēmu mātes uzslavu, 
burinieka iegādi viņa nodēvēja par 
naudas kaisīšanu vējā. Bet, tā kā 
pēc astoņpadsmitās dzimšanas die-
nas ik mēnesi saņēmu tolaik tik 
vērtīgo cigarešu paciņu, no pār me-
tumiem viņa atturējās. Ejot atpa  -
kaļ, iela šķiet pastiepusies krietni 
gaŗāka nekā turpceļā, taču cerība 
atkal redzēt antikvāriātu mudina 
pielikt soli.

 Un tur jau tas ir! Varbūt cits, bet 
aptuveni ap to pašu vietu veclai  cī -
ga nama apakšstāvā. Deviņrūšu 
skatlogā mazi kokgriezumi visās 
varavīksnes krāsās – ziedi, zvēru 
fi       gūriņas, putnu būrīši un putnu 
ba  rotava, līdzīga tām, ko pirms   
vai   rākiem gadiem redzēju Visbi  - 
jas lielveikalā. Tur cena bija ma  -
nam makam par augstu, te - tikai 
pieci eiro.

Iegājuši veikalā, izbrīnā palie kam 
stāvam. Kokgriezumiem pie blī vē-
tās telpas dibenā ap apaļu gal di  -  
ņu, uz kuŗa redzamas tasītes, sēž 
jaunieši un paklusām dzied, mūs 
nelikdamies redzam. Apskatījuši 
plauktu saturu, nogaidoši raugā-
mies uz jautro sabiedrību. Beidzot 
viens no jauniešiem mums pienāk 

klāt. Dzirdot, ka vēlos pirkt putnu 
barotavu, purina galvu. No skatlo-
ga nekas nav ņemams laukā; jā -
dodas uz noliktavu, tur esot tādas 
pašas. Pārējie, mums nepievēršot 
uzmanību, turpina priecīgo sadzī-
vi. Vienbalsīgā dziesma skan labi. 
Puisis atgriežas ar divām pēc krā  -
sas nedaudz atšķirīgām barotavām. 
Izraudzīto iesaiņojis un saņēmis 
maksu, ar nemainīgi laipnu seju 
atgriežas pie galdiņa, kur nu vairs 
nedzied, bet tik atraisīti tērzē, it kā 
veikaliņā nebūtu neviena svešinie-
ka. Laikam esam iztraucējuši mazu 
pasvinēšanu, varbūt kādam dar-
biniekam vārda vai dzimšanas die-
na? Nekā īpaša, saka pārdevējs, 
parasta pasēdēšana. 

 Bēgļu laikos algas dienās kopā ar 
māti dažreiz pusdienojām noslē-
pumainajā Gnomenkeller’ā jeb Rū -
ķu pagrabā, kur sienu nišās iztēli 
raisīja freskās skatāmās pasaku 
vīriņu meža dzīves ainas un ēst-
gribu rosināja ceptu zivju smarža. 
Tur par krietnu maksu, toties bez 
pārtikas kartītēm varēja nobaudīt 
ceptas butes. Vēlākajā dzīvē Rūķu 
pagrabiņu bieži atcerējos. Ceļvedī 
tas minēts, tātad joprojām vēl ir,  
un mums tas jāatrod, lai beidzot 
kārtīgi ieturētos. Atceros kvartālu, 
kur pagrabam jābūt, namu neat-
ceros, nākas kādam pajautāt. Iz -
rādās – turpat vien esam grozīju-
šies, bet nosaukums tik neuzkrī-
tošs, ka neesam pamanījuši. Vien-
kārša, neuzkrītoša ieeja. Šauras, 
stāvas, krēslainas kāpnes lejas pusē 
liec pusloku. Lejā aiz vaļējām dur-
vīm skatienam paveŗas vāji ap -
gaismota telpa, kur rūķu glezna 
vairs tikai vienā nišā. Pārējās - 
plaukti, pieblīvēti no aizmugures 
izgaismotām krāsainu dzērienu 
pudelēm.

 Līdz lejai nenokāpis, Ivars griežas 
atpakaļ. „Tas krogs nav mums pa 
kabatai,” viņš saka. „Tikai tasīti kafi-
jas,” es dīcu, bet ceļabiedrs paliek 
nepielūdzams; tik glaunā krogā arī 
maza tasīte būs zelta cenā. 
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Ar Lauri pie suvenīru veikala skatloga

Aspazija ir viena no spilgtāka  -
jām latviešu dzejniecēm. Viņas 
dar bus šodien lasa visu paaudžu 
ļaudis dzimtenē un, protams, arī 
latvieši pasaulē.

Aspazijas pēdējā dzīvesvietā Rī -
gā, Baznīcas ielā 30, ir iekārtots 
daļēji restaurētais Raiņa un Aspa-
zijas memoriālais dzīvoklis. Dzej-
nieku viesistabā notiek literāri sa -
rīkojumi, nāk skolu jaunatne, lai 
dziļāk iepazītu un apjaustu izcilo 
vārda meistaru personību.

Arī šis gads ir iesācies rosīgi.  
Lūk, ieskats tikai dažās norisēs.

Mūzeja krājumā saglabājusies 
1928. gadā tapusi fotografija, kuŗā 
redzams Rainis kopā ar jauno, 
talantīgo dzejnieci Austru Skujiņu. 
Pirms dažām nedēļām – 10. febru-
ārī, Austras Skujiņas dzimšanas 
dienā, Raiņa un Aspazijas māja 
pulcēja krietnu klausītāju pulku. 
Austras Skujiņas spilgtā dzejas va -
loda ir tuva daudziem. Vakara gai  -
tā dzejnieces māsas Rūtas Skuji  ņas 
meita Māra Celle dalījās atmiņās 
par Skujiņu dzimtu, aktieris Ro -
lands Zagorskis runāja Austras 
Sku  jiņas dzeju, kuŗā skan cilvēces 
mūžīgie jautājumi par dzīves jēgu, 
sapņiem un to piepildījumu reāla  -
jā ikdienā, bet par to, kā Austras 

Doma ir sakne, kas zemē stiedz...
/Aspazija/

Skujiņas dzeju uztveŗ skolu jaunie-
ši, stāstīja Latvijas Avīzes žurnā  - 
lists Andris Tiļļa, kas savulaik strā-
dājis par skolotāju Rīgas 2. ģim na-
zijā. Šī vakara sarunas kopā salika 
Dr. philol. Jānis Zālītis.

Martā savu dzimšanas dienu  
svin Aspazija. 1925. gada dienas-
grāmatā dzejniece ierakstījusi: Šo -
dien mana dzimumdiena. Es pati 
sev novēlu 20 gadu strādāt. Kaut es 
tam varētu ticēt! Ak, mīļais debesu 
tētiņ, dod man dzīvību, dod man 
veselību! Dod man spēku vēl 20 
gadu strādāt!

Pirms astoņdesmit gadiem top 
Aspazijas dzeja, kas vēlāk iekļauta 
dzejoļu krājumā „Dvēseles ceļo-
jums”. 1929./1930. gada ziema un 
tai sekojošais pavasaris Aspazijai   
ir bezgala grūts un smags dzīves 
posms. Viņa ir viena savās mājās, 
māc vientulība, neatkāpjas slimī-
bas. Tas ir pirmais gads, kad Rai  -
nis aizgājis mūžībā. Galda atvilkt-
nēs, plauktos un skapjos guļ dzej-
nieka manuskripti, piezīmju la -
piņas. Un tos nākas pārcilāt, kārtot. 
Arī sagatavot publicēšanai. Tas ir 
uzdrīkstēšanās jautājums. Aspa-
zijas dienasgrāmatas no 1930. gada 
nav saglabājušās. Nav bijušas? Vai 
dzejniece vēsturei nav gribējusi 

atstāt savas izjūtas, sāpes, prieku?
Viņi abi ar Raini pirms gadiem 

rakstījuši testamentu, novēlot viens 
otram mantu un literārās vērtības, 
tomēr nebija devušies pie jurista 
dokumentu apstiprināt. Uz Raiņa 
mantojumu pēc tā laika likumiem 
varēja pretendēt gan dzejnieka 
māsa Dora Stučka, kas dzīvoja Ma s- 
kavā, gan tuva radiniece pa dzej-
nieka mātes līniju Alma Paegle. Un 
Aspazijai vairāku gadu gaŗumā 
tiesā bija jāizcīna tiesības saglabāt 
autortiesības uz Raiņa garīgo man-
tojumu.

Šogad marta pirmajā dienā As -
pa  zijas viesistabā pulcējās intere-
sentu pulks, lai ieskandinātu As  pa-
 zijas 145. dzimumdienas jubi le-    
jas mēnesi. Šo rindu autore vēl  -             
reiz atgādināja dzejnieces dzīves  
un daiļrades nozīmīgākos brīžus. 
Sanākušie noskatījās divas multi-
mediālas programmas: vienā - 
„Rainis Vācijas ceļos”, izmantojot 
mūzeja krājuma materiālus, pa  rā-
dīts dzejnieka brauciens uz Vāciju 
1926. gadā, otra programma sa -
vukārt ļauj izsekot Raiņa ceļoju-
mam uz Ēģipti un Palestīnu viņa 
mūža pēdējā pavasarī. Vakara 
nobeigumā mūzeja draugi – aktieŗi 
Ieva Mūrniece un Haralds Ulma -

nis – izjusti skandēja Aspazijas 
dzeju no krājuma „Dvēseles ce -
ļojums”. Līdz vēlam vakaram dzej-
nieku viesistabā nenodzisa gaisma. 
Pie kopīgas Aspazijas „kafejas” ta -
ses risinājās dzīvas sarunas par li -
terātūru, kultūru, par mūzeju si -
tuāciju šodienas Latvijā. Par rado-
šas personības problēmām iztei  - 
cās rakstnieki Māra Svīre, Aija 
Lāce, Artūrs Heniņš, žurnālists 
Andris Sproģis, Aspazijas daiļrades 
pētnieces Saulcerītes Vieses dzīves-
biedrs Arnolds Viesis. Uz ekono-
miska rakstura jautājumiem bija 
jāatbild Saeimas deputātei Antai 
Rugātei.

Jau februāŗa sākumā Raiņa un 
Aspazijas mūzejs izsludināja rado-
šo darbu konkursu „Mana Aspa-
zija”. Atsaucība bija necerēti liela – 
rakstīja jaunieši no visiem Latvijas 
novadiem. Žūrijas komisija vēr tē-
šanai saņēma 51 darbu no Latga- 
les, Vidzemes, Kurzemes, Zemga-
les, no Rīgas un tās tuvākās ap -
kaimes.

Dzejnieces dzimšanas dienā, 16. 
martā, notiek Aspazijas dzīves un 
daiļrades izpētei veltīta zinātniska 
konference. Tajā piedalās Ukrai -
nas vēstnieks Latvijā, LZA Goda 
doktors, Dr. philol. Rauls Čilača  -   
va – cilvēks, kas ukraiņu un gru-
zīnu valodā tulkojis Raiņa, As  pa-
zijas, Ojāra Vācieša un Aleks andra 
Čaka dzeju un labi pazīst un ciena 

Latvijas kultūru un kultūrvēstu-
risko mantojumu. Dr. philol. Jānis 
Zālītis pievērsies Aspazijas darbu 
tulkojumu izpētei. Šajā reizē viņš 
klausītājus iepazīstina ar iespēju 
Aspazijas darbus izlasīt krievu va -
lodā, savukārt Dr. philol. Silvestrs 
Gaižuns runā par Aspazijas darbu 
tulkojumiem un izdevumiem Lie-
tuvā. Rakstniecības un mūzikas 
mūzeja direktore Ilze Knoka iz  vē-
lējusies temu „Aspazija. Dzeja un 
kino”, bet šo rindu autore izseko  -
jusi Aspazijas dzīves ritumam  
1930. gadā – pirmajā gadā bez 
Raiņa.

Mūzejs ir gandarīts, ka šogad 
starptautisku atzinību un novēr  - 
 tē jumu guvusi Raiņa un Aspazi  - 
jas savstarpējā sarakste (kopumā – 
2499 vēstules). Tā ir iekļauta 
UNESCO programmas „Pasaules 
atmiņa” Latvijas nacionālajā re  ģis-
trā. Ar šo projektu, gatavojot pu  b-
licēšanai abu dzejnieku savstar pējo 
saraksti, jau vairākus gadus strādā 
mūzeja galvenie speciālisti Jānis 
Zālītis un Sandra Zobena.

Ārēji necilajā koka ēkā Rīgas 
centrā norit bagāta un interesanta 
dzīve. Tajā saglabājusies Aspazijas 
nerimstošā enerģija, un šis mūzejs 
ir nepieciešams cilvēkiem. 

Gaida Jablovska,
Raiņa un Aspazijas mūzeja 

vadītāja 
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Marta pirmajā 
sestdienā Nacio   -
nā lajā teātrī Rīgā 
pulcējās triju par-
tiju (Jaunais laiks, 
Pilsoniskā savie nī-
ba un Sabiedrība 

citai polītikai) delegāti, lai vei-
dotu kopīgu spēku, kas nāka ma-
jās Saeimas vēlēšanās š. g. okto-
brī partijām dotu iespaidīgas 
spēka pozicijas valsts nākotnes 
polītikas noteikšanā. Vienotību 
līdz ar trim partijām  dibinā tā-
jām acīmredzot papildinās  pa -
gaidām vēl tuvāk neiepazīsti  -
nāts un nepasludināts nacionā-
lās vidusšķiras veidojums, kuŗa 
priekšgalā ir bijusī Dienas re -
daktore Sarmīte Ēlerte. Iespē-
jams, Vienotībai pievienojas vēl 
kāda mazāka partija vai do -
mubiedru grupa.

Kopš neatkarīgās Latvijas at -
jaunošanas šis ir pirmais solis, 
kad lielāka partiju grupa iztei-
kusi tik skaidru vēlēšanos kopīgi 
veidot nacionāli ievirzītu pret-
spēku  vispārejai tendencei arī 
turpmāk meklēt lielāku sadar bī-
bu ar Krieviju. Bezpartejiskā 
grupā līdz ar Sarmīti Ēlerti pa -
manāmas vairākas citas dāmas -  

Vienotība stiprina, sašķeltība vājina
Anna Žīgure, Maija Kūle, Laima 
Muktupāvela. Apsveikumu kon-
gresam bija atsūtījusi ekspre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga. 

Vienotības iestartēšanai kopīgā 
darbā tiks izveidota 15 cilvēku 
valde, kuŗā katra dibinātāja pie-
dalīsies ar  pieciem locekļiem. 
To paredzēts papildināt ar trim 
pārstāvjiem no katras polītiskās 
grupas, kas pievienosies vēlāk. 
Būs uz vienu gadu ievēlēts 
priekš sēdis un trīs līdzpriekš  -  
sē ži. Kaut gan apmēru ziņā kā 
Jaunais laiks, tā Pilsoniskā sa  vie-
nība krietni pārsniedz trešo – 
Sabiedrību citai polītikai, acīm-
redzot tas vismaz sākumā netiks 
ņemts vērā. 

Par kopīgām vērtībām Vieno-
tība uzskatot godīgu, atbildīgu 
un kompetentu polītiku. Tā ir 
par cieņu pret cilvēku, par iecie-
tību un rosīgu pilsonisko savie-
nību. Tā pārstāvēs sociāli atbil-
dīgu tirgus ekonomiku un at -
balstīs kvalitātīvas izglītības, ve -
selības aprūpes un sociālā atbal-
s ta pieejamību. Tā būs par efek-
tī vu valsts pārvaldes un nodokļu 
polītiku, kas veicina modernu 
taut saimniecības attīstību. Vie-
n otība stāvēs par nacionālu, de -

mo  kratisku valsti Rietumu 
sabiedrībā. 

Kongress noritēja nemākslotā 
pacilātības garā, kuŗā izcēlās 
uzsvērts optimisms un pozi tī   -
vis ms un tikai pa brīdim mazāk 
jūsmīgi brīdinājumi, piemēram, 
Kārlis Šadurskis brīdināja, ka  
šai apvienībai ir trausls līdzsvars 
starp „centrbēdzes” un „centr-
tieces” spēkiem. Jaunā veidoju-
ma priekšgalā ir triju partiju va -
došie cilvēki, kuŗiem pagātnē 
nav  trūkusi izdevība sevi parā-
dīt, taču nekādi kalni nav gāzti. 
Jāpiebilst, ka kongresu ignorēja 
Jaunā laika dibinātājs Einars 
Repše, sašutis par to, ka no viņa 
dibinātās partijas izslēgts viņa 
tiešais palīgs Dans Titavs. Repše 
ir sava ceļa gājējs un varbūt tik 
cieši vienotā grupējumā arī ne -
maz neiederas. 

Paliek lielais jautājums, ko un 
cik spēcīgu grupu spēs izveidot 
Sarmīte Ēlerte, pagaidām vēl 
atrodoties ārpusē. Nezinām, 
kāds būs viņas veidotais perso-
nību grupējums. Nav nemaz iz -
slēgts, ka tas par partiju neizvei-
dosies, bet Vienotībā iekļausies 
kā vēlēšanu apvienība. Ja Ēlertei 
izdotos ap sevi sapulcināt paš-

reiz pasīvo Latvijas inteliģences 
ziedu, kam netrūkst ne zināšanu, 
ne prestiža, ne arī spēju ar saprā-
tīgiem darbiem valstij ziedot 
savu talantu. Tas ne tikvien radī-
tu Vienotībai cienīgu prestižu, 
kā trūkst plašajai polītiķu sai-
mei, bet arī būtu spēcīgs faktors 
vēlētāju piesaistīšanai. Līdz va -
saras sākumam, bet droši vien 
jau daudz agrāk noskaidrosies, 
cik plaša un efektīva būs Ēlertes 
grupa. 

Vai Vienotībai nākamās vēlē-
šanās varētu uzticēties vairā-
kums Latvijas vēlētāju? Pašrei-
zējā sastāvā tā varētu ap sevi 
pulcināt 30 – 40 procentu balsu. 
Ja Ēlertei tiešām izdotos  grupē-
jumam pievienot  spēcīgu in -
teli ģences papildinājumu, ir ie -
spē jams, ka tas kļūtu par pār-
lieci nošu polītisko spēku 10. 
Saei mā.

Pēc pašreizējām aptaujām va -
ram spriest, ka pirms Vienotī  -
bas nodibināšanas spēcīgākā 
po  lītiskā partija ir bijis krie-
viskais Saskaņas centrs, kuŗa 
potenciāls ir ap 25 deputātu 
nākamajā Sa  eimā. Vienīgā no 
partijām ārpus Vienotības, kuŗa 
droši ieies Saeimā, ir Zaļo un 

Zemnieku savienība. Diezgan 
ticams, ka Šķēle ar savu naudu 
Saeimā ievilks arī populāritāti 
zaudē  jušo Tautas partiju, it se -
višķi ja tā vēlēšanās apvieno  -
sies ar Šle sera un Latvijas ceļa 
grupējumu. Zem jautājuma zī -
mes ir arī TB/LNNK, bet          
tikpat kā bez ce  rībām – 
PCTVL.

Pagājušās - 9. Saeimas vēlē  - 
ša nās piedalījās tikai 62,2%   
vēlē tāju, zemākais skaits demo-
kra tis kās vēlēšanās Latvijā vis-
pār. Vēlētājus no letarģijas var 
at  modināt jauna, enerģiska kus-
tība. Ja Vienotība spētu par tādu 
līdz vēlēšanām izveidoties un 
tautu pārliecināt, 10. Saeima 
tiešām varētu kļūt par pirmo 
patiesi demokratisko tautas in -
terešu pārstāvi, nostumjot malā 
kā oligarchu, tā arī sveštautie  -   
šu proporcionāli pārspīlēto ie -
tekmi. 

Cerību stars ir atspīdējis. Ce -
rēsim, ka tas patiesi spēj izrai  -   
sīt pozitīvas pārmaiņas Latvijā.     
Un apturēt lēno, bet neatlai  -  
dīgo zi  nāmu polītisko aprindu 
slīdē šanu Maskavas virzienā.                  

O. Celle

Dear Mr. Lucas!
Thank you for the excellent 

article on the similarities between 
Latvia and Greece.

As always, your article reflects 
the truthful state of Latvian 
economy and, for the first time, 
gives a glimpse of hope of an end 
to this unending crisis.

Most of all I wish to again 
thank you for your interest, 
investigation and efforts you 
dedicate to inform the world of 
the events that are shaping the 
politics and economy of Latvia.

