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50 000 aprakstu par „Laika” rakstiem 
Latvijas  Nacionālajā analītikas 

datu bazē
Vairums nacionālo bibliotēku, 

veidojot savu nacionālo bibli-
ografiju, mēģina tajā ietvert arī 
ziņas par publikācijām, kas ra -
dītas ārpus savas valsts robežām, 
bet kas jebkādā veidā saistītas ar 
konkrētās  nācijas identitāti.

2010.  gada martā LNB Nacio -
nālajā analītikas datubāzē iekļau-
ti 50 000 dāvināto aprakstu par 
laikrakstā Laiks ievietotajiem 
rak  stiem laika posmā no 1949. 
līdz 1990. gadam. Apraksti vei -
doti Kanadas latviešu centra To -
ronto bibliotēkā Rasmas Ruģeles 
vadībā: http://www.lnb.lv/lv/lasi-
tajiem/katalogi-un-datu-bazes/
nacionalas-bibliografijas-datuba-
zes

2009. g. jūnijā Rasma Ruģele ar 
vīru, kurš palīdzējis izveidot da -

tubāzi programmā AUTHEX, 
vie  sojās Rīgā. Tikšanās laikā tika 
pārrunāta iespēja saņemt dāvi -
nājumā šo Latvijas kultūrvēsturei 
nozīmīgo informāciju, kā arī 
datu bazes konvertēšanas 
technis  kā puse. Pateicoties tam, 
ka LNB datu bazē un Kanadas 
latviešu centra Toronto bibliotēkā 
tiek izmantoti starptautiski ap  -
robēti standarti (MARC21 un 
Kongresa bibliotēkas priekšmetu 
saraksts), dāvinātos aprakstus 
bija iespējams iekļaut Latvijas 
nacionālajā bibliografijā. Biblio -
grafijas institūtā veikta ierakstu 
redakcija un 10 000 priekšmetu 
harmonizācija (I. Dukure), bet 
Digitālās attīstības departamentā 
konvertēto datu techniskā ap -
strāde pirms importa Nacionālajā 

analītikas datubāzē (A. Kipāns).
Konvertēto ierakstu autor  tie -

sības saglabā Rasma Ruģele, bet 
Nacionālās analītikas datubāzes 
lietotājiem paplašinājušās iespē -
jas iegūt informāciju par kultūras 
un valodas vidi, kas, ģeografiski 
atrodoties tālu no Latvijas, ne -
pārprotami saistīta ar Letonicas 
jēdzienu. „Atliek vien vēlēties, lai 
rastos iespēja iekļaut digitalizētos 
laikraksta Laiks rakstu pilnos 
tekstus periodika.lv,” saka LNB 
Bib  liografijas institūta direktore 
Anita Goldberga. „Šis dāvinājums 
Nacionālās analītikas datu bazes 
lietotājiem paplašinājis iespējas 
gūt informāciju par kultūras un 
valodas vidi, kas, ģeografiski 
atrodoties tālu no Latvijas, saistīta 
ar visu latvisko.”  

Lai sekmējas darbs 
ALAs 59. kongresā

no š.g. 30. aprīļa līdz 2. maijam!

ALAs 59. kongresa Sanfrancisko, Ziemeļkalifornijā, rīcības 
komitejas locekļi. Sēž no kreisās: Emīls Elstiņš, Taira Zoldnere, 
komitejas priekšsēdis Andris Ramāns, Andrs Ziediņš; 
aizmugurē: Gvido Bergmanis, Aldis Simsons, Zinta Zariņa, 
Andris Pētersons, Iveta Švalkovska, Andris Hincenbergs.
(Tuvāka informācija ALAs mājaslapā www.alausa.org) 

Latviešu apvienībai Detroitā – 60 gadu jubileja!
Detroitas un tās apkārtnes 

latviešu sabiedrībai 21. martā 
bija lieli svētki – tieši pirms 60 
gadiem radās jauna trimdas 
latviešu sabiedriska organizācija 
– Latviešu apvienība Detroitā 
(LAD).  Pēc Vācijas DP nometnēs 
pavadītajiem gadiem, pārceļoties 
pāri okeānam, bija nepieciešams 
būt vienotiem, jaunajā trimdas 
zemē – ASV dibināt jaunu, visus 
vietējos latviešus aptverošu un 
spēcīgu apvienību, ar tās pa -
līdzību atbalstīt citam citu, uz -
turēt savas tautas valodu, kultūru.           
Svētdienas rīts latviešu latviešu 
draudzes īpašumā Farmington -
hilā sākas ar dievkalpojumu 
Sv. Pāvila latviešu draudzes baz -
nīcā mācītāja Leona Vīksnes va -
dībā. Svētku reize bija pulcējusi 
prāvu skaitu dievlūdzēju. Arī 
draudzes sabiedrisko pasākumu 
ēkā jau no agra rīta valdīja 
priekšsvētku gaisotne. 

Dievkalpojumam beidzoties, 
svinību telpu sāka piepildīt ar -
vien vairāk ļaužu. Laikrādim tu -
vojoties pusdienas atzīmei, bija 
pienācis laiks LAD 60 gadu ju -
bilejas svinību atklāšanai. Līdz ar 
LAD pašreizējās priekšsēdes Lī -
gas Jēkabsones sarīkojuma at -
klāšanas pirmajiem vārdiem 
saviesīgais čalojums telpā pieklu-
sa un, sekojot aicinājumam, tika 
nodziedāta Latvijas valsts himna.  

Uzrunu teica Līga Jēkabsone. 
Apsveicot visus klātesošos, viņa 

teica: „Vislielāko prieku man sa -
gādā tas, ka mūsu vidū ir trīs no 
LAD dibinātājiem – mācītājs 
Leons Vīksne, Irma Rudzīte un 
Dainis Rudzītis. Veselības ap -
stākļu dēļ šodien nav varējuši 
ierasties Karīna Kalniņa no Det -
roitas, Jūlija Ceplēviča-Pakalniņa 
no Floridas un Sofija Rituma no 
Čikāgas. Ja apvienības dibināša -
nas dienā kopā bija sanākušas 62 
personas, tad cauri gadiem, mūsu 
apvienības biedru pulks ir savā 

laikā stipri mainījies, te  augot 
skaita ziņā, te palēnām samazi -
nājies,  bet mēs esam sīksti un 
joprojām turamies.  Mūsu vidū ir 
arī goda viesi Dainis Martinsons 
ar kundzi Ritu un Ģirts Austriņš 
no mūsu sadraudzības pilsētām 
Saginavas un Lansingas, ALAs 
priekšēdis Juris Mežinskis u.c.  
Pateicība pienākas mācītājam 
Leonam Vīksnem par tālā ceļa 
mērošanu no Kalamazū un arī 
visiem, visiem pārējiem viesiem, 

kas šo pēcpusdienu mūs pago-
dina ar savu klātbūtni. Jau no 
ap  vienības sākotnējiem gadiem 
esam bijuši ļoti darbīgi. Patlaban 
varam būt pateicīgi par mūsu 
apvienības sastāvu, par tās 
enerģiskajiem un gados jauna-
jiem spēkiem. Arī šodienas sarī -
kojums ir šo ļaužu veikums.  
Aici  nu ikvienu šampanieša 

tostam par godu mūsu apvienības 
ļaudīm un 60 gadu jubilejai.”

Pēc glāžu saskandināšanas 
vārds tika dots vienam no LAD 
dibinātājiem un šī sarīkojuma 
goda viesim Dainim Rudzītim. 
Ar asprātīga humora devu viņš 
savā uzrunā atcerējās aizvadītos 
gadus.  

Latviešu Apvienības Detroitā 60 gadu  jubilejas dalībnieki un 
viesi. 1. rindā no kreisās:  Aina Vīksne, Rita Martinsons, LAD 
priekšsēde Līga Jēkabsone, Irma Rudzīte un Aija Kukaine. 
2. rindā no kreisās: Jānis Kukainis, Dainis Martinsons, Juris 
Mežinskis, Dainis Rudzītis, Leons Vīksne, Fricis Sīpols, Ilgvars 
Spilners un Ģirts Austriņš

No kreisās:   Trīs no pirmajiem LAD dibinātājiem - no kr. puses:  
Dainis Rudzītis, Irma Rudzīte un Leons Vīksne 

(Turpināts 24. lpp.)
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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.

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām 
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.

no 2010. gada 26. decembŗa līdz 2011. gada 2. janvārim
Ar jauno MSC kuģi POESIA,

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

Izdevīgas cenas - kajītēm ar balkoniem

SAGAIDĪSIM  JAUNGADU  UZ  KUĢA  AR  DRAUGIEM

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Tas bija jauks pārsteigums, kad 
27. februāŗa Laiks avīzē kopā ar 
Rīgas sniegotiem skatiem bija 
lasāmi divi Ivara Lindberga dze-
joļi. Lasot Ivara vārdus: „Mana 
Rīga ir skaista, mana Rīga ir 
silta...” jādomā par tālo Rīgu un 
Latviju, kas, saņemot Laiku , lie-
kas tuvākas un neaizmirstamā-
kas, tāpat kā Ivara dzeja. Laika 

Sveicināta, Laiks redakcija!
ziņas un autoru vēstis silda sirdi, 
dzīvojot šeit, tālajā Ziemeļ  ka-
lifornijā, kur vēl pašlaik lietus 
brāzmas „cīnās” ar silto pavasara 
saulīti.

Paldies jums par Ivara piemi-
ņu. Maijā paies divi gadi, kopš 
viņa balss ir apklususi... 

Priecīgu pavasari vēlot,
Vija Lindberga

Dziedones Lailas 
Saliņas kuplinājums 

Ē.Raistera fonda 
balvas svētkiem

Kā  jau iepriekš Laikā bija 
lasāms, Ērika Raistera piemiņas 
fonda gadskārtējais pavasaŗa 
sarīkojums un 2010. gada balvas 
laureāta žurnālista Juŗa Žagariņa 
godināšana notiks 24. aprīlī plkst. 
14.30 Priedainē (pie Frīholdas) 
Ņudžersijā. Par laureātu stāstīs 
Dr. Juris Šlesers no Bostonas, bet 
no Rīgas ar īpašu Laika uzdevu-
mu laureātu sveikt ieradīsies 
galvenā redaktore Ligita Kov -
tuna.

Ja pāris iepriekšējo gadu sa -
rīkojumos „dzīvās mūzikas” 
vietā klausījāmies dzeju un pro-
zas lasījumus, skatījāmies pat 
filmu fragmentus, tad šogad, 
sekojot vecvecai tradicijai, sa -
rīkojumu kuplinās „koncert -
daļa”, kuŗā iecienītā dziedone 
Laila Saliņa mūs izvadās pa 
dziesmu skaņās un senu ro -
manču melodijās ietērptu lat -
viešu dzejas valstību. Dzirdēsim 
gan anonīmas melodijas, gan 
mūsdienu skaņražu – Daces 
Aperānes, Raimonda Pau  la, 
Ulža Stabulnieka un pašas dzie-
dones komponētus dzjoļu at   -
ainojumus skaņās – popu  lār -
ievirzes garā, pašas mākslinieces 
aranžējumos solo balsij un ģi -
tarai. Varēsim kavēties kā Friča 
Bārdas un Aleksandra Čaka 
dzejas pasaules, tā Ojāra Vā -
cieša, Jāņa Petera un mūsu pašu 
„Elles ķēķa” dzejnieka Gunara 
Saliņa dzejoļu valdzinājumā. 
Lailas Sa  liņas noskaņām ba  gātā, 
reizēm tumši smeldzīgā, citreiz 
gaiš  ska  nīgā balss, dziedot Friča 
Bārdas „Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos 
tevī”, vedinās aizdomāties par 
dzīvi, kamēr Gunara Saliņa 
daudz  tē  lainā dzejoļa interpre-
tācija ievi  linās rēgaini mistisku 
bēŗu no  risēs; Jānis Peters ar 
dziedones balsi cēli pasludinās 
„Šai pilsē  tai ir balti goda vārti”, 
bet Aleksandrs Čaks, kas sap-
ņodams sēdēs uz bodītes sola, 
izsauksies: „Tikai nezinu, kam -
dēļ es mīlu, laikam nemīlēt 
nevar man sirds”. 

Mīlestība iet roku rokā ar 
pavasari. Tāpēc – uz redzēšanos 
E. Raistera fonda pavasaŗa sarī-
kojumā Priedainē 24. aprīlī!
ERF valdes vārdā laipni aicina 

Eleonora Šturma

Dzied Laila Saliņa
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Grupiņa entuziastu no ASV, 
Kanadas un Latvijas 2007. gada 
rudenī nodibināja biedrību „Lat-
 vieši pasaulē – mūzejs un pēt -
niecības centrs” (LaPa) ar mērķi 
izveidot mūzeju un pētniecības 
centru Latvijā, kas būtu tilts starp 
Latvijas un ārzemju latviešiem 
un kur tiktu pētīta, izskaidrota 
un parādīta latviešu izceļošanas 
vēsture, ārzemju latviešu dzīve, 
identitātes saglabāšana, saites ar 
Latviju, mijiedarbe ar mītņu ze -
mi, devums pasaulei un Latvijai 
pēdējos 200 gados. Otrs ilg  ter -
miņa mērķis ir papildināt  ar šo 
vēsturi un pieredzi visas Latvijas 
vēsturi, uzsverot, ka visi latvieši 
pasaulē ir daļa no latviešu tautas. 
Viens no tuvākā laika mērķiem 
ir vākt trimdas materiālus, lai tie 
nezustu,  un iepazīstināt ar tiem 
jaunākās paaudzes Latvijā un 
ārzemēs.

Aizvadītais 2009. gads bijis ļoti 
aktīvs un sekmīgs, mūzeja dar-
binieki spraigi strādāja, saņemts 
biedru un dažādu fondu un 
organizāciju financiālais atbalsts. 
Priecājamies, ko viena gada laikā 
esam paveikuši – sākumā bija 
tikai lieli sapņi un plāni, tagad ir 
jau darbinieki un birojs, veidojas 
vērtīgs krājums un vairākas 
izstādes, kas parādīs Latvijas 
latviešiem, nākamām paaudzēm 
un mums pašiem, ko LaPa-MPC 
mūzejs varēs piedāvāt ap  mek -
lētājiem un pētniekiem.  

2009. gada sākumā ziņojām, 
ka ar Latvijas sabiedrības in -
tegrācijas fonda starpniecību 
esam saņēmuši ievērojamu atbal-
stu no Norvēģijas fondiem. Vēlāk 
saņēmām arī mazākas summas 
no Latviešu fonda, Valsts kul -
tūrkapitāla fonda, PBLA, Si  ra -
kūzu latviešu ev. lut. apvienotās 
Kristus draudzes un no Latvijas 
valsts financējumam Baškīrijas 
latviešu Dziesmu svētkiem, kā 
arī no ALAs valdes mūzeja at -
balst kopas izveidošanai ASV. 
Sirsnīgs paldies visiem devējiem! 
Tādējādi  radās iespēja pieņemt 
darbā divus profesionālus, zi  nī -
gus un čaklus biroja darbinie -
kus – kurātori Mariannu Auli -
ciemu un vēsturnieku Juri Za -
lānu, atvērām biroju ar mazu 
no  liktavu Kaļķu ielā 7, nopirkām 
nepieciešamo inventāru un sā -
kām nopietnu mūzeja krājuma 
vākšanu un veidošanu.

Jūlija sākumā notika divu 
dienu plānošanas semi nārs 
Norvēģijas Emigrantu mūzeja 
direktora Knuta Djupedāla va -

Ārzemju latviešu mūzejs ,,Latvieši pasaulē”
dībā, tajā piedalījās Pēteris Da -
jevskis un citi lektori.  

Izplatījām informāciju par 
mūzeju ar brošūrām latviešu, 
angļu, krievu un latviešu valodā, 
priekšlasījumiem ELJAs-50 un 
ALAs sanāksmēs, nelielām iz -
stādēm Senču un 3x3 nometnēs 
Katskiļos, ar rakstiem gan Lat -
vijas, gan ārzemju latviešu presē.

LaPa valdē darbojas  priekšsēde 
Maija Hinkle, kasieris Ints Dzelz-
galvis, Ināra Reine, Marianna 
Auliciema, Vita Ozoliņa un Juris 
Zalāns. Septembŗa beigās notika 
otrā gadskārtējā kopsapulce Rīgā, 
kuŗā ievēlējām divas jaunas val -
des locekles – Dainu Grosu un 
Ievu Vītolu. Sapulci vadīja Uldis 
Grava, protokolēja Maija Krū -
miņa.

Esam gandarīti, ka oktobrī  va -
rējām piedalīties Eiropas Mig -
rāciju institūciju asociācijas 
(AEMI – Association of European 
Migration Institutions) gads kār -
tējā konferencē. Ar Dānijas, Vā -
cijas un Zviedrijas emigrācijas 
un imigrācijas iestādēm iesākām 
kopēju projektu, lai atspoguļotu 
DP laiku. Sadarbojamies ar Pa -
saules latviešu mākslas savienību 
un ceram atrast kopēju mājvietu 
abiem mūzejiem.   

Visvairāk priecājamies par tau-
 tiešu atsaucību, dāvinot mums 
daudzus vērtīgus priekšmetus, 
kas mūzejā apmeklētājiem atklās 
ārzemju latviešu daudz veidīgo 
pieredzi, dzīvi un devumu. No 
Austrāli jas uz Latviju jau ceļo DP 
nometnē darinātas stelles, ko 
mums uzdāvināja Melburnas 
Imi  grācijas mūzejs. Ekspedici jā 
Brazīlijā ieguvām turienes lat -
viešu publikācijas, fotogra fijas, 
skaistus, vēl 20. gs. sākumā Lat -
vijā  austus audumus, Brazīlijā 
da  rinātu kera mikas tautumeitu 
un relikvijas no unikāla ceļojuma 
pašbūvētā laivā no DP nometnēm 
līdz Brazīlijai. 

Kopā ar 16 Latvijas koŗiem un 
tautasdeju grupām piedalījāmies 
Baškīrijas latviešu Dziesmu svēt-
 kos, kur nodibinājām sakarus 
turpmākai sadarbībai un ieguvām 
fotografijas, filmas un intervijas. 

Sasaiņotas piecas kastes, kuŗās 
ir ALAs pirmā priekšnieka pro-
fesora Pētera Lejiņa bibliotēkas 
un archīva materiāli – grāmatas 
par trimdas kopienām, sarī  ko -
jumu programmas un trimdā 
publicētie žurnālu komplekti. Uz 
Latviju no ASV ceļo pirmās 
latviešu baznīcas Amerikā (Lin -
kolnā, Viskonsinā, 1903. g.) stūŗ-

Darbības pārskats un aicinājums iesaistīties mūzeja izveidē

 akmens, ko LaPai dāvināja An -
dris Straumanis, un kaste ar rok-
darbu meistares Lidijas Bālēnas 
darbiem. No Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības saņemti doku-
menti un monēta, Latvijas 
dzelzceļu policista uniforma un 
daudzi citi vērtīgi priekšmeti, 
dokumenti, fotografi jas, kuŗās 
atspoguļota  dzīve DP nometnēs, 
ieceļošana Amerikā un iesak ņo -
šanās jaunajā mītnes zemē. 

Sāktas nopietnas sarunas par 
mūzeja izveidošanu Liepājā, bi -
ju  šajā Liepājas vakarskolā, Dzelz-
ceļnieka ielā 1, lielā ēkā pretī 
vie  nam no pilsētas parkiem. Lie-
 pāja bija galvenā izceļošanas pil -
sēta uz rietumiem jau cara laikos.  
Diemžēl iecere izveidot mūzeju 
Liepājā varētu neīstenoties, jo 
ekspertu novērtētās ēkas sākum-
cena ir pārāk augsta. Priecāsi-
mies par citiem ieteikumiem 
mū  zeja mājvietai un iegādei. 

Tiek gatavotas izstādes – 2010. 
gada jūnijā Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzeja vestibilā un gada 
beigās tīmeklī. Esam gandarīti, 
ka Latvijas Nacionālā bibliotēka 
rīko izstāžu ciklu par izceļošanu 
no Latvijas dažādos laikposmos, 
lietojot arī LaPa materiālus un 
informāciju. 

Aicinām ikvienu piebiedroties 
LaPa mūzeja veidošanā, pieteicot 
priekšmetus, fotografijas, archī -
vus un stāstus mūzejam, palīdzot 
ar darbu vai kļūstot par LaPa 
biedru vai atbalstītāju 2010. ga -
dam. Biedra (Ls 25 vai ASV $50) 
un atbalstītāja (Ls 40 vai ASV 
$40) naudu var iemaksāt, lietojot 
PayPal ar mūsu mājas lapas 
starp  niecību, sūtot naudas pār -
vedumu uz LaPas kontu Latvijā 
vai čeku ar norādi „Latvian Dias-
 pora Museum Fund” Maijai Hin-
 klei, 117 Northview Road, Ithaca, 
NY 14850. Informācija par 
dāvinājumu un biedra pietei-

latviešu mūzeja. Gaidīsim cie-
mos LaPa birojā Kaļķu ielā 7,  
izstādēs Latvijas 50 gadu oku -
pācijas mūzejā, aicinām apskatīt  
mājaslapu www.lapamūzejs.lv 
un Facebook lapu www.facebook.
com „latvians abroad – museum 
and research centre”.

Biedrības „Latvieši pasaulē – 
mūzejs un pētniecības centrs” 

valdes priekšsēde 
Maija Hinkle

kumiem ir mūsu mājaslapā www.
lapamuzejs.lv nodaļā „atbalsts”, 
var arī rakstīt: lapainfo@gmail.
com vai  LaPa Dzirnavu ielā 66a, 
dzīv. 56, Rīga LV- 1050,  vai Mai-
 jai Hinklei.  Priekšlasījums un 
maza izstāde par LaPa notiks 
17. aprīlī Hamiltonā, Kanadā; 
kontaktpersona Astrīde Sīle, 
e-pasta adrese: astride.silis@
sympatico.ca  

Ceram uz ikviena tautieša līdz-
 dalību, jo bez relikvijām, stāstiem 
un atbalsta nebūs arī ārzemju 

LaPa darbinieki Marianna Auliciema un Juris Zalāns

Filadelfijas Brīvo latvju bied-
rības monēta no 19. gs. 
beigām

Albīna Simsona Latvijas dzelzceļa policijas uniforma un koferis 
no 1914. gada bēgļu gaitām uz Ukrainu un 1944. gadā uz Vāciju 
un ASV

Mākslinieces Gerdas Rozes 
darbu skate 

 “Apla Suminasana”/ 
“Homage to the Circle”

 no 13. aprīļa līdz 1. maijam, 2010

 MAG Gallery, 126 Larchmont Avenue, 
Larchmont, NY 10538

 914-834-1117
www.mamaroneckartistsguild.org 

 Izstādes ATKLĀŠANA 
sestdien, 17. aprīlī, no 5-7 vakarā

 Izstādes NOSLĒGUMA SVINĪBAS 
sestdien, 1. maijā, no pl. 3-5 pp.

 Galerija atvērta otrdien līdz sestdienai no pl. 12-5 pp. 

www.gerdarozeart.com
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Amerikas latviešu baptistu 
koŗu apvienības Dziesmu dienas 
notiek jau 60 gadus. Kaut gan 
latviešu baptisti ir mazs procents 
no latviešu kristīgām draudzēm, 
to rosība garīgās mūzikas laukā 
ir ievērojama. Koris vai kāds 
ansamblis dzied dievkalpojumos 
un atsevišķi koŗi arī sniedz mūzi-
kāli augstvērtīgus gadskārtējus 
koncertus.

Jau 1950. gadā izveidojās šo 
draudžu koŗu kopdarbība, un 
pirmais Dziesmu dienas kon-
certs skanēja Ņujorkas pilsētā tai 
pašā gadā. Dziesmu dienu rīko 
baptistu koŗu apvienība un vietē-
jā baptistu draudze. Šis gadskār-
tējais sarīkojums rotācijas kārtī-
bā notiek Bostonas, Bukskaun -
tijas, Čikāgas, Filadelfijas, Klīv -
landes un Toronto draudžu pa -
spārnē – vietās, kur pašreiz dar-
bojas baptistu draudzes. 

Ja pirmajā Dziesmu dienā pul-
cējās kādi 40 dziedātāji, otrajā 
bija jau 80. Vislielāko dziedātāju 
skaitu piedzīvoja Filadelfijas 
Dziesmu diena 1960. gadā – 145, 
un vēl 1996. gadā varējām prie-
cāties par 70 balsu kori. 2009. 
gada Dziesmu diena Klīvlandē 
pulcēja 50 dziedātājus.

Dziesmu dienās varam dzirdēt 
iemīļotās, pazīstamās latviešu 
garīgās dziesmas, plašākus latvie-
šu autoru darbus, kā arī darbus 
no internacionālā garīgā repertu-
āra. Dziesmu dienās ir atskaņoti 
Guno „Nāve un dzīvība”, Men-
delszona „Lauda Sion”, Pergolesi 
„Magnificat”, Šuberta „Stabat 
Mater” un „Vācu mese” un Vivaldi 

Amerikas latviešu baptistu koŗu apvienības
Dziesmu diena Kalamazū pilsētā

„Gloria”. Ir skanējuši latviešu 
autoru V. Baštika „Draudze”, 
„Paceliet sirdis”, „Dieva vadība”, 
„Jēzus Nācarietis”, un „Rekviems”, 
L. Garūtas „Dievs, Tava zeme 
deg”, A. Purva „Psalmu kantāte” 
un A. Jurjāna „Tēvijai”.

Jaunu, šīs dienas repertuāru, 
sniedz Dziesmu dienas jaunatnes 
koris, kas kopš 1982. gada ir 
nozīmīga sastāvdaļa Dziesmu 
dienas programmā. Gadiem ejot, 
jaunatnes koris ir kļuvis par 

kamerkori un ir daļa no kopkoŗa, 
tā garantējot lielā koŗa nākotni. 
Šī paaudžu sadarbība ir jo sva-
rīgs iemesls latviešu baptistu 
koŗu darbības pastāvēšanai.

Dziesmu dienas arī iesaista 
profesionālos latviešu baptistu 
mūziķus. Šie mūziķi ar prieku un 
pašaizliedzību atrod laiku pieda-
līties Dziesmu dienas koncertos. 
Šī amatieru koŗu un profesionālo 
mūziķu mijiedarbe raksturo un 
veido latviešu baptistu mūzikas 

dzīvi. Ar savu rosīgo un kvalitātī-
vi augstvērtīgo darbību latviešu 
baptistu koŗi ir ierindojušies lat-
viešu garīgās mūzikas priekšplā-
nā.

Blakus gadskārtējai Dziesmu 
dienai koŗu apvienība arī rūpējas 
par garīgo koru dziesmu reper-
tuāru. Koru apvienība ir atbalstī-
jusi vai arī izdevusi vairākus 
dziesmu krājumus: Mūžības 
atbalss (1956., red. V. Baštiks), 
Zelta rasa (1960., red. A. Purvs), 

Dziediet, teiciet (1982., red. 
V. Baštiks), Jauna dziesma (1998., 
red. G. Plostniece) un Latvju 
korāļi – Pauls Dambis (1998. 
Musica Baltica). Koru apvienība 
ar stipendijām atbalstījusi jaunus 
mūziķus un turpina pielikt roku 
garīgās mūzikas veicināšanai 
Latvijā.

Jaunums šī gada Dziesmu die -
nā ir koncerta vieta – Kalamazū 
pilsēta. Šinī pilsētā nepastāv bap-
tistu draudze, bet Kalamazū 
apkārtnē dzīvo vairāki baptistu 
draudžu locekļi. Čikāgas baptistu 
draudze sadarbībā ar Kalamazū 
luterāņu draudzes locekļiem ir 
uzņēmusies Dziesmu dienas 
rīkošanu. Šogad atskaņosim daļas 
no V. Baštika „Pateicības kantā-
tes” ar ērģelēm, klavierēm un 
flautu., A. Purva „Laiks”, E. Ešen-
 valda „Pie Tava krusta”, kuŗu 
dzirdējām nesen Indiana poles 
dziesmu svētku Garīgās mūzikas 
koncertā. Programmā arī uzņem-
tas E. Baštika, H. Pavasara, 
E. Melngaiļa, K. Līdaka un citu 
autoru dziesmas. Kameran sam-
blis iepriecinās ar jaunākām mū -
zikas skaņām.

Dziesmu dienas koncerts no -
tiks svētdien, 25. aprīlī, plkst. 
1.00 pēc pusdienas, Kalamazū 
latviešu ev. lut. Apvienotās drau-
dzes dievnamā, 122 Cherry Hill 
Street. Pēc koncerta sadraudzības 
mielasts Kalamazū latviešu cen-
trā.

Gunta Plostniece,
Amerikas latviešu baptistu 

koŗu apvienības priekšniece

Ik gadu, kad pilnā sparā zied 
pirmās pavasaŗa puķes un koki, 
bērtin piebērti baltiem un sār -
tiem ziediem, Ņudžersijas latvieši 
ierodas savā namā Priedainē uz 
biedrības pilnsapulci. Šogad tā 
notika 27. martā, sapulcē pieda -
lījās gan tuvējās apkaimes tau -
tieši, gan tālumnieki,  piemēram 
Visvaldis un Sigrida Dzeņi no 
Blūmfīldas (Bloomfield), Aina 
Ozo  la no Parsipanijas (Parsippa-
ny) un citi. Sapulce noritēja drau-
 dzīgā, ģimeniskā gaisotnē, no -
pietnas sarunas mijās ar as  prā -
tībām, jokiem, smiekliem un 
aplausiem.

Biedrības priekšsēdis Jānis Stu-
 dents aicināja ar klusuma brīdi 
godināt aizgājušos mūžībā – 
Pēteri Miesnieku, Valdi Jēkab -
sonu, Jāni Upatu, Veroniku Iva -
novu. Diemžēl vecākās paaudzes 
latviešu rindas kļūst arvien re -
tākas. Agrāk uz sarīkojumiem 
ieradās 75-100 un vairāk cilvēku, 
pēdējā laikā aptuveni 50-75. 
Izņēmums ir Jāņu svinības un 
vecgada vakars, kad sabrauc arī 
daudz jauniešu un bērnu. Prie -
cīgs pārsteigums bija, ka uz Rī  gas 
leļļu teātra izrādi 21. martā 
ieradās prāvs pulks bērnu ar ve -
cākiem un vecvecākiem. Vairā -
kās ģimenēs vīrs ir nelatvietis, 
bet saprot latviski, var sarunāties 
un labi jūtas latviešu sabiedrībā. 
Priedaine kalpo visai latviešu 
sabiedrībai, tuvina, palīdz sa -
glabāt latviešu valodu un kul -
tūru.

Sapulces vadītājs Jānis Lucs 
apsveica dalībniekus un īsumā 
iepazīstināja ar pērn paveikto un 
nākotnes nodomiem. Sīkāk par 

Ņudžersijas latviešu biedrības 
darbību 2009. gadā pastāstīja 
katras nozares atbildīgā per  so  na. 
Biedrzine Ilona Studente ziņoja, 
ka patlaban biedrībā ir 223 bied-
 ri, no tiem 90 mūža biedri, un 
lūdza ikvienu palīdzēt iesaistīt 
jaunus dalībniekus. Administrā -
tors un kasieris Māris Sērmoliņš 
sīki iepazīstināja ar financiālo 
stāvokli, cik lieli bijuši izdevumi 
un kādi paredzēti turpmāk. Va -
lija Tauriņa testamentā Priedai -
nei bija novēlējusi 39 777 dola -
rus, kas ir ievērojams atbalsts 
biedrībai, un par ko esam pa -
teicīgi. Ar aplausiem tika pausta 
atzinība Dainai un Jānim Luciem, 
kuŗi sapulces dienā Priedainei 
ziedoja $1000. Nepieciešamo 
līdzekļu iegūšanai nama telpas 
tiek izīrētas cittautiešiem, vietē  jai 
policijai un amerikāņu teātŗa 
trupai. Nelabvēlīgās vispārējās 
krizes dēļ ienākumi par telpu īri 
2009. gadā bijuši par $7000 ma -
zāk nekā 2008. gadā. 

Kultūras nodaļas vadītāja Inta 
Sama atgādināja, kādi sarīkoju -
mi bijuši – teātŗa izrādes, kon-
certi, kuŗi kopumā bija labi 
apmeklēti, Jāņu un Jaungada 
vakarā ieradās necerēti daudz 
apmeklētāju. Daugavas Vanagu 
apvienības biedri, sporta kopas 
,,Kursa” dalībnieki , latviešu sko-
las audzēkņi, Ņubransvikas-
Leik  vudas draudzes locekļi un 
draudzes koŗa dziedātāji bied -
rības īpašumā jūtas kā mājās. 
Draudzes dāmu komitejai at -
vēlēja Priedaines telpas par brīvu, 
lai varētu sarīkot lietoto mantu 
tirdziņu. Tādējādi bija iespēja 
atbrīvoties no liekā, un J. Lucs 

pa  jokoja: ,,Kur tad citur tās 
daudzās mantas liktu?” Prie -
daines telpas bez atlīdzības  lieto 
arī latviešu skola. Daina Luca da -
lījās atmiņās par  ALAS 58. kon-
gresu, kas notika 2009. gadā no 
1. līdz 3. maijam Floridā. Viņa ar 
lepnumu pieminēja Juŗa Straut -
maņa audžudēlu Maiklu, ASV 
prezidenta padomnieku. D. Luca 
ierosināja ziedot līdzekļus Lat -
vijas bērnu fondam.

Īpašuma pārzinis Bruno Dze -
nis ziņoja par visiem remonta, 
labiekārtošanas darbiem un ci -
tiem uzlabojumiem. Sapulces 
da  lībniekus aicināja apskatīties 
māksliniekiem paredzētās telpas 
zem skatuves, kuŗas ir gaumīgi 

Priedaine – latviešu tikšanās vieta ASV austrumkrastā

izkrāsotas un mēbelētas. Ik pa -
vasari un rudeni notiek Prie -
daines uzkopšanas talkas, kuŗās 
piedalās aktīvākie entuziasti, bet 
ikdienā par biedrības īpašumu 
nepaguruši, ar lielu atbildības 
sajūtu rūpējas  pārvaldnieki Sar -
mīte Grigalinoviča-Leja un Jānis 
Leja-Grigalinovičs. Bieži Prie -
dainē sastopams Jānis Liepiņš un 
rāpjas  kokos, uz jumta vai citur, 
kur vien vajadzīgs. Viņš ir īsts 
darbarūķis, neskaita nobrauktos 
kilometrus un ziedotās stundas, 
daždažādu darbu veikšanai. Tu -
vākā nākotnē plānots izdarīt 
dziļurbumu, lai uzlabotu ūdens 
kvalitāti un arī daudzumu. Sapul-
 ces vadītājs teica: ,,Sarmīte veļas-

 mašīnā ieliek baltus dvieļus, bet 
ārā izņem brūnus, ieliek bērnus 
vannā, bet…”, un teikumu nepa-
beidza, jo visi sāka smieties. 

Jāpateicas dāmu komitejas 
brīvprātīgajām saimniecēm, ka 
sarīkojumos allaž ir klāts kafijas 
galds ar kūciņām, augļiem un 
citiem našķiem, bieži ir arī siltas 
vakariņas. Kā ik gadus, arī šoreiz 
kreditsabiedrība bija atvēlējusi 
līdzekļus sapulces dalībnieku cie-
 nastam.

Revīzijas komisijas vārdā Hugo 
Dzenis pateicās Ņudžersijas lat -
viešu biedrības valdei par paš -
aizliedzīgo darbu un visiem, kuŗi 
atbalsta Priedaini ar ziedoju-
miem un praktiski darbojoties, 
kā arī sarīkojumu apmeklētā -
jiem. J. Students nolasīja pa  tei -
cības vēstuli Jurim Strautiņam, 
kas 40 gadu laikā neticami daudz 
darījis Priedaines labā. Īpašu 
atzinību pelnījuši biedrības īpa -
šuma pārvaldnieki Sarmīte un 
Jānis. Paldies Kārlim Ķilkutam 
par biedrības apkārtrakstu, pēc 
kuŗa (kā viņš pats saka) nav lielas 
vajadzības, bet bez kuŗa tomēr 
nevar iztikt. Priekšsēdis pateicās 
šā rakstiņa autorei par Priedaines 
sabiedriskās dzīves atspoguļo -
jumu laikrakstā Laiks, kā arī 
Mārai Cellei, kas vienmēr ir 
atsaucīga, kad ierodas Ņudžersijā. 
Par visu, kas noticis un notiks 
Priedainē, var uzzināt tīmeklī: 
www.priedaine.org

Ņudžersijas latviešu biedrības 
priekšsēdis Jānis Students ir 
viesmīlīgs namatēvs, Priedaine ir 
viņa otrās mājas. Šejienes latvieši 
viņu mīl un ciena.
Teksts un foto Laima Dzene

  

Ņudžersijas latviešu biedrības valde. Sēž no kreisās: Ilze Baidiņa, 
Inta Sama, Ingrīda Valdmane, Ilona Studente; stāv: Sarmīte 
Grigalinoviča-Leja, Bruno Dzenis, Māris Sermoliņš, Jānis 
Students, Aivars Smildziņš, Jānis Liepiņš
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Kaut arī katrs no viņiem tuv -
cīņās bija nomiedzis vismaz des-
 mit sarkanos, tas ir, ar tanku dūri 
apstrādājis tā, ka sarkanarmiešu 
vietā palika puņķi un utis, par 
atlīdzību aizstāvētā pasaule viņus 
izmeta pilsētas nomalē, izmeta 
turpat, kur izgāž mēslus.