As I once wrote you before, 

Paldies par ieinteresētību Latvijas liktenī
Ar mūsu autores Ainas Rodriguez Matas laipnu atļauju publicējam viņas vēstuli 

The Economist korespondentam Edvardam Lukasam
your favorite Baltic state is 
Estonia and – we Latvians are 
jealous. We love Estonians, of 
course. They are our brothers of 
destiny and we get on very well. 
But in the course of history 
Estonia was slightly luckier than 
Latvia. After the war fewer 
Russian hordes were sent into 
Estonia than into Latvia. Our 
country was practically swamped 
with Russian workers from 
remote Soviet villages – hungry, 
dirty and uncivilized. Living 
conditions, economy, social hab-
its in Latvia were thrown back a 

100 years as Soviet customs and 
habits were imposed by force. 
The Latvian language became a 
second language in our country 
and all Latvians were cut off 
from the Western world.

Estonians, on the contrary, had 
a direct border with Finland. 
Their languages are related and 
Estonians could furtively listen 
to Finnish radio broadcasts and 
TV news. Latvians could only 
hear the Voice of America once 
in a while which came from 
Radio Madrid.

On October 2nd this year 

Latvia will hold elections. 
Russians have joined their par-
ties and receive advice and 
money from Moscow. They are 
intent on gaining majority in our 
Saeima.

Our only hope to keep our 
government in Latvian hands is 
to form ONE, strong patriotic, 
honest and competent national 
party. Like the newly formed 
party “Vienotiba” (Unity) which 
was formed by three previously 
separate parties. During the 
Soviet years Latvians were used 
to ignore elections as all deci-

sions were made in Moscow 
anyhow. Many still think that 
their vote is senseless and don`t 
trust politicians. It is of critical 
importance to get them out of 
this suicidal apathy.

I would love to meet you in 
person. Is it possible to steal 10 
minutes of your time on your 
next visit to Riga? I usually spend 
my Winters in Spain, but I will 
be back in Riga on March 26. My 
address and phones are on the 
card –

Thank you again for your mag-
nificent article.

Latvijas Nacionālās operas afišā 
jau sezonas sākumā parādījās ziņa, 
ka marta pirmajā nedēļā notiks 
Dž. Verdi operas „Otello” koncert-
uzvedums. Šī vēsts pirmām kār-
tām intriģēja ar iespēju uz Rīgas 
skatuves dzirdēt tenoru Aleks an-
dru Aņtoņenko, kas operas titul-
lomu sagatavojis leģendārā diri-
ģenta Rikardo Muti vadībā un 
pa  guvis jau nodziedāt Zalcburgas 
festivālā un Romas operā (abās 
2008). 

Tuvojoties koncertuzveduma 
vakariem, interesi kāpināja arī 
solistu sastāva izvēle – diriģenta 
Normunda Vaiča vadībā par An -
toņenko partneŗiem bija pare  -
dzēti Inga Kalna – Dezdemona  
un Jānis Apeinis – Jago. 

Pirmo vakaru 5. martā tiešraidē 
pārraidīja Latvijas Radio pro-
gramma Klasika, kas nopietni 
gā  dā par klasiskās mūzikas 
poulā rizēšanu Latvijā, jo beidza-
mo  gadu laikā arvien biežāk 
labus koncertus un operu 
pirmizrādes Rīgā vai pārraides 

Lai dzīvo opermūzika!
no citu zemju teātŗiem iespējams 
noklausīties arī bez ieejas biļetes 
nopirkšanas. 

Baltā nama zāle abus vakarus 
bija pārpildīta, un mūziķu snie-
gums klausītājus nepievīla. Saviļ-
ņoja  mūzicēšana, tiekšanās pretī 
vienotam mērķim – atklāt maura 
Otello, spējīga kaŗavadoņa un 
iekšēji viegli ievainojama cilvēka 
traģēdiju. Galvenais vadonis šai 
gaitā bija diriģents Normunds 
Vaicis, viņa mūzikas izjūtai se -
koja koris un orķestris, radot 
mo   nu mentālu pamatu solistu 
dziedā ju miem. Daudzkrāsaina 
un drā ma tiskas spriedzes pie-
strā  vota skaņu aina ļāva skatītāju 
iztēlē raisīties izrādes veselu-
mam, kaut arī solisti bija frakās 
un koncerttērpos. Uz skatuves 
bija izvietojies arī koris. Aleks-
andrs Antoņenko vienīgais savu 
partiju dziedāja no galvas, pārējie 
„pieturējās” pie nošu raksta. Šā- 
dās attiecībās pat bez īpa šām 
mizanscēnām tieši Otello  bija 
iestudējuma centrs, ļaujot no -

vērtēt pasaulē atzītā rīdzinieka 
vokālo pilnveidošanos un māks-
li   nieka stāju. Arī lomas trak tē-
juma galvenās iezīmes un part-
nerību ar skatuves kollēgām. 

Skatītāju gaviles pēc pēdējā 
akorda bija pateicība par piln-
vērtīgo, dziļo mākslas baudīju-
mu, ko sniedza šis vakars. Atzi-
nība pienācās Aleksandra Anto-
ņenko skatuves šarmam, Ingas 
Kalnas iedzīvinātajai dzidrajai 
Dezde mo nas dvēselei, Jāņa Ap  ei- 
ņa Jago spējai pārliecināt klau-
sītājus.  Katrā ziņā iespēja baudīt 
skatuves darbu koncertiz pil dī-
jumā klau sītājus laimīgā kārtā 
atbrīvoja no pēdējā laikā Rīgas 
opernamā tik bieži sastopamās 
režijas paš mēr ķības klasikas si -
žetus „mūsdie nīgot”, pārceļot citā 
vidē, laikmetā vai pat pie šķirŗot 
operai pavisam jaunu stāstu. 

Operā galvenā varone vienmēr 
un visos laikos ir bijusi Mūzika.    
Šī patiesība triumfēja arī „Otello” 
koncertatskaņojumā. 

Gundega Saulīte
Aleksandrs Antoņenko Otello lomā sajūsmināja visprasīgākos 
klausītājus
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Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 03.03.2010. 

Noguldījumu likmes

15. februāris, 2010. gads. Šodien 
notiek man interesantas grāmatas 
atvēršana. To sarakstījis cilvēks, 
kuŗa „fanu” pulkā es esmu jau nezin 
cik gadu. Šodien atklāj Viļa Vītola 
grāmatu „Savējiem”. Es lepojos, ka 
arī esmu ieskaitīta viņā „savējo” 
pul  kā. Atvēršana notiek tajā pašā 
ēkā, kur strādā autora vislielākās 
mīlestības - „Vītolu fonds” un „Lik-
teņdārzs”. Biroja telpās rosās visas 
četras Viļa Vītola uzticamās darbi-
nieces - Vītolu fonda Vita, Linda, 
Inna un „Likteņdārza” Valda. Ir arī 
Vītolu ģimene, vairāki polītiķi un 
viņa draugi. Savējo sanācis paprāvs 
pulciņš.

Sarīkojumu atklāj autors pats ar 
pavisam nedaudziem vienkāršiem, 
sirsnīgiem vārdiem, viņš pateicas 
visiem, kas palīdzējuši grāmatas 
rakstīšanas procesā gan ar pado-
miem, gan ar konstruktīvu kritiku. 
Seko aicinājums katram paņemt 
grāmatu un doties pie atspirdzi nā-
jumu galda. Mēs to arī tūlīt darām 
un stājamies rindā pēc autora pa -
raksta. Dabūjusi savu autora pa  -  
ra ks  tu, dodos mājās un tūlīt sāku 
grāmatu lasīt.

Vēlāk tīmeklī rakstā no Latvijas 
Avīzes ieraugu rindkopu:

„Savējo” atvēršanas reizē pats au -
tors īpaši pateicās rakstniecei Lūcijai 
Ķuzānei, kuŗa ir grāmatas redakto-
re, rakstīja tai ievadu, palīdzēja ar 
ļoti profesionāliem ieteikumiem uz -
labot vēstījumu. Lielu paldies saņē-
ma arī Viļa Vītola dzīvesbiedre Mar-
ta par labi domāto un nesaudzīgo 
kritiku. Savukārt nākamos lasītājus 
autors brīdināja, ka viņa spriedumi 
vairākos jautājumos var būt stipri 
atšķirīgi no sabiedrībā vispārpie-
ņemtā viedokļa. To saka arī redak-
tore Lūcija Ķuzāne: “Grāmatā izteik-
tie dzīves vērtējumi, iespējams, da -
žu  viet šķitīs pārāk katēgoriski un 
ap  strīdami. Taču jāņem vērā, ka tā 
ir mūža gaitā uzkrātā rakstītāja dzī-
ves pieredze. Neapšaubāms un ļoti 
pievilcīgs ir grāmatas vadmotīvs: bez 
ģimenes saitēm, bez piederības tau-
tai, bez Tēvzemes, kur mūsu senču 
iemītas pēdas, tu esi tikai ūdens 

Par „Savējiem”
puteklis pasaules ļaužu jūrā.”

Divos vakaros esmu grāmatu 
izlasījusi. Tas nav romāns, tomēr 
latviešiem tik saistīgu lasāmvielu 
savās rokās ilgi neesmu turējusi. 
Man to gribētos pārdēvēt vai, labāk 
sakot, virsrakstam „Savējie” pielikt 
klāt trīs vārdus: „Rokasgrāmata īs -
tiem latviešiem.” Vēl, pēc manām 
domām, ļoti atbilstīgs nosaukums 
grāmatai varētu būt „Savējiem – ro -
kasgrāmata īstiem latviešiem”. Tas 
arī atbilstu autora mērķim ne tikai 
savus bērnus vien izaudzināt par 
Latvijai patriotiskiem un pašaiz lie-
dzīgiem pilsoņiem.

Autors pats jau sava darba pirma-
jā lappusē to nosauc par „polītiski 
nekorrektu”, un tam es būtu ar mie-
ru piekrist, jo skaidri zinu, ka visi 
latvieši visām viņa domām nepie-
vienosies nekad. Taču tas nekas, iz -
lasīt tomēr varētu katrs latvietis, jo 
tur ir tik daudz latviešiem labu un 
pieņemamu domu. Gandrīz gribas 
apgalvot, ka latviešu tauta nebūtu 
uz iznīcības sliekšņa ja tikai viena 
ceturtdaļa no mums domātu un rī -
kotos, kā to dara šīs grāmata autors. 
Kādā savā rakstā esmu jau minē  -
jusi, ka Vilis Vītols ir cilvēks, kas 
jāraksta ar lielo burtu, bet tagad 
gribu teikt, ka viņš ir latvietis, kas 
jāraksta ar lielo burtu. Grāmatas 
sākumā Vilis Vītols uzrunā jaunie-
šus, kuŗiem rūp Latvijas nākotne, 
un tos, kuŗi vēlētos kaut ko darīt 
Latvijas labā. Rindkopa no grāma-
tas 29. lappuses:

Viņi visi, kam domāta šī grāmata, 
ir mana cerība. Cerība, ka izaugs 
jauna paaudze, citāda. Ka viņi uzcels 
jaunu Latviju – tādu, par kādu esam 
sapņojuši. Par kādu cīnījušies mūsu 
senči, strēlnieki, leģionāri un tie, kas 
gāja uz barikādēm. Ja šī grāmata 
no    derētu kaut vienam jaunietim ar 
šādu mērķi, tad tikai tādēļ vien to ir 
vērts publicēt.

Autors šo grāmatu ir iesācis jau 
pirms 15 gadiem un bija iecerējis to 
dāvināt tikai saviem bērniem, bet 
rakstīšanas procesā un pārrunās ar 
draugiem - Bruni Rubesu un ci  -
tiem - tika pārliecināts, ka grāmata 

ir arī jāpublicē. Man prieks, ka tas   
tā ir izlemts, jo grāmatā ir ļoti   
daudz vērtīgu pārdomu, aicinā ju-
mu, mudinājumu un lūgumu it 
visiem latviešiem, kam sava zeme 
un tauta nozīmē vairāk nekā tikai 
vārdus „Latvija” un „latvieši”.

Grāmatā ir 13 nodaļas, kuŗās au -
tors apskata gan ticību, izglītību, 
ideoloģiju, gan dzeršanu, latviešus, 
vāciešus, krievus, gan laicīgu man-
tu, labdarību; pēdējā nodaļā raksta 
par savu atgriešanos Latvijā. Grā-
matu lasot, es atzīmēju daudzas 
svarīgas rindkopas, ko būtu gribē-
jusi citēt. Viena, kas mani skāra ļoti 
cieši, ir 62. lappusē, kur Vilis Vī  -  
tols saviem bērniem liek atcerēties:

Kam Dievs ir vairāk devis, no tā 
Viņš vairāk prasa. Tad vēl pieminēšu 
manā prātā pilnīgāko lūgšanu. Tā ir 
mūsu pašu dzejnieces Tirzmalietes 
uzrakstīta. Latviešu luterāņu baznī-
cās to dzied ar Sibēliusa Finlandia 

skaisto melodiju, un tās kodols ir 
vienā vienīgā rindā: ”Ved mani, 
Dievs, tik Tavos taisnos ceļos, dod 
lai mi, kuŗa citam neliek ciest...” 
Ievērojiet: dod laimi, kuŗa citam 
neliek ciest.

Citētā ir rindkopa, ar ko autors 
nobeidz grāmatas nodaļu ar virs-
rakstu „Ticība”, un tālāk, runājot  
par izglītību, raksta, ka pirmskaŗa 
Latvija sasniegusi proporcionāli 
augstāko universitātēs studējošo 
skaitu Eiropā. Tagad ir cerība, ka 
Lat  vija to atkal panāks ne pārāk   
tālā nākotnē. Tas būtu īsts Latvijas 
tēls, ne kā šodienas neveiksmīgie 
mēģinājumi veidot valsts tēlu ar re- 
k lāmu. Proporcionāli augstākais 
uni versitāti beigušo skaits pasaulē, 
īpaši eksaktajās zinātnēs, būtu 
konkrēts, mērījams stratēģiskais mēr-
ķis visas mūsu tautas un valdības 
darbībai,   un tas ir sasniedzams.

Vilis Vītols pats šai ziņā ir darījis 

vairāk nekā jebkuŗš cits ar Vītolu 
fondu. Ar šī fonda palīdzību jau 
daudzi latviešu jaunieši augstsko  -  
lu ir beiguši un šogad studē vai  -   
rāk nekā seši simti. Cita nodaļa 
veltīta ļoti lielajam latviešu tautas 
postam – dzeršanai. Diemžēl tas 
līdz ar krizi nav mazinājies un au -
toram dara ļoti lielas raizes. Tauta, 
valdība, Saeima, mediji, pat baznī-
cas izliekas pieraduši pie situācijas, 
ka tā vairs nevienu neuztrauc. 
Neviena ietekmīga balss nepaceļas, 
pieprasot – kaut kas ir jādara.

Nodaļā par latviešiem aizkustina 
ziņa, ka savai meitai Laurai autors 
15. dzimumdienā ir uzdāvinājis 
kaklā karināmu rotu – zelta plāks-
nīti ar iegravētiem vārdiem: „Tev 
ne  būs ne roku, ne vārdu pret otru 
latvieti pacelt.” Pašlaik es gan ne -
esmu ar mieru autoram piekrist,     
jo varu iedomāties diezgan daudz 
latviešu, pret kuŗiem es labprāt 
paceltu arī roku, jo vārdus esmu 
pacēlusi ne vienu reizi vien. Diem-
žēl ne jau visi no mums ir žēlojami. 
Toties man ļoti gribas pievienoties 
autoram, ka latviešiem pati svarī-
gākā saite ir mūsu valoda, un skumt 
līdz ar viņu par trimdas latviešu 
asimilāciju un par to, ka tur mūsu 
skaistā valoda tiek pamesta no  -
vārtā. Latvijā Vilis Vītols valodas li -
kumu vēlētos stingrāku. Ar nožēlu 
te jāpiemin, ka arī televīzijā mūsu 
valoda ir kļuvusi neglīta, pilna      
žar   gona, vulgāra. It sevišķi seriālā 
„Uguns  grēks”, ko šeit dēvē par tautā 
iemīļotu. 

Cauri visām daudzajām saistī gām 
rindkopām ir jūtama autora savas 
tautas, savas zemes un savas valsts 
bezkompromisa, beznoteikumu mī -
lestība. Viņš nekad ne  spēs teikt: „Es 
mīlu šo zemi, bet ne   mīlu šo valsti.” 
Viņš vienmēr mī  lēs šo zemi, šo val-
s ti un šo tautu – bez noteikumiem. 
Diem  žēl daudzi no mums aizbrauc, 
lai atgrieztos tad, kad valstī viss būs 
sakārtots. Bet... kas tad kārtos, ja tik 
daudzi no mums gaidīs, lai kārto    
citi. Tāpēc prieks man ir vēl lielāks, 
uzzinot, ka šī grāmata tiks dāvināta 
visiem Vī  tolu fonda stipendiātiem. 
Labāku dāvanu latviešu jaunietim 
nevaru iedomāties.

Astrīda

Autors paraksta grāmatu savas dzīvesbiedres māsasmeitai Karinai 
Krūmiņai

par 2009. gadā izdoto Gunde-
gas Grīnumas grāmatu «Piemiņas 
paradoksi – Raiņa un Aspazijas 
atcere Kastanjolā»

Pilnīgi neiespējami izlasīto grā-
matu nolikt plauktā, nepadaloties 
iespaidos ar citiem. Šoreiz tas nav 
ne romāns, ne fantastiskas nākot  -
nes vīzija, ne biografija par sevi vai 
nu citu, vai paša skatījumā. Gun-
degas Grīnumas Piemiņas para-
doksi. Raiņa un Aspazijas atcere 
Kastanjolā (714 lpp.). Liela pateicība 
autorei, kas ir tik diskrēti un delikā-
ti varējusi tikai stāstīt, nekur sevi 
neizceļot, pat nepieminot. Varējusi 
tik taustāmi un redzīgi, reizē sa  pro-
toši visas personas ievest un lasītā -
jus kā skatītājus sasēdināt zālē, kur 
notiks Mērnieku laikiem līdzīga 
izrāde. Raiņa un Aspazijas piemiņai 
un reizē latviešu sapnim un ilgām 
atgūt zaudēto dzimteni tiek lolots 
un ai! ar kādām grūtībām celts pie-
mineklis un mūzejs Kastanjolā. Un 
uzcelts arī!

Tiekam iepazīstināti ar dzejnie  -
ku pāŗa “draudzeni” Doru Svīkuli. 
Pirmie mūzejā redzamie un taustā-
mie objekti nāk no viņas grāmatu 
plaukta. Tāpat kā vēlāk Olga Strun-

Lasītājas iespaidi
ke, viņa neskaita gadus, kas krājas 
uz pleciem, citus grūtumus. Dara ar 
visu sirdi, ko redz vajadzīgu. Žēl,   
ka oficiālajā gaŗo atklāšanas runu 
plūdos (visi stāv kājās) aizmirstas 
Dorai Svīkulei pasniegt krēslu. Brī-
žam sarakste ar Kastanjolas ciema 
vecāko Dr. Solari un viņa domnie-
kiem, ar otrā pusē - aiz okeana mī -
tošo profesoru Kārli Dzelzīti – mā -
cībspēku trīs universitātēs – neat-
paliek no Pietuka Krustiņa. Bet 
Kas    tanjolas ciema vecākajam tur- 
k lāt jāatbild arī otrajam fondam ar 
Miķeli Valteru. - Viņš lūdz, lai taču 
runā vienā balsī. Velti. Atliek tikai 
saprasties un sastrādāties, jo švei-
cieši uzskata par goda lietu just   
līdzi vajātajiem un brīvības cīnī-
tājiem. Kas   tanjola piemin jau vai rā-
kus citus brīvības alcējus, italiešus 
u.c. Rainis un Aspazija ir pierakstīti 
ar Naglini vārdu. 

Kādi projekti! Piemineklim jābūt 
augstākam pat par kalnu! Kastan-
jolieši grib daudzreiz zemāku, pie-
mērotu viņu ciema, ezeru un kalnu 
skaistajai videi. Rakstveidā izmēri 
tiek samazināti, tos aizvien pārzīmē 
Anglijā dzīvojošais tēlnieks Plāte. 
Bet mūzejam vajag dvēseli un, pro-

tams, arī darbu un zināšanas, par  
ko tik pašaizliedzīgi gādā Niklāva 
Strunkes Romā dzīvojošā atraitne 
Olga. Mūzejam noder arī Stokhol-
mā mītošā Jāņa Rituma tikpat lielā 
aizrautība Raiņa un Aspazijas pie-
mi  ņas jautājumā, kā arī viņa gan-
drīz neizsmeļamā materiālās puses 
kārtošana pat no «savas kabatas». 
Kāda vienreizīga sarakste šo abu 
pieminekļa un mūzeja iekārtotāju 
darbā un dzīvē! Ar humoru, ar sav-
starpēju saprašanos! Protams – ir 
tik daudz mums pazīstamu perso-

nību – Šveicē sūtnis Skrēbers, Vācijā 
Apkalns, literātūras kritiķis Rudzī-
tis, - tas prot sarunāties gan ar Val-
tera, gan Dzelzīša fondu.

Beigās ir uzcelts piemineklis, ie  kār-
tots mūzejs, viesu grāmata. Ir vie ta, 
kur sanākt un uzsildīt lat vie tību vi -
sām paaudzēm, kliķēm un šķirām. 
Un arī šveiciešiem ar visu šo jocīgo 
un kašķīgo latviešu burz mu un izrī-
cību tagad ir ienesīga tū  risma vieta. 
Grāmatā ir daudz vēr tīgu blakus ap -
rakstu. Dziesmu svēt ki Gotlandē, arī 
tā paša Rituma un Muchka vadībā. 

Tajos piedalās pianiste, Rituma no -
vērtētā Vita Matīsa un arī grib pie-
dalīties Kastanjolas darbā, tagad liela 
polītoloģe. Arī Zen  ta Mauriņa. Arī 
ne  pārtrauktā krievu acs, kas seko 
latviešu trim  das izdarībām! Bet tos 
uzmana šveicieši...

Grāmata Raiņa un Aspazijas    
pie miņai ir ļoti vērtīgs dokuments 
un ieskats trimdas latviešu dzīvē   
un sadzīvē. Vēlreiz paldies!

Anna Kļaviņš
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Līmeniski. 1. Pilsēta Ohaio pa -
valstī (ASV). 4. Viengadīgi lakst-
augi ar mīkstām lapām (nezāles). 
10. Sievietes vārds (nov.). 11. Prie-
žu meži. 12. Ieroču un municijas 
noliktava. 14. Vadakstes pieteka. 
15. Pirts paveids. 16. Tāds, kas 
pār  sniedz parastu platumu. 20. 
Žogmales. 21. Neviltota, nelie ku-
ļota. 24. Fizikālās terapijas spe-
ciāliste. 25. Sakniebt, sažņaugt. 

27. Naudas vienības Vatikānā. 29. 
Ierīces šķirošanai pēc rupjuma. 
30. Sena šķidruma mērvienība. 
34. Izniekot, sabojāt. 36. Stāvoklis 
šacha spēlē. 37. Trauks ar osu tē -
jas, kafijas dzeršanai. 38. Atska-
ņas, kuŗās vienādi ir tikai pat- 
s kaņi. 39. Bīstama vieta upē. 

Stateniski. 1. Auga jaunais dzi-
nums. 2. Armijas apakšvienība. 3. 
Viengadīgi labības augi. 5. Kalnu 

sistēma Italijā. 6. Pēc nopļaušanas 
ataugusi zāle. 7. Neliela ārija. 8. 
No viena ādas gabala darināti 
apavi. 9. Gaisa transporta uzņē-
mumi. 13. Sirdsdarbības trau cē-
jumi. 17. Tas, ko iegūst loterijā. 
18. Tāds, kam ir neliels platums. 
19. Gaismeklis. 22. Izsmalcinā-
tība, izkoptība. 23. Svinīgi skaņ-
darbi korim un orķestrim. 26. 
Viscietākais dārgakmens. 28. Me -
talla stieņu aizžogojums. 31. Put-
nu medību šķirnes suns. 32. Cie-
tais kurināmais. 33. Lokā izliekta 
dzelzs vai koka sloksne ar kopā 
sastiprinātiem galiem. 35. Grieķu 
alfabēta burts. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 11) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Vēlāk. 4. Pļava. 6. 
Atlanta. 7. Rakstīt. 8. Plekste. 10. 
Blaumanis. 13. Alabama. 15. Ara-
miss. 17. Gusļi. 19. Statisti. 20. 
Dru  viena. 21. Skara. 23. Garants. 
26. Klaušas. 29. Tarantuls. 30. 
Aipetri. 31. Apogejs. 32. Kariess. 
33. Elama. 34. Apašs. 

Stateniski. 1. Vakanta. 2. Ka  tal-
pa. 3. Kazemāts. 4. Paprika. 5. 
Als viķi. 7. Rumba. 9. Engrs. 11. 
Kan tilēna. 12. Karavelas. 14. Lie-
tuva. 16. Spānija. 17. Gliks. 18. 
Indra. 22. Arenskis. 23. Grīva. 24. 
Recepte. 25. Statika. 26. Kallasa. 
27. Šerbets. 28. Skals.       

Sestdien, 27. martā, pulksten 
20.30 – 21.30 (pēc Latvijas laika) 
visās Zemeslodes malās notiks 
Pasaules Dabas fonda (WWF) 
rīkotā akcija „Zemes stunda”, 
ku   ŗas laikā iedzīvotāji un uzņē-
mumi ir aicināti uz vienu stun  -
du izslēgt apgaismojumu. Akci  -
jas mērķis ir paust atbalstu gud-
ras klimata polītikas veidošanai 
un videi draudzīgas enerģijas iz -
mantošanai, kā arī rosināt do  -
mas par elektroenerģijas taupī-
šanu ikdienā. 

Pirmo reizi Zemes stunda 
notika Sidnejā 2007. gada 31. 
martā, kad to rīkoja Pasaules 
Dabas fonda Austrālijas nodaļa, 
apkārtējās vides aktīvistu grupa 
un laikraksts Sydney Morning 
Herald . Šīs Zemes stundas laikā, 
piedaloties 2,2 miljoniem cilvē-
ku, elektroenerģijas patēriņš Sid-
nejā samazinājies līdz 10,2 %. 

Nākamajā - 2008. gadā Zemes 
stunda no vienas pilsētas rīkotas 
akcijas izvērtās par globālu ilgt-
spē  jīgu kustību, tajā piedalījās jau 
50 miljoni cilvēku visā pasaulē. 
Piemēram, Latvijā elektro ener ģi-
jas patēriņš samazinājās par 4 %. 

Taču 2009. gadā Zemes stunda 

Zemes stunda visā pasaulē
bija līdz šim visplašākā akcija 
vides aizsardzības jomā, kuŗā 
piedalījās vairāk nekā 3900 pil-
sētas 88 pasaules valstīs. Par pla-
nētu Zeme nodotās balsis tika 
no   dotas tālāk - tobrīd notiekošā 
Kopenhāgenas klimata apsprie-
des dalībniekiem. Kopā ar pa -
saules lielākajām pilsētām Sid-
neju, Losandželosu, Lasvegām, 
Toronto, Londonu, Romu, Ma    s- 
 kavu, Oslo, Stambulu, Kopen hā-
genu, Varšavu, Mehiko, Lisabo-
nu, Dubaju, Singapūru un citām 
akcijā piedalījās arī Latvijas pil-
sētas - Rīga, Ventspils, Jelgava, 
Jēkabpils, Dobele, Saldus, Aiz-
kraukle, Limbaži, Valka, Cēsis, 
Bauska, Preiļi un citas. Rīgā tika 
izslēgts kultūrvēsturisko objek  - 
tu - Brīvības pieminekļa, Meln-
gal vju nama, Latvijas Nacionālās 
operas, Zaķusalas televīzijas tor-
ņa, Dzelzceļa tilta, Rīgas domes, 
Rīgas pils un citu ēku ārējais ap -
gaismojums. Akciju Latvijā at -
bals tīja arī Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers. Pirmo reizi 
kopš 1995. gada Zemes stundas 
laikā tika izslēgts Latvijas prezi-
denta darbavietas - Rīgas pils 
Svē  tā gara torņa un Trīs zvaigž  -
ņu torņa apgaismojums! 

2010. gada 27. martā pulks  -
ten 20.30 – 21.30 (pēc Latvijas 
laika) Zemes stundas akcijai gai-
dāma vēl lielāka planētas iedzī-
votāju atsaucība. Pasaules dabas 
fonda rīkotajā akcijā plānots 
iesaistīt vienu miljardu cilvēku 
visā pasaulē. Uzņēmumi, pa  šval-
dības un ikviens cilvēks tajā lai  -
kā aicināts izslēgt apgaismojumu   
uz vienu stundu, lai sniegtu at -
balstu aktīvai rīcībai pret kli  - 
mata pārmaiņām. Tas ir simbo-
lisks pasākums, kas ikvienam 

pasaules iedzīvotājam dod iespē -
ju uzskatāmi parādīt valstu vadī-
tājiem savu nostāju jautājumā 
par globālu un tālredzīgu lēmu-
mu un stingras klimata polītikas 
nepieciešamību. Tas turklāt ir arī 
lielākais klimata tematam veltī-
tais pasākums, kāds jebkad noti-
cis. Zemeslodes civīlizācija uz 
vie  nu stundu vienosies, lai pie-
pra sītu izlēmīgu rīcību un lēmu-
mu pieņemšanu klimata problē-
mu risināšanā. 

Akcijā „Zemes stunda” oficiāli 
dalību ir apstiprinājušas arī Lat-
vijas pašvaldības (www.pdf.lv ) – 
Ventspils un Jelgava, kā arī Kul-
dīgas, Aglonas, Rundāles, Kārsa-
vas, Amatas, Tukuma, Krāslavas, 
Apes, Baldones, Jaunpiebalgas, 
Ve  cumnieku, Aizkraukles, Rau-
nas, Baltinavas, Skrīveŗu, Valkas, 
Ilūkstes, Iecavas, Mālpils, Liel vār-
des, Saulkrastu, Balvu novads. 
Attiecīgo domju vadība aicina 
uzņēmējus un veikalu vadītājus 
izslēgt ēku,  izkārtņu, skatlogu  
un restorānu apgaismojumu uz 
vienu stundu, tādējādi atbalstot 
Zemes stundu, kā arī aicina res-
to rānu un kafejnīcu īpašniekus 
būt radošiem un, piemēram,       
uz vienu stundu sarīkot saviem 
klien  tiem vakariņas sveču gais-
mā. Arī vairāki restorāni un ka -
fejnīcas Rīgā gatavojas sveču 
gais  mā uzņemt Zemes stundas 
dalībniekus un viesus. 

Ikviens aktīvs Latvijas iedzī vo-
tājs var kļūt par Zemes stundas 
sekotāju kādā no sociālajiem tī -
mekļa portāliem – Twitter.com/
PDF_Latvija un Sekoman.lv/
Zemes_stunda. 

 Ikviens var piedalīties Zemes 
stundas akcijā 27. martā! 

Teksts un foto Valija Berkina

Aizkraukles novada pašvaldības delegācija devās uz Epšteinu 
Vā cijā piedalīties starptautiskā mežģiņu izstādē un parādīt mežģiņu 
kollekciju no Aizkraukles vēstures un mākslas mūzeja fondiem. Kollek-
cija pirms tam eksponēta Ungārijā, Kiškunhalašas mežģiņu mūzejā.

Dobelē strādā Zviedrijas Udevallas Pieaugušo izglītības iestādes 
un universitātes West studenti. Viņi izglīto Dobeles novada sociālo lietu 
pārvaldes un tās struktūrvienību vadošo personālu.

Lai pārrunātu sagatavotību iespējamiem plūdiem Cēsu novadā, 
pašvaldības atbildīgie speciālisti tikās ar valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta un citu institūciju atbildīgajiem darbiniekiem. 
Pašvaldības policija plūdu apdraudētajās privātmājās organizēs 
palīdzību iedzīvotājiem un rūpēsies par īpašumu aizsardzību. Cēsis 
apdraud Gauja — pie tilta uz upes veidojas ledus sanesumi.

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā atvērta aprūpes nodaļa ar 
desmit gultas vietām, kuŗās uzņems tikai Smiltenes novada iedzīvotā-
jus, jo tās financē Smiltenes novada dome. Aprūpes nodaļa iekārtota 
bijušās chirurģijas nodaļas telpās, kur veikts kosmētiskais remonts. 

Pēc vācu partneŗu neizdarības iestrēdzis Ventspils termo elek-
trocentrāles būvniecības projekts. Mata galā karājas arī 34,6 miljoni 
eiro, ko šim nolūkam piešķīris ES Kohēzijas fonds. Ja atlikušajās marta 
dienās uzņēmumu Stadtwerke Flensburg GmbH neizdosies nomainīt 
pret citu partneri, lēta siltuma un elektrības vietā Ventspils uz kakla 
dabūs ilgu un dārgu tiesvedību.

Valmieras kultūras centrā notiks mazo vokālistu konkurss “Cālis 
2010”, kuŗā piedalīsies bērni līdz piecu gadu vecumam. Viņi dziedās 
divas dziesmas pēc brīvas izvēles.

Raiskuma parkā saulītē sildās ezis, turpat blakus uz celma nolikts 
viņa ābols – viss no sniega. Bērni mākslinieka Eināra Viļņa vadībā 
veidoja gan pili, gan arkas, kuŗām var līst cauri, gan slidkalniņu.

Jēkabpils pilsētu un Jēkabpils, Krustpils, Salas novadu apmeklēja 
iekšlietu ministre Linda Mūrniece, Valsts policijas priekšnieks ģenerā  -
lis Valdis Voins un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 
priekšnieks ģenerālis Ainars Pencis, lai pārliecinātos, ka tur viss ir no -
pietni sagatavots iespējamiem plūdiem. 

Vārkavas novada 24 bērni no daudzbērnu ģimenēm ar Andreja 
Eglīša Latviešu nacionālā fonda (AELNF) Stokholmā financiālu atbal-
stu šogad saņem brīvpusdienas. Ar fonda atbalstu kopumā 150 bēr-
niem Latvijā ir iespēja skolā paēst siltas pusdienas. Uz Stokholmu 
aizceļojusi vecāku pateicības vēstule un Rimicānu pirmsskolas izglītības 
iestādes bērnu zīmējumi — pateicība fondam. 

Sutru pamatskola Līvānu novadā saņēmusi dāvinājumu no 
Saeimas deputāta Jāņa Klauža un viņa dēla Mārtiņa Klauža — 18 pāŗus 
jaunu, siltu un izturīgu ziemas zābaku. 

Jēkabpils un Krustpils Romas katoļu draudzi apmeklēja Vatikāna 
vēstnieks, apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs archibīskaps Luidži 
Bonaci. „Mani ielūdza piedalīties Jelgavas diecēzes priesteŗu konferen  -
cē Jēkabpilī, lai runātu par priesteŗu dzīves atjaunotnes uzdevumiem,  
jo 2009. un 2010. gadu pāvests Benedikts XVI ir pasludinājis par 
priesteŗu gadu,” savas vizītes mērķi raksturoja L. Bonaci.

Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas civīlās aizsardzības komi-
sijas kopīgā sēdē nolēma lūgt Ministru prezidentu Valdi Dombrov-       
ski izsludināt ārkārtējo situāciju Rāznas plūdu apdraudētajā territorijā. 
Ja pēc Rāznas ezera līmeņa straujas celšanās palu ūdeņu straumes 
pārraus Spruktu spēkstacijas kaskādes dambjus, Rēzeknes upe var 
applūdināt ievērojamu daļu Rēzeknes pilsētas territorijas, Rāznai tu -
vākos pagastus un pat noslaucīt Rikavas pagastu upes lejtecē. 

Preiļu galvenās bibliotēkas bērnu literātūras nodaļā apskatāma 
izstāde «Kalendāru pasaule», kas veltīta 420 gadiem, kopš 1590. gadā 
iznācis pirmais Latvijā iespiestais kalendārs, un 445 gadiem, kopš 1565. 
gadā iznācis pirmais kalendārs vācu valodā, kas saglabājies līdz mūsu 
dienām. Bībele un kalendārs savulaik bija vienīgās grāmatas gandrīz   
vai katrā mājā. 

Pededzes robežkontroles punktā robežsargi aizturēja automa  -
šīnu Ford Econoline ar Krievijas akcīzes markas kontrabandas cigare-
tēm - 10 000 cigaretes Ļeņingrad un 19 960 cigaretes More aptuveni 
1200 latu vērtībā. Smēķi bija paslēpti automašīnas sānos un zem jumta 
apšuvuma. 

Liepājas novadā tiks rīkotas vecākus izglītojošas nodarbības. So -
ciālā paidagoģe Inese Jēkabsone dažādos novados veidos atbalsta gru  -
pu vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu. Plānotas 10 no -
darbības, kas būs bez maksas.

Skolēnu interešu kluba „Vaduguns” jauno pūtēju orķestris snie  -
dza koncertu Liepājas Pēteŗtirgū. Jautrās melodijas un jauno cilvēku 
līksmā mūzicēšana lika atplaukt priecīgam smaidam gan pārdevēju, 
gan pircēju sejās. 

Liepājas Kultūras pārvalde sakopojusi informāciju par šovasar 
gaidāmajiem kultūras sarīkojumiem Liepājā, secina, ka norises būs 
pietiekami daudzveidīgas un uzrunās dažādas interešu grupas, turklāt 
sarīkojumu plānu aizvien papildina privāto producentu piedāvājums.

Spītējot cenzūras pūliņiem, pirmizrādi arī Liepājā piedzīvoja 
skandalozā režisora un producenta Jāņa Vingra filma “Pēdējais Lāč plēsis”. 
To bija iespējams noskatīties viesnīcas Promenade Hotel Hika spīķerī. 

Aptuveni divus mēnešus pēc ugunsgrēka klubā Fontaine Palace 
durvis vēris ātrās ēdināšanas restorāns DeliSnack. Liepājniekiem un 
pilsētas viesiem atkal ir iespēja baudīt hamburgerus, picas, frī kartu-
peļus, ķīniešu un meksikāņu ēdienus.

Šā gada divos mēnešos laulājamo reģistrēts par sešiem pāŗiem 
mazāk nekā 2009. gada janvārī un februārī. Savukārt šogad reģistrēto 
jaundzimušo skaits ir par pieciem lielāks nekā pirms gada.

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

Zemes stundas simbols
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 Turpinās fragments no autora 
drauga Arnolda vēstules:

„Par lāģeri nav daudz ko stās-
tīt. Sākumā strādājām dzelzceļa 
būvdarbos, pēc tam pie gatera, 
klajā laukā, spalgā salā. No bada 
piepampām kā bumbas, no acīm 
tikai šauras spraugas. Naktis 
negulētas, kaujoties ar blakšu 
miriādēm. Vārīto ūdeni (kipe-
tonu) varēja dabūt, cik uz  iet, un 
tā, lai dabūtu kaut ko iekšā, tas 
tika arī dzerts. 

 Tad, paldies Dievam, vienā 
jaukā dienā saslimu ar ļoti augstu 
temperatūru un dūrieniem krū-
tīs, nevarēju lāgā paelpot. Tad, 
ziemas salā, kravas kastē mani 
nogādāja celtniecības centrālajā 
slimnīcā Vaņino. Tur satiku lat-
viešu ārstu, rentgenologu Vilhel-
mu Vanagu, kas bija tāds pats 
ieslodzītais. Tā nu mans tālākais 
ceļš turpinājās lazaretē, un pēc 
izārstēšanās paliku turpat strādāt 
par feld šeri. Ēšana uzlabojās. Pēc 
pa   rastā ēdiena, darbinieki varēja 
pasūtīt t. s. “bitočku” - sojas sace-
pumu ar nedaudz eļlas. Tas bija 
liels atbalsts. 

 Tad nāca tā saucamā filtrācija. 
Mēs, leģionāri, skaitījāmies spe-
ciālais kontingents (s.k.), atšķirībā 
no ieslodzītajiem kri mi  nā  listiem 
(z.k.). Pēc filtrācijas nāca 
brīvlaišana bez izbrauk šanas 
tiesībām, protams, ne jau visiem. 
Tiku brīvē, bet strādāju uz brīva 
līguma par feldšeri turpat. 

 Tad 1946. gada oktobrī sākās 
atpakaļceļš uz dzimteni. Mani 
nozīmēja par ešalona medicī-
nisko „načaļņiku”, un manā rīcī-
bā nodeva divus mazos lopu 
vāģīšus. Vienā ierīkoju ambu-
lanci, otrā mazu „slimnīciņu” ar 
lāvām. Nu tā aidā - atpakaļ uz 
LPSR, sarkano mūdžu pār ņemto 
dzimteni! 

 Atkal ceļā pagāja vairākas ne -
dēļas. Mūs izdzina cauri visai 
Latvijai līdz Liepājai. Tiec nu 
atpakaļ uz Vidzemi, Latgali, 

Medicīnas  studenta  stāsts
(Nobeigums, sākumu skat. 
Laika 7. numurā)

Zem  gali, kur nu kuŗam jātiek. 
Puišiem bija kabatas tukšas, bet 
transports maksā. Man bija 
iekrājies 2000 rubļu. Atstāju sev 
ceļa naudu līdz Rīgai, pārējo 
sadalīju zēniem, kas dzīvoja 
vistālāk, lai vismaz daļu ceļa 
varētu nobraukt. Kā zini, visa 
mana ģimene bija projām, bet 
Rīgā bija palicis brālēns, kas tad 
mani dabūja uz strīpas. 