Kāpēc? Kāds iemesls tik neglītai 
izrīcībai?

Pirmkārt: kaŗš bija beidzies, un 
varoņu vairs nevajadzēja. Otr -
kārt: karš bija pazaudēts – kad 
uzveikto pusē varonība anulējas 
un dzejnieki klusē. Treškārt: va -
roņi nebija vācieši, nedz arī to 
kaŗakalpi, bet latvieši; izmanto-
dami veselīgi domājošās latviešu 
tautas pamatoto riebumu pret 
komūnistiskās iekārtas zvērī  bām, 
savu cīņu beigu posmā vācieši 
iesaistīja kaŗā arī latviešus. 
Ceturtkārt: komūnisma taureņi 
– tie, kas spurslā par mazo tautu 
nacionālismu; tie, kas izceļ krie -
vu kultūru, tā padarot tautu iz -
varotāju lielkrievu par izredzēto, 
kuŗam jāseko; tie, kas sludina, ka 
labāk sarkans nekā beigts, – ar 
savām oliņām pieķēzīja Apvie -
noto Nāciju palīdzības un atjau -
nošanas administrāciju 
(UNRRA), tai jau dzimstot. Izkū-
 ņojušies kāpuri UNRRAs virsnie-
ka pasejā tāpēc ne dzirdēt ne -
gribēja par latviešu leģionāriem 
un tā vien darījās, lai ar tik 
iespaidīgu līdzekli kā badu iegro-
 zītu zēnus krievu apkampienos, 
kuŗus tīkotie kaŗavīri sauca par 
haizivs žaunu mīlestību. Piekt -
kārt: lai paturētu demokratisku 
šķīstību, pašu tautieši viņus 
noliedza/ kā svētais Pēteris Kristu 
Getzemenes dārzā. Sestkārt, ja 
arī slepus iegrozītu leģionārus 
nometnēs, kāda drošība, ka 
pārējie netiek aplaisti utīm, kaš -
ķi, kaŗa vainām? Tiem būtu jā -
dod arī telpas. Un kur tad dzīvotu 
smalkāki ļaudis? Dāmiņas, kam 
sarkani kāju nagi vai mazgadīgu 
bruncīši vai krūtis kā vērsēnu 
ragi? Vai tur, kur tagad leģionārus 
logi ieved iestādē, kuŗā emaljētas 
bļodas un podi bez dibeniem, 
ņirdzēja zābaki, lietussargu ske -
leti, lauskas, driskas, skrandas, 
vīšķi un citi zināmu un nezinā -
mu lietu fragmenti, ko pat mēslu 
vācēji vairs neuzlūko? Vai arī 
viņām būtu jāredz žurku invāzija 
mēslainē un jāizžūst aiz bailēm? 
Jādzird šaušalīgā kaķu ņaudēša -
na naktīs? Jāož puvums? Jājūt 
bez  cerība tādā mērā, ka jāglābjas, 
vienalga, kāda vīrieša skavās, pat 
tāda, kuŗa dēļ kāju nagi var būt 
aplauzīti, bikses no linaudekla 
un līdz potītēm kā bīdermeijera 
laikos un brunči tik gaŗi kā sēra 
Valtera Skota Birkava romānu 
varonēm? Vai amerikāņi, angļi, 
franči un beļģi viņas tur neno -
vērtētu mēslu cenā? Tiešām, 
tiešām.... Un lai nenotiktu deval-
 vācija, viņām jāpaliek nometnē, 
bet leģionāŗu nometnē. Jo aiz 
sieviešu smaida vairoga turoties, 
var labākas dienas iegūt arī 
pamestajiem.

Vai nav taisnība gudrām 
galvām?

Un leģionāri?
Viens otrs zēns nespēja aprast 

ar izmestības sajūtu, ko ik brīdi 
rosināja proletāriskā ainava aiz 
logiem, saņēmās, gāja un aizgāja. 
Kurp? Varbūt krievu, varbūt 
upes, varbūt vācietes skavās... Un 
tā pusē sagruvušajā barakā pali -
ka tikai četri puiši: Imants, Kārlis 
un divi Jāņi, no kuŗiem vienu 
tāpēc sauca uzvārdā Jaudzums.

Jānis nevarēja aiziet, jo viņam 
vairs nebija kāju. Jaudzums, 
kuŗam gan trūka tikai vienas 
rokas, negāja tāpēc, ka Jānis bija 
vienīgais aculiecinieks skatam, 
kuŗā Jaudzums ar norauto roku 
vēl paspēja iezvelt kāda čekista 
purnam. Kārlim trūka vienīgi 
acis, viņš varētu iet – iet uz 
viņsauli, taču to nedarīja sirds-
drauga Imanta dēļ. Nesakropļo -
tais Imants palika pie viņiem, jo 
ar Jaudzumu bija no vienas puses 
un ar Jāni sēdējis uz kopēja sola 
vidusskolā. Imants arī domāja, 
ka laiks pārtraukt pamešanas 
seriju, jo nevar taču vienā laidā 
iet un pamest, kad tik daudz jau 
zaudēts. Dzimtene. Ģimene. Ra -
di. Draugi. Manta. Frontes. Lo -
cekļi. Tam turpinoties, būs jāiz -
met arī tautība, pat šī pasaule. 
Dievs arī necienī dezertierus. Mīl 
varoņus. Un varonība ir varonī-
ba, kaut arī veltīga, jo paceļ 
cilvēku virs ikdienas pelēcības.

Šādas domas bija Imantam 
strauji kumeļi, kas nedeva mieru 
viņa kājā – šiem cilvēka riteņiem. 
Un viņa izripošana no bezizejas 
un neziņas stāvokļa bija tā, ka 
viņš sāka strādāt pie vācu zem-
niekiem.

Vakaros atgriežoties, līdz ar 
Imantu barakā ieradās maize un 
tupeņi, zirņi un putraimi, pat 
speķis vai sviests.

Viena rosība aizrāva arī citus.
Jaudzums devās uz tuvāko 

bēgļu nometni uzņemt sakarus 
ar latviešiem. Atgriezies viņš 
stāstīja, ka tautieši no viņa vai-
roties, it kā viņš taisītos tiem 
atprasīt savu norauto roku.

„Parādnieki vairās aizdevēju,” 
Jānis teica, pareģodams: „Un ja 
mums nesamaksās, ar uzviju 
samaksās krievam.”

„Kā tu domā?” jautāja Kārlis.
Jānis atbildēja:
„Aizmirsdami mūs, viņi aiz -

mirsīs arī briesmas. Aizsnaudī -
sies. Krievi tos saņems plikām 
rokām kā cāļus tumsā.”

„Mēs to nedrīkstam pieļaut,” 
noteica Imants.

„Kad mēs to negribējām pie -
ļaut, tad amerikāņi, angļi, franči 
un citi tā vien darījās, lai tas no -
tiktu. Katrs pļauj, ko sējis. Un 
krie  va sabiedroto raža ir gaŗš de -
guns,” smējās Jaudzums.

„Piebalsoju Imantam, ka ne -
drīkstam pieļaut pasaules aiz -
snaušanos. Ir jādur pakaļā,” saru-
nas pavedienu pēkšņi pārķēra 
Jānis. „Tāpēc man jātiek pie nau-
das, ko iegādāties ratiņus ar 
gumijas riteņiem. Tos vilks Kār -
lis, un mēs dosimies no zemes uz 
zemi, no valsts uz valsti ar pla -
kātiem, uz kuŗiem lasāms:

Vieni ziedoja savu redzi,
Glābdami jūs no masu kapa
Vai spaidu darbiem Sibīrijā.

Citi ziedoja savus locekļus vai 
dzīvību,
Lai jūsu sievas un meitas krievi 
neizvarotu
Un pašus nenolobītu līdz krek-
liem.

„Karātavu humors,” noteica 
Kārlis, ievilkdamies sevī.

Tā kā no tukšajiem acu dobu-
miem nevarēja nojaust zēna gara 
stāvokli, Jānis aprima, taču vēl 
parādīdams ar pirkstu sev pie 
deniņiem, šķielējot uz Kārli, un 
tad virzījās ārā; tur viņš dresēja 
savas rokas, lai tās spētu pārvietot 
viņa pusķermeni.

Trijatā sarunas neveicās, un – 
Jaudzums gāja prom. Viņš devās 
uz kalniem, kuŗu mežos lasīja 
žagaru malku šīs grupiņas va -
jadzībām. Staigājot, liecoties pēc 
kāda lūzuša zara, viņš arī varēja 
izdomāties, ko viņam sākt ar 
vienu roku vien: bet dažreiz, 
padomam kavējoties, viņš ierakās 
egļu meža krēslībā, kā bailēs, ka 
pasaule varētu apsmurgāt viņa 
vislielāko dārgumu – atmiņas 
par dzimteni un mīļajiem tur.

Palikuši divatā, Imants ar Kārli 
sāka sarunas.

„Tu laikam esi pie loga,” 
ieminējās aklais zēns. „Pastāsti, 
kādi izskatās mākoņi šai Vācijas 
stūrī. Jo kad vēl biju Latvijā un 
tēva mājās, man ļoti tikās atlais-
ties zem vecas mežābeles druvu 
vidū. Aizpagājušo gadu tur at -
radās āboliņa lauks. Tas smaržo -
ja. Dūca kamenes. Virs galvas 
dzidrs zils, bet rietumos – kur 
Rī  gas jūras līcis – drūzmējās mā -
koņu vāli. Man gribējās domāt, 
ka apvārsnis ir tāfele, uz kuŗas 
Dievs uzskicē savus nodomus.”

„Jā, tālumā mežu zilgme, virs 
tās mākoņu blāķi kā dusoši 
milži...”Imants pieskaņojās drau-
ga lirismam. „Bet šeit? Liekas, 
liekas nekad šai apvidū nevarē  tu 
rasties vārsma. ‘Kā gulbji balti 
padebeši iet’, jo te mākoņi ir 
miglas skrandas.”

„Un šīs driskas vēji dzen uz šo 
mēslaini, vai ne?”

„Tā ir, Kārli. Kaut kas gādā, lai 
visās dimensijās mēs skatītu 
mēslaini.”

„Un arī tagad lupatas nāk uz 
mūsu pusi?” nerimās aklais.

„Nē. Patlaban nāk šurp kāds 
liels mākonis. Izskatās frizēts. 
Atgādina angļu tiesneša parūku 
vai apcirptu pūdeli; var arī 
iedomāties padebesi par atsevišķi 
vilnainu aitu, – tādu, kurai vilna 
jau sagriezusies dzijā.”

„Kaut man tāda būtu!” Kārlis 
neviļus iesaucās.

 „Vai aitas?”
„Nē: vilna. Slimo kopējas mani 

iemācīja adīt.”
„Hm,” Imants norūca, kaut ko 

domādams, tad sacīja: „Kā pie 
sestdienas derētu abiem aizstaigāt 
uz ciemu. Zini, vācieši nav vie-
naldzīgi pret invalidiem. Varbūt 
izdotos sadabūt vilnu. Kādu pa -
sūtinājumu.”

„Tā ir laba ideja. Ļoti laba, „ 
Kārlis piebilda. „Ejam.”

Redzīgais ņēma aklo aiz rokas 
un abi izgāja.

„Kāpēc tu mani rauj tik strau-
ji?’ Kārlis drīz vien jautāja.

„Piedod, esmu paradis skriet.”
„Man tāda sajūta, ka tu bēgtu 

no kaut kā.”
„Bēgtu?” Imants atkārtoja. 

„Varbūt arī, ka bēgu. No šīs iele-
jas. Dažreiz liekas, ka kalni abās 
pusēs ir ķetnas, kuŗas kādā brīdī 
var sažņaugt šo ieleju. Tāpēc arī 
ļaudis te dzīvo kā zem spaida. 
Pārakmeņojas. Pamazām kļūst 
par fosiliem.”

„Es arī bēgtu,” piekrita Kārlis. 
„Dievs pasarg, ja man, aklam, 
dvēsele kļūtu par akmeni! Zau -
dētu spārnus, ar kuŗiem lidināties 
pa atmiņu Latvijas gaisiem.”

Viņi jau sāka doties augšup pa 
tādu ceļu, kādu tikai pārgalvīgi 
ūdeņi spēj izlocīt.

„Tev šī iešana nemaz tik viegla 
nav,” Kārlis iesacījās. „Un divreiz 
dienā!”

„Eju domādams. Nejūtu. Do -
mas ir mūsu spārni,” Imants at -
bildēja.

„Un par ko visvairāk domā? 
Par mājām?”

„Arī, bet dažreiz pārdomāju, 
kā būtu, ja galīgi apmestos starp 
vāciešiem apprecoties.”

„Vai ir jau kāda noskatīta?” 
apprasījās aklais.

„Gribētājas jau būtu, jo meitu 
ir daudz un puišu maz. Tikai 
pats esmu pastīvs.”

„Neviena nepatīk?”
„Kur nu!” Imants iesmējās. 

„Dažas augums un seja prātā 
vien grib stāvēt. Arī sirdis liekas 
labas, bet...”

„Un, un?” otram gribējās zināt, 
kas nāks aiz ‘bet’.

„Starp mani un nolūkoto 
iebāžas svešā mala,” Imants 
turpināja, „tas ir, ne jau kalni, ne 
jau lauki vai meži... Uzkāpjot 
augšā, nemaz nejūtos uz kalna, 
jo ir plaši lauki, pļavas, birzis, 
meži, strauti... Un mežos vairums 
to pašu koku kas Latvijā, pļavās 
tās pašas puķes. Bet neparko 
nevaru iejusties vācu zemnieku 
ieražās, pieņemot viņu spriedu-
mus.”

„Atceros vācu armijas vezum-
niekus. Vai viņi nav tādi paši?” 
jautāja aklais.

„Lūk, lūk,” apstiprināja Imants. 
„Kaut kas lempīgs, kaut kas stulbs 
un dzīvniecisks ir viņos. Tāpēc 
šeit bieži nāk prātā, ka cilvēks ir 
dzīvnieks.”

Vilnas zeķes
Tālivaldis Dangavs INGRĪDA VĪKSNA

Par mirušiem sapņiem
1
...Un tad mēs aizdedzām lāpas
saviem mirušiem sapņiem – 
tiem, kas izdziest ar gaismu
un nomirst saulrieta šausmās.

Tie atrod acis nomodā
gruzdošiem plakstieniem
un sūrstīgu smeldzi starp ribām
tur, kur kāds teica,
reiz bijusi sirds.

Plīvo sveķainas lāpas
mūsu mirušiem sapņiem:
no pelnu plēvēm augšup
ceļas pelēki smiekli
un nokrīt kā tauriņi balti
uz pieres un pleciem – 
 no mirušiem sapņiem.

2
Un tad mēs dziedāsim dziesmu
Par neizdziedātām dziesmām,
Par ugunskuriem zem ledus,
Un svecēm, kas neiedegās...

Un tad mēs dziedāsim dziesmu
par sapņiem, ko izdzēsa gaisma,
par upēm, kas aizplūda jūrā,
un putniem, kas neatgriezās.-

Un tad mēs dziedāsim dziesmu
par neizdziedātām dziesmām,
par ugunskuriem zem sniega
un vārdiem vēl neizteiktiem.
Skumji domāju un smaidu:
Ko lai darām?
Lazda zied, sirds mīl, es gaidu.- 
Bet caur palso debess klaidu
Ziemas vējš  šalc: - Projām! Gaŗām!
Viss reiz projām iet un gaŗām,
Pat ja mīl, ja zied, ja gaida!-

Dorai Švīkulei dāvināts

(Turpinājums sekos)



LAIKS 2010. ga da 10. aprīlis – 16.  aprīlis6

Lidojām uz Maroku ar Royal 
Moroccan Airlines. Varēja sagai -
dīt, ka tik lepna nosaukuma dēļ 
būs karaliska apkalpošana, bet tā 
nu tas tomēr nebija. Toties ne -
trūka aizlūgumu par ceļotāju 
dvēselēm. Manā vietā sēdēja sa -
gumusi sieviete un kad bikli 
aizrādīju, ka viņa ieņēmusi manu 
vietu, nereaģēja. Griezos pie 
stjuar  ta, kuŗš paskaidroja, ka šī 
sieviete vienkārši ir aizņemta, 
skaitot pātarus. Tā nu likās prā -
tīgāk apsēsties blakus vietā, jo cik 
ilgi lai stāv un gaida lūgšanas bei-
 gas? Viņa tiešām skaitīja pātarus 
visu lidojuma laiku.  

Laimīgi ielidojām Kasablankā, 
tur mūs sagaidīja autobuss, lai 
vestu uz Marokas galvaspilsētu 
Ra  batu, kas ir arī karaļa Moha -
meda VI oficiālā dzīves vieta. 

Pēcpusdienā iepazināmies ar 
mūros iekļauto Rabatas vecpil -
sētu, Medinu, un apskatījām Lie-
 lo mošeju. Savā laikā bija iecerēts, 
ka tā būs viena no lielākām mo -
šejām, bet sultāns Al Mansurs 
no  mira pirms celtne tika pabeig-
ta, un tā vēl līdz šai dienai tā nav 
pabeigta, par iecerēto varenību 
liecina tikai daudzie izkaisītie pi -
lāri. Toties pie vārtiem stāv vare-
na goda sardze:  vīri zirgos, tērpti 
sarkanā ģērbā. 

Lietainā un pelēkā rītā devā -
mies uz Volubilis romiešu laiku 
drupām. Šī vieta ir īpaši ievēro -
jama ar to, ka tur ir saglabājušās 
skaistas seno laiku flīzes. Mūsu 
uzmanību saistīja arī daudzās 
stār  ķu ligzdas, kuŗas putni bija 
savijuši gaŗo kolonnu galā.

Nākamā dienā braucām uz Fe -
zu, kur apmeklējām gan žīdu, 
gan arabu rajonus kā arī apskatī-
jām karaļa pili. Kaut arī pamatīgi 
gāza lietus, devāmies uz vec  pil -
sētu Medinu, kur apskatījām 
vecāko universitāti pasaulē,  kā 
arī citas vēsturiskas vietas. Me -
dinā ieliņas šauras, tik šauras,  kā 
tad, kad ēzelītis ar lielu kravu 
nāca pretī,  bija jāpieplok pie sie-

nas, lai tas tiktu garām.  Milzīgi 
daudz ļaužu, jāuzmanās, kur likt 
kāju, jo visur lielas peļķes, bedres 
un bedrītes. Bet visvairāk bija 
jāuzmanās, lai nepazustu no mū -
su grupas, jo tad nez vai varētu 
tikt ārā no šīs vecpilsētas gaņģu 
gaņģiem un labirintiem. Stei -
dzoties pa šīm šaurajām ejām uz 
priekšu, mēģinājām ātrumā re -
dzēt, ko vien var. Abās ielas pusēs 
tirgotavas, kur pārdeva vis -
dažādāko preci, gan drēbes, gan 
gaļu gan visu pārējo. Vietējiem 
nepatīk, ka viņus fotografē, to -
mēr viens otrs ceļotājs paslepen 
mēģināja iemūžināt redzēto, it 
īpaši nofotografēt gaļas tirgotāju, 
kurš savā tirgotavā bija izkāris 
īstu kamieļa galvu. 

Atstājām Fezu, un  mums atkal 
zem kājām bija ceļš. Gaŗām man-
 deļu birzīm, gaŗām olīvkoku dār-
 ziem. Pļavas piebārstītiem ma -
zām, dzeltenām puķītēm. Šos zie-
 diņus, kas līdzinās mūsu kliņ -
ģerītēm, marokieši sauca par 
ma  zām saules puķītēm.  Ceļmalā 
pārdošanai bija izlikti vietējie 
ražojumi: bietes, burkāni, ze -
menes un apelsīni, tie Marokā 
bija ļoti, ļoti garšīgi. Vislielāko 
interesi mūsos izraisīja trifeļu 
sēņu pārdevēji. Autobuss pieturēja 
vietā, kur bija sakrauti palieli ze -

mes pikuči – tā bija trifeļu rek -
lāma. Varējām netikai  apbrīnot 
trifeļu sēnes, bet tās varēja  iegā -
dātie par maksu, kas bija ne  sa -
līdzināmi zemāka nekā pie mums, 
jo te tas bija vietējais pro  dukts, 
kas salasīts turpat, starp kokiem, 
no kuŗu mizas iegūst korķi.

Ceļš veda tālāk pāri Atlasa 
kalnu grēdai.  Tālumā bija redza-
mas kalnu sniegotās virsotnes.  

Mūsu ceļa mērķis bija Merzouga 
un tad Sahāras tuksnesis. Tuvo -
joties tuksnesim, mūsu autobusu 
atvietoja mazākas mašīnas, ar 
kuŗām aizbraucām līdz tukšneša 
malai, kur pārnakšņojām  teltīs.  
Pēc garšīgām vakariņām un ma -
rokiešu priekšnesumiem visi de -
vās agri pie miera, jo agri, agri, 
krietni pirms saules lēkta bija 
jādodas ceļā, pusstundas jājienā 
ar kamieļiem, lai tuksnesī sa -
gaidītu saules lēktu. Jājiens ar 
ka  mieļiem bija aizrāvīgs, un tuk-
snesim piemita mistisks skais-
tums, un šis jājiens visai mūsu 
karavānai palika neaizmirstamā 
atmiņā. Saules lēktu gan ne -
redzējām, jo debesis bija māko-
ņai  nas... Tomēr piedzīvojums 
bija vienreizējs.

Tad ceļš mūs veda gaŗām zaļām 
palmu oazēm, līdz nonācām pie 
300 metrus augstām klintīm 
Todra Gorge. Tās tiešām bija 
iespaidīgas, klintīs bija redzami 
pat nopietni kalnā kāpēji.

Braucām pāri augstajām Atlasa 
kalnu grēdai. Augstākājā vietā 
bija norādīts: ALT 2260. Kad 
bijām uzbraukuši kalnu grēdas 
virsotnē, tālu lejā varēja saredzēt 
aizvijamies lielceļu. Mēs apbrī -
nojām savu busa vadītāju, kuŗš 
veiksmīgi un droši  mūs veda pa  
kalnu ceļiem. Vienīgais uztrau-
kums bija, kad dzirdējām spalgu 
sievietes kliedzienu. Viss beidzās 
labi: busa vadītājs laikus nobrem-
 zēja, un mazais, baltais jēriņš,  
kas bija izskrējis uz lielceļa, dzīvs 
un vesels atradās savas saim-
nieces rokās, un visi varēja atvieg-
loti nopūsties. Nebija jau brī -
nums, ja kāds dzīvnieks uzskrēja 
uz ceļa, jo daudzviet ganījās aitas,  
gan baltas, gan melnas kazas, 
pēdējās iecienītas upurēšanai.

Marakešā diena iesākās, apska-
tot vēsturiskās vietas, piemēram, 
16. gadsimta  Saadiena sultāna   
kapus un grezno Bahia pili.  Pēc-
 pusdienā apmeklējām pilsētas 
galveno, ļaužu pilno laukumu 
Djemaa El Fin, te netrūka ne 
čūsku dīdītāju, ne uguns rijēju, 
ne nākotnes pareģotāju.  Vakarā 
apmeklējām izrādi, kas  attēloja 
kaŗa ainas:  jātnieki uz lepniem 
zirgiem “karoja” cits ar citu.

Pēc trokšņainās Marakešas 
brau  cām uz Esauru – jauku 800 

gadus vecu jūrmalas pilsētiņu.  
Protams, šajā zvejnieku pilsētā 
mielojāmies ar ļoti garšīgām zi -
vīm. Mūsu pavadone, gīde, ne 
tikai iepazīstināja ar šo pilsētiņu, 
bet pēc mūsu lūguma arī iemā-
cīja, kā vienkārši un ātri apsiet 
lakatu tā, kā to dara marokietes.

Nākamā dienā mūsu ceļš vijās 
gar jūras malu, un pusdienās 
atkal varējām baudīt vietējos jū  -
ras labumu: milzīgus krabjus, jū -
ras ežus un protams, dažādas 
zivis.  

Mūsu ceļojumu sākām Ka  sa -
blankā un, izbraukuši lielu Maro-
 kas daļu, redzējuši daudz un 
guvuši  neaizmirstamus iespai-
dus, atkal atgriezāmies Kasablan-
kā, lai dotos mājup. Ceļojuma 
laikā bija arī iespēja iepirkties. 
Protams, runa ir par Marokas 
slavenajiem paklājiem. Šodien 
viena otra ceļotāja māju grezno 
Marokā iegādātais paklājs. To 
nopirkt nemaz nebija tik viegli, 
jo jāprot pamatīgi kaulēties. Bija 
arī iespēja iegādāties garšvielas, 
kā arī  īpašas eļļas un  pretno ve -
cošanas  krēmus, kas ražoti no 
argan koka sēklām, ko vispirms 
savā ķermenī “pārstrādājušas” 
kazas. Tā kā viena otra ceļotāja  
iegādādjās šīs jaunības zāles, tad, 
domājams, nākamajā ceļojumā 
viņas ja nu gluži nebūs kļuvušas 
jaunākas, tad, iespējams, nebūs 
kļuvušas arī vecākas.

Marokas daba ar savu daudz-
veidību, sniegotām kalnu virsot -
nēm, tuksnesi, kam piemīt mis-
tisks spēks, ar lielākiem un ma -
zākiem kalniem, kuŗi ir gan zaļi, 
sarkana māla krāsā, gan dzel -
tenīgi, atstāja neaizmirstamu 
iespaidu. Pati valsts saimnieciskā 
ziņā gan liekas krietni vien atpa-
likusi, turklāt šī skaistā  zeme ir 
piedrazāta ar daudzajiem plasti-
kas maisiņiem, kas izkaisīti malu 
malās.   

Ceļojums bija intensīvs, daļa 
no mūsu grupas bija jau sav -
starpēji pazīstami no iepriek-
šējiem ceļojumiem, bet arī pārejie 
bija cits ar citu vairāk vai mazāk 
pazīstami.  

Kad šis jaukais ceļojums vēl pat 
nebija beidzies, viens otrs vaicāja: 
“Inese, kad būs RigaVen nākamais 
ceļojums?”

Ligija Roze

Ceļojums uz Maroku
L AT V I E Š I  C E Ļ O

Korporāciju kopa Minesotā 
(KKM) darbojas jau 60. gadu, un 
rudens sēmestrī plānojam īpašu 
sarīkojumu. Rudens un pavasara 
sēmestros rēgulāri reizi mēnesī 
notiek kopas konvents, un pēc tā 

Korporāciju kopas Minesotā darbība

Konventu locekļi pēc dievkal-
pojuma 7. martā. Pirmā 
rindā no kreisās: sōlists Jānis-
Pauls Skujiņš, māc. Maija 
Cepure-Zemmele, ērģeļniece 
Guna Kalmīte-Skujiņa, so -
lists Jānis Skujiņš, aizmugurē 
Uldis Erdmanis, Miķelis 
Ģiga, Visvaris Ģiga, Visvaldis 
Nagobads, Jānis Robiņš, 
Oļģerts Vijums, Ģirts 
Jātnieks, Māris Bergmanis, 
Laimonis Sproģis, Andris 
Valdmanis, Mārtiņš NoraFo
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parasti ir literārais vakars. Maijā 
vienmēr pulcējamies komeršā. 
Visus šos gadus esam arī 
piedalījušies Kalpaka piemiņas 
dievkalpojumos. Patlaban trīs 
lielākās grupas veido korporāciju 

Lettonia, Talavija  un Latvia kon-
ventu locekļi.  

Prezidijā ir seniors Jānis Robiņš 
(patr.), viceseniors Visvaris Ģiga 
(latv.) un  sekretārs Ģirts Jātnieks 
(latv.).
  JR
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Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: North Caucasus Highlights Problems with Notion 
of Non-Ethnic Russian Nation, Experts Say

Vienna, March 31 – The terror-
ist attacks in Moscow earlier this 
week and the new upsurge of 
violence in Daghestan highlight 
weaknesses not only with the 
Russian state but also problems 
with the notion of a non-ethnic 
Russian national identity, a notion 
that many have argued is essen-
tial if that country is to develop as 
a modern civil society.

 In today’s “Nezavisimaya gaze-
ta,” Aleksandra Samarina addres-
ses this latter point via interviews 
with four leading Moscow scho -
lars, Valery Tishkov who heads 
the Institute of Ethnology and 
Anthropology, Gyorgy Mirsky of 
IMEMO, Dmitry Furman of the 
Institute of Europe, and Aleksey 
Malashenko of the Carnegie 
Endowment’s Moscow Center.

 Tishkov, who perhaps more 
than any other individual has 
been associated with the promo-
tion of the idea of a non-ethnic 
Russian [‘rossiisky”] identity, 
acknowledges that there are 
problems with that identity 
among many people in the North 
Caucasus but insists progress is 
being made (www.ng.ru/poli-
tics/2010-03-31/1_kavkaz.
html).

 The process of getting people 

in the North Caucasus to accept 
such an identity is proceeding 
“with great efforts,” Tishkov says, 
something all the more neces-
sary because that region was 
“incorporated into the Russian 
state later than the Volga or the 
Russian North, Siberia and even 
the Far East.”

 In addition, he says, the North 
Caucasus “experienced the Cau -
casus war, the difficult period of 
the establishment of Soviet po -
wer, the deportation of peoples, 
a nd the Chechen war.” And con-
sequently, while “the majority” 
of people in the region consider 
themselves non-ethnic Russians, 
ther  e are nonetheless armed 
people who “cast doubt” on that 
concept.

 Mirsky extended the discus-
sion by observing that even 
though many people in the 
North Caucasus and especially 
in Daghestan use the Russian 
language as a link to the world, 
those who leave that region to 
live and work in Russian cities 
increasingly feel themselves 
viewed with distrust because 
they are Muslims.

 “The word ‘Muslim,’ the 
IMEMO scholar says, “ever more 
is associated with the term ‘ter-
rorist’” in Western Europe, the 
United States and Russia. In 
Russia’s case, he continues, such 
negative attitudes toward North 
Caucasians are intensified by the 
false notion that Gastarbeiters 
are taking Russian jobs.

 This is “dangerous,” he says, 
because “people who encounter 

such a situation inevitably tran-
slate their feelings to the mother-
land. And there ever more often 
the idea arises that the term non-
ethnic Russian does not mean 
anything.” These feelings are 
fueled by the appearance of atti-
tudes of Russians who want 
“Russia for the ethnic Russians 
[“russkiye’].”

 The peoples of the North 
Caucasus, Mirsky says, “do not 
feel themselves to be ethnic 
Russians. That is both impossible 
and unnecessary. And then the 
term ‘non-ethnic Russian’ turns 
out to be so nebulous” that they 
are unable or unwilling to see it 
as a reasonable substitute for or 
addition to their own ethnic 
national identities.

 It is difficult to speak about 
the existence of a non-ethnic 
Russian nation, although “the 
idea that there is a single non-
ethnic Russian nation, in which 
are included various peoples and 
various ethnic groups does exist,” 
Mirsky adds. But communicat-
ing that to ordinary people is 
“very difficult.”

 “For the majority of the popu-
lation [of the Russian Federation], 
there is a precise distinction: 
Russians and in general the Slavs 
are one thing, and the other 
people, especially the southern 
ones, are something quite diffe -
rent.” Muslims feel this and thus 
have few reasons to re-identify as 
Moscow wants.

 There is an additional reason 
for that, he says. “Under Yeltsin 
the term ‘non-ethnic Russian’ 

was introduced but it was inter-
preted so that there were both 
ethnic Russians and non-ethnic 
Russians. Ethnic Russians were 
Orthodox and patriots, but non-
ethnic Russians were those who 
took a pro-Western stance and 
wanted to eliminate Russian 
uniqueness.”

 The Institute of Europe’s 
Furman points to other prob-
lems in the post-Soviet period. 
When the union republics 
became countries with the 
demise of the USSR, he points 
out, “it turned out that none of 
the autonomies had the right to 
leave,” and explaining that to a 
Chechen or a Tatar was morally 
“impossible.”

 At that time, Moscow was 
confronted in the North Caucasus 
by “normal nationalism,” and if 
[Russia] had really agreed to the 
independence of Chechnya in 
1991-92, this would have been a 
state. Certainly not a very well 
organized one to be sure, but 
step by step it would have pro-
ceeded along a more or less 
human path.”

 Instead, by opposing such 
independence, what Moscow 
obtained was “a pure formality.” 
The Chechens say “we are with 
Russia forever” and formally 
enter the Federation. But we 
remain with an extremist under-
ground,” one that provides no 
basis for negotiations and that 
can “only be killed.”

 But with regard to terms, 
Furman says, one must begin 
with the reality that “the North 

Caucasus is not Russia. Polls 
show that for ordinary Russians, 
people of the North Caucasus 
are more alien than say 
Ukrainians or Belarusians,” an 
attitude that is reflected in calls 
for limiting immigration not 
from the latter but only with the 
former and other Muslim areas.

 In cultural terms, then, the 
North Caucasus today is “an 
absolutely alien territory which it 
is impossible to integrate [into 
the Russian Federation] in a 
ge nuine way.” That means that 
the struggle against terrorism 
will and should continue there 
for a long time to come. Moscow 
can restrain and retain the area, 
Furman concludes, but this will 
be only “formally.”

 Finally, Carnegie’s Malashenko 
provides an insight into why 
Moscow is going to find it so dif-
ficult to come to terms with this 
divide. On the one hand, he 
notes, studying the Caucasus has 
not been prestigious or highly 
paid, unlike the study of France, 
the United States or even the 
Arab world, and consequently 
few Russians have done it.

 And on the other, the Russian 
powers that be are so sure that 
they do not need to understand 
this part of Russia that in no 
Russian embassy abroad is there 
some Russian diplomat “who 
speaks for example Tatar.” 
Moscow officialdom is certain it 
can “conquer” or “modernize” 
the Caucasus, a reflection of both 
“laziness and lack of concern.”

Kopš Otrā pasaules kaŗa strau-
ji pieaugusi Latvijas apmežoša-
nās. Ja 1935. gadā 26,6% no valsts 
territorijas jeb 1747 tūkst. ha 
klāja meži, 2007. gadā kopplatība 
bija pieaugusi līdz 3,257 tūksto-
šiem hektāru jeb 50,4% kopplatī-
bas. Diemžēl liela daļa no kopē-
jās mežu platības pieauguma nav 
rūpīgi un mērķtiecīgi izkopti 
me   ži, bet pamestas pārmežoju-
šās pļavas un citas zemes, kuŗas 
vairs lauksaimnieciski neapstrā-
dā. 

Pašreizējā valsts gādībā ir ap -
mēram 1,7 milj. ha mežu jeb ne -
daudz vairāk par pusi (1935. ga -
dā 1,4 milj. ha jeb 79%). Lielākā 
daļa pieaugušās platības tātad 
šodien pieder privātiem īpašnie-
kiem. 

Kopējā koksnes klāja visos me -
žos ir apmēram 650 miljoni m3. 
Pēdējos gados izcērt caurmērā no 
9 – 13 miljonu m3 gadā, daudz 

Šalc zaļais mežs, bet kam?
mazāk nekā koksnei krājas pie-
augums to atļautu. Tā kā daudz 
no koksnes pieauguma dod da -
žādu mazvērtīgu koku un brik -
šņu audzes, tad kvalitātes kok-
snes pieaugums tomēr ir mazāks 
nekā kopējais. 

Nesen laikrakstā Latvijas Avīze 
parādījās Z. Dzeduļa raksts 
„Mežs labāks par biržu”. Autors 
pastāsta, ka vairāk nekā trešdaļa 
Latvijas „zaļā zelta” piederot ār -
zemniekiem. Dažu pagastu un 
novadu lauku territorijas gandrīz 
pilnīgi nonākušas ārzemju īpaš-
nieku rokās. Visa mežu zeme 
Pilskalnes pagastā piederot ār -
zemniekiem, Auces lauku terri-
torijā – 98%, Ozolnieku pagastā 
89%. Siguldas territorijā 99,64% 
mežu piederot ārzemniekiem. 
Pavisam viņiem Latvijā piederot 
1,570 milj. ha mežu zemes.

Kāpēc ārzemnieki pērk Latvijas 
mežus? Dzedulis skaidro, ka tie 
esot vismaz piecas reizes lētāki 
nekā Skandinavijā un, salīdzinā-
jumā ar Zviedriju, arī ekonomis-
ki izdevīgāki, jo mežs Latvijā 
augot ātrāk nekā Zviedrijā. Pie -
prasījums pēc kokmateriāliem 
pasaulē pieaugs, celsies cenas un 
līdz ar to pieaugs vērtība ieguldī-
jumiem mežos. Tāpēc summā-
rais risks ieguldot mežos esot 
daudz mazāks, nekā ieguldot 
nau  du biržās dažādos vērtspapī-
ros. Tā kā skandinavu un citām 
firmām pieder daudzas zāģēta-

vas un citādi kokapstrādes uzņē-
mumi, mežā iegūtos materiālus 
var tepat apstrādāt un tad eks-
portēt, kas ienesību vēl pavairo. 

Lielajam ārzemnieku īpatsva-
ram īpašumos Latvijā esot dažā-
di iemesli. Zemes īpašumu pri-
vātizācijas ceļā Latvijā daudzi tos 
atguvuši, kas paši nevēlas zemi 
apstrādāt. Pašā Latvijā maz atro-
dami cilvēki, kam ir kapitāls un 
interese Latvijā to ieguldīt. Ne 
viens vien tracis izcēlies smirdī-
gu dāņu cūkaudzētavu apkārtnē 
Latvijā. Kopš esam Eiropas Sa -
vienības dalībvalsts, cilvēkiem 
no citām ES valstīm ir atvieglotas 
iespējas šeit ieguldīt īpašumos. 
Vienīgi Latvijas nepastāvīgie li -
kumi, kukuļņemšana un sarežģī-
tā birokratija biedējot ārzemnie-
kus no vēl enerģiskākas dzīšanās 
savus līdzekļus te ieguldīt zemē 
un mežos. 

Vai ārzemnieki esot labi saim-
nieki? Visumā jā. Pie tam daži 
māk  leri skaidro, ka nopirktā ze -
me paliek tepat kā koki, kas uz 
tās aug. Lielie ārzemnieku iegul-
dījumi Latvijas mežos un laukos 
esot arī zināma drošība no agre-
sīvās Krievijas draudiem. Šādi 
argumenti gan lielu drošības 
sajūtu nerada, jo Rietumu nau-
das tirgos vēl var atrast arī kād-
reiz vērtīgas akcijas no cariskās 
Krievijas laikiem, kuŗas tirgo par 
nieka kapeikām cilvēkiem, kas 
vēl joprojām cer, ka kāda nāka-

mās Krievijas valdība vieņiem 
kādu daļu no izčibējušās vērtības 
kādreiz atmaksās. 

Pašreizējā krize esot paātrinā-
jusi daudzu mežu un lauku īpa-
šumu nonākšanu ārzemnieku 
rokās, jo ne vienam vien latvie-
tim tas jāpārdod par nieka naudu, 
lai nokārtotu parādu saistības ar 
kādu zviedru banku Latvijā. 
Mākleri cer, ka, uzlabojoties eko-
nomiskam stāvoklim Latvijā un 
zemes un mežu cenu pieaugu-
mam, par šo Latvijas tirgu mazi-
nāšoties interese ārzemniekiem, 
bet Latvijas iedzīvotāji daļu pār-
doto īpašumu paši atpirkšot.

Līdz šim laukos vislabāko peļ -

Ojārs Celle ņu guva dāņi, vācieši un citi, kas 
apstrādāja laukus raženajā Zem -
gales līdzenumā un ievāca re -
kord ražas. Viņus te redzēja pava-
sarī sējot un rudenī pļaujot. Visa 
nopelnītā nauda aizplūst ar vi -
ņiem. Tagad tas pats arvien vai-
rāk notiks arī ar Latvijas mežu 
bagātību. Tajā pat laikā latvieši 
pamet laukus un dodas pelnīties 
uz ārzemēm. 

Valsts izzagšana tuvojas nobei-
gumam, izpārdošana vēl pieņe-
mas spēkā. Kad te nāks valdība, 
kas pati prot saimniekot un radīt 
labklājību gan pilsētu, gan lauku 
iedzīvotājiem?
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Pirms 44 gadiem daži gudri un 
tālredzīgi Floridas tautieši un 
tautietes nodibināja St. Pēters-
burgas latviešu biedrību. Viņu 
vēlēšanās bija uzturēt un veicināt 
latviešu kultūru un parašas un 
senču valodu arī no dzimtenes 
tik tālajā Floridā. Biedru skaits 
pa šiem gadiem ir daudzkārt 
mai  nījies. Tas gan pieaudzis, gan 
samazinājies, bet par vienu va -
ram būt droši: dibinātāju mērķis 
ir sasniegts un pārsniegts neie-
domājamos augstumos. Nedo -
māju, ka no pašreizējiem bied -
riem ir kāds, kas varētu saskaitīt, 
cik biedrībā nodziedāts tautas 
dziesmu, ziņģu vai kaŗavīru 
dzies  mu. Nedomāju, ka varētu 
sa  skaitīt, cik lasītas lekcijas un 
referāti, latviešu dzejnieku un 
rakstnieku darbi. Nezinu, vai 
pats koŗa priekšnieks varētu sa -
skaitīt, cik reižu uzstājies biedrī -
bas koris un atsevišķi vietējie vai 
no dzimtenes ataicinātie solisti. 
Cik reizes strinkšķinātas koklī-
tes? Un tanī senā pagātnē, kad 
bijām jaunāki, cik izdejotas tau-
tas deju? Cik izlasīts no bibliotē-
kas ņemto latviešu autoru grā-
matu? Cik apēsts vietējo saim-
nieču sagatavoto pīrāgu un rupj-
maizes kukuļu, cik skābo kāpostu 
porciju? Cik izdzerts, kā nesen 
mums atgādināja apdrošināša-
nas sabiedrība, nelegālo alus pu -
deļu? (Biedrībai esot bijusi va -
jadzīga alkoholisko dzērienu iz -
sniegšanas atļauja – sīkums, par 
ko nebija padomājuši dibinātāji).

Biedrības dibinātāju mērķis 
uz  turēt latviešu kultūru ir sa -
sniegts un pārsniegts. To pierādija 
arī šī 44. gada biedrības dibinā-
šanas svētku programma. Jaunā 
teātŗa režisora Richarda Roļļa 
va  dība tika uzvesta Harija Celma 
īsluga “Nepērc cūku maisā” ko ar 
lieliem aplausiem  uzņēma klau -
sītāji, kas zāli bija piepildījuši līdz 
pēdējai sēdvietai. Pēc īsa starp -
brīža uz skatuves nāca biedrības 

Floridas St. Pētersburgas latviešu biedrības 44. gada svētki

koris un diriģenta Vladimira 
Hohlova vadībā, pianistei Mārai 
Ritumai spēlējot pavadījumu, 
nodziedāja četras tautas dzies-
mas, kā pirmo “Krauklīt’s sēž 
ozolā”  Jāņa Cimzes apdarē. Tad 
sekoja “Dziedu viena, gavilēju” 
E. Siliņa apdare. Nākamā tika 
nodziedāta “Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu”Aldoņa Kalniņa apdarē. 
Pirmo koncerta daļu koris no -
beidza ar “Kupla liepa uzauguse” 
J. Lipšāna apdarē.

Kamēr koris atvilka elpu, vie -

tējā aktrise Imanta Boasa uz -
jautrināja klausītājus, nolasot 
Aču  ka “Līdz ausīm sniegā” . Tad 
uz skatuves atkal stājās koris un 
dziedāja M. Brauna (J. Raiņa 
vārdi) “Saule, pērkons, Daugava”. 
Sekoja “Tēvu zeme”, V. Hohlova 
apdarē (G. Selgas vārdi) un tad 
Raimonda Paula (V. Hohlova 
apdarē) “Vēju stundā” (J. Petera 
vārdi). Koris koncertu beidza ar 
populāro Raimonda Paula “Ma -
nai dzimtenei” (J. Petera vārdi). 
Lai gan biedrības koristi jau gan-

 drīz pensionāru gados un astoņu 
dziesmu gaŗā programma prasīja 
daudz spēka, publika neļāva 
korim vēl atstāt skatuvi, ar lie -
liem aplausiem un skaļiem “at -
kārtot” saucieniem pieprasot 
pie  devas. Koris atkārtoja trīs 
dzies  mas. Zāles aizmugurē bied -
rības saimnieces jau bija sa  kār -
tojušas bagātīgu vakariņu galdu.

Ieturējušies tautieši un tautie-

tes lika pie darba mūzikantus 
Ilmāru Dzeni un Pēteri Ozolu, 
kas to labprāt arī darīja, spēlējot 
iemīļotos valšus un citu populāro 
deju mūziku līdz vēlai vakara 
stundai. Tā “ar godu un bez 
naida” tika aizvadīti St.Pēters -
burgas latviešu biedrības 44. ga -
da svētki. 
 Teksts un foto 

Gunārs Liepiņš

Minesotas latviešu koncert-
apvienības (MLKA) otrais šīs 
sezonas koncerts 21. martā iz -
vērtās par bagātu un interesantu 
notikumu.  Koncerta program-
mu bija sagatavojis vietējo 
mākslinieču ansamblis Women-
performhers, kuŗā piedalās tikai 
sievietes un kas par galveno 
mērķi izvirzījušas tieši sieviešu 
komponistu darbu atskaņošanu. 
Šoreiz daļā no programmas dzir-
 dējām latviešu mūziķu kom-
pozicijas, no tām Women  per-
forhers noteikumiem atbilda gan 
tikai Daces Aperānes skaņdarbi. 

MLKA aicināja šo grupu mū -
zicēt, jo viena no dalībniecēm – 
Guna Kalmīte-Skujiņa ir ilg ga -
dēja MLKA locekle un vietējās 
latviešu baznīcas mūzikas dzīves 
un koŗa vadītāja.

Ansambļa dalībnieces ir altvi-
jolniece Stella Andersone, so -
prāns Nensija Koksa (Nancy 
Cox), vijolniece Džudīte Eisnere, 
klanernetiste Aisla Heinija (Isla 
Heyny), pianiste Guna Skujiņa  
un čelliste Mollija Vilbura Ko -
hena (Molly Wilbur-Cohen).  

Programmā dzirdējām laik -
metīgu mūziku, galvenokārt 20. 
un 21. gadsimtā tapušas kom-
pozicijas. Koncertu ievadīja  Gvi-
 netas Valkeras (Gwyneth Walker) 

Minesotas latviešu apvienības koncertā 
mūzicēja Womenperformhers

Craftsbury Trio (1990) klarnetei,  
čellam un klavierēm, pēc tiem 
dzirdējām Daces Aperānes Pas-

torale  altvijolei un klavierēm un 
Three Emily Dickinson Poems 
soprānam un klavierēm. Nākamā 

kompozicija bija pazīstamāka – 
Jāņa Mediņa Aria čellam un 
klavierēm.  Pirmās daļas beigās 

– „pašreiz visvairāk atskaņotās 
amerikāņu komponistes” Dže -
niferas Higdonas (Jennifer Hig-
don) Celestial Hymns  klarnetei, 
čellam, altvijolei, vijolei un kla-
vierēm.

Pēc starpbrīža klausījāmies 
Pēteŗa Plakiža Dances of the 
Shadows  altvijolei un klavierēm, 
Romualda Kalsona trīsdaļīgo  
Trio Piccolo vijolei, čellam un 
klavierēm un L. P. M. Herite-
Vjardo (Louise Pauline Marie 
Heritte-Viardot)  divdaļīgo Spani-
sche  Quartette  altvijolei, vijolei 
un klavierēm.   

Koncerta beigās – ansambļa 
dalībniecēm īpaši komponētais 
Asako Hirabajaši (Asako Hira-
bayashi)  darbs A Song Journey  
vijolei, altvijolei, čellam, klarne -
tei, klavierēm un soprānam,  kam 
koncertā bija pirmat ska  ņojums.  
Koncertu noklausījās arī šī darba 
autores komponiste Asako Hira -
bajaši  un dzejniece  Karola 
P. Bjorlī (Carol Pearce Bjorlie).

Pieņemšanā pēc koncerta pie 
vīna glāzes un uzkodām  sumināja 
mākslinieces un pateicās viņām 
par iespēju dzirdēt gan latviešu, 
gan cittautu mūsdienu kom-
ponistu darbus.  

  Rita Drone

Harija Celma īsluga “Nepērc cūku maisā”. No kr. mājastēvs – 
Jānis Elberts,  mājasmāte – Zenta Elberta, , Skrandas kundze – 
Skaidrīte Princis, Nīkura kundze – Rita Blūmentāle

Pēc izrādes apsveikumi. No kr. Skrandas kundze – Skaidrīte 
Princis, Skrandas kungs – Ikars Čakars, mājastēvs – Jānis 
Elberts, sufliere Anita Rollis, režisors Richards Rollis, mājasmā-
te – Zenta Elberta, Nīkura kundze – Rita Blūmentāle

St. Pētersburgas latviešu biedrības koris 2010.g. 27. martā. 
Vidū diriģents Vladimirs Hohlovs

Pēc azaida vēl dejošana, maestro Ilmāra Dzeņa un Pētera Ozola 
mūzikas pavadījumā
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Saeimas Juridiskās komisijas balsojumā deviņi no 12 deputā-

tiem aizklātā balsojumā atbalstīja Jāņa Maizīša kandidātūru ģene-
rālprokurora amatam. Pozitīvs rezultāts sagaidāms arī Saeimas bal-
sojumā. 

Tīmekļa portāla Citadiena.lv veidotāji 8. aprīlī laidīs klajā jau -  
nā nedēļas žurnāla Ir pirmo numuru, un vienlaikus darbu sāks 
tīmekļa mājaslapa ir.lv. Žurnāla moto - “Interesanti par svarīgo”, tā 
saturu veidos no Dienas aizgājušie pieredzējušie žurnālisti Aivars 
Ozoliņš, Pauls Raudseps, Laila Pakalniņa, Askolds Rodins u.c. Pa -
ziņojumā plašsaziņas līdzekļos teikts, ka neatkarīgais, atvērtais un 
pozitīvi dumpinieciskais jaunais žurnāls Ir apvienos kvalitātīvu 
žurnālistiku un tiešu lietotāju līdzdalību, veidojot kopienu, kas 
saturīgi diskutē un rosina pozitīvas pārmaiņas.

ASV valdība paziņoja, ka Vācijas autobūves sabiedrība Daimler 
atzinusi savu vainu ASV apsūdzībās par kukuļdošanu un piekritusi 
samaksāt 185 miljonus dolaru (96,9 miljonus latu), lai norēgulētu šo 
lietu. Daimler un trīs tā struktūrvienības  apsūdzētas kukuļu mak -
sāšanā vairāku valstu valdībām, tostarp arī Latvijas amatpersonām. 
Radušās aizdomas, ka nelegālie maksājumi izdarīti laika posmā        
no 1998. līdz 2008. gadam.

Rīga saņēmusi pirmo zemās grīda tramvaju, kas ražots Čechijā. 
Tramvajs ir 31 m gaŗš, 2,5 m plats, durvju aile – 3,1 m,  var uzņemt 
300 pasažieŗus, izmaksāja 1,82 miljonus latu. Brauks  6. līnijas 
maršrutā. Rīgas dome paredzējusi iegādāties 20 šāda tipa tramvaja 
vagonus.

Latgales skolās 7. – 12. klašu skolēniem izsludināts vēstures 
konkurss „Lielais Tēvijas kaŗš laikabiedru acīm”. Skolēni tiek 
aicināti rakstīt sacerējumus par Otrā pasaules kaŗa temu atbilstīgi 
Krievijas oficiālajai vēstures izpratnei. Konkursu kopīgi izsludinājuši 
Krievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī, Latvijas Krievu biedrības 
Daugavpils nodaļa un Daugavpils izglītības pārvalde. Sacerējumu 
temas: „Fašisms sagrauts, bet vai uzvarēts”, „Austrumu fronte – 
galvenā fronte Otrā pasaules kaŗā” u.c. Eksperti ir nepatīkami 
pāŗsteigti par to, ka Daugavpils izglītības pārvalde izturas tā, it kā      
tā būtu nevis Latvijas bet Krievijas izglītības sistēmas daļa. 
Amatpersonas, kas konkursa nolikumā „neko īpašu nesaskata”, 
joprojām dzīvo ar padomisko vēstures izpratni. Nedrīkst būt tā, ka 
Daugavpilī ir viena, Rīgā – cita vēstures izpratne. Latvijā var būt    
tikai viena kopīga vēsture. Daugavpils izglītības pārvalde taisnojas, 
ka neesot devusi piekrišanu būt konkursa rīkotāju skaitā, bet 
„Krievijas konsulāts mūs tāpat ierakstīja”.    

Lielbritanijā par Eiropas ostu kontroles drošības noteikumu 
pārkāpšanu aizturēts Latvijas sabiedrībai Unimars piederošs kravas 
kuģis Taigeta. Ar Dominikānas Republikas karogu kuģojošam 82 
metrus gaŗajam kuģim pie Lielbritanijas krastiem bija izbeigusies 
degviela. Pēc sekmīgas glābšanas operācijas krasta apsardzes vel  -
koņi  kuģi aizvilka līdz Felmutas ostai. Ekspertu ieskatā šis ir bez-
precedenta gadījums, kad kuģim brauciena laikā beidzas degviela.

Valsts prezidents 
sveic Lieldienās 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
nosūtīja apsveikumu Lieldienās 
Lat  vijas luterāņu, katoļu, pareiz-
ticīgo, baptistu un vecticībnieku 
draudžu vadītājiem un visiem ti -
cīgajiem, novēlot klusajā pārdomu 
nedēļā, dodoties pretim Lieldienu 
noslēpumam, izlīgšanu, kļūdu pie-
došanu un dalīšanos mīlestībā 
citam ar citu. 

Valsts prezidents ticīgos aicina 
saglabāt Gavēņa laika labās ap -
ņemšanās visa gada gaŗumā un 
novēl, lai Lieldienu notikumi, kad 
pie krusta paceltais un augšāmcē lies 
Jēzus Kristus dāvāja cilvēkiem jaunu 
cerību, cilvēku sirdī ienes pa  tiesu 
prieku un vairo cerību la  bajam. 

Valdis Zatlers apsveikumā no    -
rā da: „Pavasaris pirms 20 gadiem 
mums nesa ilgi gaidīto brīvību.    
Lai arī šogad Lieldienu labā vēsts 
veicina mūsu vienotību un salie-
dētību kopīgu mērķu sasniegša  -
nai. Lai šis īpašais gaismas un visa 
atdzimšanas laiks iedvesmo mūs 
labiem darbiem!” 
Ārvalstu ekspertu priekšlikumi
Pasaules Bankas eksperti iztei-

kuši priekšlikumus 2010. gada bu -
džeta konsolidācijas jautājumā. 
Budžets jāsamazina par 400 – 500 
miljoniem latu. Kopējs ekspertu 
viedoklis ir, ka Latvijai jāiemācās 
dzīvot atbilstoši saviem ienāku-
miem. Daži ieteikumi. 

*Turpināt darba vietu samazi-
nāšanu, galvenokārt ministrijām 
pakļautajās aģentūrās un valsts 
uzņēmumos.

*Atcelt tiešās subsidijas gan     
vals ts, gan pašvaldību uzņēmu-
miem, kas strādā ar zaudējumiem.

*Par 50% samazināt valsts bu -
džeta financētās vietas visās aug- 
s tākajās izglītības iestādēs vai arī   
par 50% samazināt budžeta finan-
cējumu katrai studiju vietai, star pī-
bu sedzot studentiem.

*Atcelt vecāku pabalstu strā dā-
jošiem vecākiem un to aizstāt ar 
ģimenes valsts pabalstu 100 latu 
apmērā. 

*Samazināt ar nodokļiem ne -
apliekamo pensiju  minimumu no 
165 līdz 85 latiem mēnesī. Pensijas 
formāli paliks tikpat lielas, tikai 
nodokļos aizies ceturtā daļa no 
pensijas virs 65 latiem. 

*Atcelt piemaksas pensijām, kas 
pārsniedz 140 latus mēnesī, par so -
ciālajām iemaksām, kuŗas veiktas 
līdz 1996. gadam.

*Ieviest vispārēju pensiju indek-
sāciju, pamatojoties uz patēriņa 
cenu indeksa pārmaiņām.

*Samazināt gultas vietu skaitu 
valsts slimnīcās līdz 450 uz 100 000 
iedzīvotāju. Tādējādi 2011. gadā 
va       rētu ietaupīt 10 miljonus latu.

Daudz kas no ziņojumā rakstītā 
varētu Latvijai maksāt pārāk dārgi. 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis un Saeimas priekšsēdis 
Gundars Daudze atzinuši, ka PB 
prasības būs īpaši jāizvērtē un    
visas noteikti nevarēs ieviest. PB 
prasības vēl vairāk pastiprina va -
jadzību pēc gatava budžeta pro  -
jek ta jau pirms vēlēšanām, lai zi -
nātu, cik no aizdevēju prasībām 
tiks ņemtas vērā. Priekšlikumi ir 
īs   termiņa risinājumi, bet valdībai 
jādomā par vidēja termiņa darbiem. 

Latvijas ekspertu ieskatā daži 
priekšlikumi ir apšaubāmi, daži 
diskutējami. Nav skaidrs, kā dar-
binieku atlaišana valsts uzņēmu-

mos var palīdzēt samazināt valsts 
budžeta izdevumus. Ja PB instruk-
cijas gribēs izpildīt tieši, tad valsts 
zaudēs lielus nodokļu ieņēmu -
mus, bet iegūs lielus papildu izde-
vumus, jo deviņus mēnešus būs 
jāmaksā pabalsti atlaistajiem valsts 
uzņēmumu darbiniekiem. 

Atceļot tiešās subsidijas uzņē -
mu miem, kas strādā ar zaudē ju-
miem, ietaupījums varētu būt vals ts 
sektorā 150 miljoni latu, pašval-
dību sektorā – 70 miljoni latu. Ide -
ja it kā laba, tikai kā cilvēki nokļūs 
darbā, jo vislielākās subsidijas ir 
tieši pasažieŗu transporta sistēmai? 
Uzliekot pilnu cenu sabiedriska -
jam transportam, pašreizējās arī 
privātā sektora algas nesegs trans-
porta izmaksas braucienam uz 
darbu un no darba.

Briselē top 
Eiropas Vēstures mūzejs

Ideju par Eiropas Vēstures mū -
zeju 2007. gada februārī izteica bi -
jušais EP priekšsēdis profesors 
Hanss Gerts Poterings. Mūzeja kon-
  cepciju apstiprināja 2008. gadā. 

Darbs virzās uz priekšu. Oku-
pācijas mūzejs un Latvijas Nacio-
nālais vēstures mūzejs aicināti iz -
virzīt savas kandidātūras darba 
gru  pai, kas īstenos ieceri. Darba 
gru pā strādās 14 eksperti, kas tiks 
izvēlēti konkursa kārtībā. Preten-
dentam jābūt speciālistam Eiro - 
pas vēsturē vismaz ar doktora gra-
du. Latvijas Vēsturnieku komisi jas 
locekļa Antonija Zundas un Eiro-
parlamenta deputātes Ineses Vai-
deres ieskatā liela nozīme būs dar-
ba grupas vadītāja personībai. Ja  
tas būs kāds spāņu vai italiešu ko -
mūnists, tad atšķirīga vēstures iz -
pratne traucēs polītiķiem pieņemt 
tālredzīgus lēmumus Eiropas turp-
mākajai attīstībai. Jaunā Eiropas 
mūzeja veidošanā vairāk jāiesaista  
vēsturnieki no Baltijas valstīm, arī 
no Latvijas, jo citādi vēstījums par 
pagātnes notikumu ainu Eiropā 
nebūs pilnīgs.  

Ārlietu ministrs Māris Rieks -  
tiņš mudina potenciālos ekspertus 
no Latvijas būt aktīviem un sniegt 
būtisku ieguldījumu mūzeja eks-
po zīcijas tapšanā. Ārlietu minis-
trijai kandidātu anketas jānosūta 
izvērtēšanai uz Briseli līdz 23. 
aprīlim.     

Šlesers sola...
LPP/LC līderis partijas Rīgas 

nodaļas konferencē norādīja, ka 
atbalstīs kustības Par labu Latviju 
aicinājumu. Tam pievienojušies 
vairāk nekā 40 uzņēmēji un pa  š - 
valdību pārstāvji. Aicinājumu Šle-
sers parakstīs gan tikai tad, kad lē -
mumu par iesaistīšanos jaunajā 
apvienībā 5. jūnijā būs pieņēmuši 
LPP/LC kongresa delegāti. Kon-
gre  sā tiks arī izlemts, vai Šlesers 
pa  liks Rīgas domes priekšsēža viet-
nieks vai startēs Saeimas vēlēšanās. 

Iepriekš jau ziņots, ka LPP/LC 
atbalstīs Valža Dombrovska val dī-
bu. Tai piedāvāti vairāki priekšli-
kumi, ko valdībai vajadzētu izpil -
dīt līdz vēlēšanām. Saeimas vēlē-
šanās sarakstam, kur būs LPP/LC, 
jāiegūst vismaz 30 – 40% vēlētāju 
balsu. Pēc Šlesera domām, jāvei-
cina polītisko spēku konsolidācija 
un jāpanāk, lai samazinās partiju 
skaits un lai Saeimā nebūtu vairāk 
par trim četriem polītiskajiem 
spēkiem. 

Par kandidēšanu Vienotības  
sarakstā prasa naudu 

Partijas Visu Latvijai! līderis Rai-

vis Dzintars TV raidījumam de 
facto atklāja, ka viņa partijai par 
dalību Vienotības sarakstā būtu 
jāmaksā - 10 tūkstoši latu par katru 
kandidātu. To, nosaucot par deli-
kātu sīkumu, partiju sarunās Dzin-
taram prasījis viens no Vienotības 
līdeŗiem Aigars Štokenbergs. Raivis 
Dzintars atzina, ka īsti nezina, „vai 
šis cipars ir objektīvs vai tā ir Vie-
notības lieta, vai šis cipars ir tikai 
Aigara Štokenberga lieta.”

KNAB datu baze liecina, ka par-
tiju kases sākušas pildīties. Pēc 
pašvaldību vēlēšanām visvairāk 
naudas izdevies piesaistīt Saskaņas 
centru veidojošām partijām –       
111 371 latu, kā arī Vienotības 
partijām – 108 893 latus. Tautas 
partija ieguvusi 105 869 latus. 

Savu skaidrojumu par Vienotī -
bas naudas lietām telefonintervijā 
de facto sniedza partijas valdes 
priekšsēdis Ģirts Valdis  Kristov- 
s kis, kas šobrīd atrodas ASV.  „Bija 
vienkāršs jautājums, vai Visu Lat-
vijai apzinās, ka kampaņa prasa 
pavisam konkrētus izdevumus, un 
vai Visu Latvijai apzinās, ka, pie-
daloties kopīgā kampaņā, būs jā -
iegulda arī financējums. Uz to Rai-
vis Dzintars atvaicāja, cik tas būtu. 
Mēs bijām sprieduši, ka, vidēji ma -
tēmatiski to izdalot uz vienu kan -
didātu, jāpiesaista apmēram 10 
tūkstoši latu.”

Kristovskis uzsveŗ, ka „primā - 
rais ir kandidāta spējas, profesio-
nālitāte un nozīmīgums turpmā-
kajā polītiskajā procesā, bet ar to 
vien ir par maz. Personības  ne -
drīkst atnākt un teikt – te es esmu, 
ņemiet mani, es darīšu.” 

Vienotību atbalstītājas Meiero -
vica biedrības pārstāve polītoloģe 
Lolita Čigāne, kas apsveŗ iespēju 
kandidēt no Vienotības saraksta, 
ieskata: “Lai būtu nopietna kam pa-
ņa ar nopietnu rīcību un finan-
cējumu, naudas aspektam tur ir 
jābūt. Taču viena deputāta kandi-
dāta vietu nedrīkst pirkt sarakstā. 
Deputāta kandidātam nedrīkst 
radīt situāciju, ka viņš vai nu sa  -  
vāc šo naudu, vai nesavāc, tāda 
situācija nav pieļaujama.”

Polītologs Jānis Ikstens norāda, 
ka partiju apvienībā ir normāli, ja 
katrs financē savu tēriņa daļu. “To 
var pagriezt kā vietu pirkšanu 
sarakstā, bet,  no otras puses, ja šim 
skaitlim  apakšā ir konkrēti aprē-
ķini, kāpēc tie ir 10,  nevis viens,  
divi vai pieci tūkstoši, tad es to 
neuzskatu par vietu pirkšanu.”

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods 
sāksies 5. jūnijā, un katrai partijai 
atļautie tēriņi ir 571 tūkstotis latu. 
Tiesa gan, papildus uzskaitāma-
jiem reklāmas tēriņiem ir vairāki 
tādi izdevumi, kas nav ierobežoti, 
tāpēc arī ir iespējams, ka faktiskie 
izdevumi pietuvojas miljonam vai    
pat var  to pārsniegt, ja vien ir nauda.

Raiva Dzintara 
6. aprīļa skaidrojums 

Vienotības naudas jautājumā
Visu Latvijai! līdzpriekšsēdis 

Raivis Dzintars skaidro, ka nepār-
met Vienotībai naudas prasīšanu 
par kandidātu iekļaušanu sarakstā 
un uzskata to par nepareizu plaš-
saziņas līdzekļu interpretāciju, jo 
runa bija par vēlēšanu kampaņai 
nepieciešamo līdzfinancējumu – 
10 000 latu par kandidātu. Tiesa, 
šādam līdzfinancējumam VL lī -
dzekļu nav.

“Kopš ziņas parādījās pirmo 
reizi, pagājušas gandrīz divas ne -

dēļas, bet tikai tagad plašsaziņas 
līdzekļus sasniegusi vērienīga kam-
paņa, kuŗā manā vārdā tiek runāts 
it kā par vietu tirdzniecību. Ne velti 
šajās ziņās netiek citēti tieši mani 
izteikumi, bet sensācija tiek būvēta 
uz puspatiesības pamata,” norāda 
Dzintars. Viņš skaidro, ka Vieno-
tībai nepārmet vietu tirgošanu 
kandidātu sarakstā. 

VL līderis uzsveŗ, ka sarunās ar 
Visu Latvijai! viens no Vienotības 
līdeŗiem Aigars Štokenbergs tie -
šām izteicis viedokli, ka, veidojot 
kopēju sarakstu, VL vajadzētu nākt 
ar attiecīgu kampaņas līdzfi nan-
cējumu – 10 000 latu par katru 
kan didātu, “taču tas nekādā ziņā 
nebija piedāvājums nopirkt vietu, 
kā to mēģina interpretēt”.

Visu Latvijai! apzinās, ka, šai 
prasībai paliekot spēkā, iekļau -
šanās kopējā sarakstā nebūs iespē-
jama, jo nevienam no VL piedā-
vātajiem kandidātiem šādu līdzek-
ļu gluži vienkārši nav, teikts 
Dzintara paziņojumā. Tomēr Visu 
Latvijai! turpinās sarunas ar dažā-
diem polītiskiem spēkiem par sa -
darbību gaidāmajās vēlēšanās, un 
izšķīrēja nozīme lēmuma pieņem-
šanā būs darbības pamatprincipu 
un ideoloģijas saderībai.

Eksprezidente par vēlēšanām
Intervijā televīzijai Latvijas eks-

prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
pauda viedokli, ka 10. Saeimas vē -

lēšanās oligarchi centīsies iegūt 
lielāku ietekmi nekā iepriekš.    
“Man šķiet, ka tas varētu būt pil -
nīgi skaidri viņu izvirzīts mērķis,” 
teica bijusī valsts vadītāja.

Lūgta vērtēt LPP/LC un Tautas 
partijas tuvināšanos un uzņēmēju 
atbalstu, veidojot jauno kustību   
Par labu Latviju, Vīķe-Freiberga 
atzina, ka tas ir jauns un interesants 
risinājums. Tomēr viņa pauda arī 
bažas, “vai zināmu uzņēmēju at -
balsts zināmiem polītiskajiem spē-
kiem nozīmē, ka viņiem šis at  -
balsts būs jāatmaksā kaut kad vē  - 
lāk ar tāda veida pretimnākšanu, 
kas izkropļos konkurenci,  - tad tas 
nebūs tik labi. Mēs esam tik dziļā 
krizē tāpēc, ka mums vienmēr 
bijusi izkropļota konkurence ab  so-
lūti brīvā tirgus vietā. Tā ir bijusi 
mūsu traģēdija. Tāpēc šīs būs ļoti 
svarīgas vēlēšanas.”

Savukārt, runājot par Meiero -
vica biedrības jeb tā dēvētās Sar-
mītes Ēlertes grupas ieilgušo sle-
penību domubiedru vārdu atklā-
šanā, Vīķe-Freiberga norādīja: “Ja 
tie ir topošie polītiķi, tad viņiem 
gan ir laiks nākt ārā un atvērt 
priekškaru, un nākt skatuves priek-
šā.” Bijusī valsts vadītāja gan arī 
atzina: ja cilvēks izsaka simpatijas 
vienam vai otram polītiskajam 
spēkam, viņš var dabūt asiņainu 
degunu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tuvojas 9. maijs. 

Kad par spīti šņā cie-
niem un burkšķiem 
salīdzinām hitlerismu 
un staļinismu, lieti  
der - un pat ir nepie-
ciešams - iepazīties ar 

Marka Soloņina apcerējumu, kuŗa 
izteiksmīgo virsrakstu jūs redzat te 
augšā. Jā, tajos 1945. gada pavasaŗa 
mēnešos neskaitāmas cilvēkbūtnes 
kļuva par Staļina upuŗiem. 1958. 
gadā dzimušais Marks Soloņins ir 
vēsturnieks amatieris, bet viņa eru-
dīcija, pētnieka dotības, prasme 
ana  lizēt dokumentus un laikmeta 
liecības nav apstrīdamas. Plašu ie -
vērību guvušas divas viņa grāma  -
tas: 22. jūnijs. Katastrofas anatomija 
un Dižā kaŗa nepatiesā vēsture 
(Mozgoimenije). Žēl, ka pamatīgais 
pētījums par aizmirsto Staļina no -
zie gumu pilnīgi pieejams ir tikai 
tīmeklī un tikai krievu valodā:   
http://www.solonin.org/article_ves-
na-pobedyi-zabyitoe

Manuprāt, tas, par ko te ir runa, 
jāzina visai pasaulei. Ir pēdējais laiks!

Pēckaŗa gados un gadu desmitos 
oficiālajā propagandā nemainīgs 
bija padomju kaŗavīra - atbrīvotāja 
gaišais tēls: te viņš Berlīnes Trep-
tovparkā, uz kāškrusta lauskām stā-
vēdams, un viņam klāt glaužas iz -
glābtā mazā vācu meitenīte. Un pat 
vēl 2005. gadā, kad nāca klajā britu 
vēsturnieka Bīvora grāmatas Berlī-
nes krišana krieviskais tulkojums, 
Maskavā atskanēja sirdīgi auri: “No -
špikots no Gebelsa!”

Marks Soloņins, pamatodamies 

Uzvaras pavasaris. Aizmirstais Staļina noziegums
uz dokumentiem un liecībām, no -
rāda, ka tie, kas mulsi murmina par 
“agresīvu seksuālitāti”, sak, kaŗā 
visādi gadās, maldās vai apzināti 
maldina: tiklīdz padomju kaŗaspēks 
1944. gada nogalē spēra pirmos 
soļus tālaika Vācijas territorijā, sā  -
kās masveida vardarbība pret mie-
rīgajiem iedzīvotājiem. Runa ir ne 
tikai par izvarošanām, kuŗām par 
upuri krita arī ne mazums meite-
nīšu, ne vecāku par to, kuŗu gādī-
gajās rokās tur Treptovparka ka  ŗa-
vīrs. Tika pastrādāti visīstākie kaŗa 
noziegumi, izlaupīti un nosvilināti 
mājokļi, tika spīdzināts un šauts, 
durts un kauts.