 Uzzināju, ka Cēsīs strādā mūsu 
kursa biedrene Izolde Tēberga 
(mirusi 2008.g. P.Dz.), devos pie 
viņas. Cēsu slimnīcas direktors 
toreiz bija ķirurgs dr. Siļķe. Mani 
uzņēma atplēstām rokām, jo bija 
liels ārstu un medicīnas perso-
nāla trūkums, un tā nu es no 
1947. g. 1. janvāŗa sāku strādāt 
par ārsta vietnieku. (Noldis savā 
vēstulē nepiemin, ka viņa lūgums 
studijas atjaunot tika noraidīts, 
bet to viņš man pateica personi-
ski. P.Dz.). Uzticība bija neizmē-
rojama, un, paldies Dievam, to 
nepievīlu. Sākumā strādāju pie 
Izoldes iekšķīgo slimību nodaļā, 
kur viņa bija vadītāja. Pēc tam 
gi  naikoloģijā, ķirurģijā utt., res-
pektīvi izgāju cauri visam. Da  žus 
mēnešus arī dabūju šīs nodaļas 
vadīt, jo vadītāji tajā reizē bija t.s. 
kvalifikācijas cel šanas kursos 
Kurzemē. Dabūju pēc sirds pati-
kas paoperēties. Lielajās operāci-
jās, protams, tikai asistēju. Cēsīs 
man lauku medicīniskai apkalpo-
šanai ielika īstu mugurkaulu. Uz 
laukiem taču jābūt lietas kursā 
par visu. 

 Cēsis manā dzīvē arī notika 
kardināla pārmaiņa: iepazinos ar 
Lidiju un uz karstām pēdām 
apprecējāmies. Pietika klimst pa 
pasauli vienam, jo visi mani 
piederīgie bija “pāri dīķim”. 

 Tālākais ceļš veidojās šādi: 
pienāca smagas sūdzības par Cē -
su rajona Lizuma ambulances 
ārsti. Tā tika atlaista, un viņas 
vietā, kā “ lauku mediķa darbam 
nobriedušu” ielika mani. Nekas 
man nebija pretim, jo bija gai-
dāms ģimenes pieaugums un 
domāju, ka bērnam un mātei uz 
laukiem būs labāka dzīvošana 
nekā pilsētā. 

 Nebiju kļudījies, taču iebraucu 
Lizumā drausmīgā laikā, jo bija 
1949. gada marta izvešanas. 
Mana ambulance bija turpat 100 
metrus no stacijas. Uz sliedēm 
stāvēja ešalons ar aizrestotiem 
vagoniem, jau daļēji pielādēts ar 
nelaimīgajiem. Re  dzē  ju skolotāju 
institūta meite nītes skolas kleiti-
ņās, paņemtas no skolas sola. 
Vešana vēl turpi nājās, mašīnās 
tika vesti veci, guloši cilvēki, mazi 
bērni, pat zīdaiņi. Vēl tagad mani 
pārņem šausmas, kad visu to 
atceros. 

 Nedaudz vēlāk, 25. maijā, 
Cēsu dzemdību nodaļā piedzima 
Rasmiņa. Tas bija laiks, kad sāka 
dibināties kolhozi. Man darba 
bija ļoti daudz, tiku saņemts kā 
slavenais Cēsu dakteris. Daudzi 
mani pazina no laika, kad bija 
ārstējušies pie manis slimnīcā, 
viens otrs arī operēts. Man bija 
padots tikai Lizums, bet pacienti 
brauca no visas apkārtnes – no 
Druvienas, Tirzas, Sinoles, Māl-
muižas, pat Rankas. Neiznāca 
lai  ka pat „dra   pītei”. Neesmu ne -
kad smē ķējis, kādreiz tikai ākstī-
damies. 

 Nekas jau nav mūžīgs. Sa -
plēsos ar ciema padomes priekš-
sēdētāju komunisteni, un Li  zums 
bija jāatstāj. Tad Lejas cciema 
slimnīca bija palikusi bez ārsta. 
Tā bija neliela, ar 30 vispārējām 
un 5 dzemdību gul tām. Tagadējais 
profesors La  zovskis toreiz bija 
Gulbenes rajona galvenais ārsts 
un nozī mēja mani. Nostrādāju 
tur pusgadu, tad aizgāju par 
Rankas ambulances vadītāju. Tā 
kā Ran  ka ir Lizumam kaimiņos, 
tad saindētās bultas skāra mani 
arī tur. Izturēju trīs gadus, tad 
pametu rajonu un aizgāju uz 
Limbažu rajonu, tālu prom no 
riebekles. 

Sākumā vienu gadu nostrādā ju 
par Ainažu ambulances vadī tāju. 
Tas bija skaists laiks, taču, kad 
atnāca pastāvīgā ārste, mani 
pārcēla tieši uz Limbažiem, kur 
aprūpēju skolniekus profesionāli 
techniskā skolā. 

 1979. gada oktobrī piedzīvoju 
smagu zaudējumu: vienā naktī, 

vakarā pilnīgi vesela būdama, 
nomira Lidija. Apglabājām viņu 
Valmierā, viņas dzimtajā pilsē tā. 

 1980. gadā aizgāju pensijā, bet 
turpināju strādāt Ozolmuižas 
lauksaimniecības skolā. Gan ne -
va  rēju izturēt jauniešu izlai dību 
tur vairāk nekā 3 gadus, pametu 
nervu dēļ. Nevar jau visu to 
aprakstīt. 

 Aizmirsu pateikt, ka 1980. 
gadā apprecējos ar Ņinu, ko 
pazinu jau no Lizuma laikiem. 
Ņina sirsnīgi sveicina Ridu un 
Tevi. Visu daiļu - Noldis” 

 Pārlasot šo vēstuli domāju, ka 
pēc atgriešanās no gūsta Noldim 
tiešām nav gājis slikti. Arī bez 
oficiālā diploma, viņš ir strādājis 
par ārstu un acīmredzot bijis labi 
ieredzēts. Vēstules pēdējā daļa 
vairs neizklausījās tik labi: kāpēc 
viņš, būdams ārsta vietas izpil-
dītājs un vēl salīdzinot jauns, ti -
cis pārcelts par feldšeri mazā 
sko    lā? Taču, kas var noskaidrot 
padomju iekārtas untumus? - tā 
nu vairāk par to nedomāju. 

 Neilgi pēc šīs vēstules saņem-
šanas, apciemoju Noldi. Abi ar 
Ņinu viņi dzīvoja uz laukiem pie 
Ozolmuižas, dalija lauku māju ar 
otru ģimeni, un sav starpējās at -
tiecības nelikās tās labākās. Tāpat 
labas attiecības Noldim nebija ar 
savu meitu Rasmu, par ko viņš 
negribēja neko stāstīt. Noldis 
dzī         voja diez  gan nožēlo jamos ap  -
stākļos, kas gan Latvijā nebija 
ne    kas neparasts. 

Turpmākajos gados centos vi -
ņam palīdzēt, cik vien spēju. 
Daudz sarakstījāmies, daudz pa -
ci   ņas tika sūtītas, arī nauda. 
Nolda vestules bija optimistiskas, 
taču likās, ka viņa spēki sabrūk. 
Dakteri nesakot diagnozi. 

 Tanī laikā arī Ņina pazuda no 
viņa dzīves, cik atceros, nomira 
pēkšņi, tāpat kā pirmā sieva Li -
dija. Tāču atgriezās un sāka dzī-
vot kopā ar viņu meita Rasma 
ar savām divām mei tenītēm. 
Vēstu les no tā laika ir sagla-
bājušās. Noldis ir ļoti prie cīgs, 
ka domstarpibas ir likvi dējušās, 
meita ir atgriezusies un viņu 
kopj. Tāpat viņš bija priecīgs 

par mazmeitām, kas bija pad-
smitnieces. 

 Taču viņa slimība progresēja, 
un 1999. gada rudenī Noldis 
aizgāja. Diagnoze: aknu ciroze. 

 Gandrīz vienmēr cēlonis šai 
slimībai ir alkoholisms. Latvijā 
tas nav komunistu izgudrojums, 
tā ir bijusi problēma jau gadu 
gadiem un ir problēma arī tagad, 
kad šo rakstu. Nav gan no -
liedzams, ka padomju laikā alko-
hola lietošana bija vairāk izplatīta 
kā jebkad. Vienmēr atcerēšos, ka 
drīzi vien pēc Sarkanarmijas 
ienākšanas Rīgā stratēģiskās vie-
tās radās veikali, kur alkoholu 
pārdeva 24 stundas dienā. Pārējie 
veikali bija tukši, citu neko par 
naudu neva rēja dabūt.

Prātā nāk pirmais gads me -
dicīnas fakultātē. Tajā laikā bija 
likums, ka visiem jaunajiem ārs-
tiem pēc diploma iegūšanas jāiet 
praktizēt uz laukiem. Šis likums 
tika ievests Ulmaņa lai kā, un 
komunisti to neatcēla. Atceros, 
ka farmakoloģijas profesors Vē -
gers mums, jaunajiem studen-
tiem, teica: „kollēgas, kad jūs 
sāksiet praktizēt laukos, jūs ielūgs 
uz visādām godībām, kristībām, 
kā  zām, iesvētībām, bērēm. Jums 
būs jāsadzeŗ ar pagasta vecāko, 
skrīveri, policijas priekšnieku un 
mācītāju,. Sakiet, ka jums ir kuņ-
ģa čūla un ka jūs nevarat dzert., 
citādi jūs viegli varat palikt par 
alko h o liķiem!" Pravietiski vārdi. 
Esmu pārliecināts, ka tieši tas 
notika ar manu draugu. Kad viņu 
satiku, nekāda dzeršana nenoti-
ka, iedzērām tikai pāris glāzītes 
„uz tikšanos”. Taču viņš atzina, 
ka savā laikā gan „esot tīri labi 
drapēts”. Domāju, ka tas bija ie -
mesls, kāpēc pēc brīvības at  gū-
šanas viņu nevarēju atrast, tāpat 
izskaidrojumu gūst viņa nesapra-
šanās ar Rasmu un deg ra   dēšana 
no palīgārsta par ma  zas lauku 
skolas feldšeri. 

 Viss teiktais šinī rakstā ir patie-
sība, izņemot cilvēku vārdus. Cik 
zinu, Nolda meita, mazmeitas un 
viņu ģimenes vēl Latvijā dzīvo, 
tāpat kā viņa brāļa un māsas 
ģimenes ārzemēs. 

Dienvidfloridas latviešu bied-
  rības (DFLB) janvāŗa saietā 
Fortlauderdeilā  Latvijas goda 
konsuls Floridā Barijs Movels 
stāstīja par līdz šim paveikto 
un nākotnes iecerēm. Ir sagā-
dātas stipendijas trīs latviešu 
jaunietēm studijām Floridas 
starptautiskajā universitātē. 
Viņas spēlē arī basketbolu uni-
versitātes vienībā.  B. Movels 
iz   skaidroja iespējas saņemt sti-
pendijas maģistrātūras studi-

Tikšanās ar Latvijas goda konsulu Floridā Bariju Movelu
jām. Viņš pastāstīja  par centie-
niem sagādāt bruņuvestes Lat-
vijas policistiem un par Floridas 
pavalsts un Latvijas makšķer-
nieku biedrību sadarbību. 

B. Movels pateicās par uzaici-
nājumu viesoties pie latviešiem, 
pašmācības ceļā viņš mācās arī 
latviešu valodu. 

Pēc referāta sanāksmes dalīb-
nieki runāja par problēmām 
Latvijā un nākamām Saeimas 
vēlēšanām. 

DFLB dibināta 1962. gadā un 
kopš tā laika bijusi aktīva, lai 
saglabātu latviešu sabiedrību. 
Notikuši daudz kultūras sarīko-
jumu. Biedrībai bija arī savs 
īpašums, taču laika gaitā un 
vietējās pašvaldības likto šķēr-
šļu dēļ šis īpašums bija jālikvi-
dē. Iegūtos līdzekļus biedrība 
izmanto, lai ik gadu atbalstītu 
Daugavas Vanagu organizāciju, 
Amerikas latviešu apvienību, 
Gaŗezeru, PBLA,  Vītolu fondu,  

Zvannieku bērnunamu, jauno 
māmiņu patversmi ,,Pakāpieni”; 
uz Latvijas mazpilsētu un lauku 
bibliotēkām nosūtītas daudzas 
grāmatu kastes, palīdzēts arī 
biedrības biedriem,  ziedoti 
līdzekļi daudziem citiem labda-
rības mērķiem.

DFLB ir Floridas pavalstī 
reģistrēta bezpeļņas organizācija 
un tās mērķis ir darboties, veici-
not visu latvisko šeit un Latvijā. 

Vislielāko pateicību pelnījis 

ilggadējais biedrības valdes 
priekš  sēdis Ludis Bērziņš,  
priekšsēža vietnieks Arvīds 
Bren   de,  rūpīgā sekretāre un 
kasiere Dzidra Brende, kā arī 
daudzi citi.  

Tautieši, kuŗi dzīvo Dien vid-
floridā, sirsnīgi aicināti kļūt par 
biedrības biedriem. Mūsu saietos 
vienmēr notiek referāti vai 
priekšlasījumi, kā arī pārrunas 
par notikumiem Latvijā un ASV.

 Gunārs Ozols

Paulis Dzintars
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Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Oļģertu Cakaru, sekretāri Rutu 
Priedkalni-Zirni. Biedrzine Ine    -
se Stokes ziņoja, ka ieradušies 
38 biedri un gada sapulce ir 
likumīga.

 Armands Birkens  pastāstīja 
par biedrības darbību, piebils-
tot, ka patlaban svarīgākais 
darbs ir nama pārdošana. Viņš 
pateicās valdei un amatperso-
nām par teicamo sadarbību, cil-
dināja ilggadējo biedrības dar-
binieci Veru Riekstiņu, kas 
biedrībā strādā kopš 1950. gada, 
pasniedza viņai puķes, paziņoja, 
ka viņai piešķirts ČLB goda 
biedres nosaukums un novēlēja 
labu veselību un Dieva palīgu 
nākotnē. 

Biedrzine I. Stokes ziņoja, ka 
biedrībā ir 183 biedri, kuŗi 
samaksājuši biedru naudu. Bied-
 rības kasiere Mārīte Plūme 
ziņoja, ka 2009. gadā ieņemts 
$13 490, izdots $13 986; kasē ir 
$10 510 atlikums. Biedrības 
nama kases pārskats rāda, ka 
2009. gadā ieņemts $33 845, 
izdots $38 017, atlikums kasē –  
$34 684.

Nama pārvaldnieks Ilmārs 
Erkmanis ziņoja, ka nams ir 
labā stāvoklī, esam taupīgi,  jo 

bijis maz īrnieku, telpas atstājis 
ir  bijušās kreditbiedrības telpu 
īrētājs. Telpas izīrē tikai zinā-
miem cilvēkiem, jo izīrēt telpas 
lielākiem sarīkojumiem pilsētas 
valde neatļauj. 

Bibliotēkas vadītājs Leo Trin-
kūns ziņoja, ka pagājušā gadā 
uz Latviju nosūtītas 1027 grā-
matas un 171 periodiskais izde-
vums. Uz Misiņa bibliotēku no -
sūtīta daļa no veclatviešu krāju-
miem iegūto grāmatu un bro-
šūru, kādu bibliotēkai nebija. 
Palīgi, kuŗi grāmatas šķiroja un 
sūtīja, kā arī Māris Preiss par 
ziedojumu pelnījis sirsnīgu  pa -
teicību. 

Māras Erkmanes fonda priekš-
  sēdis Armands Birkens pavēstī-
ja, ka no fonda līdzekļiem atbals-
tīja  Armanda Ābola koncertu; 
atlikums  2010. gada 1. janvārī ir  
$12 967.

Kultūras nodaļas vadītāja Dace 
Ķezbere ziņoja, ka bijis A. Ābola 
un  trīs Lat vijas tenoru koncerts, 
Liepājas teātŗa izrāde „Viss par 
vīriešiem“, prof. Rasmas Šildes-
Kārkliņas referāts par polītisko 
stāvokli Latvijā un Miķeļa tir-
gus.         

Revīzijas komitejas ziņojumu 
nolasīja Paulis Duks. Revīzijas 

komisija pārbaudījusi ČLB kasi, 
ČLB nama kasi, Māras Erkmanes 
fonda grāmatas, nodokļu aprē-
ķinus, protokolu un biedrzines 
grāmatas. Visi ieraksti saskan ar 
dokumentiem. P. Duks aicināja 
pateikties kasierei par rūpīgo 
darbu.

Jānis Vilciņš pastāstīja, ka 
pārdodamo biedrības namu 
apskatījušas vairāku reliģisku 
organizāciju pārstāvji, bet vi -
ņiem zudusi interese, jo pie na -
ma nav auto novietošanas lau-
kuma.  Kāds uzņēmējs piedāvājis 
$575 000 un $625 000,  taču šī 
summa ir pārāk zema. Nama 
tagadējā pārdošanas cena ir  
$950 000.

Sapulcē pieņēma 2010. gada 
Čikāgas latviešu biedrības bu -
džetu –$12 700 un  Čikāgas lat-
viešu nama budžetu – $33 650.

Nominācijas komisijas pār-
stāve R.Priedkalne-Zirne no -
sau  ca kandidātu vārdus biedrī-
bas valdei. Ar aklamāciju par 
biedrības priekšsēdi ievēlēja 
Armandu Birkenu; priekšsēža 
palīgu – Ilmārs Erkmanis; val-
des sekretāri – Ruta Priedkalne-
Zirne; kultūras nozares vadītāju 
– Dana Šaltāne, viņas palīdzi  – 
Vija Čunčule; kasieri – Mārīte 

Plūme; biedrzini – Dace Ķez-
bere, viņas palīgu – Mārtiņš 
Daiga; saimniecības nozares va -
dītāju – Māra Kīna, palīgu – 
Arnolds Freimanis; informāci-
jas nozares vadītāju – Daina 
Jauntirāne, viņas palīdzi – Beni-
ta Plūme. 

Revīzijas komitejā ar aklamā-
ciju ievēlēja Paulu Duku, Dainu 
Albertiņu un Jāni Sedliņu. Par 
biedrības direktoriem ar akla-
māciju ievēlēja Aivaru Osi, 
Oļģertu Cakaru, Viju Reinfeldi, 
Māru Juntirāni-Smiti un Māri 
Preisu; par uzticības personu – 

S. Rutenberga ziņoja, ka pa -
gājušajā  gadā biedrība rīkoja  
Draudzīgā aicinājuma atceri 25. 
janvārī, vieslektore bija Astrīde 
Stahnke. Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres sarīkojumā 14. 
novembrī svētku runu teica 
Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeja pārstrāve Lelde Frei-
mane, koncertēja vijolnieks Pē -
teris Briedis un pianiste Eliza-
bete Demio.  Par tradiciju  kļu-
vusi  ziedu nolikšanu pie Latvijas 
karoga Latviešu kultūras dārzā  
18. novembrī. Mūzikālā vakarā  
„Laternu stundā” 20. jūnijā 
piedalījās RaimondaVazdika, 
Ieva Pļavniece un Ilze Grunte, 
26. septembrī aktieŗi no Latvijas 
izrādīja lugu  „Viss par vīrie-
šiem”; Klīvlandes latviešiem 
bija iespēja iepazīties ar Latvijas 
tirdzniecības kameras ASV 
dibinātāju un valdes priekšsēdi 
Gustavu Plato.

 Pagājušā gadā KLB piešķīra 
stipendijas jauniešiem, kuŗi 
devās uz Gaŗezera nometni un 
skolām. Atbalstīja  bērnu svēt-
kus,  skautu un gaidu vienības, 
Apvienotās draudzes skolu. Tā -
pat kā iepriekšējos  gadus zie-
doja līdzekļus Klīvlandes lat-
viešu golfa klubam, Amerikas 
baltiešu brīvības līgai (Baltic 
American Freedom League), 
Komūnistu upuŗu piemineklim 
Vašingtonā un Kārļa Ulmaņa 
piemiņas plāksnes izveidošanai 
un novietošanai Turkmenistānā.  
Ar Amerikas latviešu apvienības 
starpniecību ik gadu atbalsta 
trūcīgu ģimeņu studentus Lat-
vijā. Tāpat kā iepriekšējos gados  
biedrības budžetā bija paredzēta 
summa Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzejam. Rēgulāri sūta 
grāmatas skolām  un bibliotēkām 

Latvijā.  O. Kubuliņš ziņoja, ka  
šogad aizūtītas 567 grāmatas, 
piecu gadu laikā apmēram 2000.  
Ar biedrības financiālo atbalstu 
Latvijas 50 gadu okupācijas mū -
zejs izdeva Juŗa  Jankoviča  Sibi-
rijas dienasgrāmatu „Skorpio  na 
slazdā”. 