Marks Soloņins plaši citē datus,  
ko savācis Rietumvācijas vēstur  -
nieks Joachims Hofmans, kuŗa grā-
matā Stalins Vernichtungskrieg ir 
izsmeļoši vardarbību apraksti, kur 
minētas konkrētas padomju divī zi-
jas, pulki un bataljoni, kuŗu zaldāti 
plosījās Rītprūsijas vai Pomerānijas 
pilsētās un ciemos, kas kaŗa gaitā 
gāja no rokas rokā, un tāpēc cietušo 
liecības iegūla vācu archīvos un 
saglabājās. Arī pašu sarkanarmiešu 
vēstulēs vai dienasgrāmatu ieraks-
tos, tāpat kā vairākos pēcpadomju 
laika memuāros pavīd šaušalīgas 
“detaļas”. 

Negribas mūsu lasītājiem un ipaši 
lasītājām sagādāt bezmiega nakti, 
tāpēc aprobežošos ar vienu vienī  -  
gu raksturīgu epizodu, lai būtu 
priekšstats par simtiem un tūks-
tošiem līdzīgu gadījumu: Pomerā-
mijā, Proisiš-Frīdlandes (Preussisch-
Friedland) apkaimē ir Lindes cie-

mats. 1945. gada 29. janvārī tur no -
galināti 16 iedzīvotāji. Ne mazāk par 
20 sievietēm izvarotas. Kādā lielā 
mājā trijās istabās atrastas piecas 
mirušas sievietes un trīs mirušas 
meitenītes, visiem upuriem starp 
kājām iebāztas tukšas vīna pudeles. 

Vēsturnieka Joachima Hofmana 
grāmatā minēti dati, ko savācis 
Federālais militārais archīvs Frei-
burgā un citas Rietumvācijas iestā-
des. No tiem izriet, ka 1945. ga  -       
da ziemā un pavasarī nogalināti            
120 000 vīrieši, sievietes un bērni. 
Slepkavoja lielākoties padomju 
kaŗavīri. 

Marks Soloņins iepazīstina savus 
lasītājus ar gados vēl pajaunu krie -
vu vēsturnieku - Aleksandru Dju-
kovu, kas histeriski raksta: “Mums 
nav ko nožēlot! Nav par ko lūgt 
piedošanu!” Tas ir tas pats Djukovs, 
kuŗš, noskatījies Edvīna Šnores 
filmu The Soviet Story, gribēja Šnori 
nosist un Latvijas vēstniecību no -
dedzināt...

Soloņina apcerējumā minēts tāds 
fakts: nesen atslepenotajā ziņoju  - 
mā, ko 1945. gada 29. martā VLĶS 
(komjaunatnes) CK sekretārs N. Mi- 
c  hailovs nosūtījis VK(b)P CK se  k-
retāram G. Maļenkovam, teikts, ka 
naktī no 23. uz 24. februāri 35 pie-
dzērušies virsnieki un kursanti ie -
brukuši Grutenenges pusmuižā un 
izvarojuši tur izmitinātās sie vietes  
un jaunietes. Izrādījās, ka tās bijušas 
nevis vācietes, bet pa  domju sievie -
tes un jaunietes, kuŗas bija atbrīvo -
tas no vācu OST darba nometnēm!

Slepkavoja, izvaroja un laupīja - pa -

matīgi laupīja: Sarkanarmijas Gal-
venās trofeju pārvaldes oficiālajā zi -
ņojumā uzskaitītas šādas “kaŗa trofe-
jas”: 60 000 flīgeļu un klavieŗu,           
460 000 radiouztvērēju, 190 000 pa -
klāju...

Kāpēc biedrs Staļins sekmēja vai 
vismaz pieļāva šaušalīgo vardarbību 
tajos Vācijas novados, kas bija “pa -
redzēti” Polijai un Padomju Savie-
nībai (Rītprūsijas ziemeļdaļa)? Lūk, 
Potsdamas konferences piektās sē -
des (1945. g. 21. jūlija) stenogram-
ma: Trumens un Čerčils norāda,    
ka pārvietot deviņus miljonus vā- 
ciešu - tā ir smaga problēma, bet 
Staļins atbild - to vāciešu tur vairs 
nav - visi aizbēguši! Skaidrs: Staļi-
nam bija svarīgi, lai nevienu neva-
jadzētu dzīt un vest prom - vācieši 
paši pānikā bēga, zinot, kas viņus 
sagaida, zinot, kāds drausmīgs lik-
tenis piemeklējis tos, kuŗi nepagu  -
va bēgt. Kremlim mazāk klapatu! 

Marks Soloņins ir patiesīgs un 
godīgs: viņš norāda, ka vācieši ko -
pumā nav bijuši tik norūdīti un 
“ciestspējīgi” kā padomju cilvēki. 
Viņiem nebija nācies pārciest pil-
soņkaru un kollektīvizāciju, badu     
un deportācijas, un 1937. gads pa -
rastam vācietim bija palicis at  miņā 
kā saimnieciska uzplaukuma laiks. 

Staļins noziedzies ne tikai pret 
vā  cu civīliedzīvotājiem, bet arī pret 
savas armijas kaŗavīriem. Lielvā-
cijas armija kaŗa beigu posmā, cī -
noties pašu zemē, varonīgi, pat iz -
misīgi aizstāvējās, sargājot savas 
ģimenes, savus pavardus no bar  -
baru iebrukuma, un, piemēram, 1944. 

gada vasaras un rudens kam paņas 
laikā sarkanarmija zaudēja caurmērā 
4500 vīru dienā, 1945. gadā ik dienu 
krita caurmērā 6200 vīru. 

Marks Soloņins īpaši uzsveŗ vācu 
kaŗavīru varoņgaru, aizstāvot ie -
lenkto Breslavu - Silēzijas lielāko 
pil  sētu: aizstāvji noturējās pret lielu 
pārspēku no 1945. gada 15. febru  -
āŗa līdz 6. maijam, kad bija spiesti 
kapitulēt. 

Vācu kaŗakuģiem un tirdzniecī-
bas flotei izdevās evakuēt no Rīt-
prūsijas un Pomerānijas uz rietu-
miem divus miljonus bēgļu. Tā bija 
lielākā “jūras desanta operācija” pa -
saules vēsturē, atzinīgi konstatē šis 
krievu pētnieks.

Mūsu lasītājiem ievērībai: Solo-
ņins īpaši min, cik sīksti cīnījies vēr-
 machta grupējums kopš 1944. gada 
novembŗa ielenktajā Kurzemē, 
kapitulējot tikai 1945. gada 10. maijā. 
Cīnoties pret šo grupējumu, 1. un   
2. Pribaltikas frontes kaŗaspēks 
zaudēja 62 000 kritušo vien. 

Nobeigumā - komentārs, ko raks-
tījis kāds no Soloņina apcerējuma 
krievu lasītājiem: “Paldies(..). Žēl 
tikai, ka 1991. gadā amerikāņi snie-
dza Krievijai humānitāro palīdzību 
bez atlīdzības. Viņiem vajadzēja rī -
ko  ties tāpat kā Vācijā 1945. gadā - 
piespiest visus vietējos iedzīvotājus, 
kas ierodas pēc pārtikas saiņiem, 
pasēdēt kinoteātrī un noskatīties 
filmu Komūnisma noziegumi. Kas 
zina, varbūt mūsu zeme tagad būtu 
citāda.”

Vai nav labi teikts?
Franks Gordons

Jautājumu par Dievu 
var aplūkot divējādi. Ja 
runa ir par kristie-  
š  iem, tad Vecajā Derībā 
Dievs reizēm ir gana 
bargs. Visus pirmdzim-

tos nonāvēt? Tas nav jauks un pū -
kains Dievs. Jaunā Derībā ir vieta,  
kur Dieva dēls visiem pastāsta, ka 
likums ir nācis no tēva radītāja, bet 
dēls ir gatavs rosināt divas centrālās 
domas – izturieties labi cits pret citu 
un ticiet Dievam un man. Tad viss 
būs kārtībā.

Savukārt musulmaņi savu Korānu 
tāpat interpretē divos veidos. Ir tie, 
kuŗi pravieša iedvesmoto tekstu 
uztveŗ par mudinājumu slepkavot 
un nogalināt. Ir tie, kuŗi saka - Ko -
rānā nekur nav nekā tāda, kas liktu 
vai pat ļautu nogalināt nevainīgus 
cilvēkus, tostarp sievietes un bērnus. 
Tie pirmie ir tie, kuŗi 2001. gada      
11. septembrī ar lidmašīnām ietrie-
cās Pasaules tirdzniecības centra 
divos torņos un Pentagonā. Tie otri 
par to bija tikpat sašausmināti kā 
jebkuŗš cits cilvēks.

Tomēr tas, ko varētu saukt par 
ļaunu Bībeles un Korāna interpre tā-
ciju, nekur nav zudis. Lasītāji būs 
dzirdējuši, ka pagājušajā nedēļā Ma  s-
kavas pazemes metro sevi uz  spri-
dzināja divas sievietes, līdzi parau  - 
jot vismaz 40 dzīvību. Viena no šīm 
terroristēm bijusi tikai 17 gadus  
veca. Kas šādu jaunu meiteni varētu 
pamudināt uz tik radikālu soli? Jā -
atzīst, iespējams, ka viņas lēmuma 
pamatā bijusi nevis reliģija, bet 

Ticībai pārtopot par ko sliktāku
polītika, proti, viņa savos 17 gados 
jau bija atraitne no nemierīgās Krie-
vijas territorijas, ko sauc Dagestāna. 
Taču reliģija acīmredzot savu lomu 
ir nospēlējusi, jo meitenes vīrs bijis 
ievērojamu islāma kaŗotājs, ko pērn 
nogalināja Krievijas speciālie die-
nesti. Atbildību par notikušo uzņē-
mies Čečenijā dzīvojošs cilvēks, vār-
dā Doku Umarovs, kas sevi sauc par 
Kaukaza emīru. Tas varētu būt pa 
pusei polītisks, pa pusei reliģisks 
„amata” nosaukums. Notikušais kat-
rā ziņā apliecināja, ka Kremļa va  -
reno apgalvojumi par miera stā  -
vokļa atjaunošanu Kaukazā ir tukša 
muldēšana.

Nepārprotami polītika un reliģija 
sajaucas arī Tuvajos Austrumos, it 
īpaši Izraēlā, arī tur pašnāvnieki 
apjožas ar sprāgstvielām un cenšas 
nogalināt iespējami vairāk likuma 
sargu un, jā, arī civīliedzīvotāju. Cik 
nav dzirdēts par apgalvojumu, ka  
tie, kuŗi sevi upurē Allaha vārdā, 
tiešā ceļā nokļūs paradīzē, kur viņus 
gaida šķīstas jaunavas. Nezinu, kas 
tiek solīts sievietēm, kuŗām par šķīs-
tām jaunavām varētu nebūt liela 
interese, taču patiesība ir tāda, ka    
šie cilvēki Korānā rod mudinājumu 
nogalināt citus.

Pieminot kristietību, jādomā gan 
par tās vardarbīgo vēsturi („svētā 
inkvizīcija,” krusta kaŗi u.tml.), gan 
par tās tagadni. Manā dzimtajā 
Amerikā 1. aprīlī cilvēku, kuŗš pērn 
maijā nogalināja ārstu, kas izdarīja 
abortus, notiesāja ar mūža ieslo dzī-
jumu. Tiesāšanas laikā apsūdzētais 

atzina, ka esot darījis Dievam tīka  -
mu darbu. „Dieva spriedums šai 
valstij pāršalks kā prērijas vējš,” – tā 
šis cilvēks apgalvoja. Un viņš, pro-
tams, nebūt nav vienīgais, kas rī -
kojies it kā kristietības vārdā.

Amerikā ir arī bruņotu kristiešu 
grupas, kas iebilst valdībai. Ir cilvēki, 
kuŗi ir nevis vardarbīgi fiziski, bet 
emocionāli gan. Amerikā daudz 
dzirdēts par skandalozo „mācītāju” 
Fredu Felpsu, kuŗa ģimene organizē 
piketus bojā gājušu amerikāņu ka -
ŗavīru bērēs, jo Amerika esot pel nī-
jusi sodu par to, ka tā pārāk maigi 
izturas pret seksuālajām minori tā-
tēm.

Vēl jādomā par vardarbīgo pro-
cesu, ko sauc kaŗš. Nemaz nav 
jāskatās tālāk par Iraku, kur abās 
pusēs cīnās kaŗavīri, kuŗi pašu ie -
skatā darbojas Dieva vārdā. Ame-
rikāņu virsniekiem ir organizācija 
„Virsnieku kristīgā sadraudzība”,    
bet ierindniekiem – „Kristiešu mili-
tārā sadraudzība”. Tas nav nekāds 
pārsteigums. Cilvēks, kuŗš uzsāka 
kaŗu pret Iraku, toreizējais ASV pre-
zidents Džordžs Bušs bieži lietoja 
vārdu crusade – krusta kaŗš. Kādā 
pētījumā konstatēts, ka 20 – 30 pro-
centi ASV kaŗavīru tic, ka ikviens 
vārds Karaļa Džeimsa Bībeles vari-
antā ir svēta patiesība. Viņi, pie mē-
ram, min Mateja evaņģelija tekstu: 
„Tāpēc eita un darait par mācek  -
ļiem visas tautas, tās kristīdami   
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” 
Kaŗu pret irakiešiem viņi inter -     
pretē tieši šādā veidā. Vēl citu ie  -

skatā kaŗš Irakā ir priekštecis pa  s-
tarai dienai, kad notiks pēdējā cīņa 
starp Jēzu un nelabo. 2007. gada ok -
tobrī tika atklāts plāns kaŗavīriem 
Irakā nosūtīt „brīvības paciņas” ar 
reliģiska rakstura pamfletiem un 
videospēli, kuŗā „kristiešiem” jāno-
galina jebkuŗš cilvēks, ko nevar 
konvertēt par kristieti.

2006. gadā Irakā dienēja cilvēks, 
vārdā Džeremijs Hals, kam seržants 
lika aiziet no Pateicības dienas galda 
tāpēc, ka viņš atteicās lūgšanas laikā 
sadoties rokās ar citiem kaŗavī -    
riem. 2007. gadā viņš dzirdēja pulk-
vežleitnantu pirms kādas misijas 
sakām: „Jēzus Kristus vārdā.” Kad 
viņš iebilda, vairāki kaŗavīri viņam 
uzbruka, šņākdami: „Piekausim vi -
ņu! Ateistiskais pirāts!” E-pastā viņš 
rakstīja: „Šādi nu gan es nevēlos mirt 
par Ameriku.”

Acīmredzot tas viss ļauj kaŗavī-
riem aizmirst kaut ko citu, kas raks-
tīts Bībelē, proti: „Tev nebūs noga-
lināt.” Tiesa, rets bijis kaŗš, kuŗā abās 
pusēs nav piesaukta Augstākā svē-
tība. Garīdznieki svētī kaŗavīrus un 
viņu ieročus. Militārajās vienībās ir 
kapellāni. Protams, nebūt negribu 
teikt, ka visi kristieši, kas dien mili-
tārajos spēkos, ir tik apsēsti kā mi -
nētie, tomēr tas ir rādītājs.

Arī citur pasaulē reliģijā pamatoti 
konflikti nav nekāds retums. Zie-
meļīrijas gaŗais moku posms sākās 
tāpēc, ka katoļi nespēja salabt ar 
protestantiem. Indijā hinduisti cī  -
nās ar musulmaņiem. Tuvajos Aus-
t rumos saduŗas trīs ticības – kris-

tietība, islāms un jūdaisms, un arī  
tur ir plūdis daudz asiņu.

Man, ticīgam cilvēkam, tas ir 
sāpīgi. Pirmām kārtām Dievs ir tikai 
viens, un tas nozīmē, ka Viņš ir tas, 
ko kristieši sauc vienā, musulmaņi – 
citā, un ebrēji – atkal citā vārdā. Vai 
no tā secināms, ka Dievs cīnās pats 
ar sevi? Neticu. Neticu, ka Viņš prie-
cājas par kaŗu Irakā, kas sākās uz 
melu pamata un lielākoties ne jau 
cīņai „pret terrorismu,” bet gan par 
naftu. Neticu, ka Viņš priecājās, kad 
divas jaunas sievietes dzīvi izbei  -   
dza Maskavas pazemē. Neticu, ka 
Viņš tur īkšķi par jebkuŗu kaŗotāju 
pusi, it īpaši tais reizēs, kad bojā iet 
civīlpersonas.

Katrs vēlas būt iespējami labāks 
kristietis, iespējami labāks ebrējs, 
iespējami labāks musulmanis, hin-
duists. Taču tās visas ir ticības, kuŗu 
pamatā ir miera jēdziens. Brīdī,      
kad vēlme būt labam ticīgajam pār-
aug vardarbībā pret citiem, manu-
prāt, kaut kas ir aizgājis pat ļoti  
greizi. Bībele, protams, šajā ziņā ir 
pretrunīga, tajā ir jēdziens „aci pret 
aci,” bet arī „pavērs otru vaigu”. Taču 
gribu ticēt, ka Dievam norit pa      
asarai, kad Viņa vārds tiek lietots    
par pamatu ļaunumam. Tas, kas no -
tika Maskavā, – bija ļaunums. Tas, 
kas notiek Izraēlā un Palestīnā, –        
ir ļaunums. Tas, kas notika 11. sep-
tembrī, – bija ļaunums. Tas, kas no -
tika Ziemeļīrijā, – bija ļaunums. 
Nekas labs no radikālas ticības ne  -
var rasties.

Kārlis Streips
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Apvienojoties polītiskajiem 
domubiedriem – partijām Jau-
nais laiks, Pilsoniskā savienī  -
ba un Sabiedrība citai polīti  -
kai, ir tapis jauns polītiskais 
spēks – partiju apvienība Vie-
notība, kas startēs 10. Saeimas 
vēlēšanās. Lai iegūtu varu, ir 
di  vi galvienie priekšnosacī-
jumi: pievilcīga un pārlieci-
noša programma un – jādabū 
cilvēki uz vēlēšanu iecirkņiem.

S. Ā. Ir skaidrs, ka cilvēki vai-
rāk nekā citkārt balsos par per-
sonībām, par polītiķiem, kam 
uzticas. Vairs „neies cauri” mēģi-
nājumi ar skaistiem saukļiem un 
solījumiem tikt pie varas un pēc 
vēlēšanām to visu aizmirst. Vie-
notība, protams, rūpīgi strādā ar 
programmu. Tās tapšanas gaitai 
vēlētāji var sekot mūsu mājasla-
pā www.vienotiba.lv

Šobrīd programmai ir tāds 
gluds un apaļš variants, kas ap -
mierina visas Vienotībā iesaistī-
tās partijas. Līdz jūnijam ritēs 
intensīvs darbs ar sadaļām, un, 
kā paredz likums, līdz vēlēšanām 
programmai jābūt gatavai. 

Pats svarīgākais būs ekono-
miskais aspekts. Darbā ar šo 
pro  grammas daļu iesaistījušies 
pieredzējuši ekonomisti no vi -
siem polītiskajiem spēkiem. Ar 
nemākulīgu „polītikošanu” un 
saim niekošanu pēc padomju lai-
ka mantojuma metodēm Lat  -
vija ir tur, kur ir,  – viena no 
„sma   gākajām” Eiropas Savie nī-
bas valstīm. Un pašiem vien jā -
izdara viss, lai no šā statusa iz -
ķepurotos, vēl vairāk – lai uzcel-
tu labklājīgu valsti saviem bēr-
niem. Un lai motīvētu atgriez  -
ties un šai darbā iesaistītu tos, 
kuŗi ir aizbraukuši. 

Kas Vienotības programmai 
būs atšķirīgs no citām? Nešau-
bīga Rietumu izvēle, tostarp  
pār  ņemot Rietumu demokra-
tijas tradicijas to visdziļākajā iz -
pratnē. Latvijas vēsturiskā vieta 
ir Rietumos, un kopā ar Rietu-
mu sabiedrotajiem jāmeklē arī 
ceļi uz Austrumiem, tostarp uz 
Krieviju, kam esam līdzvērtīgi 
partneŗi – un mums tādiem jā -
būt. 

Vai katram latvietim vajag pa pilskalnam?
Ar LR Saeimas priekšsēža biedri, partijas Jaunais laiks valdes priekšsēdi Solvitu Āboltiņu 

sarunājas Ligita Kovtuna
Un kā ar piedalīšanos vēlē-

šanās?
Pati cenšos vismaz reizi nedēļā 

tikties ar vēlētājiem un tos, kas 
šaubās, pūlos pārliecināt, ka bal-
sot jādodas. Vēlēšanas būs noti-
kušas tik un tā, un nebalsotāja 
vietā izšķirīgo balsi būs  atdevis 
kāds cits. Nedrīkst paļauties do -
mām, ka mana balss tik un tā 
ne  ko nenozīmēs. Jā, cilvēki jū  -
tas vīlušies polītiķos un polītis-
kajos procesos, bet norobe žo-
šanās, neejot uz vēlēšanām, ir 
liktenīga kļūda. 

Vai aizvadītās pašvaldību vē -
lēšanas nav tam apstiprinājums? 
Mums ir tāda Rīgas dome, kāda 
ir, un mani patiesi biedē domes 
polītizētā atrašanās pie varas,   
ko nule tā apliecināja 16. marta 
sakarā. Vecajiem vīriem demo-
kratiskā valstī neļauj iet pie Brī-
vības pieminekļa pieminēt kri-
tušos cīņubiedrus! Toties 9. maijs 
tiks plaši  svinēts, lai gan Eiro - 
pā Otrais pasaules kaŗš beidzās 
8. maijā, savukārt 9. maijā sākās 
jauns okupācijas „uzplaukums” 
arī Latvijā! 

Kādā intervijā Vaira Paegle, 
tāpat kā jūs, runāja par savas 
valsts zaudēšanu. Kāda, jūsu-
prāt, izskatītos „zaudētā valsts”? 

Saprotams, nav vairs 1940. 
gads, kad Rīgā var iebraukt 
tanki... Mēs paši varam gluži 
mierīgi atdot savu valsti, iemai-
nīt to pret ekonomisku labklā-
jību. Mēs zaudējam savus pa -
valstniekus – cilvēki masveidā 
atstāj valsti, lai dotos turp, kur 
var izdzīvot.

Vai Vienotības programmā  
ir paredzēti arī punkti, kas 
attiecas uz pavalstnieku kopu-
ma saglabāšanu un vairošanu, 
proti, uz dubultpavalstnie-
cību? 

Noteikti! Ir jādomā un prak-
tiski jārīkojas. Jāpārliecina cil vē-
ki, kas aizbraukuši – dažādu 
iemeslu pēc, atgriezties  vienī ga-
jā vietā šai pasaulē, Latvijā, kur 
latvietis var pa īstam apliecinā-
ties un būt pilnvērtīgs. Es esmu 
pārliecināta, ka liela daļa atgrie-
zīsies – ar labu izglītību, ar pie-
redzi. 

Vaira Vīķe-Freiberga kādā sa -

vā uzrunā pastāstīja pārdomas 
raisītāju stāstu par suni un brī  -
vo vilku.  - Suns sēž ķēdē pie 
bū   das, saimnieks ik dienu no  -
liek viņam priekšā pilnu bļodu, 
bet suns domā – cik gan labi tam 
vilkam mežā. Iet, kur grib, dara, 
ko grib. Es arī tā gribētu! Bet, 
ticis vaļā no ķēdes, drīz vien sa-
prot, cik tai brīvā vaļā grūti, par 
visu jāgādā pašam. Vai tomēr 
nebija labāk  ķēdē, bet pie pilnas 
bļodas, lai gan saimnieks kuŗu 
katru brīdi var uzsaukt: „Būdā 
iekšā!” Nemaz nav tik viegli iz -
šķirties, vai kļūt par šo brīvo 
vilku vai ne.

Kā būs ar citu polītisko spē -
ku pievienošanos Vienotībai? 
Sarmīte Ēlerte izveidojusi Me  i-
e  rovica biedrību, un vēl nav 
zināms, vai pati iesaistīsies kā -
dā konkrētā polītiskajā spē kā...

Nevar darboties polītikā, ne -
iesaistoties kādā konkrētā po -
lītiskajā spēkā. Vēl nezinām, vai 
Ēlerte ar saviem domubiedriem 
būs „ceturtais stūris”  Vienotībā, 
un šis noslēpumainības plīvurs 
mani mulsina. Vienotība ir par 
atklātu un godīgu polītiku, un 
Vienotība ir nodibināta, un tā 
turpinās savu ceļu. Nav precīzs 
arī vairāku žurnālistu apgalvo-
jums, ka Ēlerte ir bijusi apvie-
nošanās iniciātore. Centieni ap -
vienoties bija jau pirms pa  šval-
dību vēlēšanām, tad diemžēl 
pietrūka polītiskās drosmes un 
izlēmības. Galu galā – jau Edu-
ards Berklavs savulaik runāja 

par to, ka latviešiem - mazai tau-
tai ir jāmeklē spēks lielā vie-
notībā... 

Un par TB/LNNK – paši 
nenāk, vai jūs neņemat?

Vēlreiz uzsveŗu, ka esam at -
klāti, atvērti. TB/LNNK vēl ir 
pārdomu procesā, lai gan sa -
runas ir bijušas. Roberts Zīle ir 
cieši pārliecināts, ka jāpie vie-
nojas. Turklāt šai partijai, kas ir 
tiešām organizātoriski spēcīga, 
pašai jāatrisina arī savi iekšējie 
jautājumi. Piemēram, par bied-
riem, kas polītiku izmantojuši 
citiem mērķiem, ne vienmēr po -
zitīviem. Viss atkarīgs no tā, vai 
polītiskais spēks, kas vēlēsies 
mums pievienoties, būs gatavs 
parakstīties par godīgu un atklā-
tu polītiku, par Rietumu izvēli. 

Pēc Vienotības nodibināšanas 
saņēmu īsziņu no kādas man 
diemžēl nezināmas personas: 
„Priecājos, ka esat tikuši pāri 
tam, ka katram latvietim vaja-
dzīgs savs pilskalns!” Zīmīgi, vai 
ne? Atšķirības dažādu polītisko 
spēku uzskatos ir dabiskas, bet 
tās nedrīkst būt izšķirīgos jautā-
jumos, ja vēlamies izveidot valsti 
ar prognozējamu attīstību.

Jūs pati kopš iesaistīšanās 
polītikā esat piederējusi un 
piederat tikai pie Jaunā laika. 
Jūsu attieksme pret „staigā tā-
jiem”? 

Negātīva. Ļoti precīzi par šo 
jautājumu izteicās Uldis Grava, 
kad no JL aizgāja Sandra Kal-
niete un mēs domājām, ka viņai 

sekos arī Uldis. Viņš teica: „Ne -
esmu radis atnākt uz balli ar 
vienu meiteni, bet prom aiziet   
ar citu.”

Jādomā, ka būsit „nevies-
mīlīgi” pret pārnācējiem no 
citām partijām? 

Durvis nebūs aizvērtas. Šai 
laikā redzot, kā rīkojas Tautas 
partija, „pēc mums kaut vai 
ūdensplūdi”, var saprast, ka cil-
vēki, kas savulaik noticējuši šīs 
partijas mērķiem un ideāliem, 
vairs tomēr nevar palikt kopā 
„ar to meiteni, ar kuŗu atnākuši 
uz balli”. 

Kas jūs pašu motīvēja iesais-
tīties polītikā? Bija taču lielis-
kas karjēras iespējas Ārlietu 
ministrijā.

Mans princips bija kaut ko 
darīt, jo no malā stāvēšanas un 
kritizēšanas jau nekas nemai  -
nās. Savukārt no darba Ārlietu 
ministrijā pēc desmit tur no -
strādātiem gadiem aizgāju, pri-
vātu motīvu rosināta. Proti, man 
piedāvāja vēstnieces amatu, bet 
vīram uzņēmējdarbība ir Lat-
vijā. Es vēlos, lai mans vīrs un 
bērni neciestu no manas darbo-
šanās polītikā.

Vienotībā ir vairākas spilg-
tas, spēcīgas sievietes – perso-
nības. Vai nebaidāties, ka „šķil-
sies zibeņi”?

No „zibeņiem” nevajag baidī-
ties! Mēs esam ieguvuši arī vie-
dokļu šķelšanās pieredzi un 
daudz mācījušies. Ir tāda tautas 
gudrība: „Gudrākais mācās no 
kļūdām, muļķis tās atkārto.”

Jā, sievietei ir grūtāk polī  -
tikā, vīrieši ne vienmēr ir ga -
tavi viņu pieņemt. Vēl jo grū-
tāk, ja sie  viete grib palikt sie-
viete un laba ģimenes māte. 
Taču profesio nālitātei nav dzi-
muma. Runa ir par motīvā -
ciju, par spējām. 

Vai prognozējat savas iespē-
jas vēlēšanās?

Vēlētos jau, protams, saņemt 
51% balsu! Optimālais rezul - 
tāts būtu virs 40%, bet reāli 
varētu būt vairāk par 30%. So -
cioloģiskās aptaujas rāda, ka 
sabiedrība patiešām novērtē 
polītisko  spēku spēju apvieno-
ties.            

Laikrakstā Diena 12. martā pub-
licētā rakstā “Latviešu valoda – 
dominējošā?” tā autore Vineta Po -
riņa secina: “Krievu valodas lieto-
jums saziņā starp latviešiem un 
mazākumtautību cilvēkiem pa  š-
laik – neatkarīgas valsts jau div-
desmitajā gadā – ir kā zāģis lat-
viešu valodas attīstībai un iegul-
dītajiem līdzekļiem valsts valodas 
apguvē un funkcionēšanā.” 

Piekrītu autorei, bet gribētu iet 
tālāk un meklēt cēloņus un ie -
meslus šai manā uztverē anor mā-
lībai, ka latvieši lieto krievu valo -
du saziņā ar mazākumtautību cil-
vēkiem pašu zemē. Pats esmu dzī-
vojis kā mazākumtautību pārstā   -
vis vairāk nekā 50 gadu ASV un 
Vācijā, tāpēc gribu sniegt savus 

V I E D O K L I S

Dezorientācija latviešos valsts valodas lietošanā

Jānis Mārtiņš Zandbergs

novērojumus un personisko 
pieredzi.

Mums, latviešiem, ir jāsaprot,  
ka mēs, būdami pamatnācija,  
kopš neatkarības atjaunošanas 
esam šīs valsts “turētāji” vai “nesēji” 
un veidotāji. Arī latviešu valodas 
lietošana vai nelietošana sadzīvē  
ir mūsu, nevis mazākumtautību 
pārstāvju rokās. Nekādi likumi,  
ne sodi nepanāks, ka Latvijā sa -
dzīvē lietos valsts valodu, ja lat-
vieši paši to nelietos konsekventi 
visur un vienmēr sadzīvē Latvijas 
territorijā.

Kopš Otrā pasaules kaŗa visās 
Eiropas valstīs ir pieaudzis iebrau-
cēju un imigrantu (vēlamu un 
nevēlamu) skaits. Tomēr katrā 
vals  tī ir pamatnācija, kas ir šīs 

valsts “turētāja” un veidotāja un 
arī valsts valodas “nesēja”.

Vācijā ir 3,5 miljoni turku iz -
celsmes vāciešu, miljoniem poļu 
izcelsmes vāciešu un miljoniem 
citas izcelsmes vāciešu. Savās ģi    -
me  nēs šie mazākumtautību cilvē ki 
joprojām runā savā valodā, bet 
sadzīvē viņi lieto vācu valodu, jo 
vācieši ar viņiem runā vāciski. 
Katrs mazākumtautību pārstāvis 
zina, ja viņš iet uz valsts iestādēm 
un neprot valsts valodu, jāņem lī -
dzi tulks. Latvijā mēs piedāvājam 
valsts iestādēs arī krievu valodu    
kā saziņas valodu, un mūsu ieska - 
tā tas ir normāli. Berlīnē daudzās 
sākumskolās ir vairāk turku bēr nu 
nekā vāciešu, bet visi mācās vāciski, 
jo to pieprasa pamatnā  cija - valsts 

“turētāja”. Ja trīs turki strādā valsts 
iestādē, darba laikā viņi lieto valsts 
valodu, jo viņi ir valsts darbā un 
tāpēc jālieto valsts valoda.

Manuprāt, latvieši gaida to die-
nu, kad citu tautību pārstāvji sāks 
savā starpā runāt latviski. To dienu 
var nesagaidīt, un tas nemaz nav 
vajadzīgs. Mums - pamatnācijai 
un šīs valsts “turētājai” - ir prasība, 
lai visi valsts iedzīvotāji publiskā 
telpā, t.i., sadzīvē lietotu valsts va-
lodu. To var panākt tikai tad, ja 
latvieši paši arī publiskā telpā lieto 
tikai valsts valodu. Pamatnācijai 
jābūt tai, kas ierosina un lieto vals ts 
valodu. Ja man tramvajā blakus 
sēž cilvēks un lasa avīzi krievu va -
lodā, tas nenozīmē, ka man viņš 
jāuzrunā krieviski. Ja viņš ir tūrists 

no Krievijas, viņš nebrīnīsies, ja 
viņu citā valstī uzrunās valsts 
valodā.

Ļoti destruktīva pamatnācijas 
pārstāvju rīcība valsts valodas lie-
tošanā ir tad, ja, runātāja valodā 
saklausot nelielu akcentu, viņi tūlīt 
sāk runāt ar to krieviski un pat 
neļauj tam runāt latviski. Mazā-
kum tautību jaunieši jau labu laiku 
skolās apgūst latviešu valodu un 
pēc centrālizēto eksāmenu rezul-
tātiem - veiksmīgi. Absurdi ir tas, 
ka latvieši joprojām ar viņiem 
runā krieviski. Kur lai šie jaunieši 
pilnveido un attīsta savu latviešu 
valodu, ja latvieši paši ar viņiem 
nerunā latviski?

(Turpinājums 14. lpp.)
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(Turpinājums sekos)

Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no Laiks Nr. 14)

Vēl par latviešu ģimnazijāmDr. Dz. Svenne

Piemineklim līdzās tievu maiks-
tīšu vidū liels koks, apkārt zems 
dzīvžogs. Ne dzīvžogu, ne šo pie-
minekli neatceros redzējusi. Tur-
pretim īstais, kas bija pie palīgār- 
sta istabas loga, šķiet tikai vakar 
skatīts; atminos pat kūstošu snie-
gu līdzīgi asarām lāsojam pār 
akmenī cirsto seju. 

Tiltiņš. Durvis nupat tikai at  vēr-
tas, esmu pirmā un pagaidām vie-
nīgā apmeklētāja. Ieejas kartes 
cena četri eiro, uz tās krāsaina 
Hansa Kristiansena zīmējuma 
frag ments – kails sievietes augums 
milzu pūķa līkumā. Tikai nieka 
četri eiro par lielā sapņa piepil dī-
jumu! Pirmā stāva kreisajā pusē 
agrākais stāba ārsta kabinets, sa -
vienots ar otru, veido padrūmajai 
ēkai neparasti gaišu telpu, kuŗā 
skatāma fotografiju izstāde. Pa  -
virši to aplūkojusi, steidzos uz 
vestibilu, kur svinīgā mierā kā 
goda sardzē sastingušas tumši 
zilas kolonnas. 

Iekšpusē zils arī ārdurvju un 
piegulošo sienu krāsojums, tas 
izceļ durvju gaišās vitrāžas: augš-
pusē stilizētas rozes vidū sirmgal-
vis brūni zaļā tērpā svētījot pacē  -
lis roku pret otru, viņa priekšā 
nometušos uz ceļiem. Var tikai 
mi   nēt, vai mākslas darbā attēlots 
kāds svēto vīru dzīves mirklis vai 
arī iesvētīšana bruņinieku kārtā. 
Vēl mīklaināka zemāko vitrāžu 
virkne, kuŗās pirmajā brīdī sazī-
mēju vanagus sakļautiem spār-
niem; bet, ieskatoties vērīgāk, 
šķiet, redzu četru cilvēku figūras 
vienādos apmetņos. Ārdurvju 
priek  šā uz akmens kluča ēģiptie  -
šu sfinksas kopija, pārāk sīka, lai 
sniegtu priekšstatu par oriģināla 
diženumu. Vestibils šķiet it kā šau-
rāks kļuvis, toties augsto kolonnu 
balstītās griestu velves iespaidī-
gākas nekā saglabājušās atmiņā. 
Velvju dzeltenīgi brūnās, baltiem 
rakstiem rotātās ribas atgādina uz 
kolonnu kapiteļiem uzstatītus 
labības kūļus. (Manā gaŗstāstā „Kā 
niedre būsi” šie „kūļi” nostatīti uz 
grīdas un nodēvēti par pīlāriem. 
Mans gaŗstāsts nav dokumentāls.)

Kāpnes. Platas, greznām mar-
gām. Divpadsmit pakāpieni. Zilās 
kolonnas paliek lejā, augšā ab  -  
pus kāpnēm – baltas. Arī virs bal-
to kapiteļiem platu ribu vēdekļi 

Jautrīte vēlāk ar izbrīnu klau   -
sī jusies, kā Ābeles kundze bārusi 
Ernestu par to, ka nav viņas ka -
žoku paņēmis līdz, vēl skubi  -   
nā  jusi aizstaigāt atpakaļ, lai to 
pa  ņemtu.

Mūsu ceļš apstājās, kad aiz Ga -
debušas iebraucām amerikāņos, 
kuŗi apstādināja visu satiksmi 
un iestūrēja mūs nelielā Marien-
tāles muižā lielā šķūnī kopā ar 
kādu simtu vācu bēgļu. Izrādī-
jās, arī šajā muižā dzīvo kāda 
latviešu ģimene savā mājā, kur 
mēs drīz ievācāmies viss mūsu 
bars bēniņos. 

Tur bijām spiesti pavadīt visu 
maija mēnesi, jo amerikāņi  
bija apturējuši visu satiksmi   
un uz visiem ceļiem stāvēja 
viņu sarg posteņi. Tā līdz 29. 
maijam, kad noskaidrojās, ka 
ar jūniju angļi un amerikāņi 
izvācas no Mek len burgas, kas 

veido zeltainus kūļus. Ēkas atza ro-
jumā pretim kāpnēm durvis uz 
lielo palātu, uz piekto celli, kas 
zem lielās zāles. Zem piektās bija 
trešā, kuŗā netiku ielūkojusies, jo 
vācu sieviešu kopjamās telpās 
iegriezos vienīgi tad, ja kādā gulē-
ja mans tautietis. Piektajā atšķi  rī  -
bā no ēkas galvenās daļas otrā un 
trešā stāva palātām bija divstāvu 
gultas un īpatnēja veida logi. Veŗu 
durvis, minēdama, kādu ekspo zī-
ciju tur ieraudzīšu. Taču koka 
durvīm priekšā otras - noputē-
jušiem stikliem un aiz tām - kas 
neticams – tukšums! Griestu vietā 
koka spraišļi, grīda nozudusi. 
Nebijis slēgto stikloto durvju, ne -
uzmanīgs mūzeja apmeklētājs 
lauztu kaklu, krītot uz kāda no 
gaŗajiem galdiem, kas stiepjas   
pāri apakšējai telpai. Pie galdiem 
vairāki cilvēki. Tie laikam kaut ko 
dara, bet pārsteigums tā aizmig-
lojis acis, ka nesaskatu kustības, it 
kā tur būtu nostatītas vaska figū-
ras vai sapulcējušies rēgi. Ir ne  -
ērti, it kā es būtu ielūkojusies sve-
šām acīm slēpjamā telpā. Aizrau  -
ju durvis, atgriežos uz kāpnēm, 

bet vēlāk par to jāsmejas; lejā  
droši vien ir darbnīca, varbūt tur 
ielogo gleznas. 

No plato kāpņu laukumiņa uz 
galvenās ēkas otro, uz manējo 
stāvu ved sānu kāpnes, iesnieg da-
mās gaitenī starp baltām kolon-
nām. No Flensburgā pavadītā lai-
ka atmiņā visskaidrāk iezīmē  - 
jušās tieši lazaretes kāpnes, ko 
sešas dienas nedēļā ik rītu nācās 
kopt. Darbs nebija grūts, jo otrā 
un trešā stāva cellēs slimnieki bija 
guloši. Staigājošie, tie – no ceturtā 
stāva -, lietainā, dubļainā laikā 
pastaigāties negāja. Kāpju lēnām, 
ik pa brīdim apstājoties, ieklau-
soties klusumā. Greznajā kāpņu 
telpā saglabājusies aizpagājušā 
gadsimta aura. Anno 1876…

Otrā stāva akmens flīzēm izlik-
tajā gaitenī nāk pretim nesen aiz-
vadītais divdesmitais, nu jau arī 
vēsturē iegājušais gadsimts. Spējo 
atkalredzēšanās prieku pārmāc 
atmiņu ainas. No kaujas lauka pie-
nācis jauns ievainoto transports. 
Galvenais ārsts līdz vēlai pēcpus-
dienai neiziet no operāciju zāles, 
operāciju māsai nogurums sejā 
un asinīm notašķīts priekšauts. 
Operētie, amputētie pamazām 
mostas no narkozes. Gaitenī dzir-
dami viņu vaidi, kliedzieni, lāsti. 
Tos atbalso sienas un velves. Aiz-
turu elpu, sasprindzinu dzirdi, un 
vienubrīd šķiet, ka tie laužas ārā 
no sienām un velvēm. Apsūdzot 
un žēlojoties. Vaidi, kliedzieni, 
lāsti… 

Ir nozudusi tualetes telpa ar 
spoguļiem virs izlietnēm un ka -
bīnēm aiz finieŗa nožogojuma. 
Gaiša telpa ar logiem pagalma 
pusē, bet nu tur logi vien, un 
gaitenis par šauru, lai no tā no -
dalītu vietu izlietnēm un kabī  -
nēm. Spēkus zaudējušo divdes  -
mit otrās celles zēnu es taču pa  - 
cēlu tualetē, kas gaiteņa otrā, 
kreisajā pusē, un, pret sienu bal- 
s tīdamās, stiepu uz palātu. Esmu 
kaut ko sajaukusi, ir pagājis tik  
ļoti ilgs laiks. Tā, kam logi bija 
pagalma un vecās kapsētas pusē, 
bija mansarda stāvā, kurp mani 
pārcēla pa mātes slimības laiku.

Gaiteņa galā abpus divdesmit 
otrās palātas durvīm, kuŗu vairs 
nav, pa šauram gaiteņa sānzaram. 
Tos sānzarus nez kāpēc arī neat-
ceros, bet varbūt agrāk to nebija; 
kasiere jau sacīja, ka restaurējot 
ēkai pārveidots, pareizāk, atjau-
nots sākotnējais iekšskats. Tel  -
pām durvju vietā tagad augstas, 
tukšas pusloka ailas.

 Manis aprūpētajās cellēs gleznu 
galerija. Te saskaŗas atšķirīgas pa -
saules: ciešanu apzīmogotā vakar-
diena un košās krāsās starojošā 
šodiena. Agrākā virsnieku palāta. 
Tieši pretim durvīm gulēja pa -
jauns kapteinis, kuŗu citi uzrunāja 
par barona kungu. Viņš sacīja, ka 
esmu līdzīga tolaik slavenai kino 
dīvai un sarunā ar sanitāru ve   -
cāko bija paslavējis manu darbu. 
Palātai allaž uzgrieztu muguru  
pie pretējās sienas gulēja plikgal-
vains pulkvedis, kuŗš pusgada lai-
kā mani nepagodināja ne ar ska-
tienu, nedz kādu vārdu. Tur arī 
citi, ja neskaita baronu, bija nīgri. 
Kaŗš tuvojās beigām, un vecie ka -
ŗakungi noprata, kāds būs tā 
iznākums.

Ne vairs te gultu, ne gulētāju, 
tomēr atmiņa saglabājusi sejas.   
Arī to, kas palielinātā, brūni ie  lo-
gotā portretā virs kapteiņa gultas 
galvgaļa. Viņa sievas daiļo seju.

Sakrālie priekšmeti, kas gad sim-
ta gaŗumā glābti no bojāejas Šlēz-
vigas dievnamu bēniņos un palīg-
telpās, ir vērtīga mūzeja kol lek-  
  cija. Viens no vecākajiem priek š  -
me tiem - trīspadsmitā gadsimta 
bron zas kanna, veidota lauvas 
izskatā. Epitafijas. Īpaši vērtīgs 
eksponāts ir 1517. gadā darinātais 
salokā mais, bagātīgi apgleznotais, 
kokgriezumiem rotātais Marijas 
altā ris no kādas Hitenas baznīcas. 
Dīvaini, ka svētās seja šķiet tik 

pazīstama, būs redzēta kādā iko-
nā. Nākamajā brīdī jau zinu – 
nevis ikonā, bet sapnī. Arī apģērbs 
gluži kā tai, kas nokāpa no de -
besīm, trūkst vienīgi krūkas. De -
viņpadsmitā un divdesmitā gad-
simta pirmās puses Šlēzvigas māks - 
    linieku, pēc uzvārdiem  sprie žot, 
dāņu un vāciešu darbi. Tradicio-
nālā stilā gleznotas jūras un 
pilsētas ainavas, figūrālas kom-
pozicijas. Pa vidu jūgendstils un 
daži modernisti. Ilgi stāvu pie 
Vigo Johansena „Zivju pārdevējas”. 
Drukna, enerģiska sieva, biezi 
triepieni, veiksmīgi izvēlēts ti  -
pāžs; zivis – it kā nupat izceltas no 
tīkla, šķiet, saožu pat dūņu smar-
žu. Savā dzīvoklī es vēlētos arī   
Oto Heinricha Engelsa jūras ai -
navu ar nosaukumu „Vētras gaiss” 
un tad vēl Juliusa Firsta „Māti ar 
bērnu”, kuŗā vairāk par cilvēku 
figūrām saista otrā plāna senlai-
cīgais interjers. Mani interesē, kā 
šejienes mākslinieki izmantojuši 
kaŗa temu, taču ekspozīcijā tai 
veltīti tikai divi monochromi 
Heinricha Štegermana darbi ar 
kopēju nosaukumu „Ierakumā”. 
Vienā redzams ierakumā kritis 
kaŗavīrs, otrā kareivis nes galvā 
ievainotu cīņu biedru. Māksli-
nieka dzīves laiks no 1888. līdz 
1945. gadam, tātad gleznas varēja 
būt tapušas tiklab Pirmā, kā       
Otrā pasaules kaŗa laikā; vienīgi 
labs uniformu pazinējs spētu pa -
teikt, kuŗa kaŗa dalībnieki glez  - 
 nās attēloti. Savādi, ka tikai divi 
darbi… No paziņām, kas vieso ju-
šies Vācijā, gan dzirdēts, ka vā  -
cieši nevēlas atcerēties kaŗu un 
visu, kas ar to saistīts. 

Divdesmit otrajā cellē pagājušā 
gadsimta pirmajā pusē Flens-
burgas amatnieku ražotas bīder-
meijera stila mēbeles. Glītas, tum-
šos toņos beicētas bufetes vietā 
tolaik stāvēja gulta. Kad nomira 
sīkais, kādu gadu par mani vecā-
kais zēns, kuŗu divreiz tualetē pa -
kritušu pacēlu un stiepu uz pa  -
lātu, viņa vietā noguldīja latvieti 
Zvaigzni, ko savā gaŗstāstā dē vēju 
par Saulīti. Starp logiem, kur ta  -
gad atpūtas stūrītis, ar šķembas 
sa   dragātu ceļgalu gulēja deviņ-
pad  smitgadīgais leitnants Laukt-
denbachs, vienīgais no vāciešiem, 
kuŗa uzvārds palicis prātā. Virs vi -
ņa gultas galvgaļa rēgojās Hit lera 
bilde, otra bija obercālmeistara 
kabinetā.

visa pāriet krie viem, un ka 
sargposteņi no ce  ļiem noņem-
ti. Bijām brīvi jūgt zirgu ratos 
un doties tālāk. 

Pa ceļam uzņēmām vēl Ada-
mo  vičus. Izrādījās, Šmidcheni 
un Adamoviči ir veci paziņas   
un draugi, ja ne radi. Paši arī    
jau gados, dēls Jānis apmēram 
mana vecuma, Andris tuvāk ma -
nas mā   sas gadiem. Viņiem bija 
līdzi arī viņu brīnišķīgā vecmā-
miņa, sīka un maza, bet žirgta 
un iz  darīga, gaišu galvu, domu 
un va   lodu, vienmēr ar kaut ko 
dar bodamās, viņa bija īasta 
pasaku grāmatu vecmāmiņa. 

Adamoviči acīmredzot bija 
ie  spējuši izbraukt no Latvijas 
vēl ar saviem ratiem un mantī-
bu, jo mantu viņiem bija bez 
gala. Mū  su lielā ratu kulba tika 
ātri pie krauta līdz malām – un 
ar grūtī bām. Pašiem vietas vairs 

ne      pa lika, ceļš bija jāmēro 
kājām. 

Pāri Meklenburgas robežai 

bijām Lauenburgā, un te mūs 
atkal apturēja. Skaistajā Melnes 
(Mölln) pilsētiņā, mežu un ezeru 

ielogotā, bija jākrusto Lībekas-
Elbas kanālis, un angļu sardze 
pāri tiltam bez caurlaides nelai-
da. Atkal jāpaliek kādā šķūnī, 
ka   mēr Šmidchens ar Ābeli brauc 
uz Lībeku pēc atļaujas.

No mums viņi labprāt atkra-
tītos, jo bijām svešķermenis vi  -
ņu radu un draugu pulkā, bet 
mamma sīvi turējās līdzi, pa -
stāvot uz to, ka es esmu bijis 
līdz  dalībnieks viņu ekipāžas ie -
gūšanā, kaut manu nopelnu tur 
nebija nekādu. Kad vīri atgrie  -
zās no Lībekas, bija dabūjuši at -
ļaujas apmesties Bernsenes lat-
viešu nometnē. Mums stāstīja, 
ka tur vietas esot tikai viņiem, 
bet mamma uz to neklausījās. 
Mēs braucām līdzi līdz galam.

1945. gada 1. jūnijā mūsu kaŗa 
vāģis ieripoja Bernsenes nomet-
nē. 15. jūnijā mēs tur uzsākām 
Bernsenes latviešu ģimnaziju.   

(Nobeigums)

Brensenes latviešu ģimnazijas trešā klase

Flensburga. Bijušā lazarete 
"Collšūle". Kāpnes uz zāli

Hansa Kristiansena zīmējuma 
fragments
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Ir dzejnie  - 
ki – tautas brī-
vības pie sau-
cēji, tautas 
dvē  seles dzies-
minieki un 
dzejnieki – 
smalkas vārdu  
vielas uzbū rē-
ji, formas mei s- 
tari no Die  - 

va, jaunu literāru strāvu aizsā  -
cēji. Edvarta Virzas personībā 
pēc literātūras zināt nieces un 
viņa „Rakstu” vei dotājas Andas 
Kubuliņas pārl ie cības harmo-
niski apvienotas vi  sas iespēja  -  
mās dzejradītāja šķaut  nes. 

Līdzīgas domas pauduši 20. gs. 
20. – 30. gadu literātūras kritiķi 
Viktors Eglītis, Valdemārs Dam-
bergs, Edgars Sūna, Rūdolfs Eg  le, 
arī tolaik topošie dzejnieki Jānis 
Mednis (Medenis) un Jānis Zie-
meļnieks, kas rakstīja: „...viņa 
rin    dās šalko apgarota mūžības 
elpa.” Arī E. Virzas pētnieks 
Aleks     andrs Plensners vēlāk lat-
viešu trimdas laikrakstā Lon do-
nas Avīze 1964. gadā un viņa at -
miņu grāmatā „Pret vētrām un 
negaisiem” „Grāmatu Drauga” 
izdevumā 1982. gadā.

Neordināras, saistīgas domas 
par dzejnieka daiļrades formas 
savdabību paudusi literātūras 
zinātniece Janīna Kursīte rakstā 
„Edvarts Virza un viņa dzeja” 
(„Rakstu” 1. sējumā 2005. gadā 
apgādā „Zinātne”). Jau sensenis 
dzejnieks tiek pamatoti uzska  tīts 
par Latvijas valstiskuma, tautas 
garīguma ideju nesēju, tāpēc arī 

Dzejas gars
daudzi viņa dzejoļi aizgāja tautā 
un folklorizējās. Spilgts pie  mērs 
šajā ziņā ir dzejolis „Karogs”, kas 
lasāms arī „Raks tu” jaunākajā 
sējumā, krājumā „Laikmets un 
lira” (1923), ne  daudz lappušu 
tālāk ar līdzīgu spēcīgu tēvzemes 
mīlestības pie  sātinājumu saviļ  - 
ņo dzejolis „Lat vijai”: Ak, Latvija, 
kaut dienas nāk un iet,/Pār tevi, 
postu nesda mas un nāvi,/Zem 
vecās saules, kuŗa lec un riet,/Tu 
tomēr dzīvo vēl un stipra stāvi. 

„Rakstu” 3. sējumā (apgāds 
„Zi     nātne”) ievietotas arī dzejas 
grāmatas „Poēmas” (1924) un 
„Skaidrība” (1927), apliecinot  
jau    nu, neparastu strāvojumu         
dzejnieka rokrakstā. Par to tika 
ru  nāts sējuma atvēršanas sarīko-
jumā Akadēmiskās J. Misiņa bi  b-
liotēkas zālē. Sarīkojumu at  klā  -  
ja bibliotēkas direktore Ven  ta 
Kocere un vadīja apgāda „Zi -
nātne” direktore Ingrīda Seg  liņa. 
E. Virzas personības suģes tējošo 
ietekmi uz latviešu dze  jas pro-
cesiem un sabiedrības domu A. 
Kubuliņa uzsvērusi sē  juma 
priekš  vārdā un analitiskos ko -
mentāros, par to viņa runāja 
sarīkojumā. Sastādītāja atklāja 
jaunākā „Rakstu” sējuma emo-
cio    nālās viengabalainības priekš-
noteikumu - tajā ievietotā „lirika 
un balādes izaug no konkrēta, 
pārdzīvota notikuma”. 

E. Virzas spožākie dzejas un 
publicistikas paraugi radās arī 
Ziemsvētku kaujās, kuŗu skar  -
bās reālitātes liecinieks un dalīb-
nieks bija pats dzejnieks, tā dzi-
ma balāde „Nakts parāde”. Brī-

vības cīņās kritušā pulkveža 
Oskara Kalpaka nāve tik ļoti sa -
trieca dzejnieku, ka pēc kaŗa-
vadoņa izvadīšanas tapa balāde 
„Pulkveža atgriešanās”. E. Virzas 
dzejas rindās ielauzās daudzi 
skarbi notikumi un parādības – 
pēc Pirmā pasaules kaŗa izpos tī  -
tā Kurzeme, bēgļu atgriešanās, 
Krišjāņa Barona bēres, Zigfrīda 
Annas Meierovica traģiskā bo  jā eja. 

Sējumā ievietotajā dzejā ir dau-
 dzas spēcīgas atbalsis no tautai 
un jaunajai Latvijas vals  tij no -
zīmīgām norisēm. Raks  tot par 
krājumu „Laikmets un lira”, kri-
tiķis Valdemārs Dam bergs teicis 
būtiskus vārdus (Ri  tums 1923): 
„Viņi [dzejoļi –I. L.] ir tik plastis-
ki, spēcīgi, mūzikāli ritmiski un 
savā formā tik pil nīgi, ka priekš 
mums paliks uz visiem laikiem 
par augstāko   dzejas sasniegumu 
paraugu.” Īpa  ši augstu V. Dam-
bergs vērtē dzejoļus „Karogs”, 
„Rīga”, „Va  donim”, „Nakts pa -
rāde”, „Pulk ve  ža atgriešanās”, 
„Dzej  nieka atgriešanās”, „Bruņ-
niecības svi nīgā sēde”, „Stērstu 
Andrejam”, „Lauku saruna”, 
„Kareivju saru na”. 

Analizējot dzejnieka daiļradi 
šodienas redzējumā, sastādītāja 
A. Kubuliņa uzsveŗ nezināmu 
faktu par E. Virzas un toreizējā 
Ministru prezidenta Kārļa Ul  ma-
ņa pretējiem uzskatiem kādā 
principiālā jautājumā. E. Virza 
ļo   ti sāpīgi un neiecietīgi uzņē   -
mis Ministru prezidenta aizrā-
dījumu, ka „nevajag propagan  dā 
un citos rakstos pārspīlēt naidu 
pret muižniecību, jo šādi pārspī-
lējumi ļoti nepatīk sa  bied rotiem 
un šai brīdī var mums kaitēt”. 

Dzejnieks neslēpa  bažas par to, 
ka K. Ulmanis vēlas izlī gumu ar 
muižniecību. Tomēr 1919. gadā 
Cēsu kauju laikā viņš pārāk pla -
šai publicitātei savas aizdomas 
neatklāja, arī vēlāk šī nesapra-
šanās nogrima aizmirs tībā. „Žēl. 
Mākslā iemiesotas,  šīs dzejnieka 
šaubas ļautu pa  raudzīties uz K. 
Ulmaņa perso nību ne tik ideā-
lizēti un Virzam pašam noteikti 
mīkstinātu gal ma dzejnieka, va -
doņa apga vi lē tāja „slavu”,” ko -
mentāros raksta A. Kubuliņa.         

Trešā sējumā ietverts laik  - 
po sms, kad krāšņi atraisījās           
E. Vir  zas talants, tapa viņa brie-
duma dzeja un publicistika, 
turklāt Ārlietu ministrijas uz -
devumā viņš franču valodā sa -
rakstīja latviešu literātūras vēs   t   -
uri La Litterature Lettone, ko 
atzinīgi novērtēja speciālisti.

Pārdomās par Edvarta Virzas 
personību  sējuma atvēršanas sa     -
rīkojumā dalījās dažādu pa  au  -
džu dzejnieki. Jaunais dzej nieks 
Ronalds Briedis, dzejnieks Māris 
Salējs, literātūras zināt nieks un 
literāts Valters Nollen dorfs un 
dzejniece Astrīde Ivas ka veltī-
jum dzejoļos un esejās uzbūra 
smalki sastīgotu irra  cio nālu no -
skaņu, liekot it kā noticēt paša 
dzejas Metra klā tienei. V. Nollen-
dorfs dalījās emo   cionālās pār-
domās par pulkveža O. Kalpaka 
personību, kas E. Virzam bijusi 
kā spilgta vadzvaigzne. Klauso-
ties V. Noll en  dorfa apceres par 
norisēm literātūrā,  aizvien apbrī-
nojama liekas viņa prasme smal-
kās sa  karībās saaust aizgājušo, 
taga dējo un topošo laiku.

Dzejnieces un esejistes A. Ivas-

kas lasījums radīja brīnumainu 
apjautu par to starojumu, ko   
viņa sensenis izjutusi, saskaŗo - 
ties ar E. Virzas vārsmām. Var būt 
tas ir savdabīgais dzejas   gars,  
kas paceļas no E. Virzas rindām, 
ko nevar ne sataustīt,  ne racionā-
 li uzrādīt, bet kas tve ŗams ar 
smalkākām maņām. Dzejnieks 
M. Salējs rūpīgi pē  tījis un apgu  -
vis E. Virzas īpat nējo lasīšanas 
manieri, viņa vār du plūdumu, va -
lodas mūziku. Tieši tā viņš  grā-
matas atvēršanā lasīja E. Vir zas 
dzeju. E. Virzas valodas ener ģē-
tiskais spēks, ko apbrīnojuši dau-
dzi viņa laikabiedri, arī šo  reiz 
piesātināja sarī kojuma gai sotni.

Kubuliņas ieguldījums E. Vir-
zas „Rakstu” veidošanā pārlie-
cināja, ka teicami sastādīt kāda 
rakstnieka vai dzejnieka mūža 
darbu jēgpilnu sakopojumu var 
tikai tad, ja ne vien perfekti iz -
pētīta viņa daiļrades sistēma un 
struktūra, bet arī būtiski iz  justa 
literāta vārdu vielas dvē  sele un 
gars. A. Kubuliņa patei cās speci-
ālis  tiem, kas viņai pa  līdzējuši pa -
dziļinātā izpētes darbā, - E. Virzas 
mazmeitai, rakstniecei un tul ko-
tājai Annai Žīgurei, bibliografisko 
uzziņu autorei Velgai Kincei, Dr. 
phi  lol. Mārai Grudulei, Dr. philol. 
Viesturam Zanderam, literātūras 
kritiķēm Intai Čaklai un Astrī dai 
Aļķei un mūzikoloģei Viz bulītei 
Bērziņai. Savukārt ap  gāds „Zi -
nātne” izsaka pateicību Valsts 
Kul    tūrkapitāla fondam  un Mārai 
Dolei (ASV) par atbals tu grāmatas 
izdošanā.

Sējuma apdari veidojis māks  -
li   nieks Aldis Aleks.

Irēna Lagzdiņa   

Klajā nākusi 
Latvijas Univer-
sitātes asociētā 
profesora, vēs-
tu  res doktora 
Jāņa Taurēna 
grā  mata „Lat-
vijas vēstures 
pa  matjau tā-
jumi un valsts 

kons titūcionālie principi”. Šis ir    
jau ceturtais šīs grāmatas iz  de-
vums, tas ir labots, papildi nāts ar 
grāmatas izdošanas brī  dī visjau-
nākajiem datiem. Visu izdevumu 
kopējais metiens sa  sniedzis 70 000 
eksemplāru.

Grāmata iemantojusi neda  lītu 
atzinību tās lietotāju un lasītāju 
vidū. Tas ir tāpēc, ka grāmatā ļoti 
konspektīvi ataino ti visi Latvijas 

Grāmata par Latvijas vēsturi
vēstures galvenie notikumi. To   
pat varētu dēvēt par Latvijas vēs-
tu res konspektu.   

Grāmatai ir 14 nodaļas. Pir mās 
piecas no tām veltītas Lat vijas 
vēsturei līdz 1905. gadam, otras 
piecas – laika posmam līdz mūs-
die nām. Šāda proporcija nav ne -
jauša, jo tieši 20. gadsimts ir lielā 
mērā noteicis to stāvokli, kādā 
šodien atro   das Latvija un latviešu 
tauta. 

Grāmatā ir arī četras tema tiskās 
nodaļas: izglītība un kul tūra, kuŗā 
minēts arī trimdas latviešu de -
vums, latviešu tautas tradicijas, 
reliģija Latvijā un nacionālās 
minoritātes Latvijā.

Dots plašs komentārs par Lat-
vijas Republikas (LR) Sa  tversmi. 
Pielikumā ievietots LR Satver-      

smes teksts, kā arī jau  nais admi-
nistrātīvi territoriālo vienību sa -
raksts un Latvijas vēstures chro-
noloģija no visse nākajiem laikiem 
līdz mūsu dienām.

Grāmata nerisina diskutablus 
jautājumus, kādi ir ikvienas valsts 
vēsturē, tāpēc tai pie vienots ietei-
camās literātūras saraksts perso-
nām, kas vēlas iegūt dziļāku iz-
pratni par Lat vijas vēsturi, arī par 
LR Sa  t versmi.

Lasītājs uzzinās, ka kultūr vēs-
turiski Latvija pieder pie Vi  dus-
jūras  jeb Rietumu kultūras. To, ka 
2009. gada beigās Lat vijas iedzī-
votāju skaits sasniedzis 2 miljo-
nus 261 tūkstoti, no tiem galvas-
pilsētā Rīgā dzī vo 713 000, tātad 
gandrīz viena trešdaļa no visiem 
valsts iedzī votājiem. Pēc nacionālā 

sastāva latvieši ir 59,26%, krievi – 
27,79%, bet citas tautības, no 
kuŗām liela daļa ir tā sauca  mie 
krievvalodīgie, trīs pro   centi un 
mazāk. 2009. gada  vidū iedzīvo-
tāju skaits Latvijā salīdzinājumā  
ar 1897. gadu palielinājies tikai 
par 17% un bijis aptuveni 20. gad- 
simta sā  kuma līmenī. Aina, kā 
redzams, nav iepriecinoša.

Kāpēc tas ir tā? Atbildi uz šo 
jautājumu mums sniedz šīs grā-
matas 20. gadsimta vēstures no- 
daļas. 

Desmitiem gadu ilgā okupā cija 
atstājusi lielas materiālās un mo- 
rālās sekas. Tagad, kad „dzelzs 
priekškars” kritis, ro  bežas ir vaļā 
un latvieši redz, kā dzīvo citas   
tautas, kāds ir to labklājības lī- 
menis, ne viens vien dodas projām 
no Latvijas uz augstākas labklājī-
bas zemi. Latvija atkal zaudē sa-
vus cil vēkus, cerams, ka ne visus 

aiz braukušos un ne uz ilgu laiku.
Šobrīd Latvijas valsts, tāpat   kā 

daudzas pasaules valstis, nonākusi 
ekonomiskās grūtī  bās un valsts 
veic ekonomiskās stabilizācijas 
pasākumus, kas sāpīgi skaŗ dau-
dzus valsts iedzīvotājus.

Šo grāmatu izdevusi Naturā li-
zācijas pārvalde, taču ar šā gada   
1. martu pēc valsts pārval des apa-
rāta optimizācijas Na  turālizācijas 
pārvalde ir likvi dēta un tās funk- 
cijas nodotas Pilsonības un migrā-
cijas pār valdei. Tās 30 nodaļās 
visā Lat vijā var šo grāmatu iegā-
dāties. 

Vēl piebildīsim, ka grāmatā pēc 
katras nodaļas dots īss kopsavil-
kums angļu un krievu valodā.

Zināt savas tautas vēsturi un 
valsts konstitūcionālos principus 
ir ikviena latvieša goda lieta.

Dr. hist. Raimonds Inķis,
grāmatas redaktors           

„Kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas 1991. gadā pasau- 
le no jauna sākusi atklāt Latviju. 
Ir cilvēki, kas to dara tieši, pie-
mēram, tūristi, investori, uzņē-
mēji, pētnieki un studenti. Citi 

Šī grāmata 
angļu valodā 
stāsta par Lat-
viju kā par 
vienu no jau-
nākajām un vēl 
pilnīgi neat-
klātajām Eiro-
pas Savienības 
dalībvalstīm, 

sniedzot plašāku informātīvu   
un vizuālu ieskatu un izpratni 
par Latvijas iedzīvotājiem, vēs-

Discovering Latvia – grāmata par 
„burvīgo valsti pie Baltijas jūras”

turi, dabu, kultūru, ekonomiku, 
polītiku un citām jomām. 

Autoriem Inārai un Tomasam 
Flečeriem ir izdevies izvairīties 
no sausa faktu izklāsta, viņu 
stāstījums, papildināts ar savda-
bīgu aprakstu katras temas sā- 
kumā, ir saistīgs un interesants, 
tas paredzēts plašam lasītāju 
lokam. Discovering Latvia tapusi 
sadarbībā ar Latvijas Institūtu.

Grāmatai ir 264 lpp., cietais 
sējums, 32 krāsainas illustrācijas. 

Par grāmatu

par Latviju uzzina netieši – ar 
grāmatu, rakstu un plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību.

 Ināras un Tomasa Flečeru 
grāmata Discovering Latvia ir kā 
dāvana cilvēkiem, kuŗi iepazīst 
Latviju. Tiem, kuŗi jau ir ap- 
meklējuši Latviju, Discovering 
Latvia papildus pieredzētajam 
sniedz krāšņāku, plašāku un dzi-
ļāku skatījumu.

Tiem, kuŗi tikai apsveŗ iespēju 
apciemot burvīgo valsti pie Bal-

tijas jūras, šī grāmata rosina 
atrast daudzus iemeslus, kāpēc 
ceļojums plānojams pēc iespē  - 
jas drīzāk.

 Ikvienam ir iespējams iepazīt 
Latviju savā, īpašā veidā. Ināra 
un Tomass Flečeri ir vieni no 
labākajiem pavadoņiem mūs-
dienu Latvijā.

Ojārs Kalniņš – valsts 
aģentūras Latvijas Institūts 

direktors"

Varat iegādāties, arī sazinoties ar 
izdevēju - e-pasts: ilmars.jan-
sons@apollo.lv
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,50 0,30 1,20

90-119 3 2,00 0,40 1,40
180-209 6 2,50 0,75 1,50
270-299 9 3,00 0,85 1,65
367-395 12 3,50 1,00 1,75

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

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

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 01.04.2010. 

Noguldījumu likmes

Nesen laikrakstā Diena bija īss 
raksts par ārzemju studentiem, 
kuŗi mācās Latvijas augstskolās. 
Visi šie studenti augstskolās mācās 
arī latviešu valodu. Bet grūtības 
rodas tāpēc, ka latvieši ar viņiem 
tikpat kā nerunā latviski.

Nekas nav dabiskāks, normā  -
lāks, pat likumīgāks, ja latvietis 
Latvijā sadzīvē lieto tikai latviešu 
valodu. Tā ir pieņemta starptautis-
ka norma vai nerakstīts likums,    
ka publiskā telpā lieto valsts valo-
du. Nav jārunā latviski ar dusmām 
vai naidu – tikai jārunā! 

Ja divdesmit gadus pēc neatka-
rības atgūšanas kāds iedzīvotājs 
nesaprot latviski – tā ir viņa pro - 
b lēma. Ja viņš dusmojas, ka ar viņu 
runā latviski, – tā ir viņa problēma. 
Veikalos Rimi vai Maxima ir dar-
binieces, kas gandrīz vienmēr runā 
krieviski. Vai tad Rimi vai Maxima 
priekšniecība ir devusi rīkojumu, 
ka veikalā darba valoda ir – krievu 
valoda? NAV. Un tas būtu neliku-
mīgi. Rīgas domē runāju ar kādu 

V I E D O K L I S
Dezorientācija latviešos valsts valodas lietošanā

deputātu latviski, pienāk otrs lat-
vietis un ar to pašu deputātu runā 
krieviski. Esmu ar daudziem tau-
tie    šiem runājis par šo manuprāt 
vāj  prātu, ka latvieši sadzīvē dod 
priekšroku krievu valodai. Argu-
menti šādai rīcībai ir dažādi, pie-
mēram: esmu tā pieradis; negribu 
aizmirst krievu valodu; varbūt tas 
ir tūrists, kas iebraucis no Krievijas, 
utt.

Turpinot kā līdz šim, krievi savā 
starpā runās krieviski, latvieši ar 
krieviem runās krieviski, krievi ar 
latviešiem runās krieviski un galu 
galā krievu valoda būs dominē  -
jošā valoda Latvijā.

Tikai latvieši var latviskot Latviju. 
To nevar sagaidīt no mazākum tau-
tību iedzīvotājiem. Nelietojot lat-
viešu valodu Latvijā, latvieši krie-
visko Latviju un paši jāpieskaita  
pie “krievvalodīgajiem”. Nav jau jā -
mīl katrs cilvēks, ar ko runā latviski, 
un nav jābūt vienisprātis par vēs-
tures notikumiem, lai ar kādu cil-
vēku runātu latviski. Tomēr, lai 

Latvija kļūtu par latvisku Latviju, 
latviešiem - šīs valsts “turētājiem” - 
būs jālieto latviešu valoda visā valsts 
territorijā un ar visiem valsts ie -
dzīvotājiem.

Nobeigumā vēl viens aspekts. Ja 
pamatnācija nerunā savā valodā ar 

mazākumtautību iedzīvotājiem,  
tas mazākumtautību iedzīvotā -
jiem liek justies atstumtiem un 
vals  tī veidojas aparteids. Viena 
kon   sekvence šādai aparteida polī-
tikai varētu būt fainomens, ka 
šodien 18 gadu vecs jaunietis, kas 

dzimis brīvā Latvijā, 9. maijā iet uz 
Uzvaras laukumu, jo tur viņš netiek 
atstumts.

(Turpināts no 11. lpp.)

Jānis Mārtiņš Zandbergs

Marts Vītolu fondā aizsākās     
ne tikai ar pirmajām nojausmām 
par pavasaŗa tuvošanos, bet arī     
ar brīnišķīgu iespēju tikties ar 
ziedotājiem Anglijā. Pēc DVF val-
des priekšsēža vietnieka Ādolfa 
Sīļa un Māŗa Slokenberga iniciā-
tīvas 6. martā divatā ar kollēģi 
Innu Mogutovu ieradāmies li  d-
ostā, lai dotos ceļā pie cilvēkiem, 
kuŗi ne vienam vien Latvijas jau-
nieša sapnim palīdzējuši kļūt par 
īstenību. Rīts bija saulains, taču 
izjust prieku par paredzamo ceļo-
jumu traucēja nespēja vienaldzīgi 
noskatīties cilvēkos, kuŗi pulcējās 
lidostā, lai pamestu Latviju, ie  spē-
jams, uz visiem laikiem.

Ciemojoties Anglijā, piedalī jā-
mies Oskara Kalpaka atceres sa -
rīkojumā, kuŗa mērķis bija pul-
cināt Anglijā mītošos latviešus.    
Tā ietvaros notika Daugavas 
Vanagu Fonda valdes pilnsapul  -
ce, dažādi sarīkojumi, koncerti       
DVF biedriem un viesiem. Sarī-
kojumā piedalījās visu DVF An  g-
lijas nodaļu biedri, kā arī lat  -      
viešu centrā „Straumēni” dzīvo-
jošie latvieši.