Biedrības priekšniece bijusi 
latviešu pārstāve  Lietuvas  un 
Igaunijas valsts svētkos, kā arī 
galvenā sakaru persona ar 
amerikāņu polītiķiem, īpaši se -
nā  toru Džordžu Voinoviču, ko 
Latvijas valdība apbalvoja ar 
Trīs Zvaigžņu ordeni  par darbu 
Baltijas valstu labā. 

S. Rutenberga pateicās bied-
rības atbalstītājiem par dāsna-
jiem ziedojumiem un par sadar-
  bību KLB valdes locekļiem Egi-
lam Apelim, Zentai Apinei, Bai-
bai Caunītei, Baibai Kraufordai 
(Crawford), Arturam Gravam, 
Maijai Grendzei, Oļģertam Ku -
bu  liņam, Verai Kubuliņai, Kal-
vim Kampem, Ilzei Resnei.

 Visaktīvākā bijusi Kultūras 
dārza nozare. Tās lielais pro-
jekts – dārza izveidošana ir 
pabeigts, dokumentācija nodota 
Case Western Historical Society 
mūzejam, Cleveland Cultural 
Garden Federation archīvam un 
archīviem Latvijā.  Kultūras dārzs 
pavisam izmaksājis apmēram 
$120 000.  Dārza darba grupā 
darbojas Anda Sūna-Kuka, Kal-
vis Kampe, Baiba, Egils un 
Markus Apeļi, Ilze Resne, Jānis 
Resnis, Baiba un Bills Kraufordi, 
Dzintra un Vilmārs Kukaiņi, 
Laura Briede-Tomko un Ināra 
Zariņa. 

Valdes un revīzijas komisijas 
vēlēšanas ievadīja jaunu posmu 
biedrības dzīvē, jo  vairs nekan-
didēja Silvija Rutenberga, kas 

vadīja Klīvlandes latviešu bied-
rību kopš 1999. gada. Viņa 
pārceļas uz dzīvi Čikagā.  Savu 
kandidātūru atsauca arī priekš-
nieces palīdze Ilze Švarca un 
saim niece Vera Kubuliņa. Kan-
didēja visi pārējie valdes locekļi, 
valdei nominēja jaunus kandi-
dātus –  Haraldu Mazzariņu un 
Franci Baueru.  Visus ievēlēja  
ar aklamāciju.  Revīzijas komisi-
ja  palika  līdzšinējā sastāvā:  
An  da Kuka (Cook) , Ilga Švecha 
un Vita Borga. 

Sapulcē pārrunas bija par 
valdes ieteikums mainīt satūtus, 
proti,  KLB likvidējot,  tās nauda 
sadalāma vienlīdzīgi Gaŗezeram, 
Latvijas 50 gdu okupācijas 

mūzejam un Latviešu kultūras 
dārzam  Klīvlandē.  Pēc pārru-
nām biedri ar balsu vairākumu 
apstiprināja ieteikto maiņu. 

Šogad aprit 60 gadu kopš 
Klīvlandes latviešu biedrības 
dibināšanas.  Jubilejas sarīko-
jums notiks 1. maijā. Biedrība 
25. aprīlī rīkos Laimas Muktu-
pāvelas lugas „Šampin jonu de -
rības” izrādi, kuŗā tēlo Nacionālā 
teātŗa aktrise Inta Tirole. 
Savukārt igauņi 23. un 24. martā 
aicina apmeklēt izcilās vēstu-
riskās filmas  December Heat 
izrā  di. Šī filma nominēta godal-
gai Oskars ārzemju valodu 
filmu katēgo rijā. 

Maija Grendze

Čikāgas latviešu biedrības gada sapulce

Klīvlandes latviešu biedrībai sākas jauns darba posms

ČLB goda biedre Vera Riekstiņa un priekšnieks Armands 
Birkens

Reini Kalnāju. Par nama pār-
valdnieku apstiprināja Ilmāru 
Erkmani.

Biedrības priekšnieks Ar  mands 
Birkens pateicās par uzcītīgu 
darbu darbiniekiem, kuŗi vairs 
nekandidēja: Inesei Stokes, Jurim 
Valainim un Guntai Vilciņai.

Sapulces beigās Jānis Vilciņš 
mudināja visus piedalīties 10. 
Saeimas vēlēšanās 2010. gada 2. 
oktobrī.

Sapulces starplaikā bija klāts 
bagātīgs sviestmaižu un cepu-
mu galds. Paldies dāmām par  
atspirdzinājumiem!

O. Cakars
 

(Turpināts no 1. lpp.)

(Turpināts no 1. lpp.)
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Silvija Rutenberga  Klīvlandes 
latviešu biedrību vadīja vairāk 
nekā desmit gadu

Klīvlandes latviešu biedrības pilnsapulces dalībnieki
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Dari mūs par labiem skautiem 
un gaidām, Kungs!
Skauti un gaidas ir tīri domās, 
vārdos, un darbos.

Pēc azaida sarīkojuma apmek-
lētāji noskatījās ludziņu ,,Muļķītis 
un princese” par kādas zemes 
karalieni, kas mēģina atrast kriet-
nu vīru savai meitai.  Piesakās 
daudzi, taču visus princesīte 
atraida vai ar savu ,,aso mēli“ 
aizbaida.  Uzvar ar labu sirdi un 
dīvainu prātu apveltītais ,,Mul-
ķītis”.  Laila Lapiņa, Krista Lediņa, 
un Aija Zamura bija teicējas.  
Karalienes lomu teicami tēloja 
Māra Ģiga; simpatiski savās 
lomās bija princese Aleksandra 
Bērziņa un ,,Muļķītis” Āris Pute-
nis. Skatītāji uzjautrinājās par 
abiem ,,strīdīgajiem brāļiem“, 

kuŗus tēloja Jēkabs Heijs un 
Kalvis Roze.  Labi tēloja arī 
taurētājs Miķelis Grendze, un 
vareni sauca saucējs Ians Grif-
fins.

Galma kungi Mikus Bērziņš, 
Kārlis Kancāns, Dāvids Rozītis 
un Lūkas Vansents ar galma 
dāmām Larisu Medni, Alek-
sandru Sīpolu un Liānu Vansentu 
deklamēja dzejoļus un skaisti 
dejoja galmu dejas. Iepriecināja 
galma jokdaŗu Markus Berga, 
Markus Brūvera, Kaila Bairona, 
Matīsa Medņa un Gustava Tetera 
,,veiklība.”  Daiļas jo daiļas bija 
prin  ceses pavadones Amanda 
Bairona, Madara Gulbe, Karina 
Roze un Annele Sīpola.  Ludziņā 
vēl darbojās zemnieki un zem-
nieces Kārlis Grendze, Ieva 
Grifina, Ēriks Plekons, Markus 
Priede, Anna Pūre, Lūkas Pūris, 

Vilnis Pūris un Nikolajs Stars, 
kuŗi arī dejoja.

Lieli nopelni ir režisorei vadī-
tājai Dagnijai Spuntelei-Lapiņai, 
kas radīja tik lielisku izrādi tikai 
ar sešiem mēģinājumiem. Dejas 
choreografēja Māra Grifina, 
Gu n  ta Ģiga un vadītāja Linda 
Rence.  Piemērotus tērpus sagā-
dāja vadītāja Linda Rence, Gita 
Berga un vadītāja Maija Laivi-
ņa. Piemērotas dekorācijas saga-
tavoja skatuves meistars Uldis 
Stepe; techniskā meistare Līze 
Zālīte bija atbildīga par skatuves 
gaismām.

 Iemalkojuši kafiju, apmeklētāji 
steidzās iegādāties biļetes 
izlozēm. Mazo izlozi vadīja Jana 
Tetere, tajā varēja laimēt gan 
bērnu rotaļlietas, gan dažādas 
mantas pieaugušajiem. Lielāko 
daļu mantu saziedoja vecāki. 
Kāroti laimesti bija Salas novada 
dāmu komitejas dāvinātā dzelten-
maize, Irmas Zālītes pīrāgi, 
Vinetas Zālītes rupjmaize, E. un 
L. Zālītes dāvinātais tēju grozs, 

D. Lediņas ,,dāvanu kartīšu” 
grozs, Inas Kraukles adītais Lat-
vijas ģerbonis un  dāvanu kartīte 
rokdarbu veikalā Arts Embroidery,  
M. Rozes rīkotais slēpošanas 
izbraukums un mazskautu vadī-
tāju noslēpumainā dāvana, solot 
,,visu, ko vajag klusam mierīgam 
vakaram mājās”. Izlozi atbalstīja 
firma Latvian American Shipping 
Line un iecienītais Katskiļu 
restorāns Last Chance Cheese 
and Antiques Cafe.  Toties vispo-
pulārākie laimesti bija anonimi 
ziedotās biļetes uz New York 
Rangers – New Jersey Devils 
hokeja spēli, Mētropolītēna ope-
ras izrādi,   izbraukums makšķerēt 
kopā ar Mārtiņu Puteni.

Lielajai izlozei Ņujorkas ev. lut. 
draudze  dāvināja ,,250 draudzes 
dolaru”, kuŗus var izmantot, kār-
tojot maksājumus draudzei, 
Vansenta ģimene –  iPod, K. un 
L. Zamuri – Latvijas Nacionālās 
operas ģildes dāvanu karti, Diāna 
Rudzīte – viena gada laikraksta 
Laiks abonementu, vienību 

vecāki – elektronisko aparātu 
grāmatu lasīšanai Amazon Kindle 
un maizes cepamo mašīnu Zo -
jirushi.  

Dari mūs par labiem skautiem 
un gaidām, Kungs! 
Skauti un gaidas ir draudzīgi 
un iecietīgi.

Lielu pārsteigumu sagādāja 
cienījamā Latvijas viesa, Rīgas 
domes priekšsēža vietnieka Ai -
nāra Šlesera klātiene.  A. Šle sers 
po  zitīvi novērtēja Ņujorkas lat-
viešu sabiedrības darbību, un 
bija sajūsmināts, ka bērni runā 
skaidrā un labā latviešu valodā.  
Bērniem viņš dāvināja ,,Laimas“ 
šokolādes un sūtīja sveicienus no 
Rīgas domes.  A. Šlesers solīja 
at         balstīt Latvijas skautu un gaidu 
kustību, pat palīdzot sagādāt 
skautiem un gaidām telpas do -
mes paspārnē Rīgā.

Pēc kafijas un kūkām nama 
augšstāvā bērniem par prieku noti-
ka skaists un priekpilns kar nevāls.

R. A. Laiviņš

(Turpināts 18. lpp.)

Rīgas 90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu 
vienību 61. gada svētku dievkalpojums 

un sarīkojums

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Vašingtonas D.C. latviešu ev. 
lut. draudzes namā pilna zāle 
skatītāju 6. martā noskatījās labi 
sagatavotu vietējās tautasdeju 
ko  pas „Namejs” uzvedumu, kuŗa 
pieteiktais mērķis bija ne tik vien 
sagādāt apmeklētājiem patīkamu 
vakaru, bet arī vākt līdzekļus 
draudzei. Uzvedumu papildināja 
tautas mūzikas ansamblis „Sud-
rab   avots”.

Programmā – ducis tautasde-
ju, ko „Namejs” dejoja, gan asto-
ņu pāŗu, gan mazākā sastāvā, 
ieskaitot arī vairākas puišu dejas. 
Izvēlētās tautasdejas choreografi 
veidojuši galvenokārt pēdējos 20 
gados. Jau ar pašu pirmo Ivetas 
Asones darināto „Vidzemes pol-
ku”, ansamblis izpelnījās publikas 
skaļu atzinību, to nodejodams 
sparīgi un precīzi. Skatītāji – 
kuŗos ietilpa arī dejotāju vecāki 
un vecvecāki – ar tikpat lielu 
labpatiku dzīvoja līdzi pārējai 
programmai, brīžiem plaukšķi-
not dejas ritmā.

Īpaši patika Harija Sūnas jau 
1954. gadā choreografētā, visai 

prasīgā „Audēju deja”, dejotājiem 
ar viļņojošām kustībām un skrē-
jieniem caur paceltu roku „gatvi” 
atdarinot aušanu ar stellēm. Sais-
tošs šķita arī vecmeistara Zigurda 
Miezīša veidotais „Kurzemnieku 
pērkoņdancis”, un tāpat arī no -
beigumā dejotā „Sasala jūriņa” 
Jāņa Purviņa 2003. gada cho-
reografijā. Patika arī gaišais vieg-
lums, kāds izpaudās Maijas Dāles 
1996. gadā sacerētajā dejā 
„Randiņš”.

Programmā ietilpa arī dažas 
vašingtoniešu pašu darinātas de -
jas, piemēram Granta Osvalda 

„Sa   cepums”. To vērojot, un klau-
soties Prāta vētras vieglā rokmū-
zikas žanrā dziedāto un spēlēto 
mūzikālo pavadījumu, prātu kā 
neliels vējiņš sakustināja jautā-
jums: vai tik mūsdienīga mūzika 
mazliet neaizēno tradicionālā 
polkas solī dejoto deju? Bet prāta 
vējiņš tūlīt norima dzirdot bran-
gos aplausus. Grants Osvalds cil-
dināms kā Amerikā audzis lat-
viešu jaunietis, kam interesē cho-
reografijas māksla un kam latvis-
kums ieausts visā viņa per so nībā.

Bagātīgā programma liecināja, 
gan par Vašingtonas jauniešu 

„NAMEJS” DIMDINA LATVIEŠU NAMU sparu un izturību, kādu viņi 
parādīja, piemēram, Ivetas Aso-
nes „Laucinieku dancī”, gan arī 
par to, cik jūtami „Namejs” pēdē-
jā gada laikā ir audzis savā varē-
šanā. Liekas, tas ir grupas vadītā-
ju Alberta un Elgas Ozolu no -
pelns. Solis kļuvis vieglāks, gājie-
ni disciplīnētāki un veidojas 
draudzīgs acu kontakts starp 
partneriem. Apbrīnojami, cik 
lie   lā mērā dejas viegluma illūziju 
veicina tautumeitas smaids!

Vakaru kuplināja arī tautas 
mūzikas ansamblis „Sudrabavots” 
astoņu dziedātāju un spēlētāju 
sastāvā, kuŗu kodolu veido Rū -
tiņu Daiga un Andris. „Sudrab-
avots”, kas Vašingtonā darbojas 
ap desmit gadu, spēcīgās teicēju 
un vilcēju balsīs iepriecināja 
klausītājus ar vairākām dzies-
mām, kā arī ar instrumentāliem 
priekšnesumiem, īpa  ši izceļoties 
akordeonistam Jurim Mohseni 
un lietuvju vijolniekam Dāvidam 
Pivorunam. 

Programmu latviski un anglis-
ki ar nelielu humora piedevu 
pieteica Dagnija Krēsliņa, kas 
pirms vairākiem gadu desmitiem 
pati dejojusi Vašingtonas deju 

kopā. Par mūzikas atskaņošanu 
rūpējās Andris Lūsis un skatuvi 
kārtoja Knuts Ozols.

Vakara gaitā notika arī izloze, 
kuŗā laimētāji ieguva savā īpašu-
mā gleznas, šokolādi, Melno bal-
zamu, Formaņa cepešplītiņu, 
piecdesmit latu un baltu plušķai-
nu suni. Apmeklētāji varēja bau-
dīt arī atspirdzinājumus, ko ar 
daudziem palīgiem bija sarūpē-
jusi Inga Bebre.

„Nameja” sarīkojums bija iece-
rēts jau pirms vairākām nedē-
ļām, bet to nācās atlikt lielo snie-
gu dēļ, kas februārī apraka 
Vašingtonu, apturot arī burbuļo-
jošo latviešu sabiedrisko dzīvi. 
Liekas, tamdēļ tautieši bija vairāk 
nekā citkārt nocietušies satikties 
lielākā pulkā un aplaudēt pašmā-
ju jauniešiem. Atsaucību veicinā-
ja arī tas, ka jaunieši nedejo un 
nedaino tikai pašu prieka dēļ. 
Vakara noslēgumā rīkotāji lēsa, 
ka varēšot Vašingtonas draudzei 
nodot pāri par $ 3000 kā pateicī-
bu par to, ka jaunieši drīkst drau-
dzes namā tikties, dancot un 
priecāties. Smaidīja rīkotāji, smai-
 dīja dejotāji - smaidīja nams.  

Vilnis Baumanis

KALPAKA PIEMIŅA ŅUJORKĀ

Latvijas vēstnieks ANO 
Normans Penke

No kreisās: Izolde 
Zīverte-Preisa, dzin-
tra, Rasma Kalniņa, 
dzintra,K!K!Ņ! seniors 
Vilnis Vīksne, Gers., 
Latvijas vēstnieks ANO 
Normans Penke, māc. 
Juris Saivars, K!K!Ņ! 
viceseniors Juris Bēr-
ziņš, Sel, Nujorkas DV 
priekš nieks Imants 
Kal  niņš, Ārija Kats, 
daugaviete, Ggunārs 
Cimbulis, Lett.; 
otrā rindā no kreisās: 
stāv S!K!K! seniore 
Elita Grobiņa, dzintra, 
trešā rindā vidū pie 
Latvijas karoga Lud-
vugs Keggi, Lett.

Par notikumu lasiet 
24. lpp.!
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L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Rakstā  „Izglītota, gudra un 
skaista...” Laika 23.-29. janvāŗa 
numurā, vēstīts par labdarību 
Latvijā, par latviešiem Latvijā un 
citviet pasaulē, kuŗi ziedo savu 
darbu, laiku un naudu, lai palī-
dzētu citiem, kā arī par slave-
niem māksliniekiem, zinātnie-
kiem un sportistiem. Labi, ka 
zinām viņu vārdus. Manu uzma-
nību šai rakstā piesaistīja rindas:  
„27. decembŗa raidījumā Latvijas 
lepnums redzējām, kā godina 
sirmu, sirsnīgu dāmu – ārsti no 
Mineapoles, kas ar savu dāsno 
sirdi un devīgo roku izskolojusi 
vairāk nekā 160 latviešu jauniešu 
un, paldies Dievam, skološanai 
bija noteikums, ka viņiem jāat-
griežas Latvijā.”

Šī sirmā, sirsnīgā dāma – dr. 
Aina Galēja Dravniece dzīvo 
Mineapolē, Minesotas pavalstī. 
Viņa saņēma balvu „Latvijas lep-
nums” par atbalstu Latvijas stu-
dentiem un ārstiem. Par dr. Ainas 
Galējas Dravnieces godināšanu 
un balvas piešķiršanu, kas notika 
2009. gada 27. decembrī (vien-
laikus ar televīzijas raidījumu 
Latvijā) Mineapoles-St. Paulas 
latviešu baznīcas telpās, rakstīja 
viens no viņas stipendiātiem 
Pēteris Lazovskis (Laika 2010. 
gada 9.- 15. janv. izdevumā).  

Vēl par „Latvijas lepnumu” – dr. Ainu Galēju Dravnieci
Viņš nedaudz pastāstīja par savas 
mecenātes dzīvi.

Vēlos iepriekšējos rakstus 
papildināt. Dr. Aina Galēja Drav-
niece stipendiju programmas 
Latvijas studentiem un ārstiem 
sāka 1992. gadā.  Vienā program-
mā viņa nodrošinājusi stipendi-
jas pat līdz 2025. gadam.

Katram stipendiātam Dr. A. 
Galēja ziedojusi daļu sava laika, 
par viņiem domājusi un rūpēju-
sies, ar daudziem sarakstoties un 
ciemojoties. Prieks redzēt, kā šie 
jaunieši satikšanās reizēs viņu 
samīļo. Daži pat kādu laiku dzī-
vojuši viņas mājā, kas nebūt nav 
lepna pils.    

Kas mudināja uzsākt šo lielo, 
svētīgo darbu?  Aina Galēja sāka 
studēt medicīnu 1946. gadā 
Hamburgā, Vācijā, Baltijas Uni-
versitātē, ko dibināja baltiešu 
profesori, vēlēdamies, lai baltiešu 
jaunieši iegūst izglītību, nevis 
dīki pavada laiku bēgļu nomet-
nēs.  Daudzi mācībspēki uzupu-
rējās, uz laiku atstājot savu ģime-
ni un pārceļoties uz izpostīto  
Hamburgu. Dr. A. Galēja, dibi-
nāja stipendiju programmas, vē -
lēdamās arī pateikties Baltijas 
Universitātes mācībspēkiem. Ne 
mazāk svarīga bija  viņas vecāku, 
arī ārstu, ieaudzinātā vēlēšanās 

palīdzēt citiem, aicinājums tiek-
ties pēc zināšanām, kultūras, lat-
viskuma. Nenovērtējams ir  viņas 
vīra, fiziķa Friča Dravnieka 
atbalsts.

Viskonsinas universitātes Ok -
lē  rā (Eau Claire) profesors Paulis 
Lazda 1991. gadā ierosināja 
apmaiņas programmu un vēl 
aizvien ik gadus Rīgā izvēlas stu-
dentus, tāpēc šajā universitātē 
mācās visvairāk stipendiātu. 

Dr. Aina Galēja 2006. gadā 
saņēma University of Wisconsin  
Eau Claire apbalvojumu Hono-
rary Alumnus Award.

Par nozīmīgo darbu Latvijas 
labā Dr. Aina Galēja Dravniece 
2002. gadā saņēma Triju Zvaigžņu 
ordeni.

Otrs A. Galējas Dravnieces 
liels mūža darbs, veltīts latviešu 
zinātnei un kultūrai ārpus Lat-
vijas ir gadskārtējā žurnāla Aka-
dēmiskā Dzīve izdošana. Žurnāls 
sāka iznākt 1958. gadā India-
napolē.  Redakciju pārcēla 1966. 
gadā uz Mineapoli, bet 1968. 
gadā Dr. A. Dravniecei vajadzēja 
izšķirties – uzņemties žurnāla 
vadību vai ļaut tam „izplēnēt.” 
Viņas māmiņu, zobārsti Ernu 
Galēju ļoti rūpēja latviešu kultū-
ra, un viņa palīdzēja izlemt, sacī-
dama: „Tev tas jādara! Tu to vari!”  

Tie ir labākie vārdi, ko māte var 
pateikt saviem bērniem.  Paldies 
viņai!

Uz katra žurnāla iekšējā vāka 
rakstīts: „Akadēmiskā Dzīve ir 
lat   viešu valodā vienīgais nopiet-
na rakstura žurnāls akadēmiska-
jai saimei un visiem zinātkāra-
jiem par Tēvzemei nozīmīgiem 
zinātnes, kultūras un sabiedris-
kiem jautājumiem.”  Akadēmiskās 
Dzīves redakcijā un valdē darbo-
jas Minesotas Akadēmiskās 
kopas biedri.  Ļoti nozīmīgs bija 
literātes Magdalēnes Rozentāles 
veikums.  Viņa vadīja redakciju 
25 gadus, līdz  1993. gadam, pēc 
tam žurnāla redakcija pakāpe-
niski pārcēlās uz Lat viju.  Dr. A. 
Dravniece vēl aizvien ir redkollē-
ģijas locekle un žurnāla apgāda 
pārstāve ASV.  Aka dēmiskās Dzī-
ves mītne bija Dr. A. Dravnieces 
māja, kur vēl gla bā  jas archīvs. 

Kopš 2006. gada  Akadēmiskās 
Dzīves apgāds sadarbojas ar Lat-
vijas Universitātes Akadē misko 
apgādu. Pilni žurnāla komplekti 
atrodas ASV Kongresa bibliotē-
kā Vašingtonā un vairākās ASV 
universitātēs. 

Latviešu Akadēmiskā kopa 
Minesotā darbojas vairāk nekā 
50 gadu,  Aina Dravniece un vi -
ņas vīrs Fricis Dravnieks bijuši 

ļoti aktīvi biedri un valdes locek-
ļi.  Dravnieku māja, kā mēs to 
saucam, ir Akadēmiskās kopas 
mājvieta.  Cik ir latviešu organi-
zāciju, kuŗu darbības dokumenti 
– sanāksmju protokoli, fotoalbu-
mi u. c. saglabāti vienviet – kāda 
biedra mājā vai organizācijas tel-
pās?  Mūsu Akadēmiskās kopas 
vēsture glabājas Dravnieku mājā.

Raidījuma „Latvijas lepnums” 
veidotājs un TV-3 darbinieks 
Juris Grava intervijā, kas ievieto-
ta kādā Latvijas žurnālā, iepazīs-
tinot lasītājus ar balvas saņēmēju, 
uzsvēra, ka Aina Galēja Dravniece 
ir apskaužama, jo sapratusi, kas 
šajā dzīvē ir vērtīgs un svarīgs. 

Gribu ierosināt viņas stipendi-
ātiem katram uzrakstīt stāstu, ko 
varētu sakopot grāmatā, lai vēstī-
jums par  „Latvijas lepnumu” – 
dr. Ainu Galēju Dravnieci sagla-
bātos nākamām paaudzēm un 
būtu paraugs un ierosinājums 
citiem.  

Mēs varam sacīt, ka dr. Aina 
Galēja Dravniece ir ne tikai 
Latvijas lepnums, bet arī visu 
Amerikas latviešu, Minesotas 
latviešu un mūsu Akadēmiskās 
kopas lepnums.

Minesotas latviešu 
Akadēmis kās kopas vecākā 

Zigrīda Freiberga

Saulainā, bet Floridai samērā 
vēsā 13. marta  pēcpusdienā 
Sankt  pētersburgas  latviešu bied-
rības namā pulcējās vietējie un 
no tālākām vietām iebraukušie 
tautieši, lai godinātu latviešu 
kaŗavīrus un leģionārus. Piemi-
not lielos  upurus, kas aizstāvēja  
tēvzemi, ar lūgšanu šo karavīru 
godināšanu atklāja mācītājs Ai -
vars Pelds. Pēc tam visi klātesošie 
dalījās kopdziesmā “Kaŗavīri 
bēdājās”. Referātu par tematu 
“Dievs, Latvija, leģions” teica 
diakons Jānis Elberts, it sevišķi 
pieminot tos daudzos leģio nā-
rus, kas palika Krievijas purvos 
un pat tos, kuŗu kapu vietas tagad 
ir nolīdzinātas un neatrodamas.

Pie Sanktētersburgas latviešu 
biedrības vēl vienmēr pastāv 
„Kanaku ansamblis”,  kas šogad, 
enerģiskā  Richarda Roļļa vadībā, 
Māras Ritumas klavieŗpava-
dījumā klausītājiem sniedza sep-
tiņas kaŗavīru iemīļotās dzies-
mas, sākot ar „Es kaŗāi aizie-
dams”. Tad sekoja  „Paliec sveika” 
un „Mana dzimtene - Kurzeme”. 
Vadītājs Rollis aicināja publiku 
piedalīties kopdziesmā „Vaidava”. 
Klausītāji, daudzi no kuŗiem  ir 
tagadējie vai bijušie koristi, 
piedalījās gandrīz visās dziesmās. 
Pēc „Vaidavas” sekoja „Kur Gauja 
plūst” un „Šķiroties no tēva 
mājām” un koncerts beidzās ar 
Ariānas Liepiņas sacerēto un 
Kanakiem veltīto dziesmu „Soļo-
jam”. Par Kanaku sniegumu, 
publika bija sajūsmināta un ar 
skaļiem applausiem pieprasīja 
piedevu. Tā arī tika sniegta 
-   dziesma „Tevis dēļ”. No skatu-
ves noejot,  applausu pavadīti, 
Kanaki aizsoļoja „Div’ dūjiņu” 

Karavīŗu pēcpusdiena Floridā 

ritmā. Dažiem gan soļošana vairs 
neveicās tik viegli kā dienesta 
gados, bet ar spieķīša palīdzību 
arī vecākie gadagājumi noturējās 
tīri braši.

Pēc koncerta, biedrības dāmas 
godināja visus klātesošos kaŗa-
vīrus, pasniedzot katram vienu 
sarkanu rozi. Virtuves saimnie-
ces Lijas Kuplis-Tsantes vadībā 
jau vairākas dienas bija strā-
dājušas, lai sagatavotu kaŗavī-
riem pienācīgu  azaidu. Virtuves 
noslēpumi gan netika izplatīti, 
bet šis rakstītājs pa aplinkus 
ceļiem uzzināja, ka desas pirms 
cepšanas bija alū vārītas un ka 
Ilgvara Norberga gatavotiem 
skā biem kāpostiem bija dažādas 
piedevas,  kas tos padarīja speciāli 
sulīgus un garšīgus. Varbūt tā ir 
tikai sagadīšanās, bet virtuvē bla-

kus skābo kāpostu podam atradās 
tukša  Kalifornijas vīna pudele. 
Ka   ŗavīru maltīte jau nebūtu 
pilnīga bez mājā ceptās rupj-
maizes, par ko bija gādājusi 92 
gadus jaunā Rasma Kalniņa. Ja 
biedrībai ir vajadzība, viņa vēl 
vienmēr ierodas ar 40 vai vairāk 
pašceptās rupjmaizes kuku-
ļiem. Kaŗavīriem un viesiem 
azai  du veikli izdalīja virtuves 
komanda ar mācītāju Aivaru 
Peldu priekšgalā.

Floridas tautieši vienmēr atce-
rēsies tautas varoņu, kaŗavīru un 
leģionāru uzupurēšanos,  ja arī 
tikai kopā padziedot karavīru 
dziesmas, daloties kopējā maltītē 
un godbijibā pieminot tos, kas 
nolika galvu par savu, par visu 
mūsu tēvu zemi. 

Gunārs Liepiņš

Dzied Kanaku ansamblisReferē diakons Jānis Elberts

Čaklie mielasta gatavotāji



LAIKS 2010. ga da 20. marts – 26.  marts20

BOSTONA (MA)
28. martā plkst. 15.00 The First 

Church in Boston, Marlborough 
un Berkeley ielu stūrī „Baltiešu 
koncerts – 50. sezona”. Rasa 
Vitkauskaite – klavieres, Andrei 
Baumann – klavieres, Vitalijus 
Lisovskis – saksofons, Una Tone 
– vijole, Simona Tālberga – vijo-
le, Arturs Jansons – altvijole, 
Juris Ķeniņš – čells, Ilona Kudiņa 
– flauta. Programmā Rihards 
Dubra, Astor Piazzolla, Alvils 
Altmanis, Liutauras Janusaitis, 
M. K. Ciurlionis, Jāzeps Vītols 
un citi komponisti. Pārtraukuma 
laikā Amber Flute Quartet kom-
paktdiska prezentācija. Ieeja 
$25.-/ pens. $20.-/ stud. $15.-/ 
zem 12 g. veciem bez maksas.

ČIKĀGA (IL)
21. martā Čikāgas latviešu 

organizāciju apvienības stipendi-
ju fonda 25 gadu jubilejas sarī-
kojums notiks Ciānas draudzes 
telpās, 6551 W Montrose Ave., 
Čikāgā. Pēc dievkalpojuma pus-
dienas plkst. 11:30. Koncerts 
12.30, programmā: Ēriks 
Kīns&Edmunds Mednis – balss 
un ģitara. Sekos kafijas galds un 
izloze. Dalības maksa visam sa -
rīkojumam $25, skolēniem līdz 
16 gadiem $5.

DENVERA (CO)

• 20. martā no plkst. 6.30 līdz 
9.30 grupas ,,Jūrmalnieki” 
priekšnesumu vakars.

DETROITA (MI) 
• 21. martā plkst. 11.30 Latviešu 

apvienības Detroitā 60 gadu jubi-
leja. Būs siltas pusdienas. Dalības 
maksa $20.00. 

• 4. aprīlī plkst. 11.30 draudzes 
dāmu komitejas Lieldienu 
brokastis. 

FILADELFIJA (PA)
• 6. aprīlī plkst. 11.00 Filadelfijas 

pensionāru kopas saiets Brīvo 
latvju biedrības telpās. Program-
mā valdes ziņojumi, pārrunas 
par jaunākajiem notikumiem 
Latvijā un citur; dzimumdienu 
svinēšana un kafijas galds. Viesi 
arvien laipni gaidīti.

KALAMAZŪ (MI)
2010. gada 11. martā pēc ilgas 

un grūtas slimības mūžībā aiz-
gājusi Gisela Zimmere (Zimmer), 
dz. Demme. Viņa dzimusi Lie-
pājā 1924. gada 14. martā. 
Kalamazū darbojusies kā baleta, 
klavieŗu skolotāja. Piederējusi 
Kalamazū Latviešu Ev.-lut. 
Apvienotā draudzē, kur vairākus 
gadus vadījusi senioru vingro-
šanas nodarbības un arvien savu 
roku pielikusi dažādos draudzes 
darbos. Viņas piemiņas svētbrīdi 
Apvienotās draudzes dievnamā 

vadīja māc. B. Puiķe un māc. 
Emily Haight. No draudzes at -
vadījās Dr. U. Smidchens, no 
vingrotājiem I. Sīmane un atmi-
ņās dalījās vairāki tuvi draugi. 
Par aizgājēju skumst meita 
Viviana Hayes ar ģimeni, dēls 
Rojs (Roy) ar ģimeni, brālis 
Gunnars un māsa Agi Solomona, 
pieci mazbērni un mazmaz-
meitiņa Violeta un plašais drau-
gu un paziņu pulks. iš

LOSANDŽELOSA (CA)
• 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 sko-
las absolventu klases audzēkņu 
turpmākai latviskai izglītībai. 

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

MILVOKI (WI)
• 4. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 

11.00 tautasdeju kopas ,,Metie-
niņš“ rīkotas brokastis. 

MINEAPOLE (MN)
• 8. aprīlī no plkst. 2.00 līdz 5.00 

sarunu grupas ,,Dia logs” dalīb-

nieku tikšanās Har Mar ie -
pirkšanās centrā Barnes & Noble 
grāmatnīcas telpās pie sarunu 
galda. Tematu izvēle neie ro-
bežota. Visi laipni aicināti. 

ŅUJORKA (NY)
• 21. martā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 10.30, Salas 
baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY) pavasaŗa sarīkojums un fil-
mas ,,Trejādas saules” izrāde – 
Latvijas valsts bij. prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas stāstī-
jums par savu dzīvi, emigrāciju, 
trimdu un atgriešanos dzimtenē. 
Ieeja brīva. Pēc filmas pusdienas, 
kafija un izloze. 

• 26. martā plkst. 7.00 Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes 
(ŅLOP) pilnsapulce DV namā. 
Visas ŅLOP biedru organizācijas 
aicinātas izraudzīt delegātus, kuŗi 
vēlas uzņemties kādu amatu 
ŅLOP valdē un aktīvi darboties. 
Sīkāku informāciju var uzzināt, 
zvanot Baibai Pinnei, tālr.: 
914- 631-5725. 

• 27. martā Ņujorkas Daugavas 
Vanagu apvienības pilnsapulces: 
plkst. 11.00 vanadzēm, plkst. 
1.00 DV apvienībai DV namā. 
Ieeja brīva. Latvieši lūgti iestāties 
Ņujorkas DV apvienībā, lai 
veicinātu tās darbību aprūpes un 
kultūras laukā. 

• 9. aprīlī un 10. aprīlī no plkst. 
12.00 līdz 4.00 lietoto mantu 
tirdziņš DV namā. Lūgums zie-
dot mantas (izņemot datorus) – 
mazlietotas tīras drēbes, traukus, 
palagus, dvieļus u. c. mājsaim-
niecības piederumus, rotaļlietas. 
Ziedojumus var atskaitīt no ienā-
kumu summas, par kuŗu jāmaksā 
nodoklis. Mantas jānogādā DV 
namā dažas dienas pirms 
tirdziņa. Informācija: 973-783-
9273. 

• 10. aprīlī plkst. 1.00 Latviešu 
kultūras biedrības TILTS gada 
sapulce Bedfordas prezbiteriāņu 
baznīcas telpās. Plkst. 11.00 
TILTS valdes sēde. Informācija: 
www.tilts.org 

• 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...”, piedalīsies mecosoprāns 
Laila Saliņa un pianists Juris 
Žvikovs. Programmā latviešu un 
citu komponistu operārijas, 
klavieŗskaņdarbi, dziesmas no 
operetēm un kabarē uzvedumi-
em, Aleksandra Čaka dzejoļu 
lasījumi. 

S A R Ī K O J U M I  

(Turpināts  21. lpp.)

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrības ilggadējais priekšnieks, 
sabiedriskais darbinieks, foto-
grafs Emīls Elstiņš šogad svinēja 
90 gadu svētkus, vispirms  
ģi menes lokā tieši savā dzimum-
dienā, bet nedēļas nogalē lielākā 
pulkā  ar radiem, draugiem, 
paziņām. Vēl aizvien viņš ir ļoti 
aktīvs biedrības valdes loceklis, 
ALAs pārstāvis Ziemeļkalifornijā, 
visas latviešu sabiedrības mīlēts 
un cienīts. E. Elstiņš abiedrisko 
darbu sācis, kopš ieradies Ame-
rikā un saticies ar citiem latviešu 
jauniebraucējiem. Ziemeļ kali-
fornijas latvieši stāsta, ka zinot 
visus Emīla darbus un nedarbus. 
Viņu dēvē arī par vislaipnāko 
latvieti visā Kalifornijā. Jāšaubās, 
vai šis atsaucīgais cilvēks, kam ir 
tik jauks un gaišs smaids, spējīgs 
kādu nedarbu pastrādāt.  

Emīls Elstiņš dzimis Latvijā 
1920. gada 11. martā Valkas 
apriņķa Grundzāles pagastā. Vēl 
zēns būdams, Emīls izcēlās ar 
optimismu un dzīvesprieku – lai 
kas arī notiktu, viņš centās 
saglabāt jautru prātu un drosmi. 
Ar fotografēšanu viņš aizrāvās 
jau ģimnazijas laikā, nopelnot 
pirmo kabatas naudu. Vasarā, 
kamēr citi ģimnazisti darīja lauku 
darbus, vecāki Emīlam atļāva 
braukt uz Rīgu un mācīties Viļa 
Rīdzenieka fotoamatieŗu kursos. 
Emīls 1940. gada februārī sāka 
dienēt Latvijas armijas autotanku 
brigādē. Krieviem 17. jūnijā 
okupējot Latviju, visus Latvijas 
armijas vienību kareivjus sadalīja 
pa krievu armijas vienībām, 
Emīls  nokļuva techniskā vienībā 
Rīgā, Miera ielā. Kaŗa sākumā 

Emīlam Elstiņam – 90
viņš atradās Gulbenes kaŗavīru 
nometnē, kur  piedzīvoja  latviešu 
virsnieku apcietināšanu un izve-
šanu no Latvijas. Emīlam krievu 
divīzijā bija jāpārvadā  gan kra-
vas, gan armijas amatpersonas. 
Vācieši pie Starajas Rusas ielenca 
krievu armijas daļu, saņēma 
gūstā vairāk nekā 2000 kaŗavīru, 
starp tiem arī dažus latviešus. 
Taču viņus neievietoja turpat 
izveidotajā gūstekņu nometnē, 
bet atļāva apmesties privātmājās, 
kamēr atradās transports, tukšie 
municiju vilcieni, kuŗi brauca uz 
Vāciju caur Latviju. Apmēram 
1000 krievu gūstekņu izveda 
strādāt uz dažādām valstīm 
piespiedu darbos.  Emīlu un citus 
latviešus aizveda uz Salaspils 
gūstekņu nometni, kur nometi-
nāja neapsargātās barakās. Pēc 
nedēļas viņus atbrīvoja, atļaujot 
doties uz mājām un piekodinot 
pieteikties policijā. Emīls atgrie-
zās tēva mājās, bet arī tur vācieši 
nelika mierā.  Ir zināms, ka 1942. 
gada ziema bija ar dziļu sniegu 
(iespējams tikpat dziļu kā šogad), 
un visiem strādātspējīgiem lika 
tīrīt Vidzemes šoseju, lai trans-
portmašīnas vācu kaŗavīriem va -
rētu piegādāt municiju un pār-
tiku. Pēc pāris mēnešiem Emīls 
aizbrauca uz Aizputi Kur zemē 
un dabūja darbu apriņ ķa valdē 
par šoferi. 1943. gada rudenī  
viņu iesauca Latviešu leģiona 15. 
divīzijā, viņš nokļuva darba rotā 
Vācijā. Emīla kaŗavīra gaitas  
beidzās  gūstekņu  nometnē ang-
ļu zonā. Pēc atbrīvošanas viņš 
nokļuva bēgļu nometnē Lībekā, 
no turienes pārcēlās uz amerikāņu 
zonu un mitinājās nometnē 

Kemptenē, vēlāk Augsburgā, kur 
strādāja par fotografu, galveno-
kārt gatavojot pases fotografijas 
izceļotājiem. Diemžēl brālis Imants 
kaŗa vētrās pazuda bez vēsts, kaut 
ko uzzināt par viņa likteni nav 
izdevies. Emīla Elstiņa vecāki 
mi ru  ši vācu okupācijas laikā.