Īpašas izjūtas pārņēma, vieso-
joties „Straumēnos” – mājā, kas 
sa  vulaik iegādāta, lai būtu kur 
pulcēties latviešiem, veikt sabied-
risko darbību, atpūsties un pa  -
vadīt mūža novakari. Ir pagājuši 
jau 35 gadi, kopš ,,Straumēni” pie-
der latviešiem, taču mēs ar prieku 
konstatējām, ka arī patlaban šeit 
norisinās aktīva sabiedriskā dzīve.

Pirmajā dienā notika DVF dele-
gātu pilnsapulce, vakarā - Juglas 
mūzikas skolas bērnu un paida-
gogu koncerts, svētku vakariņas, 
loterija. Svinību zālē bija redzams, 
ka cilvēkiem, kuŗi šeit sapulcē-
jušies, šis sarīkojums ir īpaši    
svētki - skaisti tērpi, rūpīgi veido-
tas frizūras un rotaslietas. Re  -   
dzot tās, šķita, ka esam mājās, 
Latvijā, jo kur gan vēl citur būtu 
iespēja redzēt tik izsmalcinātas un 
senas sudraba un dzintara rotas.

Svētku vakaru atklāja DVF val-
des priekšsēdis Uldis Reveliņš, 
sveicot klātesošos un novēlot jau  -

VĪTOLU FONDA PALDIES SKAN „STRAUMĒNOS”
ki pavadīt vakaru. Tika pasniegts 
ceļojošais kauss 2009. gada labā-
kajai organizācijas nodaļai - šoreiz 
tā bija DVF Londonas nodaļa. 
Taču jau tai brīdī bija skaidrs, ka 
nākamajā gadā cīņa par šo kausu 
būs sīva, jo DVF vīriem svešs nav 
sacensību gars. 

Pēc apbalvošanas sākās Juglas 
mūzikas skolas audzēkņu un 
paidagogu koncerts. Katrs priekš-
nesums tika sveikts ar sirsnīgiem 
aplausiem, bet mazās vijolnieces 
Ilvas Bāliņas un akordeonista 
Rich arda Berķa sniegums ļāva 
nojaust, ka tā ir tikšanās ar rīt die-
nas slavenībām, kas noteikti Lat-
vijas vārdu nesīs pasaulē, gluži 
tāpat kā šodien to dara Trīs te  -  
nori no Latvijas: Miervaldis Jenčs, 
Guntars Ruņģis un Nauris Pun-
tulis. 

Mēs abas ar Innu esam pie svēt-
ku galda kopā ar Ādolfu Sīli, taču 
ik pa brīdim pie mums pienāk 
kāds no ziedotājiem - Andrejs un 
Dulcie Ozoliņi, īpaši galantais un 
uzmanīgais Jānis Tauriņš un citi.

Tad zālē sākas liela rosība, jo 
Anita Sīle un vairākas tikpat ener-
ģiskas kundzes ar apskaužamu 
degsmi uzsāk loterijas biļešu tir-
gošanu. Par biļetēm ietirgotā nau-
da papildinās ,,Straumēnu’’ bu -
dže   tu. Īpaša jautrība, azarts un 

dzīvesprieks valda pēc brīža, kad 
sākas laimestu izsniegšana. Ar 
skaļiem aplausiem tiek sveikti     
tie, kuŗiem kritusi laimīgā loze - 
labs vīns, konjaks, augļu grozs, 
kon  fekšu kārba. Kaut gan mūsu 
lozes nav laimējušas, abas tiekam 
pie dāvanām, jo gan Ādolfs, gan 
Andrejs nekavējas savus laimes  - 
tus atdāvināt mums. Šī brīža lie  -
lākā vērtība, protams, ir nevis dā -
vātās konfektes, bet gan sirsnība 
un mīļums, ko saņemam kopā ar 
tām.

Otrā rītā tūlīt pēc brokastīm 

dodamies uz mācītāja vadītu svēt-
brīdi pie Oskara Kalpaka piemi-
nekļa. Pēc īsas lūgšanas DVF 
priekšsēdis Uldis Reveliņš nolasa 
to Daugavas vanagu un vanadžu 
vārdus, kuŗi 2009. gadā devušies 
Aizsaulē. Pēc svētbrīža Zaļajā zālē 
tiekamies ar tik labi pazīstama-
jiem un mīļajiem ziedotājiem, kā 
arī ar tiem, kuŗi vēlas dzirdēt,     
kas ir Vītolu fonds. Pastāstām, ka 
sadarbība ar Anglijā dzīvojo  šiem 
ziedotājiem ir jau kopš 2004.         
ga  da un kopumā saziedoti Ls 
648 736, bet 2009. /2010. mācību 
gadā Vītolu fonds sadarbojas un 
administrē 103 Anglijas ziedotāju 
dibinātās stipendijas, ko dibi nā-
jušas gan organizācijas, gan pri-
vātpersonas. Katram fonda zie-
dotājam tiek dāvināta fonda di -
binātāja Viļa Vītola grāmata ”Sa -
vējiem”, seko kopīga fotografē-
šanās. Priecājamies iepazīties ar 
Astrīdu Briedis no Korp! Imeria, 
bet jau pirms svētku koncerta 
esam satikušas arī DV Birming ha-
mas nodaļas priekšnieku Imantu 
Piķeli. 

Seko sarīkojuma kulminācija - 
Trīs Latvijas tenoru koncerts, iz -
cils sniegums, kuŗā, tikšanās prie-
kam mijoties ar smeldzi, skan vel-
tījums tiem, kuŗi savulaik radījuši 
,,Straumēnus” un kuŗu sirds allaž 
ir bijusi un vienmēr būs Latvijā,  

lai gan daudziem no viņiem dzim-
tā zeme jau ir neaizsniedzams tā -
lums. 

Atvadoties daudzkārt skan PAL-
DIES, lai gan nav iespējams vienā 
vārdā izteikt izjūtas, kas krājušās 
vairāku gadu gaŗumā. Un tomēr - 
PALDIES cilvēkiem, kas šajā rīta 
stundā ir mērojuši ceļu, lai tiktos, 
PALDIES Ādolfam Sīlim un Mā -
rim Slokenbergam, kuŗi bija šī 
brauciena iniciātori, PALDIES Ul -
dim Reveliņam, kas palīdzēja sa -
rū pēt prezentācijai nepieciešamo 
techniku, PALDIES Anitai Sīlei 
par īpašo mīlestību pret ziediem 
un mums, ciemiņiem, PALDIES 
Inesei Auziņai-Smitai par vērtīgo 
grāmatu ”Latvieši Lielbritanijā, 
PALDIES Andrejam un Dulcie 
Ozoliņiem, Jānim Tauriņam par 
skaisto svētdienas pēcpusdienu, 
PALDIES Miervaldim Jenčam, 
Guntaram Ruņģim un Naurim 
Pun tulim, Inesei Zagorskai par 
jauko sabiedrību, PALDIES Biru-
tai Heisterei, PALDIES visiem, 
kuŗi jau gadiem ir kopā ar mums. 

Atceļā daudz jādomā par tādu 
ētisku katēgoriju kā uzticība, jo šīs 
Anglijā pavadītās dienas var uz -
skatīt par uzticības paraugstundu. 
Tā ir sirmu, bet staltu ļaužu uzti-
cēšanās savas Tēvzemes nākotnei 
un tās cilvēkiem, un tā ir arī īpaša 
uzticība mums, Vītolu fondam, ka 
spēsim ar Daugavas Vanagu un 
citu dāsnu ļaužu palīdzību atbal- 
s tīt pašus gudrākos, pašus talan-
tīgākos Latvijas nākotnes veido-
tājus. Un tā ir arī uzticība ,,Strau-
mēniem”, mājai, kas arvien ir bi    -
jusi kā maza daļiņa dzimtenes 
brīžos, kad skumjas pēc savas 
zemes drau  dējušas izaugt lielākas 
par cerību to ieraudzīt. Varbūt 
tāpēc, izkāpjot Rīgas lidostā un 
ieskatoties acīs marta saulei, ļoti 
gribas ticēt, ka arī tie, kas patlaban 
uzsāk nepavisam ne vieglo ceļu 
prom no savas dzimtenes, noteikti 
atradīs arī savus ,,Straumēnus” un 
nezau dēs uzticību zemei, kuŗu 
mūžam lemts saukt par savējo.

Vita DiķeJānis Tauriņš, Inna Mogutova, Krišs Ligers un Ādolfs Sīlis

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4794 0,4940 
CAD/LVL 0,5185 0,5343 
CHF/LVL 0,4874 0,5022 
DKK/LVL 0,0937 0,0966 
EEK/LVL 0,0446 0,0460 
EUR/GBP 0,8686 0,8950 
EUR/LVL 0,6997 0,7175 
EUR/USD 1,3222 1,3624 
GBP/LVL 0,7915 0,8157 
LTL/LVL 0,2021 0,2083 
NOK/LVL 0,0872 0,0898 
SEK/LVL 0,0721 0,0743 
USD/LVL 0,5213 0,5345 

Vītolu fonda Anglijas ziedotāji
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Latviešu pīrāgs
Ko par Latviju var izlasīt ārzemju ceļvežos

Ilmārs Šlāpins (Rīgas Laiks)

Vēl bieži minēti ir pārāk dārgi 
ēdieni un dzērieni, kas ārzemju 
tūristus īpaši kaitina tad, ja tie 
ieradušies šeit, lai baudītu Ei  ro-
pas nabadzīgākās valsts iedves-
mojošo paraugu. „Ekonomiskā 
krize ir panākusi cenu kritumu, 
un daudzos veikalos vērojamas 
60–70% atlaides apģērbiem un 
apaviem, taču kafejnīcas, bāri  
un restorāni šim piemēram (pa -
raugam) nav sekojuši. Ir daudz 
viduvēju vietu, kuŗās cafe latte 
vai kapučīno joprojām maksā  
Ls 1,99, kas ir dārgāk nekā Ber-
līnē vai Londonā. Dažās vietās 
var atrast biznesa pusdienu pie-
dāvājumu par saprātīgām cenām 
(pat Ls 2), taču ārpus pusdienu 
stundām dzērieni un ēdieni  
Rīgā ir diezgan dārgi. Pat pa -
domju stila ēdnīcās cenas ir pā -
rāk augstas. Iespējams, tas ir 
sais tīts ar telpu īres cenām – 
īpaš nieki nesteidzas sekot de -
flācijai un nepazemina īri. Arī 
lielveikali uztur augstas pārti  kas 
cenas, izņemot maizi, kas ta     gad 
ir kļuvusi lētāka. Piemēram, 
vien  kārša Cido apelsīnu sula 
maksā no Ls 0,79 līdz Ls 1,19. 
Tas ir 1,10 – 1,50 eiro par litru. 
Berlīnē jūs varat nopirkt apelsī-
nu sulu par 0,60 eiro, Londo  -   
nā – par 0,59 mārciņām. Pirms 
pāris mēnešiem mans draugs 
redzēja Cido sulu Lietuvā, un  
tur tā esot lētāka nekā valstī, 
kuŗā tiek ražota.”

Kāds autors, kas acīm redza  -
mi ir apvainojies par to, ka vi -
ņam netiek piedāvāts Latvijas 
reklā mētāja darbs, pārmet vie tē-
jiem tū   risma industrijas pār-
stāvjiem neprofesionālu mār ke-
tingu: „Nav neviena nedēļas 
žur  nāla vai laikraksta angļu va -
lodā, kas informētu par jaunu-
miem un notikumiem galvas-
pilsētā un valstī. In Your Pocket 
un Riga This Week ir adrešu sa -
raksti – tajos neparādās ziņas 
par to, kas notiek šobrīd. Visās 
lielākajās pasaules pilsētās ir šā   -
di izdevumi, kuŗos tūristi var 
atrast informāciju par notie ko-
šajām izstādēm, izrādēm, kon-
certiem un citām aktīvitātēm. 
Meklējot informāciju internetā, 
lielākoties jūs atrodat sasodīti 
gaŗlaicīgas lietas – vienus un tos 
pašus vēstures faktus un neie-
dves mojošas fotografijas. Pat 
ofi  ciālais Latvijas tūrisma por-
tāls no mārketinga viedokļa ir 
pilnīga katastrofa. Nodokļu 
mak   sā  tāju naudas un apmeklē-
tāju laika izšķiešana.”

Īstam ceļvežu autoram ir jābūt 
redzējušam vairāk par jebkuŗu 
iespējamo sekotāju. Vislabāk ir, 
ja viņš bijis vietās, kuŗās neviens, 
pat visvairāk apmātais tūrists 
ne   kad nespers savu kāju. Šim 
no  lūkam noder arī negātīvi ap -
raksti, kas nerada ne mazāko 
vēlēšanos pārbaudīt tajos mi -
nēto informāciju: „Lielākā daļa 
tūristu, kas ierodas Rīgā, tā arī 
nepamet vecpilsētu. Iespējams, 
tāpēc, ka tas nav paredzēts viņu 
programmā, iespējams, viņiem 
ir bail, bet varbūt viņi gluži vien-
kārši nezina, kā to izdarīt (neiz-
protamās sabiedriskā transpor  -
ta sistēmas dēļ). Taču tie daži, 
kas vēlas aplūkot ko citu un do -
das uz Āgenskalnu, Maskavas 
priekšpilsētu, Bolderāju vai Jug-

lu, ieraudzīs pavisam atšķirīgu 
pilsētu. Viņi atradīs mēslus un 
atkritumus uz ielām, nelielus za -
ļus skvēriņus, neglītas mājas un 
netīrus dzērājus.”

Kollektīvi rakstītajos ceļvežos, 
tādos kā Wikitravel, kur vien-
kopus saplūst dažādu autoru vē -
rojumi un vērtējumi, dominē 
atturīgāki formulējumi, taču arī 
te atrodamas dažādas emocio-
nā las izpausmes: „Labākais, kas 
var notikt ar ceļotāju Latvijā, ir 
ēdiens. Pasaulei būtu jāiepazīst 
šejienes piena produkti un mai-
zes izstrādājumi, kas Latvijā at -
rodami bagātīgā klāstā. Vidus-
mēra lielveikalā ir atrodams lie-
lāks šo produktu sortiments ne -
kā visā pārējā Eiropā. Laipni 
lūdzam īstas maizes, piena pro-
duktu, saldējuma un konfekšu 
zemē! Atklātajos tirgos Rīgā, 
Liepājā un citās pilsētās ir lielis-
ka vietējo augļu, dārzeņu un 
sēņu izvēle – svaigi lasītas meža 
zemenes vai mellenes, lielās dār-
za zemenes, āboli, rabarberu pī -
rāgi un zaļumu buntītes tieši no 
dārza. Protams, tas lielākoties ir 
pieejams vasaras un rudens se -
zonā. Latviešu virtuve ir cēlusies 
no zemnieku kultūras, un tās 
pamats ir ražā, ko var izaudzēt 
Latvijas mērenajā piejūras kli-
matā. Rudzi, kvieši, auzas, zirņi 
un kartupeļi ir pamatēdiens, 
žāvēts speķis, desa un citi cūk-
gaļas izstrādājumi šeit ir ļoti po -
pulāri. Latviju ieskauj jūra, tādēļ 
plašā klāstā ir pieejamas kūpi-
nātas un jēlas zivis. Daudzu 
ēdie nu garša tiek uzlabota ar ķi -
menēm, it īpaši siers un maize. 
No sieriem lētākais un garšīgā-
kais, šķiet, ir kāds siers, kas lī -
dzinās kūpinātam Gouda sie-
ram, tikai ir mīkstāks. Latviešu 
rudzu maize ir smaga un ar 
izteiktu garšu, tā labi iet kopā ar 
sātīgu zirņu zupu, kartupeļiem 
un šniceli. Lielajās pilsētās resto-
rānos nereti piedāvā sautēju  -
mus, kas tiek pasniegti māla po -
diņos. Latviešu virtuve ir raks -
turīga ziemeļu tautām, īpaši tuva 
tā ir somu virtuvei. Tajā tiek 
lietots daudz sviesta, tauku un 
graudaugu, maz garšvielu, ja ne -
skaita ķimenes un melnos pi -

parus. Ja jūs esat no Vidusjūras 
reģiona, jums šis ēdiens var šķist 
pliekans, taču, ja esat pieraduši 
pie angļu vai vidējo Rietumu 
ASV virtuves, jums nebūs pro -
b lēmu pie tā pierast. Viens no 
eksotiskākajiem latviešu ēdie-
niem ir saldā zupa, kas pagata-
vota no rudzu maizes.” Tad pie-
peši latviešu tipisko ēdienu sa -
rakstā līdzās kotletei, rasolam  
un frikadeļu zupai parādās pil-
dītās pankūkas, nosauktas Com-
morgen-wieders un aprakstītas 
kā sautēta teļa krūtiņa, kas ap -
cepta ar selerijām un sīpoliem, 
ietīta pankūkā un vēlreiz uz -
sildīta.

Viens no ceļojošiem mītiem, 
ko labprāt citē un pārstāsta 
būtībā visi ceļveži, ir latviešu 
melnais balzams, dēvēts par 
„mel no maģiju” un „slepeno re -
cepti”, kas ir zināma tikai Latvijā 
un nekur citur pasaulē. Nepāra 
ziedu skaits puķu pušķos Lonely 
planet ceļvedī tiek pieminēts  
vismaz trijās vietās, bet melnais 
balzams dažādā kontekstā parā-
dās vismaz piecās, tam veltīts arī 
atsevišķs izcēlums pa puslap-
pusi. Runājot par Rīgas krogu 
kultūru, apgalvots, ka te plašā 
klāstā atrodami daždažādi kok-
teiļi, kuŗu galvenā sastāvdaļa ir 
melnais balzams – „stiprs alko-
holisks dzēriens”, „letāli stiprs 
alkohols”, „dažādu zālīšu, sakņu 
un garšaugu uzlējums”. Ieteikts 
to nobaudīt Lieldienās, kad Rī  -
gā „visur notiek olu kaujas”. „Tas 
vienā acumirklī izārstēs jūs no 
gripas”, „pievienojiet pāris lāses 
pie tējas vai pāris karotes pie 
kafijas”, „tas izskatās pēc mašīn-
eļļas”, „melns kā tinte”, „garšo 
pēc rūgtas koka mizas”, „sasodīti 
stiprs un veselīgs”, „netērējiet 
lai  ku alum, pērciet Latvijas bal-
za mu, aizmirstiet par vīnu, vie-
nīgi ja nu jums garšo salds gru-
zīnu sarkanvīns, kas garšo pēc 
siltām čurām ar cukuru”.

Runājot par dzeršanu, ārzem  -
ju novērotāji kļūst pavisam 
kritiski: „Lielākā daļa latviešu  
un krievu ir dzērāji. Gandrīz  
visi vīrieši vecumā virs 30 ga -
diem dzeŗ, bet trīs no pieciem    
ir alkoholiķi. Lielākā daļa na  ba-

dzīgo iedzīvotāju dzeŗ pašdari-
nātu vodku, dēvētu par kan  - 
džu, kas ne vienmēr ir droša, – 
pirms kāda laika no tās nomira 
vesels ciemats Igaunijā un pus-
pilsēta Austrumlatvijā. Tāpēc 
uz   manieties, dzeŗot kādu ne  pa-
zīstamu sūdu. Padomju laikā cil-
vēki šeit dzēra pat lētas smaržas 
un mašīnu antifrīzu. Bet, ja prāts 
nesas uz nerātnībām un jūs vē -
laties pamēģināt kaut ko tam-
līdzīgu, uzmeklējiet kādu alko-
holiķi pie Centrāltirgus. Viņus 
iespējams pazīt pēc apdeguša-
jām sejām, kas ir no aizmigša  -
nas saulē, vai arī pēc daudzajām 
rētām, jo viņus bieži piekauj 
kollēģi vai jaunieši. Bez tam    
viņi arī smird kā kaķa sūds uz 
pannas, taču patiesībā ir jauki 
cilvēki, kas gatavi jums pārdot 
dvēseli par pinti vodkas. Pie-
dāvājiet vēl pāris cigaretes, un 
viņi būs jūsu labākie draugi 
Rīgā.”

Vēl viena smaga tema, kuŗai 
ceļveži pieskaŗas gaŗāmejot, taču 
kuŗu nevar nepieminēt, ir lat-
viešu „slēptā viesmīlība”, „zie-
meļ  nieciskā atturība” un „siltā 
sirds”. „Latvijas iedzīvotāji tem-
peramenta ziņā ievērojami at -
šķiŗas no kaimiņiem – ugunī-
gajiem lietuviešiem un mie rī ga-
jiem igauņiem. Pēc pirmā acu 
uzmetiena šī tauta var šķist ne -
draudzīga. Ielās jūs nedzirdēsit 
svešinieku sveicienus, pat veika-
lu īpašnieki jūs nesveicinās ar 
tādu entuziasmu, kā jūs būtu 
gribējuši. Latvieši ir atturīga 
tauta, kas ir jāpierunā uz drau-
dzēšanos, taču tad, ja jums tas 
izdosies, aiz stoiskās ārienes jūs 
atklāsit tērauda spēku.” Grūti 
teikt, kas tieši domāts ar šo pē -
dējo apgalvojumu, taču zem-
teksts ir jūtams – latvieši nav 
tādi, kādi tie jums liekas pirmajā 
brīdī, un to, kādi tie ir patiesībā, 
latvieši nemaz nevēlas atklāt. 
„Uzmanieties no krāpniekiem, 
kas ne no šā, ne no tā uzsāk    
sarunu un aicina jūs apmeklēt 
viņu iemīļoto klubu vai bāru;  
tas bieži vien ir paņēmiens, kā 
mafija aplaupa ārzemniekus,    
un policija diez vai jums pa -
līdzēs.” Turklāt „ir jāuzmanās 

sarunā ar etnisku latvieti pie -
minēt Latviju saistībā ar PSRS. 
Latvija kļuva par PSRS provinci 
pēc Otrā pasaules kaŗa, un pa -
domju režīma slavēšana nez     
vai tiks uztverta ar sapratni        
no latviešu, it īpaši jauniešu 
puses.” 

Runājot par saskarsmes kul-
tūru, tiek minēti diametrāli pre-
tēji novērojumi, sākot no pār-
metumiem par netīrību un slik-
to apkalpošanu un beidzot ar 
atzinīgu sadzīves kultūras vēr-
tējumu: „Ielās un pie lielākajiem 
veikaliem ir daudz atkritumu 
urnu. Atkritumu mešana zemē 
tiek uzskatīta par ļoti sliktām 
manierēm, kā arī var tikt so  -  
dīta ar naudas sodu.” - „Sabied-
riskajā transportā Latvijā ir pie-
ņemts dot vietu vecākiem pa  - 
sa žieŗiem. Tiek uzskatīts, ka ir 
pie klājīgi ļaut sievietēm pirma  -    
jām iekāpt vilcienā vai auto-
busā.”

Tādi ārzemnieku rakstīti ceļ-
veži, kas nav paredzēti vietējo 
iedzīvotāju acīm, redz dīvaino 
un pārsteidzošo zemi Latviju. 
Nevar īsti apgalvot, ka tie at -
spoguļo reālu ceļotāju pieredzi, 
ar ko tie steigtos dalīties. Ceļ  -
veži ir īpašs daiļliterātūras žanrs, 
kas apraksta iedomātu pasauli, 
pilnu vilinošu un neizprotamu 
„ceļojuma galamērķu”, kas ņudz 
no zaļām čūskām, kāpostu pīrā-
giem un čurkstošām seksbum-
bām draudīgas mafijas paspār-
nē. Tā ir Latvija, kas ziemas laikā 
„uz jums var atstāt visai no -
mācošu iespaidu, taču jau aprīlī 
laukus piepildīs līksmas dzies-
mas un dejas”, liekot aizmirst 
visu citu.

Pateicamies par sadarbību 
žurnāla Rīgas Laiks redakcijai!

www.rigaslaiks.lv

Tūristi Vecrīgas ieliņās

Tūristi pie Melngalvju nama un Okupācijas mūzeja
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Līmeniski. 5. Sitamais stīgu 
mūzikas instruments. 6. Ierīces 
radio viļņu uztveršanai. 9. Cil-
vēks, kas kādu iemeslu pēc iz  -
ceļo uz citu valsti. 12. Sastapt. 13. 
Noejošas saules staru atspīdums. 
14. Laikposmi no vakara līdz 
rītam. 17. Būris, krātiņš. 18. Liels 

plēsēju kārtas zīdītājs dzīvnieks. 
20. Apģērba gabals. 21. Liels, 
smags āmurs. 25. Latviešu koŗ-
diriģents (1944. g.). 26. Lieli koka 
trauki mīklas mīcīšanai. 27. Dot 
izglītību. 30. Manuskripts. 31. Āt -
ri augoši slaidi koki. 32. Kalnu 
sistēma Italijā. 

Stateniski. 1. R. Štrausa opera. 
2. Sievietes vārds. 3. Zinātnisks 
mutvārdu strīds. 4. Blīvs audums 
ar ieaustu rakstu. 7. Patmīlis. 8. 
Neliela kartona lapa ar speciā  -
lām ziņām. 10. Ātrvilciens. 11. 
Teiksmains nezvērs viduslaiku 
ģermāņu un skandinavu mītos. 
15. Siksna. 16. Kalnu virsotnes. 
19. Autora piebilde drāmatiskā 
sacerējumā. 22. Nelielas liriskas 
ārijas. 23. Franču komponists 
(1782-1971). 24. Sengrieķu filo-
zofs (428.-348. p.m.e.). 28. Pilsēta 
Zemgalē. 29. Bezmežu līdzenu  -
mi sausā klimatiskā joslā.    

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 14) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Falkonets. 5. 
Dūze. 6. Abra. 8. Mirdza. 10. 
Aini. 11. Lampass. 12. Āvas. 16. 
Tesla. 18. Aorta. 20. Optēt. 22. 
Gausas. 23. Ponijs. 25. Opera. 26. 
Saiga. 27. Sesks. 28. Saka. 30. 
Rekords.  33. Bīne. 37. Alise. 38. 
Ergs. 39. Sece. 40. Ana to mija. 

Stateniski. 1. Feja. 2. Lemma. 
3. Etaps. 4. Satī. 5. Doki. 7. Akra. 
9. Rupors. 10. Astronoms. 13. 
Satversme. 14. Parunas. 15. 
Komikss. 17. Signe. 18. Abats. 19. 
Aiova. 21. Tests. 24. Dipoli. 29. 
Ance. 31. Elara. 32. Dueļi. 34. 
Nīke. 35. Misa. 36. Mesa.   

Š. g. 23. martā, kad Lielupe jau 
saimniekoja pa Jelgavu, Dubna 
pa Līvāniem, mēs, grupiņa folk-
loristu, gar vēl snaudošās Dau-
gavas kreiso krastu steidzāmies 
uz Sēliju, lai pieminētu savas 
kollēģes Almas Ancelānes 100. 
dzimšanas dienu. Pa ceļam uz 
Sunākstes pagasta Zilkalnes Le -
jaskroga kapsētu iegriezāmies 
Aizkraukles „Kalna Ziedos”, kur 
pirms 18 gadiem dāvājām izci  -
lās novadnieces dokumentus, 
rok  rakstu kopijas, rakstāmgal  -
du, rakstāmpiederumus un citas 
piemiņas lietas.

Alma Ancelāne (23.03.1910. – 
26.10.1991.), viena no ievēro ja-
mākām latviešu folkloras vā  cē-
jām, kārtotājām un pētniecēm, 
bija īstena Sēlijas meita. Viens  
no viņas vectēviem Seces mež-
sargs, otrs gudrs tautas dzied-
nieks. Viņas vecākā māsa Olga 
Kundrate ļoti sirsnīgi un emo-
cionāli Jaunsudrabiņa stilā ap -
rakstījusi dzimtu un māsu agro 
bērnību. Vecāki drīz pēc Almas 
piedzimšanas pārgāja uz kaimi-
ņu pagasta Sunākstes Blektēm, 
bet dzimtajās Caunēs vēl tagad 
dzīvo godprātīgi cilvēki, kas cen-
šas saglabāt vecās mājas, kur vēl 
rītos dzied gaiļi un kur maizīti 
cep pēc sentēvu metodēm. An -
celāni savu vidējo meitu skoloja 
Jelgavas 2. ģimnazijā, kur ķīmi  -
jas skolotājs Jānis Greste uz mū  -
žu viņu ievirzīja meklētājas un 
vācējas ceļos. Gaŗajos studiju ga -
dos LU Baltu filoloģijas nodaļā 
viņa kļuva par studentu biedrī-
bas „Dziesmuvara” uzticamu da -
lībnieci. Jau pēdējos kursos Al  -
ma Ancelāne palīdzēja profe  -
sora Pēteŗa Šmita nepabeigto 
ti cēju mu krājumu kārtošanā. 

1941. gada Veltu dienā viņa sāka 
strādāt savā vienīgajā darbavie  -
tā – Latviešu folkloras krātuvē 
(LFK).

Viens no pirmajiem lielāka-
jiem un bīstamākajiem dar  - 
biem, ko Almai un divām viņas 
kollēģēm uzticēja, bija LFK rok-
rakstu krājuma nosargāšana 
Džūkstē un Irlavā pēdējā kaŗa 
gadā. Pašā kaŗa mutulī izdevās 
visu saglabāt un laimīgi nogā  - 
dāt atpakaļ Rīgā. Padomju vara 
gan šo varoņdarbu ierakstīja An -
ce  lānes grēku sarakstos. Jau 
1948. gadā viņa atkal atgriezās 
Irlavā, lai jau no iepazītām tei-
cējām pierakstītu dziesmas, mīk-
las, pasakas. Daudzos turpmā ka-
jos gados viņa bija ekspedīciju 
vadītāja, pārskata sesiju un tei-
cēju koncertu organizētāja. Ar 
savu iejutību pret lauku cilvē-
kiem viņa viegli atrada sev uzti-
camus draugus un palīgus.

Dziesmu vara visu mūžu Al  mu 
Ancelāni vadīja vākšanas un 
kārtošanas darbā. Viņa piedalījās 

Latviešu tautasdziesmu izlases 
(1955 – 1957) un akadēmiskā iz -
devuma (no 1979) veidošanā un 
publicēšanas principu izstrādē, 
izlase sākās ar viņas uzrakstīto 
nodaļu Dziesmas par dziedāša-
nu. Viņas pamatīgu pētījumu 
objekts bija mīklas, par tām arī 
aizstāvēta disertācija (1956), sa -
kārtots lielākais un skaistākais 
latviešu mīklu krājums (1954). 
Tomēr vismīļākais folkloras 
žanrs Almai Ancelānei bija tei-
kas. Visas 20. gadsimta otrās pu -
ses teiku grāmatas bija viņas 
sakārtotas un izdotas (izlases 
1960, 1961; vēsturiskās – 1988, 
izcelšanās – 1991), vēl arī krājums 
Sen to Rīgu daudzināja vairākos 
izdevumos. Vadot studentu mā  -
cību praksi folklorā, apmēram   
30 gadu laikā izveidots 58 000 
teiku variantu katalogs, kas vis-
biežāk LFK tiek cilāts dažādiem 
pētījumiem, jaunām grāmatām.

Lielākā daļa mūsu grupiņas 
kollēgu, kas varēja aizbraukt uz 
Sēliju, steidzās pie savas sko-

lotājas, darbaudzinātājas, prak - 
s es un kursa darbu vadītājas, 
šar mantas dāmas, brīnišķīga cil-
vēka, bet jaunākie no mums An -
celānes aiziešanas laikā vēl tikko 
bija uzsākuši skolas gaitas. Su -
nākstes Zilkalnē nesatikām ne -
vienu cil vēku, bet bijām gaidīti, 
jo vietē jie sirsnībā bija izrakuši 
sniegā taku un attīrījuši visu An -
celānu dzimtas kapu vietu. Pal-
dies vi  ņiem par to! Varējām arī 
pama tīgāk iepazīt augsto kapu 
kal  nu, sasniegt pašā galotnē zva-
nu torni un viegli pieskandināt 
zvanu kā sveicienu dzimšanas 
dienā.

Vēl „Kalna Ziedos” aplūkojām 
Ancelānei veltīto piemiņas iz  stā-
di, kas bija izvietota starp da  -
žiem populārākajiem teiku varo-
ņiem – velniem un raganām, ti -
kāmies ar skolēniem, lai pastās-
tītu par viņu novadnieces darbu 
un panākumiem, noskatījāmies 

Gunta Pakalna sagatavoto fil mi-
ņu par notikumiem Aizkraukles 
mūzejā pirms 18 gadiem.

LFK darbinieki vairāk piemin 
nevis krātuves dibināšanas brīdi, 
bet dienu, kad uzsākta savākto 
materiālu apstrāde. Tas ir 3. sep-
tembris, kad pasaulē aizklīdu  -  
šie un draugi tālumā sūtīja tele-
grammas ar vēlējumu: „Saules 
mūžu krātuvei!” Mūsdienās šajā 
dienā, kas šogad ir jau astoņdes-
mit piektā, vienmēr apciemojam 
kollēgas un krātuves atbalstītājus 
Rīgas Meža un Raiņa kapos. Tā 
kā ne reizi šajos gados neesam 
varējuši ne appušķot Almas An -
celānes kapu kopiņu, ne aiz  -   
degt pie tās sveci, šis brīdis bija 
tik nozīmīgs un tā aizkustināja.  
Labi, ka paspējām, jo jau nā  ka-
majā dienā Daugavas straume 
aizšķērsoja Daugavpils šoseju.

Māra Vīksna,
LFK fondu glabātāja

Dzimšanas dienas atcere Sēlijā

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komiteja no Zviedrijas 
saņēmusi humāno palīdzību – apģērbus bērniem un pieaugušajiem. 
Tos izsniegs vistrūcīgākajām pilsētas ģimenēm. 

ASV vēstniecība izsludina ASV mākslas festivālu Made in the 
USA. ASV kultūras mēnesis „Aprīlis 2010” norisināsies visā Latvijā. 
Šā mēneša ietvaros ASV vēstniecība kopā ar partneŗiem visā Latvijā 
rīkos kultūras notikumus, parādot dažādu Amerikas reģionu kul-
tūras daudzveidību, kā arī etnisko grupu unikālo ieguldījumu ASV 
kultūrā.

Krāslavas novada centrālā bibliotēkā no 1. aprīļa apskatāma 
grāmatu un citu iespieddarbu izstāde ar ASV rakstnieku un 
mākslinieku darbiem.

Krāslavas novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu Konin-
klijke Nederlandsche Heidemaatschappij rīkoja projektu konkursu 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”, kuŗā atbalstīti 15 sabiedrisko organi-
zāciju un iniciātīvas grupu projekti. Tos īstenojot, uzlabosies Krās-
lavas pilsētvide. 

Daugavpils Ledus hallē notiek Starptautiskās daiļslidošanas 
sacensības „Burvīgās slidas 2010”. Sacensībās piedalās 120 daiļsli-
dotāji no 20 sporta skolām un klubiem - no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un citurienes. 

Daugavpils universitātē notika 1. Latgales reģiona 10. – 12.klašu 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference – konkurss. 
Konferenci rīkoja Daugavpils universitāte sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvaldi. Konkursam bija pieteikti 150 skolēnu 
zinātniski pētnieciskie darbi no 14 Latgales novadu skolām; 47 
skolēnu darbi izvirzīti Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencei – konkursam, kas notiks 24. un 25. aprīlī Rīgā.

Latvijā līdz 17.aprīlim “Tradicionālo prasmju skola 2010” ie-
tvaros ikviens bez maksas Sēlpilī varēs apgūt Sēlpils un Vārnavas 
rotāšanas dziesmas, Jēkabpilī - vaska sveču liešanu, kalšanas prasmi, 
Zasā - sēļu podniecību un ornamentus, Aknīstē - sēļu karašas un 
rupjmaizes cepšanu, Jaunjelgavā - kokgriešanas pamatus, karošu 
grebšanu, Neretā - Augšzemes brunču aušanu, Ilūkstē - sēļu rakstus 
cimdos un zeķēs.

Valija Berkina

LFK darbinieki Sunākstes pagasta Zilkalnes Lejaskroga kapsētā 
pie savas kollēģes Almas Ancelānes kapa

Lieldienu izdarības Rīgā, Līvu laukumā
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Losandželosas latvieši 21. mar-
 tā sadalījās: viena daļa devās vē -
rot maratonu vai tajā piedalīties, 
otra – uz latviešu namu, kur no -
tika Andras Berkoldas lugas 
,,Bauskas mazā krodziņā” izrā-
de.