Vācijā Emīls Elstiņš iepazinās 
ar  Austru Belmeri, viņi apprecējās 
1949. gadā. No Brēmenhāfenes 
1950. gadā ar armijas transport-
kuģi General A.W. Greely Elstiņi  
iebrauca Ņuorleānas ostā, no 
turienes kopā ar trim citām 
latviešu ģimenēm ar vilcienu 
piecas dienas ceļš veda uz  
Oaklandi, Kalifornijā. Emīls da -
būja telpu tīrītāju darbu mecha-
niskā darbnīcā, kas laboja  tele-
fona  un elektrības kompanijas 
vadus. Mazpamazām viņš kāpa 
pa karjēras kāpnēm uz augšu un, 
1985. gadā pensijā aizejot, bija šī 
uzņēmuma vadītājs. Austra 
Elstiņa sāka strādāt  Oaklandes 
bērnu slimnīcā par apkopēju. 
Pēc apmēram pieciem gadiem 

viņa iestājās Berkleja universitātes 
žēlsirdīgo māsu skolā, ko beigusi, 
strādāja bērnu slimnīcā, vēlāk 
dabūja darbu  bērnu ārsta privāt-
klīnikā.  Meita Lauma piedzima 
1953. gadā, Ingrīda 1958. gadā. 
Lauma strādā advokātu birojā, 
Ingrīda ir terepeute. Elstiņi lepo-
jas ar mazmeitu Kirstenu un trīs 
mazdēliem – Miķeli, Kevinu un 
Kolinu. Ģimenes mājā vienmēr 
mitinājušies dažādu šķirņu suņi 
un kaķi, tagad viņu mītni 
Valnutkrīkā sargā  liels, mīlīgs 
vācu aitu suns Gipsy. Vairākkārt 
Elstiņu ģimene devusies tālos 
ceļojumos pa Ameriku, mītnes 
zeme ir labi iepazīta.  Dzimtenē 
Emīls ciemojies četras reizes, 
pirmoreiz 1989. gadā, un toreiz 
pabijis arī Grundzālē, kur no 
tēva mājas palikuši tikai grausti.

Pensionāram jau dzīve nav 
slikta, taču Emīlam mājās dzīvot 
negribējās, un viņš sāka strādāt 
par slimnīcas šoferi, un šo darbu 
dara vēl tagad. Viņa autovadītāja 
prasmi  var  patiešām apbrīnot.  

Pa Oaklandi viņš varot braukt 
vai aizsietām acīm. Emīls stāsta, 
ka sēdējis pie stūres visdažādāko 
marku automašīnām, un viņam 
neesot īpaši svarīgi, vai  auto 
dārgs vai lēts,  galvenais, ka to var 
iedarbināt.  

Kopš apmešanās uz dzīvi Zie-
meļkalifornijā,  Emīls ir klāt vi -
sur, kur vien notiek kāds latviešu 
sarīkojums  – teātŗa izrā de, Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības, vīru koŗa koncerts. 
Emīls ir dejojis tautasdeju kopā, 
dziedājis Leonarda Bērziņa vīru 
korī ,,Krīvs”, vēl aizvien dzied 
Ziemeļkalifornijas latviešu jauk-
tajā korī. Rietumkrasta latviešu 
XV Dziesmu svētkos 2008. gadā 
Ventūrā Emīls tika kronēts kā 
vecākais dziedātājs.

No 1984. gada līdz 1991. gadam 
Emīls Elstiņš bija Ziemeļ ka li for  
nijas Latviešu biedrības priekš    -
sēdis. Emīlam ir neskaitāmi fo -
tografiju albumi, kuŗos atspo-
guļoti daudzi jo daudzi sabied-
riskie notikumi, protams, arī  visi 
Rietumkrasta latviešu dziesmu 
svētki. Fotografēšana ir viņa 
kaislība, vaļasprieks, aizraušanās. 
Izmēģināti dažādi fotoaparāti, 
gadu gaitā sakrājusies ievērojama 
kollekcija, kuŗā, protams, ne -
trūkst  slavenā  Minox.  Nav aiz-
mesta neviena filma  no Vācijas 
laikiem, visām rūpīgi uzrakstīts 
datums, un tās kārtīgi saliktas 
kastītēs. Šie materiāli ir neno-
vērtējams ārzemju latviešu vēstu-
res materiāls. Archīvs, kuŗā tie 
nonāks, iegūs bagātu informācijas 
krājumu.  

Emīls Elstiņš  ir īsts Latvijas 
pat   riots, kas dedzīgi, ar sirds-
degsmi kalpojis tautiešiem trim-
dā  un Latvijai.

B. M. A.M.
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Emīls Elstiņš 
ZK LB 
pilnsapulcē 
21. februārī  
draudzes nama  
Rīgas zālē
pie  savām  
vairāk gadu 
jauniesvētāmo 
fotografijām
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S A R Ī K O J U M I  

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 21. martā dievk. 
28. martā Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg.; draudzes padomes 
ievešana amatā. 1. apr. Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 2. apr. 
plkst. 7.00 vakarā Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 9.00 
no rīta Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. Lieldienu brokastis. 11. 
apr. Baltās svētd. dievk. ar dievg. 
18. apr., 25. apr. dievk. Parastie 
dievk. sākas plkst. 11.00 Māc. 
Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 28. martā plkst. 3.00 
Lankasterā Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 4.00 Kvēker-
taunā Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 11.00 Kvēker-
taunā 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): 21. 
martā dievk. ar dievg. 28. 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): 
21. martā plkst. 11.00 dievk.; 
Vilmingtonā plkst. 3.00 dievk. ar 
dievg. 28. martā plkst. 11.00 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg., 
valdes ievešana amatā. 1. apr. 
plkst. 2.00 Zaļās ceturtd. dievk. 
ar dievg. 2. apr. plkst. 7.00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 4. 
apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk., 

pēc dievk. Lieldienu brokastis ar 
groziņiem. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 18. martā plkst. 6.00 dievk. 
piedalīsies LELBAs vidējo 
apgabalu mācītāji. 28. martā 
plkst. 10.00 Pūpolsvētd. dievk. 
2. apr. plkst. 5.00 Lielās piektd. 
dievk. 4. apr. plkst. 8.00 no rīta 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
brokastis. 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. 21. 
martā plkst.10.00 dievk. ar dievg. 
Sadraudzības stunda. 28. martā 
plkst.10.00 Pūpolu svētdiena ar 
dievg. Sadraudzības stunda. 
Otrdienās plkst. 10.00 vingrošana 
Dr. E. Balka-Valtere (Walter).

• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 
21. martā plkst. 11.00 dievk., 
sprediķis angļu val. 28. martā 
plkst. 11.00 Pūpolsvētd. dievk. 
kopā ar baptistu draudzi; sprediķi 
teiks Dr. Pauls Barbins. 1. apr. 
plkst. 7.00 vakarā Zaļās ceturtd. 
dievk. kopā ar baptistu dr. 2. 
apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektd. dievk. kopā ar baptistu 
dr. 4. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk. kopā ar baptistu dr.; pēc 
dievk. brokastis. Pārdomu vakari 
katru ceturtdienu plkst. 7.00. 
Māc. Dr. Sarma Eglīte.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 21. martā dievk. 28. martā 
Pūpolsvētd. 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.: 28. martā plkst. 1.00. 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 28. martā plkst. 10.00 Pū -
polsvētd. dievk. ar dievg..

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 21. 

martā plkst. 10.00 dievk. angļu 
val., viesmāc. Teresita Valeriano, 
Lutheran World Federation pār-
stāve 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.: 21. martā plkst. 
11.00 komūnisma varas upuŗu 
piemiņas dievk.; pēc dievk. sa -
draudzība. 25. martā plkst. 10.30 
Bībeles stunda. 28. martā plkst. 
11.00 Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg., kristībām un īpašu mū -
ziku, viesmāc. prof. Dr. Stīvens 
D. Paulsons.; pēc dievk. Lusu 
ģimene aicina uz Līlijas Lusas 
kristību mielastu. 1. apr. plkst. 
2.00 Zaļās ceturd. dievk. ar dievg. 
2. apr. plkst. 6.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., piedalīsies ko -
ris. 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.: 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 po-
jumus  vada māc. I. Puš mu cāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
21. martā Jonkeru bazn. plkst. 
10.00 dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš, pēc dievk.
Tautiskā pēcpusdiena un filmas 
izrāde. 27. martā Draudzes 
namā plkst. 3.00 dievk., māc. L. 
Saliņš; 

D I E V K A L P O J U M I  

(Turpināts no 20. lpp.)

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.”

(Jāņa ev. 11:25

2009. gadā Dieva mužībā aizsaukti
draudzes locekļi

LIDIJA PURĒNS,
dzim. Nāruns

dzimusi 1912. gada 14. martā,
mirusi 2009. gada 15. janvārī

KĀRLIS GRINBERGS,
dzimis 1938. gada 7. februārī,
miris 2009. gada 21. februārī

ZENTA VALIJA TILGA,
dzim. Duka

dzimusi 1921. gada 31. martā,
mirusi 2009. gada 25. februārī

MĀRA RĀCENIS,
dzim. Straumanis

dzimusi 1932. gada 20. novembrī
mirusi 2009. gada 19. martā

ROBERTS ZVEJNIEKS,
dzimis 1925. gada 15. februārī,

miris 2009. gada 22. aprīlī

JĀNIS INDULIS GALIŅŠ
dzimis 1939. gada 21. februārī,

miris 2009. gada 20. jūlijā

ALEKSANDRS PŪPOLS,
dzimis 1914. gada 23. septembrī,

miris 2009. gada 30. oktobrī

LIJA MEDNIS,
dzim. Plūme

atraitne Briedis
dzimusi 1905. gada 26. augustā,
mirusi 2009. gada 20. decembrī

ALEKSANDRA LUTCS,
dzim. Sarmonis

dzimusi 1910. gada 8. oktobrī,
mirusi 2009. gada 27. decembrī

Pēc koncerta tikšanās ar 
māksliniekiem pie glāzes vīna un 
uzkodām. Atlikums paredzēts 
Bruno Skultes operas ,,Vilkaču 
mantiniece” izrādei 2011. gadā 
LNO, Rīgā. Ieeja par vismaz $35 
ziedojumu; pēc 9. aprīļa – $45. 
Labvēļu ieejas karte, sākot 
ar $100 (ziedotāju vārdus ievie-
tos LNO pirmizrādes ,,Vilkaču 
mantiniece” programmā). Lū -
dzam pieteikties un rezervēt gal-
diņus līdz 9. aprīlim, nosūtot 
čeku: Latvian National Opera 
Guild, Inc, c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Rd, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214. Sīkāka infor-
mācija, zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 
516-433-4137.

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīkojums 
Trillium Banquet telpās (6415 
State Street). Plkst. 5.00 kokteiļ-
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. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 20. martā, plkst. 7.00 ,,Kazino 

vakars” Draudzes namā (425 
Hoffman Ave) Ziemeļkalifornijas 
latviešu skolas atbalstam. Būs 
spēles, mūzika, balvas, uzkodas 
un dzērieni. Rīkotāji lūdz pie-
dalīties un atbalstīt skolu ar zie-
dojumu vai kādu balvu sarīko-
juma izlozei. Ziedojumu var 
nosūtīt skolas kasierei Denisei 
Lapinai, 15 Belgrave Ave. San 
Francisco, CA 94117; balvas 
pieteikt Marisai Ramanei-
Meijerei, tālr.: 408-759-1575; 
e-pasts marisamayer@comcast.
net

• 27. martā plkst. 2.00 draudzes 
namā (425 Hoffman Ave., San 
Francisco, CA) pianista Juŗa 
Žvikova koncerts. Ieeja par $20 
ziedojumu, studentiem – $10. 
Darbosies bufete un bārs. 

SIETLA (WA)
• 21. martā plkst. 12.00 Latviešu 

centrā Baltijas partizānu kustības 
65 gadu atceres sarīkojums, pie-
dalīsies arī igauņi un lietuvieši. 
Dalības maksa par ziedojumu 
Latvijas 50 gadu okupācijas mū -
zejam Latvijā. 

SV. PĒTERSBURGA
27. martā plkst. 16.00 Biedrības 

namā 44. Latviešu biedrības gada 
svētki, kuŗos varēsim klausīties 
koŗa dziesmās, noskatīties vietējo 
aktieŗu iestudēto viencēliena 
lugu, baudīt aukstajā galdā 
servētos ēdienus, iedzert kafiju 
un nogaršot jubilejas kliņģeri. 
Vakara noslēgumā – gada balle, 
kuŗā mūzicēs Ilmārs Dzenis un 
Pēteris Ozols. Par dzērieniem 
labsajūtas uzlabošanai katram 
jārūpējas pašam. Ieejas ziedo-
jums sākot ar $ 20.

6. aprīlī plkst. 10.00 Biedrības 
namā Biedrības Valdes sēde.

11. aprīlī plkst. 16.00 Biedrības 
namā viena aktieŗa viesizrāde 
„Šampinjonu derības”. Viesosies 
Latvijas Nacionālā teātra aktrise 
Inta Tirole. Izrāde ir Laimas 
Muktupāvelas romāna „Šampiņ-
jonu derības” pārveidojums ska-
tu  vei. Izrāde ir par latviešu sievi-
eti, kuŗa dodas peļņā uz Īriju, 
bet, sastopoties tur ar grūtībām, 
spēj uz tām raudzīties ar labu 
humora devu un ironiju. Pēc 
izrādes kopā ar aktrisi būs iespē-

jams pakavēties sarunās, baudot 
aukstas uzkodas. Ieejas ziedo-
jums sākot ar $20.

VAŠINGTONA (DC) 
• 28. martā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 11.00, kafijas 
galds un tikšanās ar Latvijas 
vēlēšanu reformas biedrības 
izpilddirektoru Induli Bērziņu, 
kas teiks runu ,,Degpunktā – 
Latvijas Saeimas vēlēšanas”. 

• 17. aprīlī plkst. 7.00 saviesīgs 
vakars ar vakariņām. Dalības 
maksa $60. 

Mūsu filistrs
Paidagogs

ANDREJS EDGARS DZELZĪTIS
dzimis 1935. gada 24. novembrī Rīgā,

miris 2010. gada 5. martā Warren VT, ASV

 KORPORĀCIJA PATRIA
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D I E V K A L P O J U M I  

28. martā Jonkeru bazn. 
plkst. 10.00 Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš. 
1. apr. Jonkeru bazn. plkst. 
7.00 vakarā Zaļās ceturtd. dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 1.00 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš; 
Īstoranžā, NJ plkst. 1.00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg., diak. I. 
Kaņeps. 2. apr. Jonkeru bazn. 
plkst. 7.00 Lielās piektd. dievk. 

ar dievg., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 7.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš. 
4. apr. Jonkeru bazn. plkst 
8.00 Lieldienas dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. 
dr. (128 N. Elm, Saginaw, MI 
48602): 4. apr. plkst. 1.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. ka -
fija. 16. maijā plkst. 1.00 dievk. 
Māc. R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
27. martā Lieldienu dievk. ar 
dievg. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San 

Diego, CA 92116); pēc dievk. 
kafijas galds un draudzes piln-
sapulce. Prāv. D. Kaņeps. 
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 priekš -
nieces Irēnes Kalniņas tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 

(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 21. martā plkst. 
10.30 dievk. ar dievg. 28. martā 
plkst. 10.30 Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. vakarētāju 
rīkotas pusdienas, dalības maksa 
$10 (pieteikties, zvanot L. 
Circenei, tālr.: 206-524-3117 vai 
A. Upeniecei: 425-483-2546). 2. 
apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 4. apr. 
plkst. 10.30 Lieldienu dievk., 
piedalīsies ansamblis „Sigulda“ 
Maijas Riekstiņas vadībā un ērģ. 
Dr. Andris Āboliņš.; pēc dievk. 
Lieldienu brokastis, dalības 
maksa $18, bērniem $8. Pieteik-

ties, zvanot S. Pētersonei līdz 1. 
apr., tālr.: 206-365-7123. 11. 
apr. Baltās svētd. dievk. ar 
dievg. Pēc dievk. filmas ,,Rūdofa 
mantojums“ izrāde. 18. apr. 
dievk. angļu valodā; pēc dievk. 
Bībeles stunda. 25. apr. dievk.; 
pēc dievk. Bībeles stunda. Māc. 
D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 21. martā plkst. 2.00 dievk. 
ar dievg. Trīsvienības baznīcā 

(Turpināts 23. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

IRMA GRUNTMANIS,
dzim. KIEL

dzimusi 1921. gada 9. novembrī Kurzemē,
mirusi 2010. gada 5. martā Woodinville, WA

Sirsnībā atceras un mīlestībā piemin 
VILNIS UN LIDIJA BĒRZIŅI

MĀRTIŅŠ UN LINDA DUHMS

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet - 
Sāpju nasta viegla kļuva, 
Debess dārzos roze zied... 

(Lidija Bērziņa)

Mūžīgā mierā aizgājusi mūsu mīļā Aijiņa

INĀRA TOMBERGS
dzimusi 1929. gada 1. februārī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2010. gada 11. februārī Naples, Floridā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA DZINTRA UN JĀNIS JANAVI

AR ĢIMENI

Skaistus ceļus bij Tev iet,
Smagus ceļus arī,
Tagad plašā aizsaulē
Mieru iegūt vari.

Mūžībā aizgājusi mūsu tante un radiniece

ZENTA PĒTERSONS,
dzim. KAMPE

dzimusi 1921. gada 17. jūlijā Latvijā,
mirusi 2010. gada 17. februārī Seattle, WA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KALNIŅU ĢIMENES

VANKUVERĀ, KANADĀ

Jau klusas sen kokles un dziesmas,
Un nakts rasa pumpuros mirdz.
Bet zaļajā Dieva namā
Ar zvaigznēm – dzied mana sirds.

Mūsu filistrs

ERIKS ANDRIS GEBAUERS, oec
dzimis 1954. gada 5. februārī Hamiltonā, Kanadā,

miris 2010. gada 5. februārī Irvine, Kalifornijā

 Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Mana seno dienu draudzene un skolas biedrene
INĀRA TOMBERGS, 

dzim. LUCS
2010. gada 11. martā Floridā

pievienojās savam vīram Ojāram aizmūža dārzos.

Viņu piemin
BIRUTA SCHULTZ

UN
KRUSTMEITA KRISTĪNE

No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas. 
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks, 
Norims sāpe, rūpes un bēdas.

Mūžībā aizgājusi

MARTA EMĪLIJA BĒRZIŅA,
dzim. JURŠEVSKIS

dzimusi 1915. gada 9. jūnijā Jelgavas raj. Platones pag., Trušļos,
mirusi 2010. gada 11. martā Jelgavā

Mīlestībā viņu piemin
JURIS, VALDIS UN JĀNIS BĒRZIŅI AR ĢIMENĒM

RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Sit tibi terra levis

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

IMANTS BIČEVSKIS, ing., 1961 I
dzimis 1931. gada 18. novembrī Ogrē, Latvijā,

miris 2010. gada 13. martā Merilendā, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Sit tibi terra levis

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

VISVALDIS JANAVS, med., 1956 II
dzimis 1921. gada 12. septembrī Birzgales pag., Latvijā,

miris 2010. gada 8. janvārī Floridā, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Mūsu mīļā filistre

LIJA MEDNIS, 1929-I,
dzimusi 1905. gada 26. augustā Kursīšu pagastā, Latvijā,
mirusi 2009. gada 20. decembrī San Pablo, Kalifornijā

Par viņu sēro
VARAVĪKSNES KONVENTS
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

PRIEDAINĒPRIEDAINĒ
Sestdien, 27. martā, 

Plkst. 1:00 pēcpusdienā 

Ņudžersijas latviešu federālās 
kreditsabiedrības pilnsapulce.
Plkst. 3:00 pēcpusdienā 
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce.

Strādīgs un prasmīgs vīrietis, 
kuŗš dzīvo Indianapoles apkaimē, izremontēs, sakops telpas, 

veiks darbus, kuŗus pašiem ikdienā veikt neatliek laika. 

Ja varu būt noderīgs, zvanīt Jurim (317) 9876426.

Mīļās daiļās dāmas!
Gaŗezerā no 
23. līdz 25. aprīlim notiks 
piektais saiets

        ”DAIĻĀS DĀMAS”.
Tas paredzēts tikai dāmām, tikai izpriecām

un tikai par labu Gaŗezeram!
Šogad mūsu programmā paredzētas tikšanās:

■ ar psīchologu JĀNI GRANTU – viņš runās par 
tematu „Ķermeņa valoda un tās noslēpumi”;

■ ar TV zvaigzni DIĀNU EZERIŅU – viņa  dalīsies 
savās zināšanās par harmonisku vides veidošanu 
saskaņā ar telpas, laika un cilvēka mijiedarbību    (Feng 
Shui);

■ vakariņas gatavos kulinārijas eksperte 
LIENE RAVA.