Radās bažas, vai tie, kuŗi izvē-
lējās noskatīties izrādi, bez ka -
vēkļiem namā nokļūs, jo marato-
na starta vieta bija akmens me -
tiena attālumā – no Dodžeru 
sta  diona, un daudzas ielas slēg-
tas. Par laimi maratons sākās rīta 
agrumā un skrējēji joņoja na -
mam pretējā virzienā. Tie, kuŗi 
priekšroku deva teātrim, par spī-
 ti sastrēgumiem un satiksmes 
iero  bežojumiem, paspēja uz izrā-
des sākumu. Rīkotāji varēja būt 
apmierināti, jo daudz vairāk 
krēslu zālē ielikt nez vai varētu. 
Jā, varbūt vieta, kur nokrist ābo-
lam, vēl atradās...

Šo pašu lugu ar nosaukumu 
,,Līku ločiem” Andra Berkolda 
iestudēja Gaŗezerā 2009. vasarā, 
tagad tā nedaudz pārstrādāta, 
piemērojot vietējiem spēkiem. 
Tēlotāji bija latviešu skolas šī 
gada četri absolventi, tagadējie 
un agrākie skolas audzēkņi, bēr -
nu vecāki, skolotāji un citi latvie-
ši. 

Pirms izrādes režisore paziņo-
ja, ka jau pašā sākumā nolemts – 
būs desmit mēģinājumu un viena 
izrāde. Skolas absolventi ar sajūs-
mu vēlējušies piedalīties izrādē, 
cītīgi mācījušies savu lo  mu tek-
stu. Skatuvi paši aktieŗi iekārtoja 
jau dienu iepriekš, no mājām 
atvedot krēslus, galdus, bāra leti 
Rīgas kafejnīcai ,,iNāra” kuŗā 
norisinās lugas darbība. Pats pir-
mais skatītāju zālē iznāca, parei-
zāk sakot, ar divriteni iebrau  ca 
Rikijs Teteris, atnesot laikrakstu 
uz kafejnīcu, kuŗā ener  ģiski rosī-
jās Bomīga kundze (Ilze Nagaine) 

kopā ar jaunu apkalpotāju Rūsiņu 
(Aleks Ber  kolds). Abi ar uztrau-
kumu gaidīja slepenpolicistus, 
kuŗi nodomājuši arestēt kafejnī-
cas apmeklētāju, bijušo gangste  ri 
Robertu (Artūrs Rūsis), kam 

norunāta tikšanās ar bērnības 
draugu un partneri Vladimiru 
(Vilis Zaķis). Lugā darbojās arī 
policijas priekšnieks Kumpiņš 
(Pauls Berkolds) un skaņu meis-
tars Olafs (Mārtiņš Zinbergs), 
viņi izvietoja mikrofonus un 
apmācīja detektīvu Viju Vanagu 
(Jūlija Plostniece). Iz  rādījās, ka 
Vija gan beigusi Ro  bežsardzes 
skolu, bet strādā atrasto mantu 
glabātavā un bezgala uztrauku-
sies, ka beidzot piepildīsies viņas 
sapnis – būt īstai slepenpolicis  tei. 
Jūlijas Plost nie  ces tēlotā Vija pār-
spīlēti enerģiski darbojās, māco-
ties, kā nest pa  plāti un ieliet kafi-
ju, turklāt pa vidu viņai vēl bija 
jāatbild uz trīs studenšu (Lāra 
Tolka, Aurora Zem  jāne, Adele 
Nagaine)  jautājumiem.

Režisore bija asprātīgi izdomā-
jusi, ka sarunas pārmaiņus noti-
ka pie trim kafejnīcas galdiņiem. 
Pie viena sēdēja abi gangsteŗi, pie 
otra komiski kautrīgais inženie-
ris Elmārs (Juris Žvikovs), kam 

simpatijas neslēpti kaislīgi izrā-
dīja valšķīgā blondīne Mariona 
(Endija Damroze), pie trešā divas 
mātes (Māra Zommere un Mārīte 
Šulce), sākumā vienai otras atva-
si slavējot, bet drīz vien saķildo-
joties un sākot mētāties ar negan-
tiem apvainojumiem. Detektīves 
uzmanība galvenokārt bija pie-
vērsta gangsteŗiem, un viņai 
iepatikās glītais Roberts. Pie  rā -
dījumu, ka viņš apsūdzēts nepa-
tiesi, jo Bauskas krodziņā naudas 
atmazgāšanā nav piedalījies, viņa 
atrada Roberta bijušās visai viegl-
prātīgās draudzenes Sigitas (In -
gūna Šulce) kabatas tālrunī, kas 
bija nonācis Vijas darbavietā – 
atrasto mantu glabātavā. Viņa 
lū  dza Rūsiņu to atvest, un viņš, 
viens, divi, izbrauca cauri skatī-
tāju zālei ar divriteni un lepni 
Vijai pasniedza prasīto. Beigās 
Vladimiru aizveda roku dzelžos, 
bet Viju paaugstināja par polici-
jas priekšnieka palīdzi.

Izrādes laikā bira asprātības, 
skatītāju smiekli sprēgāja, beigās 
viņi priecīgi aplaudēja, aktieŗi 
saņēma puķu klēpjus. Visi bija 
apmierināti par jauko izklaidi un 
tūlīt piekodināja Andrai Ber -
koldai sākt rakstīt nākamo lugu. 
Arī aktieŗi bija gandarīti. Latviešu 

Maratons, lugas izrāde, pārpratumi 
Bauskas krodziņā un atrisinājumi

skolas absolventiem ienākumi 
par izrādi palīdzēs vasarā turpi-
nāt izglītoties latviešu nometnēs 
un skolās. A. Berkolda patiešām  
domā par jaunu komēdiju, ko 
iestudēt nākampavasar ar tādu 
pašu nolūku. Varbūt Losandže -
losas teātrinieki sasparosies un 
rēgulāri sāks iestudēt izrādes? 

Andra Berkolda beigusi Hjūs-
tonas universitāti ar bakalaura 
gradu Komūnikāciju fakultātē. 
Viņa bijusi autore un režisore 
lugai  „Gudrais padomiņš” (izrā-
dīta Rietumkrasta latviešu Dzies-
mu svētkos 2003.  gadā Losan -
dželosā un arī Sanfrancisko) 
„Vasaras balva” (iestudēta 2004. 
gadā Gaŗezerā), „Meža viesi” 
(2005. gadā Gaŗezerā),  „Hotel 
Paradiso” (Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos 2008. gadā 
Ventūrā);  režisore dziesmuspēlei  
„Sprīdītis”  (izrādīta 2006. gadā  
Mičigenas Three Rivers Perform-
ing Arts Center), „Princeses brī-
numputns” (2007. gadā Gaŗ -
ezerā). Andra saņēmusi Goppera 
fonda balvu (2003. g.), PBLA 
Kultūras fonda Krišjāņa Barona 
prēmiju (2007. g.), ALAs atzinī-
bas rakstu (2007. g.). 

Losandželosas latviešu skolas 
saime un visa sabiedrība ir patei-
cīga Andrai Berkoldai un Paulam 
Berkoldam par ziedoto laiku un 
darbu. Viņu bērni Aleks, Liāna 
un Dāvis centīgi mācās latviešu 
skolā un piedalās sarīkojumos.

Varbūt izrādi ,,Bauskas mazā 
krodziņā” redzēs arī Sanfrancisko 
latvieši un varēs novērtēt mūsu 
talantīgo aktieŗu spēli. 

Kā tad veicās maratona skrējē-
jiem? Vietējie pieraduši visur 
braukt ar auto un, protams, nevar 
mēroties ar etiopiešiem un keni-
jiešiem, kuŗiem ik dienas ir labs 
treniņš, mērojot tālus ceļus ba -
sām kājam. Vilnis Auziņš todien 
sekmīgi noskrēja savu devīto 
ma  ratonu un ir lepns, bet nožēlo, 
ka vienlaikus nevarēja būt divās 
vietās.

Teksts un foto Astra Moora

Prieki bērniem un vecākiem
  Ņudžersijas latviešu biedrības 

namā Priedainē 21. martā bija 
ieradies Rīgas leļļu teātris un 
izrādīja Māra Putniņa lugu bēr-
niem “Kas zaķīti pasargās”.  Jau -
nās latviešu ģimenes kopā ar 
savām atvasītēm bija atbraukušas 
galvenokārt no Bruklinas, Fila -
delfijas un Priedaines apkaimes. 
Lielo Priedaines zāli pildija 
dažāda vecuma bērnu čalas un 
smiekli. Kad pa sāndurvīm  klai-
 gādami, trokšņodami ienāca ak -
tieri, Laila un Jānis Kirmuškas 
un, ermoņikas spēlēdams, Edgars 
Lipors, visu skati bija kā piekalti 
skatuvei.

Izrāde iesākās ar jautru dzies -
miņu: ,,Lielā mežā zvēri  ņiem/ 
Dzīve vienmēr skarba,/ Labāk 
klajas tikai tiem,/ Kas prot sevi 
sargāt,/ Ja nu nevar pasargāt/ 
Citas labas lietas,/ Nākas vairāk 
darbināt/ Domājamās lietas,” 
kam mūziku ir sacerējis E. Lipors. 
Mazie skatītāji uzmanīgi sekoja 
līdzi zaķa, eža, bruņurupuča, 
skunksa un vilka gaitām mežā, 
t. i. uz skatuves. Meža iespaidu 
radīja veiksmīgi izvēlētie aktieŗu 
tērpi – zaļas galvassegas, zaļi 

krekliņi un zaļganie lietussargi, 
kuŗi dažreiz tika izmantoti par 
motociklu vai helikopteru. Ak -
tieŗu ļoti izteiksmīgā mīmika un 
darbošanās kopā ar zvēriņiem tā 
aizrāva, ka gan bērni gan vecāki, 
gan vecmāmiņas no sirds smējās, 
juta līdzi garausim un skaļi 
plaukšķināja un dziedāja. Pēc 
izrādes bērni vēlējās aptaustīt un 
apmīļot dzīvnieciņus un pārlie -
cināties, vai eža kažociņš ir ass, 
bruņrupim bruņas cietas un za -
ķim ausis mīkstas. 

Aktieŗi bija sagādājuši pārstei -
gumu, visi tika uzacināti doties 
ārā, siltajā pavasaŗa saulē. Laila, 
Jānis un Edgars veidoja bērniem 
sejas maskas, kuŗas katrs pats 
izkrāsoja. Tas bija kas nepiedzīvots 
un interesants. Nodarbības svai -
gajā gaisā ieilga līdz saulrietam. 
Mazākie bērni rotaļājās Priedai -
nes meža klajumā, kuŗā uzcelta 
mājiņa ar kāpnēm, balkonu un 
šūpolēm pie tās. Prieku bija bez 
gala.

Priedaines ēdamzālē varēja 
panašķēties ar svaigiem augļiem, 
smalkmaizītēm, padzerties sulu 
un arī kafiju. Ilona Vilciņa no 

Bruklinas bija atvedusi vairākus 
lielus rupjmaizes klaipus. Ikviens 
varēja nogaršot pa šķēlei ar svies-
tu un medu un arī pasūtināt tī -
meklī www.newyorkbred.net

Mīļš paldies Rīgas leļļu teātŗa 
viesizrāžu rīkotājam Andrim 
Maguram, Priedaines pārvald -
niekiem Jānim un Sarmītei Gri -
galinovičiem un Rīgas viesiem 
par brīnišķīgo svētdienu. Izrāde 
varēja veiksmīgi notikt ar dāsno 
ziedotāju palīdzību, un tie ir: 
Amerikas latviešu palīdzības 
fonds, Ņudžersijas (NJ) latviešu 
federālā kreditsabiedrība, Ņu -
džersijas Daugavas Vanagu ap -
vienība, Ņujorkas ev. lut. drau-
dzes Ņudžersijas novada dāmu 
komiteja, Ņujorkas ev. lut. drau -
dzes Ziemeļu novada dāmu ko -
miteja, Inta Sama un Valentīna 
Upate. Paldies Ņudžersijas lat -
viešu skolas pārstāvei Lindai 
Zālītei par ziedojumu vākšanu 
un latviešu biedrībai par telpām 
Priedainē. Nelielais pārpalikums 
no visiem ienākumiem tika sa -
dalīts vienlīdzīgi Filadelfijas, 
Bruk  linas un Ņudžersijas latviešu 
skolai.

Laima Dzene
Foto: Ilona Vilciņa
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No kreisās: Aurora Zemjāne, Adele Nagaine, Lāra Tolka (stu-
dentes), Jūlija Plostniece (detektīve Vija Vanaga)

No kreisās: Mārtiņš Zinbergs (Olafs), Artūrs Rūsis (Roberts), 
Ingūna Šulce (Sigita), Pauls Berkolds (policijas priekšnieks), 
Vilis Zaķis (Vladimirs)
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Grandrapidu Daugavas Vanagu apvienības pilnsapulce
Grandrapidu DV apvienības 

sa  pulces notika 7. martā. Vana -
džu sanāksmē piedalījās kopas 
priekšniece Olga Jansone, Olga 
Mālere, Marija Pastare, Brigita 
Valta, Velta Asne, Irēna Vanuška 
un DV apvienības priekšnieks 
Maksis Jansons. Olga Jansone, 
atklājot sanāksmi, citēja rakst-
nieka Jāņa Klīdzēja  vārdus no 
stāsta ,,Brāļuks”, kuŗā ir atbilde 
uz jautājumu, kāpēc mēs darbo-
jamies: ,,Kad es izaugšu liels, 
darīšu darbus, lai citiem būtu  
kāds labums no manis.” Olga 
Jan  sone atzina, ka vanadžu kopa  
nav liela, bet dara lielus darbus. 
Tiek palīdzēts  jaunām ģimenēm 
un sirmgalvjiem. Palīdzība ne -
pieciešama gan skolēniem, gan 
bijušajiem kaŗavīriem. Savas uz -
runas beigās  priekšniece piemi-
nēja mūžībā aizsaukto mūža 
biedri Almu Stūri un pastāstīja, 

ka Vilma Riepniece un Daina 
Pli  ča no vanadžu kopas izstāju-
šās, jo atrodas aprūpes mājā.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
priekšnieci, sekretāri – Irēnu Va -
nušku.

Apvienības priekšnieks Maksis 
Jansons apsveica vanadzes, uz -
slavēja par  paveikto un  novēlēja 
dievpalīgu, kā arī veselību un 
spēku turpmākā darbā. Viņš at -
gādināja, ka DV apvienība šogad 
ir prezidējošā organizācija un 
atbildīgā par 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto un Latvijas valsts dibi -
nāšanas atceres sarīkojumiem.

Irēna Vanuška ziņoja, ka rak -
stījusi un sūtījusi apsveikuma 
kar    tītes, apmeklējusi sasirgušos, 
vanadžu salidojumā Gaŗezerā 
ko  pā ar Viju Dāvidsoni rakstījusi 
protokolu. Saimniece Marija Pas-
   tare sirsnīgi pateicās visām, kuŗi 
palīdzējušas gatavot mielastu.

Priekšniece ziņoja, ka vana -
dzēm pievienojušās Anita Ru -
perte, Brigita Valta, un Valija 
Raucepa, tātad tagad vanadžu 
kopā ir 33 vanadzes.

2010. gadā darba plānā pa  re -
dzēts: 24. aprīlī palīdzība virtuvē 
DV rīkotajā masku ballē ar no -
saukumu ,,Teikas un pasakas”; 
izbraukums uz Pastaru ģimenes 
mājām meža vidū 25. augustā. 
Bērtuļu tirgus 16. septembrī; 
Ziemsvētku tirdziņš 12. de  cem-
brī.

Par priekšnieci nākamam dar -
bības gadam atkārtoti ievēlēja 
Ol  gu Jansoni, arī valdē strādās 
līdzšinējie locekļi. Bijušai ilgga -
dējai kopas priekšniecei Vilmai 
Riepniecei piešķīra goda nosau-
kumu.

Grandrapidu vanadzes Ameri -
kas mērogā atbalsta audžuve  cā-
kus, kuŗi pieņēmuši bāreņus, kā 

arī turpina atbalstīt leģionārus. 
Grandrapidu vanadžu kopas tie -
šais projekts ir atbalstīt Veronikas 
fondu un sagādāt siltas pusdie-
nas Liezēres skolas skolēniem. 
Vanadzes gatavos brokastis 
21. novembrī, kad latviešu bied -
rības nama pagalmā pacels karo-
gus par godu Latvijas valsts di -
bināšanai. 

Pēc vanadžu sagādāta uzkodu 
cienasta sākās vanagu pilnsa -
pulce, ko vadīja Elmārs Kalna -
raups, protokolēja Andrejs Ro -
zen  tāls.

DV apvienības priekšnieks 
Mak  sis Jansons aicināja ar klu -
suma brīdi godināt mūžībā aiz-
sauktos biedrus: Almu Stūri, 
Rin  goldu Straumi, Viktoru Grau-
 bi un Kārli Spolīti.

Grandrtapidu DV apvienības 
lielākais uzdevums 2009. gadā 
bija DV ASV vanagu 59. delegātu 

un DV ASV vanadžu 55. delegātu 
sanāksmes rīkošana Gaŗezerā. 
Šaušanas kopa, ko vada Jānis 
Jansons, 2009. gadā rīkoja trīs 
sacensības Gaŗezera šautuvē: 
GVV skolēniem 16. un 17. jūlijā, 
Gaŗezera ceļojošā vairoga sa -
censības 22. augustā un DV ASV 
meistarsacīkstes 24. oktobrī. Iz -
doti divi DV apvienības ap -
kārtraksti, šo darbu daudzus 
gadus dara Elmārs Kalnaraups.

DV ASV 60. sapulcei Vašing -
tonā par delegātu izraudzīja Sa -
muelu Knochu III,  viņš pārstāvēs 
arī DV apvienības vanadžu kopu, 
jo Olga Jansone slimības dēļ ne -
varēs sanāksmē piedalīties.

Nolēma, izsludinot 14. jūnija  
ziedojumu akciju, pievienot lū -
gumu ziedot smagi slimo leģio -
nāru aprūpei.

Julieta Rumberga

Čikāgas Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce
Gada sapulci Daugavas Vanagu 

mītnē Čikāgā 14. martā atklāja 
apvienības priekšnieks Oļģerts 
Cakars, aicinot ar klusuma brīdi 
pieminēt 2009. gadā mirušos 
biedrus: Arvīdu Bārdu, Otto 
Keb  žu, Alfredu Rozentālu un 
Jāni Tumu.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Oļģertu Cakaru, sekretāri Ritu 

Valdmani. Apvienības priek  š-
nieks ziņoja, ka aizvadītajā dar -
bības gadā valdei bijušas sešas 
sēdes. Divas reizes vākti ziedoju-
mi. Atbalstīti leģionāri Latvijā 
nosūtot naudu un maksājot par 
zālēm, kā arī daudzbērnu ģi -
menes. Piešķirtas stipendijas sko-
 lēniem mācībām Gaŗezera skolās. 
Atbalstīta Kr. Barona skola, Či -
kāgas latviešu radio  raidījumi un 
Stipendiju fonds. Kopā ar Čikāgas 
vīru kori notika Kurzemes cie -
tokšņa atceres sa  rīkojums,  bijis 
arī Lāčplēšu pie  miņas sarīkojums. 
Vanadzes rī  koja izbraukumu 
Ciānas baznī  cas dārzā, piparkūku 
cepšanas talku un Ziemsvētku 
tirdziņu, lai iegūtu līdzekļus pa -
līdzības darbam Latvijā.

DV ASV delegātu sapulcē Gaŗ-
 ezerā piedalījās apvienības de -
legāts Oļģerts Cakars.

Kasiere Ināra Grigolate ziņoja, 
ka 2009. gadā ieņemti $12 900, 
izdots $11 800 kārtējam darbam 
un $10 700 palīdzībai Latvijā. 

Ārējās aprūpes vadītājs Jānis 
Veitmanis ziņoja, ka $1700 zie-
dojuši atsevišķi cilvēki.  

Biedrzine I. Grigolate ziņoja, 
ka 2009. gadā miruši 4 biedri. 
2010. gadā 1. martā DV apvienī -

bā bija 80 biedru: 47 vanagi un 
33 vanadzes.

Revīzijas komisijas sekretārs 
Ilmārs Riekstiņš pastāstīja, ka 
pārbaudīta apvienības un va -
nadžu kopas kase; kases grāmata, 
kā arī visi dokumenti ir teicamā 
kārtībā. Viņš pateicās kasierei 
I. Grigolatei par priekšzīmīgo 
darbu.

Sapulce balsojot pieņēma 
iesniegto 2010. gada budžeta 
pro  jektu – $10 750. Nolēma no 
iepriekšējā gada atlikuma $2000 
izlietot palīdzībai Latvijas bēr -
niem un $7000 leģionāriem. 

Par apvienības priekšnieku 
ievē  lēja Oļģertu Cakaru. Apvie -
nības valdē – Armandu Birkenu, 
Martu Cakari, Ināru Grigolati, 
Ivaru Kēleru, Pēteri Lapiņu, Agri 
Šleseru, Indriķi Sproģi, Ritu 
Valdmani, Jāni Veitmani, Rutu 

Veitmani un Vili Vītolu;  revīzijas 
komisijā – Gunāru Lucānu, 
Il māru Riekstiņu un Juri Va -
laini.

Par delegātu DV delegātu sa -
pulcei Vašingtonā ievēlēja Oļ -
ģertu Cakaru.

Stundu pirms DV gada sapul-
ces vanadzes pulcējās savā gada 
sapulcē, ko vadīja kasiere Ināra 
Grigolate, protokolēja sekretāre 
Ārija Babāne. DV apvienības 
Čikāgā valdē darbojās četras 
vanadzes: Rita Valdmane (sek -
retāra palīdze), Ināra Grigolate 
(kasiere/biedrzine), Ruta Veit -
mane (sekretāre un iekšējās ap -
rūpes vadītāja) un Marta Cakare 
(sekretāra palīdze). 

Aina Saleniece sagādāja at -
spirdzinājumus 2009. gada sa -

pul  cē, Ināra Grigolate vakari -
ņas – Kurzemes atceres un vīru 
koŗa koncerta sarīkojumā. Ļoti 
labi izdevās dārza svētki 
16. augustā, kaut arī lija. Pus -
dienas gatavoja Ināra Grigolate, 
maizītes sagādāja Ārija Babāne, 
Ināra Grigolate, Aina Saleniece. 
Izlozei mantas ziedoja Ārija 
Babāne, Ņina Rautenšilde, Ruta 
Veitmane, Marianna Sīmane, 
Flora un Ināra Grigolate. Sarī -
kojuma atlikums bija $625. Lāč -
plēša dienā kafijas galdu klāja 
Ārija Babne un I. Grigolate ar 
palīdzēm. Piparkūku cepšanas 
talkā I. Grigolate un Aina Sa -
leniece sagatavoja mīklu, cepša -
nā piedalījās Elvīra Alberiņa, 
Oļģerts un Marta Cakari, Ņina 
Rautenšilda, Marianna un Val -

demārs Sīmaņi, Agris un Regīna 
Šleseri, Rita Valdmane, Aida un 
Vilis Vītols. I. Grigolate tal-
ciniekus cienāja ar pusdienām.

Ziemsvētku tirdziņu vadīja 
I. Grigolate. Maltīti gatavoja An -
dra un Edis Norvindi, kafijas 
maizītes cepa Ārija Babāne, Ināra 
Grigolate, Aina Saleniece un Vija 
Velkme. Izlozei vērtīgus laimes-
tus dāvināja Flora un Ināra Gri -
golate, Ņina Rautenšilde, Jānis 
Veitmanis un Vija Velkme, tir -
dziņā atlikums bija $1246.

Vanadzes atbalstīja Kr. Barona 
skolu Čikāgā, Čikāgas latviešu 
radioraidījumus, leģionārus Lat -
vijā, daudzbērnu ģimenes, 
izdodot $1800.

O. C.

No kreisās: vanadzes Ināra Grigolate un Ārija Babāne 
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DV apvienības amatpersonas, sēž no kreisās: Marta Cakare, Rita Valdmane, Jānis Veitmanis, 
Ināre Grigolate; stāv: Ilmārs Riekstiņš, Pēteris Lapiņš, Armands Birkens, Juris Valainis, Vilis 
Vītols, Ruta Veitmane, Agris Šlesers, Ivars Kēlers, Oļģerts Cakars. 
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Toronto Latviešu pensionāru 
apvienības darbībā redzamu vie -
tu ieņem sabiedriskās dzīves iz -
tirzājumi, referāti, uzvedumi un 
arī literāri sarīkojumi. Šogad 
gads  kārtējā literārā pēcpusdiena 
notika 25. marta sanāksmē Lat -
viešu centrā. Dzejniece Ingrīda 
Vīksna dzejolī „Rudzu maize” 
skaistiem vārdiem izgaismoja 

Mēs vēl esam
draudzības un mīlestības nozīmi 
mūsu dzīvē, kā to varam ap  lie -
cināt, ka mēs vēl esam. Tas ir 
vēsturisks spriedums par paš -
reizējo laikmetu, līdzīgi kā trim-
das sākuma gados viņas pub -
licētais stāsts: „Mums jābrien jū -
rā”, jo sākās bēgļu gaitas. Ar dze-
jas vārdiem iepriecināja arī Lolita 
Gulbe un Indra Gubiņa dzejoļos 

par sapņiem un brīdinājumā 
draugu sarunās izvēlēties pa -
reizos vārdus, jo vārds var 
iepriecināt un var arī sāpināt. 
LPB Kanadas kopas valdes 
priekš  sēde, PBLA Kultūras noza-
res darbiniece Inta Purva aicināja 
kopt pareizu latviešu valodu, jo 
Latvijā notiek valodas piesār -
ņošana. Feļetonu par valodas 
pie  sārņošanu ventiņu mēlē lasīja 
Rūdolfs Norītis (Krišs Ķepals). 
Dr. Vilis Mileiko plašākā ap -

cerējumā iepazīstināja ar sapņu 
veidiem un sapņošanu pat dienas 
laikā. Stāstu par bērnības at -
miņām un dzīves gājuma pār -
domām lasīja Marija Voitkusa. 
Visi autori saņēma klausītāju 
atsaucību un ziedu veltes.

Apvienības 1. aprīļa sanāksmē 
svinēja Lieldienas. Svinības ieva -
dīja prāv. emeritus Dr. F. T. Krist-
 bergs, svētbrīdī izceļot cilvēku 
labestības un izpalīdzības nozīmi, 
kā to Svētos rakstos apliecinājusi 

Jēzus pazemība un ciešanas, kas  
pieminamas Zaļā Ceturtdienā, 
Lielā Piektdienā un Lieldienās. 
Lieldienu svinības turpināja 
mūzikālā pēcpusdienā ar filmas 
izrādi, ar bērnu koŗa uzvedu-
miem. Apvienības 15. aprīļa sa -
nāksmē plkst. 13 Latviešu centrā 
prof. Juris Dreifelds referēs par 
tematu „Ekonomiskā krize Lat -
vijā – vainīgie un izeja no tās”. 
Vingrotāju un rokdarbnieču gru-
pas nodarbības sāks plkst. 9. 

R. Norītis

Katru gadu Hamiltonas vie tē jā 
ekonomijā tūrisms ienes $ 170 
miljonus, kas ienāk gan no sa -
nāksmju un konferenču, gan arī 
sporta spēļu un koncertu rī -
košanas. Katrs sarīkojums, kas 
piesaista tūristus, ir augstā vēr tē, 
tāpēc arī organizācija „Tourism 
Ha milton” ik gadu apbalvo veik-
smīgāk noritējušo notikumu. 

Šogad apbalvošanas ceremo ni-
ja notika 25. martā Hamil to nā, 
restorāna „LIUNA Station” lep -
najā banketu zālē, lai go di nātu 
tos 2300 darbiniekus, kas strādā 
tūrisma nozarē. Apbal vošanas 
ce  remonijā 600 viesu, Hamilto-
nas pilsētas galvas Fre da Eisen -
bergera, Tūrisma un kultūras 
mi  nistra vietnieka un citu goda 
vie  su klātbūtnē stik lā veidotā 
bal  va tika pie šķir ta 21 nominā-
cijā. Trīs ka tēgorijās ko pumā bija 
nomi nē ti 170 no ti kumi, ko pa  -
ma tīgi iz   vērtēja 16 locekļu žū rijas 
komi sija. 

Arī XIII Latviešu dziesmu 
svētku Kanadā, Hamiltonā rī ko -
tāji saņēma ziņu par nomi nāciju. 

Liela diena Hamiltonas dziesmu svētku rīkotājiem
Līdz ar to rosība vēl ne bija rimu-
sies – nācās sa ga tavot materiālus 
(rakstus, fotogra fi jas, program-
mas, 3 apliecinā ju ma vēstules 
utt.), lai žūrijas ko  misijai sniegtu 
dziļāku ieska tu šajos svētkos un 
pierādītu to nozīmību. Un ganda-
rī jums par padarīto nāca 25. 
mar    tā, 11 da līb nieku konkuren-
 cē izcīnot bal vu Lielo festivālu 
nominā cij ā („Festival of the 
Year”). Balvu Rīcības komitejas 
vārdā saņēma vicepriekšsēde un 
sarī kojumu nozares vadītāja 
Baiba Bredovska.

Otrs priecīgs pārsteigums bi ja 
Brīvprātīgo darbinieku no mi -
nācijā 13 darbinieku kon ku -
rencē ar uzvaru sveikt Ritu Sīli, 
dziesmu svētku rī cības komitejas 
administrātori, kas dziesmu svēt-
 ku sagatavo ša nas un norites laikā 
darbojās kā „sakarniece” ar tū -
risma biroju, viesnīcām un sa -
rīkojumu tel pām. 

Mēs, visi latvieši, kas jūlija pir -
majās dienās staigājām pa Ha  -
miltonas ielām un priecājā mies 
par pacilāto svētku no ska ņo -

jumu, jau bijām šos dziesmu 
svētkus ierindojuši īpašā vietā, 
bet tagad ir patīkami apzināties, 

ka arī visas pilsētas mērogā tie ir 
atzīti kā nozīmīgs sarīko jums. 
Latviešu vārds atkal la sāms presē, 

izceļot veiksmīgos svētkus un 
gaidot tos atkal Hamiltonā pēc 4 
ga diem.

Vita Gaiķe

MONTREALA
Draudzes locekļu skaita ziņā 

sarukušajai luterāņu Trīsvienī -
bas draudzei Lieldienu nedēļa 
izrādījās sevišķi rosīga. To ieva -
dīja Pūpolu dienas dievkalpo-
jums ar 31 dievlūdzēju, Lielās 
Piektdienas ar 21 un Lieldienu 
rīta dievkalpojums ar 35 diev-
lūdzējiem. Pēdējam sekoja agrī -
nas Lieldienu brokastis, kuŗā 
bagātu azaida galdu bija sanesuši 
atnācēji. Šajā dievkalpojumā 
redzējām visu paaudžu pārstāv-
jus. Visus tos vadīja diakons Dāgs 
Demandts. Tajos valdīja sirsnīga 
gaisotne. Nākamais dievkalpo-

jums notiks 18. aprīlī, plkst. 15, 
Latviešu centrā. Pēc tā būs drau-
dzes gada sapulce. Darba seka un 
visi darbības pārskati ir jau 
draudzes locekļu rokās. Draudzes 
locekļi aicināti ar tiem iepazīties, 
lai varētu vairāk atlicināt laiku 
pārrunām par draudzes nākotni.

Dzīve Montrealā šogad iedzī-
votājiem sagāda visādus pār-
steigumus. Pirmā kartā te mi -
nāms neparasti karstais laiks. 
Dienas augstākā temperatūra 
pār  sniedz līdzšinējos rekorda 
ciparus par veseliem 10 gradiem 
C. Rezultātā necerēti ātri plaukst 
koki. It sevišķi šie metereoloģis-

kie apstākļi, kas līdzinās jūlija 
karstumam, rada galvas sāpes 
augļu dārzu īpašniekiem, jo šī 
gada raža varētu ienākties pat 
veselu mēnesi atrāk nekā citus 
gadus. Lai gan metereologi pa -
redz siltuma turpināšanos, iespē-
 jams vēl ir arī sals, kas varētu 
iznīcināt lielu daļu gaidāmās ra -
žas. Problēmas montrealiešiem 
rada arī pilsētas darbinieku 
streiks, kuŗa rezultātā pilsētas 
ielas pildās ar atkritumiem un 
nelāga smaku. Ekonomiski rūpes 
rada Kanadas dolara vērtības 
celšanās. Tas jau tagad pie  lī -
dzinājies ASV dolaram, bet fi -

nan  cisti paredz, ka tā vērtība 
dažu nedēļu laikā varētu celties 
vēl par 10 %. Tas nozīmētu, ka 
montrealieši savu iepirkšanos 
veiks ASV un ka savkārt ASV 
tūristi uz Montrealu nebrauks un 
neizdos savus dolārus šeit. Kve -
bekas province, lai mazinātu 
saimniecisko deficitu, paziņoju -
si, jaunu nodokļu ieviešanu. Līdz 
ar to pieaugs dzīves dārdzība, it 
sevišķi pen  sionāriem virs 65 ga -
du vecuma, kādu še nule jau ir 
gandrīz 30% no iedzīvotājiem. 
Kaut gan me  dicīniskā aprūpe 
līdz šim segusi lielāko daļu 
ārstēšanās izdevumu, province 

ar jūniju ievedīs jaunas me  di -
cīnisko pakalpojumu piemaksas, 
kas būs ievē  ro jamas. Viss tas 
skars arī latviešu pensionārus. Tā 
nu visi šie sa  dzīves notikumi 
latviešu sabied  rībā ir kļuvuši par 
nopietnu pār  runu temu. Otrs 
pārrunu temats ir mūsu sabied-
rības novecoša nās, kuŗas rezultā-
 tā cieš sa  bied  riskās aktīvitātes. 
Iepriecina ziņa, ka Montrealā 
būs savs Latvijas nākamās saei-
mas vēlēšanu iecirk  nis. Tas varē-
tu ievērojami pacelt balsotāju 
skaitu, jo lielai Latvijas pilsoņu 
daļai ceļš uz Otavu ir praktiski 
neiespējams.

M. Štauvers

Tūrisma nozares ikgadējo balvu saņem Dziesmu svētki un brīvprātīgā darbiniece

Priekšā no kreisās: Bill 
Brown, balvas pasniedzējs no 
Šeratona viesnīcas,Rita Sīle
Aizmugurē: Mark Farrugi, 
Hamiltonas tūrisma prezi-
dents, un Dave Michell, 
pilsētas padomes loceklis

Pirmajā rindā no kreisās: Astride Sīle, Baiba Bredovska, Rita 
Sīle, Aija Zichmane
Otrajā rindā: Terry Whitehead - pilsētas padomes loceklis, bal-
vas pasniedzējs no Carmens banketa centra P.J. Mercanti. , 
Juris Simsons, Uldis Roze, Mark Farrugia, Hamiltonas tūrisma 
prezidents

Bufalo mazās latviešu Mārtiņa 
draudzes dievkalpojumu 21. feb-

ruārī vadīja prāv. Ivars Gaide, 
ērģeles spēlēja Inga un Maikls 
Janoski (Yanoski). Šis bija patei -
cības dievkalpojums, ka Laila 
Ko  la (Coles) sveika un vesela at -
griezusies no Afgānistānas, kur  
uzturējās no 2009. gada  oktobŗa 
līdz 2010. gada 23. janvārim. 

Pēc dievkalpojuma apmeklētā-
ji pakavējās pie kafijas galda, ko 
klāja Marga Borkmane ar drau-
dzes locekļu atvestām uzkodām 
un divām tortēm, uz kuŗām bija 
uzraksts Welcome home Laila!

Laila un viņas vīrs Karls 2003. 

gada novembrī adoptēja divas 
meitenītes, Jolantu un Līgu no 
bāreņu nama Latvijā un 2004. 
ga    dā ģimene iestājās mūsu drau-
 dzē. Jolantai tagad ir 14 gadu, 
Līgai – 13 gadu. Abas ir ļoti glītas 
un talantīgas un bieži piedalās 
mūsu dievkalpojumos, spēlējot 
klavieres. 