Šis, daiļās dāmas, ir tikai kumosiņš
no šī pavasaŗa interesantās programmas!

Pieteikšanās anketa sameklējama:

 www.garezers.org

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā:      www.lasl.com

NĀKOŠIE PAKU SAVĀKŠANAS DATUMI:   Losa:  svētdien, 2010. gada 18. aprīlī no 10-12:30 pp
 Atlanta:  piektdien, 9. aprīlī
 Sv. Pēterburga, FL:  sestdien, 10. aprīlī, pulksten 12'os.

Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Esmu saņēmis savas grāmatas

    P R Ē R I J A S    Ā R S T SP R Ē R I J A S    Ā R S T S
nedaudz   eksemplāru

  Cena $ 20.oo  iesk. sūtīšanu
    Dr. Paulis  Dzintars
      2232  Pinecrest  Dr.

      Rapid City  S.D. 57702

Atjaunots, senlaicīgs dzimtas 
īpašums stundas attālumā no 

Rīgas lidostas. 
Fantastiska ainava un interjers.

uldis.cipsts@kolonna.com

D I E V K A L P O J U M I  
(35 Furman Str.). Prāv. O. 
Sniedze, ērģ. D. Vitušinska-Bal-
tazara. Dz. grāmatas. Pēc dievk. 
groziņu azaids.

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 21. martā plkst. 14.00 
dievkalpojums. To kuplinās 
Ilmārs Vilmanis. 28.martā 
plkst.11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. To vadīs Andris 
Ritums. 1. apr. plkst. 10.00 
Biedrības namā Draudzes valdes 
sēde. Pēc sēdes plkst. 11.30 
Biedrības nama sakārtošana 
Lieldienām. Lūdzam palīgus! 2. 

apr. plkst. 16.00 Lielās Piektdienas 
dievkalpojums. 4. apr. plkst. 
11.00 Biedrības namā Lieldienu 
svētbrīdis. Kā katru gadu, pie 
pašu nestām brokastīm. Būs arī 
krāsotu olu sacensības. Visi mīļi 
gaidīti. 11. apr. plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda. 

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 21. 
martā plkst. 11.00 ģimeņu dievk. 
ar dievk.; draudzes pilnsapulce. 
Ciešanu laika vakara svētbrīži 
latviešu un angļu valodā 17., 24., 

31. martā plkst. 7.00. Svētbrīdis 
latviešu un angļu valodā ilgs 
apmēram 40 minūtes; pēc svēt-
brīža sadraudzība un pārrunas. 
28. martā plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 1. apr. plkst. 
11.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 7.30 vakarā 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. bro-
kastis. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com.



LAIKS 2010. ga da 20. marts – 26.  marts24

(Turpināts no 18. lpp.)

S P O R T S

Latvijas Basketbola savienības 
(LBS) valdes sēdē 5. martā par 
valsts nacionālās sieviešu basket-
 bola valstsvienības galveno tre-
neŗi tika apstiprināts grieķu groza 
bumbas speciālists Džordžs 
Dikeulakoss (George Dikeou-
lakos). Savukārt divas dienas 
iepriekš par Latvijas nacionālās 
vīriešu basketbola valstsvienības 
galveno treneri apstiprināja Krie-
vijas superlīgas kluba Krasno-
jarskas Jeņisej galveno treneŗi 
Ainaru Bagatski. Tādējādi abas 
mūsu basketbola izlases ir tikušas 
pie jauniem vadītājiem.

Abas mūsu valstsvienības pa -
gā   jušajā gadā ne pārāk sekmīgi 
startēja Eiropas meistarsacīkstēs. 
Sieviešu izlase galvenā treneŗa 
Ainara Zvirgzdiņa vadībā Latvijā 
noritējušajās meistarsacīkstēs 
ierin  dojās septītā vietā, lai arī 
cerēts bija vismaz uz piekto ailīti 
vai pat medaļām. Savukārt kungi 
ar lietuviešu speciālistu Ķēstuti 
Kemzūru „pie stūres” nepārvarēja 
grupu turnīra barjēru, paliekot 
ceturtajā vietā grupā aiz Fran-
cijas, Krievijas un Vācijas. 
Zvirgz    diņš paziņoja par savu 
atkāpšanos no amata vēl pirms 
meistarsacīkšu nobeiguma,  Kem-
  zūra neizmantoja viņam doto 
iespēju pagarināt līgumu un 
izvēlējās trenēt Lietuvas valsts-
vienību. Tagad abām izlasēm ar 
jauniem galvenajiem treneriem 
galvgalī priekšā stāv līdzīgs 
uzdevums – jākvalificējas 2011. 
gada Eiropas meistarsacīkšu 
finālturnīram.

Latvijas sieviešu valstsvienību 
pirmoreiz tās vēsturē trenēs ār -
zemju speciālists – grieķis 
Džordžs Dikeulakoss. LBS 22. 
martā plānojusi parakstīt ar viņu 
līgumu uz diviem gadiem pēc 
sistēmas viens plūs viens. Tas 

nozīmē, ka veiksmīga starta 
gadījumā pirmajā gadā līgums 
automātiski tiks pagarināts vēl 
uz vienu gadu. Šobrīd Dikeu-
lakoss ir Grieķijas meistarsacīkšu 
augstākās līgas sieviešu basket-
bola kluba Atēnu Athinaikos gal-
venais treneris, kā arī no 2005. 
gada bijis Grieķijas nacionālās 
sieviešu basketbola valsts vie-
nības galvenā treneŗa asistents.

Par  Dikeulakosa asistentiem 
tika apstiprināti Rīgas TTT vie-
nības galvenais treneris Aigars 
Nerips un jau pagājušo gadu 
vienības vadībā strādājušais spā-
ņu speciālists Hulians Martiness 
Almans. Par fizisko sagatavotību 
atbildēs Viktors Lācis, savukārt 
par komandas ģenerālmenedžeri 
LBS valde apstiprināja Ediju 
Eglīti.

Latvijas sieviešu basketbola 
valstsvienība 2011. gada Eiropas 
meistarsacīkšu kvalifikācijas tur-
nīra B grupā mērosies spēkiem 
ar Izraēlu, Serbiju un Rumāniju. 
Spēles mājās un izbraukumā 
notiks no 2. līdz 29. augustam. 
Visā kvalifikācijas turnīrā astoņ-
padsmit valstsvienības sadalītas 
četrās grupās un cīnīsies par 
deviņām vietām finālā. Katras 
grupas pirmo divu vietu īpaš-
nieces automātiski kvalificēsies 
finālturnīram, pievienojoties 
sep   ti  ņām izlasēm, kuŗas jau 
nodrošinājušas ceļazīmes uz Po -
liju. Pēdējā vieta kontinenta 
finālsacensībās tiks izspēlēta pa -
pildus kvalifikācijas turnīrā, kuŗā 
cīnīsies sešu nākamo labāko 
rezultātu ieguvējas. Vietu fināl-
turnīrā jau sev garantējušas 2011. 
gada kontinenta meistarsacīkšu 
rīkotāja Polija, pasaules meistar-
sacīkšu rīkotāja Čechija un pirmo 
piecu vietu ieguvējas 2009. gada 
meistarsacīkstēs – Francija, 

Krievija, Spānija, Baltkrievija, 
Grieķija.

Savukārt ar Latvijas vīriešu 
valstsvienības galveno treneri 
Ainaru Bagatski LBS valde uz -
de  vusi noslēgt līgumu līdz šā 
gada 31. martam uz diviem gad-
iem. Bagatskis kā spēlētājs pār-
stāvējis Latvijas izlasi četros 
Eiropas meistarsacīkšu fināl tur-
nīros. Savas karjēras laikā kļuvis 
par seškārtēju Latvijas, divkārtēju 
Lietuvas meistaru, kā arī Baltijas 
Basketbola līgas čempionu. Spē-
lētāja karjēras laikā viņš spēlējis 
Latvijas, Norvēģijas, Polijas, 
Francijas, Krievijas un Lietuvas 
klubos.

Bagatskis 2005. gadā uzsāka 
tre  nera karjēru, kļūstot par 
spēlējošo treneŗi Barons/LU 
vienībā. Vēlāk bijis arī Eirolīgas 
vienības Kauņas Žalgiris (Lietu-
va) galvenais treneris, atkal at -
griezies Latvijā un nākamās di -
vas sezonas pavadījis kā BK 
Valmiera galvenais treneris. 
Kopš 2009. gada Bagatskis trenē 
Krievijas superlīgas klubu no 
Sibīrijas – Krasnojarskas Jeņisej, 
kuŗa sastāvā spēlē arī Latvijas 
Nacionālās valstsvienības centra 
spēlētājs Kaspars Kambala.

Par vīriešu basketbola valsts-
vienības galvenā treneŗa Ainara 
Bagatska asistentu tika apstip-
rināts Lietuvas  vienības - Viļņas 
Perlas galvenais treneris Roberts 
Štelmachers. Arī vīriešu izlasē 
par fizisko sagatavotību atbildēs 
Viktors Lācis, par ģenerāl me-
nedžeri tika apstiprināts Māris 
Jučmanis.

Latvijas vīriešu basketbola 
valsts  vienība 2011. gada Eiropas 
čempionāta kvalifikācijas turnīra 
A grupā spēlēs pret Izraēlu, 
Somiju, Italiju un Melnkalni. 
Spē  les savā laukumā un izbrau -

kumā, tāpat kā dāmām, notiks 
no 2. līdz 29. augustam.

Vīriešiem piecpadsmit preten-
dentes sadalītas trīs grupās un 
izspēlēs sešas ceļazīmes. Fināl-
turnīram kvalificēsies grupu 
uzvarētājas un divas labākās otro 
vietu īpašnieces. Sešas nākamās 
labāko rezultātu īpašnieces pap-
ildus kvalifikācijas turnīrā cīnī-
sies par pēdējo ceļazīmi uz 
Lietuvu, četras pēdējās vienības 
izdzīvošanas grupā cīnīsies par 
divām pozicijām, kas ļaus sa  -
glabāt vietas A līgā 2013. gada 
kvalifikācijā. Desmit valsts vie-
nības vietu 2011. gada finālturnīrā 
Lietuvā jau nodrošinājušas. To 
skaitā ir turnīra rīkotāji lietuvieši 
un visas pasaules meistarsacīkšu 
dalībnieces no Eiropas: Spānija 
(pašreizējie Eiropas čempioni), 
Serbija, Grieķija, Slovēnija, 
Fran   cija, Chorvatija, Turcija, 
Krievija un Vācija.

Ainars Bagatskis jau presē iz -
teicies, ka Latvijas izlases rindās 
gribētu redzēt visus labākos 
valsts basketbola spēkus. Tiesa, 
jāpatur prātā, ka diez vai tas būs 
iespējams, jo pēc neveiksmīgā 
starta pagājušā gada Eiropas 
meistarsacīkstēs dažādus diskva-
lifikācijas termiņus saņēma pieci 
spēlētāji. Lielākos sodus izcieš 
saspēles vadītājs Kristaps Valters 
(trīs gadi) un aizsargs Armands 
Šķēle (divi gadi). Savukārt cen-
tra spēlētāji Kaspars Bērziņš, 
Kaspars Kambala un Andris 
Biedriņš saņēma pa gadam nosa-
cīta soda. Kambalam turklāt vēl 
spēkā ir arī Starptautiskās Bas-
ketbola federācijas (FIBA) Eiro-
pas nodaļas sods, kas paredz 
četru spēļu diskvalifikāciju.

Džordžs Dikeulakoss pagaidām 
par saviem darbības principiem 
publiski vēl nav izteicies. Lie-

lākās problēmas grieķu speciā-
listam varētu sagādāt izlases 
līderes Anetes Jēkabsones-Žogo-
tas atteikums spēlēt valstsvienības 
rindās lielās slodzes dēļ savā 
klubā. Nav arī zināms, kā Di -
keulakosam izdosies izveidot 
cīņas spējīgu vienību no pārējām 
izlases basketbolistēm. Atbildes 
uz šiem jautājumiem vislabāk 
sniegs laiks.

Rīgas Dinamo 
panākums

Kontinentālās hokeja līgas  
Gagarina kausa izcīņas ceturt-
daļfinālā sensacionāli iekļuva 
Rīgas Dinamo, kas pirmās kārtas 
ceturtajā spēlē ar 4:2 (2:0, 1:1, 
1:1) pieveica Rietumu līgas 
spēcīgāko klubu un pāra neap-
šaubāmo favorītu - Sanktpēter-
burgas ASK.

Visā serijā Dinamo uzvarēja ar 
3:1. Tagad KHL Gagarina kausa 
ceturtdaļfinālā jeb Rietumu līgas 
pusfinālā Dinamo tiksies ar 
Balašichas MVD, ko trenē Lat-
vijas izlases treneŗu duets Oļegs 
Znaroks un Harijs Vītoliņš.

Šīs serijas pirmās divas spēles 
19. un 20. martā notiks Balašichā, 
bet tad divas spēles 22. un 23.
martā risināsies Arēnā Rīga. 
Nepieciešamības gadījumā piek-
tā spēle 25. martā notiks 
Balašichā, sestā spēle – 27. martā 
Arēnā Rīga, izšķirīgā septītā 
spēle – 29. martā Balašichā.

Dinamo vārtus spēlē sargāja 
Martins Pruseks, atvairot 34 
metienus. Rīdzinieki uz preti-
nieku vārtiem meta 32 reizes. 
Pruseks tika atzīts arī par labāko 
spēlētāju rīdzinieku rindās šajā 
spēlē.

P. Karlsons

Basketbola valstsvienības jaunos ceļos

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
TORONTO
• Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 

draudzes locekļu gada sapulce 
notiks 21. martā pēc dievkalpo-
juma, kas sāksies plkst. 11. Pū -
polu svētdienas dievkalpojums 
28. martā notiks ar dievgaldu, to 
mūzikāli kuplinās drau dzes 
vokālais ansamblis diriģentes 
Brigitas Alkas vadībā. Pēc dievka-
lpojuma baznīcas sarīkojumu 
telpās draudzes svētdienas skolas 
sarīkojums un cienasts. Draudzes 
locekļi aicināti piedalīties kain-
draudžu (Churches on the Hill) 
gadskārtēji rīkotā Lielās Piekt-
dienas gājienā 2. aprīlī, Gājiens 

sāksies plkst. 12.30 no Holy 
Rosary R. C. Church un beigsies 
ar kopēju dievkalpojumu Timothy 
Eaton Memorial United baznīcā. 
Draudzes Lieldienu dievkalpo-
jums Sv. Jāņa baznīcā 3. aprīlī 
sāksies plkst 7 rītā latviešu valodā 
un plkst 10 – angļu valodā. Pēc 
dievkalpojuma draudzes dāmu 
komiteja rīko Lieldienu brokas-
tis. Draudzes lauku īpašumā 
„Saulaine” bērnu vasaras nomet-
ne šogad darbosies no 3. līdz 17. 
jūlijam. In  formācija par vasaras 
nometnes nodarbībām un 
pieteikšanās pie Elvīras Sebres, 
tālr. 705-424-1118, e-pasts elvi-

g a s e b r i s @ h o t m a i l . c o m . 
„Saulaines” bērnu vasaras nomet-
nes līdzekļu sa  gādes pusdienas 
šogad notiks Sv. Jāņa baznīcas 
sarīkojumu telpās pēc 25. aprīļa 
dievkalpojuma. Tas sāksies plkst. 
11. Dalības mak     sa pret ziedo-
jumiem sākot ar 15 dolariem 
personai. Pus dienu dalībnieki 
aicināti pieteikties draudzes 
birojā, tālr. 416-921-3327.

• Toronto Korporāciju kopas 
gadskārtēji rīkotais plkv. Oskara 
Kalpaka un Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņas dievkalpojums 
šogad notika 7. martā Sv. Jāņa ev. 
lut. latviešu draudzes baznīcā 

prāv. emeritus Dr. F. T. Kristberga 
un ērģelnieces māc. Dr. Anitas 
Gaides vadībā. Dievkalpojumā 
ar saviem karogiem un goda 
sardzi piedalījās astoņas korpo-
rācijas. Svētos rakstus lasīja Stu-
denšu Korporāciju kopas seniore 
Elizabete Pētersone (Imerija) un 
Studentu Korporā ciju kopas 
seniors Ansis Laucis (Selonija). 
Pēc dievkalpojuma visi pulcējās 
baznīcas sarīkujumu telpās pie 
dāmu klātajiem kafijas galdiem.

• DV Toronto nodaļas biedru 
gada sapulce notiks 27. martā 
plkst. 11 Latviešu centrā nodaļas 
mītnē. Vanadžu kopas gada 

sapulce sāksies plkst. 9. 
• Toronto Latviešu pensionāru 

apvienības 11. marta sanāksme 
Latviešu centrā bija veltīta plkv. 
Oskara Kalpaka un Latvijas brī-
vības cīnītāju piemiņai. Brīvī bas 
cīnītājiem veltītas patriotiskas 
dziesmas dziedāja apvienības vī -
ru ansamblis „Pusstunda” diri-
ģentes Īrisas Purenes vadībā. Ap -
vienības literārā pēcpusdienā 25. 
martā plkst. 13 Latviešu centrā 
savus darbus lasīs Lolita Gulbe, 
Indra Gubiņa, Dr. Vilis Mileiko, 
Rūdolfs Norītis, Inta Purva, Ing-
rīda Vīksna un Mauta Voitkusa.

R. Norītis  

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

Pulkv. O.Kalpaka un Studentu 
rotas piemiņas sarīkojumu 7. 
martā ievadīja Ņujorkas latviešu 
ev.lut. draudzes Jonkeru baznīcā 
svinīgais dievkalpojums mācītāja 
Juŗa Saivara vadībā ar Daugavas 
Vanagu Ņujorkā, S!K!K! un 
K!K!Ņ! piedalīšanos. Savā spre-
diķī māc. Juris Saivars runāja par 
grūtībām, ciešanām un to pārva-
rēšanu ar drosmi, gribasspēku 

un ticību uzvarai. Dievkalpojumu 
kuplināja flautiste Indra Ozola, 
Olgas Gurevičas ērģeļu pavadīju-
mā. Pianists Vilnis Klīmanis, 
Lett., spēlēja kaŗavīru dziesmu 
improvizācijas. Pēc dievkalpoju-
ma draudzes sarīkojumu zālē 
K!K!Ņ! seniors Dr.Vilnis Vīksne, 
Gers., savā uzrunā norādīja, ka 
četras rotas, tostarp arī Studentu 
rota, bija Kalpaka bataljona 

pamatlicēji un reizē arī Latvijas 
nacionālās armijas dibinātāji. 
Mēs varam būt gandarīti un 
lepni, ka to vidū ir arī korporāci-
ju piederīgie, un kaut gan korpo-
rācijas nav militāras organizāci-
jas, tomēr viena no mūsu devī-
zēm pauž dzimtenes mīlestību 
un viena no mūsu trīs krāsām, 
parasti spilgtākā, simbolizē degs-
mi par dzimteni. Tāpēc mēs 
šodien stāvam šeit un godinām 
šos kaŗavīrus, un tāpēc mēs ejam 
18. un 11.novembrī gājienos ar 

karogiem uz Brāļu kapiem, tagad 
arī uz Lestenes Brāļu kapiem 
godināt kritušos varoņus. Jau 
pašā Brīvības cīņu sākumā likte-
nīgā pārskatīšanās kaujā krita 
pulkv. Kalpaks, Studentu rotas 
komandieris kapt. Grundmanis, 
vltn. Krievs un Ltn. Šrinders. Šie 
varoņi brīvības sauli neieraudzīja 
un brīvības augļus neieguva, tos 
ieguva citi, kas nāca pēc viņiem, 
bet šo varoņu slava nekad nezu-
dīs, tā dzīvos mūžīgi.

Pēc „Dievs, svētī Latviju!” 

nodziedāšanas, sekoja Latvijas 
vēstnieka ANO Normana Penkes 
akadēmiskā runa.  

Pēc tradicionālā „Gaudeamus 
igitur” nodziedāšanas Viļņa Klī-
maņa, Lett., vadībā, sekoja kon-
certa otrā daļa ar klasiskās un 
tautiskās mūzikas priekšnesu-
miem Indras Ozolas un Olgas 
Gurevičas izpildījumā. Pēc tam 
svinīgā akta dalībnieki vēl paka-
vējās pie S!K!K! sarūpētiem kafi-
jas galdiem.

Vilnis Vīksne
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