Laila bija ārkārtīgi sajūsmināta 
par viņai veltīto dievkalpojumu 
un kafijas stundu  pēc tam. Viņa 
pastāstīja, ka ir ārsta asistente ar 
tiesībām izrakstīt zāles, strādā 
kādā medicīnas firmā Bufalo un 

katru mēnesi ziedo laiku brīv -
prātīgam darbam.  Viņa ir ASV 
Gaisa spēku (Air Force) rezerves 
žēlsirdīgā māsa 914. Gaisa trans-
porta aviobrigādes aeromedi -
cīniskās evkuācijas eskandriļā, 
kas dislocēta Ņujorkas pavalsts 
Niagara Falls pilsētā. Laila Kola 
ir pulkvežleitnante un militārā 
dienestā jau 23 gadus. Viņa 120 
dienas dienējusi Bagramas Gaisa 
spēku bazē Afgānistānā, tur 
dislocētā 455. ekspedīcijas aero -
me  dicīniskās evakuācijas vienī-
bā. Viņas un kollēgu misija bija 
pacientu pārvadāšana lidmašī-
nās Afgānistānā, kā arī no tu -
rienes uz citām vietām, galve -
nokārt Vāciju. Medicīniskās ap -

kal  pes vienībā ir pieci cilvēki, 
kuŗi sagatavo lidmašīnas pacien-
tu pārvešanai un gādā par vi ņiem 
lidojuma laikā. Vienība, kuŗā 
Lai  la strādāja, tai laikā pārvadā -
jusi apmēram 500 pacientu, 
kuŗiem bija dažādi ievainojumi, 
galvenokārt iegūti kaujas laukā, 
piemēram, sprāgstot lādiņam, 
ložu šāvienu brūces, bijis arī 
daudz dažādu citu pacientu. Lai-
la teica, ka guvusi labu pieredzi, 
kalpojot savai valstij, un jūtas 
laimīga par privilēģiju rūpēties 
par drosmīgiem jauniem vī -
riešiem un sievietēm,  kuŗi pildīja 
savu pienākumu frontē.  

Z. M. A. M. V. K.

Bufalo Mārtiņa draudze sirsnīgi sagaida mājās 
draudzes locekli Lailu Kolu no Afgānistānas
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ČIKĀGA (IL) 
 • 1. maijā plkst. 3.00 Čikāgas 

latviešu namā Laimas Muktupā -
velas lugas ,,Šampinjonu derība” 
izrāde, kuŗā tēlo aktrise Inta 
Tirole. 

DETROITA (MI)
• 2. maijā, plkst. 11.30 Kurzemes 

cietokšņa un Latviešu leģiona 
atceres sarīkojums. Dalības mak-
 sa $10 personai (pusdienas un 
atspirdzinājumi). Visus laipni 
lūdz DV apvienība Detroitā.

• 22. un 23. maijā Whispering 
Willows golfa laukumā Detroitas 
XXI atklātās latviešu golfa sa -
cīkstes, Latvijas kausa izcīņa, 
korporāciju XXI sacensības golfa 
spēlē. 22. maijā plkst. 6.00 
saviesīgs vakars draudzes sa  bied-
 risko notikumu ēkā (deju mūzika, 
vakariņas, atspirdzinājumi). Lū -
gums sazināties ar Tomu Broži, 
ja nepieciešama sīkāka infor -
mācija, zvanot, tālr.: 419-882-
1965 vai rakstot, e-pasts: broze@
buckeye-express.com DLGA 
mājaslapa: http://www.
LatvianGolf.org

FILADELFIJA (PA)
• 18. aprīlī plkst. 4.00 Brīvo 

latvju biedrības mazajā zālē 
L. Muktupāvelas lugas ,,Šampin -
jonu derība” izrāde, kuŗā tēlo 
aktrise Inta Tirole. Ieeja $20. Pēc 
izrādes tikšanās ar I. Tiroli pie 
kafijas tases un uzkodām. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 22. aprīlī plkst. 6.00 latviešu 

biedrības namā Laimas Muktupā-
 velas lugas ,,Šampinjonu derība” 
izrāde, kuŗā tēlo aktrise Inta Ti -
role. 

• 25. aprīlī Grandrapidu lat  vie-
 šu ev. lut. draudzes 60 gadu svētki 
baznīcā 1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505. Diev -
kalpojums plkst. 10.00, pēc tā 
jubilejas koncerts un mielasts. 
Mielastam lūgums pieteikties 
līdz 15. aprīlim, sazinoties ar 
Ausmu Lindi, tālr.: 616-365-
0922; e-pasts: ausma_linde@
comcast.net

INDIANOPOLE (IN)
24. aprīlī Ziedoņa balle. Prog -

rammā: Koncerts sieviešu an -
sambļa IDVASA izpildījumā un 
tautas dejas „Jautrā pāŗa” izpil -
dījumā. Lūdzam iepriekš pieteik-
ties pa elektronisko pastu pie 
G. A. Asones (gaasons@sbcglob-
al.net) vai pa tālr. pie L. Odeiko 
(875.6077) līdz 19. aprīlim. Ieeja 
$25.00 pieaugušajiem ieskaitot 
vakariņas, bērniem līdz 14. g. v.– 
bez maksas. Loterijas biļetes 
6 par $10.00 vai $2.00 gabalā. 
Gaidām tuvus un tālus ciemi   ņus 
skaistākajā gada laikā! LSC val  de 
un dāmu komiteja. 

KALAMAZŪ (MI) 
 • 20. aprīlī plkst. 6.00 Kalama-

 zū latviešu sabiedriskajā centrā 
Laimas Muktupāvelas lugas 
,,Šam  pinjonu derība” izrāde, pie-
 dalās aktrise Inta Tirole. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 25. aprīlī plkst. 1.00 Ap  vie -

notās latviešu draudzes namā 
Laimas Muktupāvelas lugas 
,,Šam    pinjonu derība” izrāde, 
kuŗā tēlo aktrise Inta Tirole. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 18. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 

12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju.

• 25. aprīlī plkst. 12.30 tikšanās 
ar polītologu no Latvijas Ivaru 
Ījabu.

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

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

5.00 sarunu grupas ,,Dia -
logs” dalībnieku tikšanās 
Har Mar iepirkšanās centrā 
Barnes & Noble grāmatnīcas 
telpās pie sarunu galda. Tematu 
izvēle neierobežota. Visi laipni 
aicināti. 

• 9. aprīlī plkst. 7.00 latv. ev. lut. 
draudzes namā Latvijas Nacio -
nālā teātŗa aktrises Intas Ti  ro    les 
monoizrāde – Laimas Muk  tu -
pāvelas luga „Šampinjonu 
derība”. 

• No 16. līdz 18. aprīlim Ga -
rīgās celsmes dienas ,,Mūŗi pa -
saulē un mūŗi mūsu dzīvē”, 
piedalīsies Rīgas Jēzus drau  dzes 
mācītājs Erberts Bikše un viņa 
dzīvesbiedre Rute.

ŅUJORKA (NY)
• 9. un 10. aprīlī no plkst. 12.00 

līdz 4.00 lietoto mantu tirdziņš 
DV namā. Lūgums ziedot man-
tas (izņemot datorus) – maz  lie -
totas tīras drēbes, traukus, pala-
gus, dvieļus u. c. mājsaimniecības 
piederumus, rotaļlietas. Ziedo -
jumus var atskaitīt no ienākumu 
summas, par kuŗu jāmaksā no -
doklis. Mantas jānogādā DV na -
mā dažas dienas pirms tir  dziņa. 
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 
baz  nīcas 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 uzvedu -
miem, Aleksandra Čaka dzejoļu 
lasījumi. 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 ieviet-
os LNO pirmizrādes ,,Vilkaču 
mantiniece” programmā). Lū -
dzam pieteikties un rezervēt 
galdiņus līdz 9. aprīlim, nosūtot 
čeku: Latvian National Opera 
Guild, Inc, c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Rd., Poughkeepsie, 
NY 12603-3214. Sīkāka infor -
mācija, zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 
516-433-4137.

PRIEDAINE (NJ) 
• 17. aprīlī plkst. 1.00 Laimas 

Muktupāvelas lugas ,,Šampinjo -
nu derība” izrāde, kuŗā tēlo ak -
trise Inta Tirole. Biļešu cena $25. 
Informācija: www.priedaine.org 

• 24. aprīlī plkst. 2.30 Ērika 
Raistera piemiņas fonda 40 gadu 
sarīkojums, kuŗā godinās šī gada 
balvas saņēmēju žurnālistu Juri 
Žagariņu. Programmā: Laika re -

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

(Turpināts  21. lpp.)

Mans mīļais krusttēvs, mūsu tēva brālis ir aizgājis mūžībā

IGORS PELŠE
dzimis 1918. gada 15. maijā Mirgorodā,

miris 2010. gada 20. martā Rīgā

Ar mīlestību piemin un sēro
IGORS UN MARIJA PELŠES AR ĢIMENĒM ŅUJORKĀ

Dziļās sērās
SIEVA SKAIDRĪTE, MEITA INESE

MAZMEITAS DACE UN LĪGA AR ĢIMENĒM RĪGĀ

Kad liesma izdzisa
un rīts vairs neatnāks,
Dievs mani savā gaismā iecēla.

Dieva mierā aizgājuši

ALEKSANDRS POGIŅŠ
dzimis 1915. gada 21. februārī Novosibirskā,

miris 2009. gada 23. janvārī Arizonā
un

HELENA POGIŅŠ,
dzim. SOKOLOVSKIS

dzimusi 1917. gada 11. decembrī Aizkalnes pag., 
mirusi 2010. gada 8. martā Arizonā

Viņus mīļā piemiņā paturēs
GOBIŅI ŅUDŽERSIJĀ

Daiļamatnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

SERGEJS BEKLEŠOVS
dzimis 1918. gada 29. novembrī Rīgā,
miris 2010. gada 18. martā Melburnā

Dziļās sērās
MEITA INĀRA TAYLOR AR ĢIMENI

BRĀLIS MIKA BEKLE UN GAIDA
BRĀLĒNS JURIS DRAGŪNS UN MARIJA

Pa rožainajām sapņu straumēm
Un spožā zelta laiviņā,
Tērpts baltās glītās linu drānās,
Es iros debess gaišumā.
Man zaļi lauki pretīm smaida,
Viss saskanoši mirdz un zib,
Tik turp, tik turp uz jaunu dzīvi
Sen nokļūt mana dvēsle grib.
                             (J. Poruks)

daktores Ligitas Kovtunas (no 
Rīgas) uzruna, Dr. Juŗa Šlesera 
referāts par laureātu, balvas pa -
sniegšana Jurim Žagariņam, 
dziedones Lailas Saliņas kon-
certs. Atspirdzinājumi un bagā -
tīgs laimestu klāsts par labu 
ĒRPF darbam. Ieeja par vismaz 
$20 ziedojumu. 

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīko-
jums Trillium Banquet telpās 
(6415 State Street). Plkst. 5.00 
kokteiļstunda, plkst. 5.30 priekš -
nesumi, vakariņas un deju mū -
zika. Pieteicoties līdz 10. aprīlim, 
dalības maksa $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. Martinsoniem, e-pasts: 
dainisrita@aol.com Aicināti visi 
bijušie Saginavas latviešu kluba 
darbinieki, kā arī viņu draugi un 
radi. 

SIETLA (WA)
• No 22. līdz 25. aprīlim lietoto 

mantu tirdziņš latviešu centrā. 
22. un 23. aprīlī no plkst. 9.30 
līdz 8.00 vakarā; 24. aprīlī no 
plkst. 9.30 līdz 5.00; 25. aprīlī no 
plkst. 12.00 līdz 4.00.

St. PĒTERBURGA (FL) 
 • 11. aprīlī 4.00 St. Pēterburgas 

latviešu biedrības namā Laimas 
Muktupāvelas lugas ,,Šampinjo-
nu derība” izrāde, kuŗā tēlo ak -
trise Inta Tirole. 

VAŠINGTONA (DC) 
• 17. aprīlī plkst. 7.00 DV 

apvienības saviesīgs vakars ,,Ķirš-

 ziedu balle” ar vakariņām, vies -
nīcā Crown Plaza (3 Research 
Court, Rokvile, MD). Vakariņu 
dalības maksa $60, tikai ballē 
$25. Deju mūziku no plkst. 9.00 
spēlēs grupa ,,Pēdējais vilciens”. 
Čeks vai naudas pārvedums jā -
izraksta ar norādi Daugavas 
Vanagi un līdz 12. aprīlim jā -
nosūta kasierim Aldim Lapiņam, 
3122 Barnard Ct., Fairfax, VA, 
22031-1905; tālr.: 703- 554-5275; 
e-pasts: lapins.aldis@cox.net 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 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.: 18. apr. plkst. 3.00 
Lankasterā dievk. 25. apr. plkst. 
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D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 20. lpp.)

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): 11. apr. 
Baltās svētd. dievk. 18. apr. 
dievk. ar dievg. 25. apr. dievk. 
Dievkalpojumi sākas plkst. 10.00. 
1. maijā, plkst. 12.00 Woodlawn 
kapsētā, Sv. Pāvila draudzes 
latviešu (27.) nodalījumā DV 
apvienības Detroitā rīkots Kur -
zemes cietokšņa piemiņas svēt -
brīdis. Māc. diakons F. M. Sīpols, 
tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un 
A. Greiema. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: 18. apr. dievk. Shepard of the 
Coast Lutheran Church (1909 
E. Commercial Blvd, Ft. Lau -
derdale) . Diakone A. 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): 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 25. apr. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. draudzes 
60 gadu svētki ar jubilejas kon-
certu un mielastu; lūgums mie-
lastam pieteikties līdz 15. aprīlim, 
sazinoties ar Ausmu Lindi, tālr.: 
616- 365-0922, e-pasts: ausma_
linde@comcast.net 9. maijā 
plkst. 10.00 Mātes dienas dievk. 
23. maijā plkst. 10.00 Vasarsvētku 
dievk. Visi dievk. ar dievgaldu. 
22. maijā plkst. 4.00 baznīcā pia-
nista Rūdolfa Ozoliņa koncerts. 
Ieeja $15.00 Pēc koncerta tikša-
nās ar mākslinieku draudzes 
sabiedriskajā telpā. Mācītājas 
I. Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 
11. apr. plkst.10.00 Baltās svētd. 
dievk. Sadraudzības kafija. Par 
Gaŗezeru un savu darbu referēs 
Gaŗezera administrātors Andrejs 
Dumpis. 18. apr. plkst.10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu. Sa -
draudzības kafija. 25. apr. 
plkst.10.00 Labā Gana svētdie  na, 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sadraudzības kafija. LATVIEŠU 
BAPTISTU DRAUDŽU DZIES-
MU DIENA.

• Klīvlandes latv. Apv. ev. lut. 
dr.: 11.apr., 18. apr., 25. apr. 
dievk. plkst. 11.00. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
11. apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. University Luthe-
 ran Church (1020 S. Harrison 
Road, East Lansing, MI.), māc. 
L. Vīksne. Pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce un kafijas galds.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 11. apr. dievk. ar dievg. 
18. apr. dievk., pēc dievk. plkst. 
12.15 draudzes pilnsapulce. 
25. apr. dievk. ar dievg. 2. maijā 
dievk. 9. maijā Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg. Parastie dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. 
D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
11.apr. plkst 11.00 dievk. 25. apr. 
plkst.11.00 dievk. ar dievg., 

viesosies prāv. A.Vārsberga-Pāža. 
9. maijā plkst.11.00 Ģimenes 
dienas dievk., pēc dievk. draudz-
es pilnsapulce. 23. maijā 
plkst.11.00. Vasarsvētki ar dievg. 
13. jūn. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 27. jūn. plkst. 11.00. 
Aizvesto piemiņas dienas dievk. 

 • Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 11. apr. Baltās 
svētd. dievk. plkst. 10.00, pēc 
dievk. sadraudzība. No 16. līdz 
18. apr. Garīgās celsmes dienas 
,,Mūŗi pasaulē un mūŗi mūsu 
dzīvē”, piedalīsies Rīgas Jēzus dr. 
māc. Erberts Bik  še un viņa 
dzīvesbiedre Ru  te. 16. apr. plkst. 
6.30 Cel smes dienu atklāšanas 
svēt  brīdis. Pirmā lekcija, pēc tās 
sadraudzība. 17. apr. plkst. 11.00 
Celsmes dienu otrā lekcija; plkst. 
12.30 pusdienas, plkst. 1.30 trešā 
lekcija. 18. apr. plkst. 10.00. 
dievk.; pēc dievk. sadraudzības 
pusdienas un pēdējā lekcija. 
25. apr. plkst. 10.00. dievk., 
viesmāc. Erberts Bikše; pēc 
dievk. sadraudzība. Draudzes 
māc. M. Cepure-Zemmele. Bazn. 
adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. 
dr.: 10. apr. plkst. 12.00 Lieldienu 
dievk. ar uzrunu bērniem un 
dievg. Fondulakā. 11. apr. dievk. 
18. apr. dievk. angļu valodā ar 
dievg. un uzrunu bērniem; 
viesmāc. Ilze Larsena. 22. apr. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
25. apr. dievk. ar uzrunu bēr -
niem, pēc dievk. 2012. gada 
Dziesmu svētku rīcības komite-
jas rīkotās brokastis un dāmu 
komitejas sēde. Dievk. sākas 
plkst. 10.00 

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 11. apr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. dr. diev -
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). 18. apr. plkst. 
8.30 Leikvudā dievk. ar dievg. 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 
25. apr. plkst. 11.00 dr. dievnamā 
Īstbransvikā dievk.; Labā gana 
svētdiena. Dievkalpojumus vada 
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
11. apr. Jonkeru bazn. plkst. 
11.00 prāv. Alberta Ozola 
piemiņas dievk. un viņa portreta 
atklāšana. 17. apr. plkst. 5.00 
Salas bazn. Austrumu apgabala 
dāmu kom. konferences dievk., 
prāv. L. Zušēvica. 18. apr. Jonkeru 
bazn. plkst. 10.00 dievk., prāv. 
L. Zušēvica.

• Saginavas un apk. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
16. maijā plkst. 1.00 dievk. Māc. 
R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
24. apr. plkst. 12.00 dievk. pēc 
dievk. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San Diego, 
CA 92116); pēc dievk. kafijas 
galds. 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. Kal-
 niņa. Pēc dievk. saiets ar gro -
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 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.
seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Kristus augšāmcelšanās svēt-
 ku dievk. ar dievg. 18. apr. plkst. 

2.00 Trīsvienības bazn. (35 Fur-
man Str.). Prāv. O.Sniedze, ērģ. 
D.Vitušinska-Baltazara. Dz. grā-
matas. Pēc dievk. groziņu azaids.

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 11. apr. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 
11. apr. plkst. 11.00 Baltās svētd. 
dievk. ar dievg. 18. apr. plkst. 
11.00 ģimeņu dievk. ar dievg., 
pēc dievk. DV rīkots pikniks. 
25. apr. plkst. 11.00 dievk., jubi-

lāru apsveikšana. Informācija: 
http://www.dcdraudze.org Tālr. 
baznīcā: 301-251-4151. Māc. 
A. Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 18. apr. plkst.11.00 dievk. 
2. maijā plkst.11.00 pēc. dievk. 
draudzes pilnsapulce. 16. maijā 
plkst.11.00 Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg. 6. jūn. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. 20. jūn. 
plkst. 11.00 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ERIKA PĒTERSONS,
dzim. GRĪVIŅŠ

dzimusi 1909. gada 8. augustā Rīgā,
mirusi 2010. gada 9. martā Columbia, CT

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA BIRUTA UN JEAN-PIERRE

DĒLS IVARS UN MEREDITH
MAZMEITAS INGRIDA UN KIRA

MAZDĒLS ANDRĒ UN BECKY
MAZMAZMEITAS NATALIE UN ANNA GRACE

RADI AMERIKĀ, LATVIJĀ, KANADĀ UN VĀCIJĀ

Visi manim labi bija,
Kad es pate laba biju...
         (Tautasdziesma)

Mūsu mīļā draudzene

LAIMA GUNA BARTH, 
dzim. ŪKSTS

dzimusi 1926. gada 20. novembrī Ādažos, Latvijā,
aizgājusi mūžībā 2010. gada 24. janvārī New York, ASV

Mīļi piemin
ALEKSANDRS, RAITA, ALEKSANDRA MALINOVSKIS

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

BIRUTA PORTA
dzimusi 1918. gada 3. maijā - mirusi 2008. gada 23. martā

KATRĪNA REBIŅA (Mūža biedre)
dzimusi 1914. gada 16. oktobrī - mirusi 2009. gada 28. martā

ANNA OZOLIŅA
dzimusi 1912. gada 16. martā - mirusi 2009. gada 30. martā

KĀRLIS REBIŅŠ (Mūža biedrs)
dzimis 1924. gada 9. oktobrī - miris 2009. gada 18. aprīlī

NIKOLAJS ZVIRBULIS (Mūža biedrs)
dzimis 1912. gada 12. augustā - miris 2009. gada 3. jūlijā

HELMUTS J. BRAUĶIS (Mūža biedrs)
dzimis 1910. gada 4. novembrī - miris 2009. gada 13. oktobrī

LŪCIJA ŠMITA
dzimusi 1912. gada 5. novembrī - mirusi 2009. gada 17. decembrī

Tu iesēji graudu.
Tavs grauds bija zelta.
Iesēji tautā...
Tavs mūžs tajā liesmoja.
             (G. Freimanis)

Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība 
sērās piemin savus 2009. gadā mūžībā aizgājušos biedrus:
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Dieva mierā ir aizgājusi

MIRDZA MANGULE,
dzim. LĪVIŅA

dzimusi 1920. gada 16. februārī Bejas pagastā Kallejos, Latvijā,
mirusi š. g. 9. februārī Saginaw, Mich.

Sirsnībā piemin
MEITAS VALDA UN GAIDA

UN BRĀLIS VALDIS

BIRUTA AUZIŅŠ,
dzim. RONIS

1933. gada 19. augustā Rīgā,
2010. gada 8. martā Grandapidos

AIVARS LINDE

Mīlot, kas dzīvo,
Atstāj mīlestību
gaišu kā smiltis
Baltās jūras krastā.
         (V. Strēlerte)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā radiniece
INGRĪDA JUMTINA M. D.,

dzim. MEDNE
* 1931. gada 11. oktobrī Rīgā,

† 2010. gada 28. februārī Rīgā

Mīlestībā viņu piemin
ĀRIJA OLTE AR ĢIMENI UN

RASMA DINBERGA AR ĢIMENI

2009. gadā mūžībā aizgājušie mūsu biedri:

JĀNIS UPATS
miris 2009. gada 29. janvārī

VALDIS JĒKABSONS
miris 2009. gada 31. janvārī

PĒTERIS MIESNIEKS
miris 2009. gada 10. septembrī

VERONIKA IVANOVS
mirusi 2009. gada 19. septembrī

Viņus mīļā piemiņā patur
ŅŪDŽERSIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

No mums šķīries
mūsu mīļais filistrs

RUSIŅŠ JANSONS OEC
1933-I

dzimis 1914. gada 14. janvārī Rīgā,
miris 2009. gada 17. decembrī Livingstonā, Ņudžersijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
FRATERNITAS LETTICA

Dieva mierā aizgājusi mana mīļā sieva

VAIRA M. ZANKEVICS,
dzim. DEME

dzimusi 1943. gada 10. maijā Rucavas pag., Latvijā,
mirusi 2009. gada 11. decembrī Dundas, Minesotā

Ar mīlestību piemin
VĪRS JURIS ZANKEVICS

UN DAUDZI DRAUGI UN RADI 
LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Cik skumja šī diena,
Ne lūgta, ne gaidīta...
Bet mūžā tā
katram pienāk viena.

No mums šķīries
mūsu mīļais filistrs

ALBERTS OZOLS TEOL
1934-II

dzimis 1915. gada 20. janvārī Valmierā,
miris 2009. gada 30. decembrī Annandeilā, Virdžīnijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
FRATERNITAS LETTICA

No mums šķīries
mūsu mīļais filistrs

OJĀRS PODIŅŠ MED
1930-II

dzimis 1911. gada 31. jūlijā Rīgā,
miris 2010. gada 17. janvārī Sylvania (ārpus Toledo), Ohio

Viņu mīļā piemiņā paturēs
FRATERNITAS LETTICA

Taka Ķemeru purvā
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

PERK GLEZNAS UN 
MAKSLAS ALBUMUS

Vidberga, Tones, Liberta, 
Zeberiņa, Tīdemaņa, Purvīša u.c.

Tālrunis 727-822-1993 Jānis
e-pasts: janisflorida@gmail.com

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

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!

Dr. E. Andersona 
Latvju enciklopēdija 
1962-1982-2006 ir latviešu trimdas laika 
dokumentācija piecos sējmos. Tā aptver to, tuvu 
200,000, Latvijas iedzīvotāju likteņus, kuŗi piedzīvojuši 1940./41. gada 
Staļina okupāciju, to nespēja pieredzēt otrreiz un 1944./45. gadā devās 
trimdā uz Vāciju vai Zviedriju. Pēc vairāku gadu pavadīšanas bēgļu 
nometnēs tie izklīda pa visu Brīvo pasauli un patvērumu zemēs sāka 
jaunu dzīvi. Veidojās baznīcas, skolas un biedrības. Okupētās Latvijas 
izdevumos, vēsturiski notikumi tika apskatīti no komunistu partijas un 
krievu tautas viedokļa. Daudzi notikumi sagrozīti vai noklusēti. 
Augšminētajos piecos sējumos ziņas ir sniegtas ojektīvi no latviešu 
tautas patriotiskā un etiskā viedokļa. Šiem pieciem sējumiem vieta 
būtu katrā Latvijas skolā bibliotēkā un ģimenē.

Ir saņemtas skaistas pateicības vēstules no patiesības alkstošiem 
lauku skolotājiem, kuŗiem dāvināja LE komplektus 2009. g. decembrī. 

Saeimas vēlēšanās š.g. rudenī patiesība daudz palīdzētu.

Pirmais V sējuma iespiedums ir izpārdots. Tikko saņēmām otro iespie-
dumu. Piecu sējumu komplekta cena ir $70 ar piesūtīšanu ASV, 
kā arī līdz š.g. 1. maijam piedāvājam to pašu $70 cenu sūtīšanai 
uz Latviju ar kuģi. V sējums atsevišķi $35 (sūtīšana ASV ieskaitot). 
Ārpus ASV cena $50.

Čeki rakstāmi uz „ALA“ vārdu un nosūtāmi A. Bļodniekam 19 N. 
Mountain Avenue, Montclair, NJ 07042. Pasūtot līdz š.g. 1. maijam 

sūtījums adresātu sasniegs līdz Jāņiem!

Īstermiņa  divguļamistabu mēbelētu dzīvokļu 
īre pašā Rīgas centrā, atjaunotā  klusā pagalma 

ēkā, slēgti vārti  ar 24 stundu dzīvu apsardzi, 
tuvumā sabiedriskais transports un lielveikali. 

Dzīvokļi aprīkoti ar visu nepieciešamo, ieskaitot 
bezmaksas internetu un kabeļu TV.

$80USD/diennaktī (5.dienu min.) - $500USD/nedēļā
Tuvāka informācija:

 epasts: cepuritis@comcast.net 
ASV tel. 847/256-0268

     

Kur apmesties Rīgā?

ÉMIGRÉ ART WANTED 
(TIDEMANIS, R. PINNIS,...)

Email:   balticart@bredband.net

83 gadus vecam pensionāram, kam grūtības ar staigāšanu, vajadzīga 

palīdze - pensionāre, kas gribētu pie savas pensijas piepelnīt $ 1000 

dolarus mēnesī, dzīvojot atsevišķā istabā ar vannas istabu, pie visa 

brīva, Losandželosā, Kalifornijā, tuvu pie jūras.

Zvanīt: 1 (310) 838-1789

Atzīmējot 40 darbības gadus,
 ĒRIKA RAISTERA PIEMIŅAS FONDA

 gadskārtējais sarīkojums un šī gada balvas saņēmēja
 žurnālista J U Ŗ A   Ž A G A R I Ņ A godināšana

 š.g. 24. aprīlī plkst. 14:30 PRIEDAINĒ (N.J.)

 Programmā: Laika redaktores Ligitas Kovtunas (no Rīgas) uzruna 
   Dr. Juŗa Šlesera referāts par laureātu
   Balvas pasniegšana Jurim Žagariņam
   Dziedones Lailas Saliņas koncerts

Atspirdzinājumi un bagātīgs laimestu klāsts par labu ĒRPF darbam.
Ieeja par ziedojumu, sākot ar $20.-

 
 ĒRPF valde
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S P O R T S

Pagājušā gadsimta 50. gados 
par toreizējās Pionieŗu pils šacha 
treneri strādāja apbrīnojams se -
nās intelektuālās spēles entu ziasts 
Jānis Krūzkops. Apbrīnojams tā -
pēc, ka viņš labāk nekā citi spēja 
saskatīt šacha neatvairāmo pie -
vilcību, un uz nodarbībām aici -
nāja pirmo klašu skolēnus, vē -
lēdamies viņiem atklāt rūtotā 
gal  diņa noslēpumus. No Krūz -
kopa šacha ligzdiņas „pirmā pe -
rējuma” vēlāk izšķīlās putnēni, 
kuŗiem bija lemts tālu nest Lat -
vijas un sava pirmā treneŗa vār -
du – Michails Tāls, Aivars Ģip-
slis, Jānis Vitomskis un citi.

Apbrīnojams bija Jānis Krūz -
kops, meklēdams šacha talantus, 
apbrīnojams ir viens no viņa sla-
 venākajiem audzēkņiem Jānis 
Klovāns. „Saslimis” ar šachu zē -
na gados, Jānis turpina „slimot” 
līdz pat šai dienai, ar ilggadību 
pārsteidzot sava talanta cienītā -
jus, demonstrējot nevīstošu 
meista  rību. Jāņa iegūtos augstā -
kos  titulus un godalgotās vietas 
nesaskaitīt. Iegūts starptautiskā 
lielmeistara tituls ne tikai „pa -
rastajā” šachā, bet arī ko  res  pon -
dencšachā, izcīnītas pirmās vie-
tas daudzos starptautiskos tur -
nīros, trīs reizes Jānis kronēts par 
pasaules senioru čempionu. Pērn  
decembrī Italijas pilsētā Arko 
19. pasaules meistarsacīkstēs viņš 
par mata tiesu bija no ceturtā 
titula. Ieguva vienādu punktu 
skaitu ar desmit gadus jaunāko 
Mišo Cebalo no Chorvatijas, pie-
 kāpjoties viņam tikai pēc papildu 
rādītājiem.

Jānis Klovāns pārstāvējis Lat -
vijas krāsas divās pasaules Šacha 

olimpiadās – 1992. gadā Manilā 
(Filipīnas) un 2000. gadā Stam -
bulā (Turcija), Eiropas olimpiadā 
2001. gadā Leone (Spānijā) bija 
Latvijas vienības kapteinis.

Vai Jāņa  šacha ilggadībai būtu 
kāds noslēpums? Izrādās – ir! Lai 
gan pats jubilārs to noliedz. 

Jānis Klovāns: „Nekāda īpašā 
noslēpuma jau gan nav. Manu -
prāt, svarīgi ir samērīgs dzīves 
stils, proti, fiziskais ar garīgo, to 
vienmēr cenšos turēt balansā un 
neieiet galējībās. Pēc laba sporta, 
kad esi nedaudz noguris, galva 
strādā ļoti labi, un pats jūtos lie-
liski. Ja tikai ar garīgo nodar-
bojies, tas var slikti izpausties. 
Bija un ir daudz tādu šachistu, 
kuŗi ne īpaši ievēro šo vienkāršo 
patiesību, ignorē fiziskās ak -
tīvitātes. Aizraujos ar soļošanu, 
alpīnismu un tūrismu. Mu  gur -
somu plecos un aiziet. Pēc peldes 
jūrā pamētāju lidojošo šķīvīti. 

Arī tas ir derīgi. No visa tā varbūt 
arī ir pieklājīgi rezultāti šachā.”

Būdams šacha spēlētāju ierindā 
vairāk nekā sešdesmit gadus ar 
gaŗu un spilgtu sportisko karjēru, 
Jānis vērtē, kā mainījies šachs 
laika gaitā:  

„Jā, šachs ir stipri izmainījies. 
Ja gribi šajā spēlē  kaut ko sa -
sniegt, tad  jāmāk piemēroties un 
jāiet kopsolī ar laiku. Agrāk 
šacham raksturīga bija  zinātniska 
pieeja. Turnīros tika dots  daudz 
laika apdomai, divasarpus stun -
das 40 gājieniem, un partijas tika 
pārtrauktas, lai tās varētu pa -
dziļināti analizēt sacensības bei -
gās. Turnīros bija nedēļas cikls – 
divas spēles, pārtrauktās partijas, 
tad atkal divas spēles, atkal pār -
trauktās partijas un brīvdienas. 
Laika bija atliku likām.

Tagad ir otrādi, laika trūkst, un 
pār šachistu gāžas  informācijas 
pārpilnība, kuŗu visu nav iespē -
jams apgūt. Ja tagad paskatos sa -
vas vecās partiju analīzes, kā arī 
mūsu pasaules čempiona Michai-
 la Tāla analīzes, tad redzams, ka 
mūsdienās tās viegli var atspēkot. 
Toreiz  turnīros pēc riņķa sistē -
mas varēja gandrīz simtprocen-
tīgi paredzēt, kādā secībā da -
lībnieki finišēs, proti, varēja no -
teikt aptuveno vietu, kuŗā tabu  las 
galā tu būsi. Tagad sacensības 
gal  venokārt notiek pēc Šveices 
sistēmas un savu vietu nobeigu -
mā grūti paredzēt.”  

Ko šachā ienesis datoru laik-
mets? Pēc Klovāna pieredzes, 
mai  nījies šacha ritms, spēle kļu -
vusi agresīva. Spēlētājs izjūt tādu 
kā presingu basketbola lauku -
mā – jādomā ātrāk. Partiju pār -

traukšanai vairs nav jēgas. Radies 
pretnostatījums – cilvēku šachs 
pret datoru šachu. Pirms dažiem 
gadiem cilvēks vēl spēja sacen-
sties ar datoru un to pat uzvarēt, 
tagad to izdarīt kļūst aizvien grū-
 tāk. Speciālisti pat lēš, ka dato -
riem jau drīz būs jādod cilvēkiem 
kāds handikaps, lai spēle būtu 
līdzīga

Jānis Klovāns strādā Rīgas Ša -
cha skolā par treneri un arī šajā 
jomā sevi apliecinājis. Viņa pa -
zīstamākie audzēkņi ir Māris 
Krakops, Inguna Erneste, Laura 
Rogule, Ilze Bērziņa, Maija Škiņ-
 ķe. Laura Rogule ir pasaules jau -
niešu čempione, Inguna Erneste 
kļuvusi par lielmeistari.

Tāds ir Jānis Klovāns. Par 
iegul    dījumu Latvijas šacha kul -
tūras bagātināšanā un jauno ša -
chistu audzināšanā pērn Jānis 
Klovāns saņēma augstu valsts 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeņa Atzinības krustu. Viņam 
šajās dienās aprit 75. Sirsnīgi 
svei  cam izcilo šachistu, starptau-
tisko lielmeistaru un vēlam vi -
ņam gūt jaunus panākumus! 

Pasaules 
meistarsacīkstes svara 

bumbu celšanā
Septītajās Pasaules meistar -

sacīkstēs svara bumbu celšanā 
Krievijas pilsētā Archangeļskā 
Latvijas atlēti izcīnīja 16 zelta, 
8 sudraba un vienu bronzas me -
daļu un sasniedza trīs pasaules 
rekordus. Sacensībās piedalījās 
223 sportisti (tai skaitā 34 sie -
vietes) no 17 valstīm. Latviju 
pār  stāvēja Viesturs Gargurnis 
(Rī  ga, Piņķi), Inārs Beļinskis 

(Ķekavas svara bumbu klubs), 
Eduards Trusevičs (Ventspils 
sva    ra bumbu klubs).

Viesturs Gargurnis ieguva as -
to    ņas  zelta,  un vienu sudraba 
medaļu stafetē “Pasaules vienība” 
un sasniedza pasaules rekordu 
netradicionālas 16 kg svara bum-
bas celšanā. Viņš spēja bumbu 
uzraut 30 minūtēs 795 reizes.

Inārs Bieļinskis ieguva sešas 
zelta un vienu sudraba medaļu.

Eduards Trusevičs ieguva di -
vas zelta, sešas sudraba un vienu 
bronzas medaļu, kā arī  kļuva par 
absolūto pasaules čempionu savā 
svara katēgorijā un sasniedza 
divus pasaules rekordus – divas 
16 kg svara bumbas grūšana 
(vienā minūtē  47 reizes) un 
divas 16 kg svara bumbas spie -
šanā uz horizontālā sola (trijās 
minūtēs 114 reizes).

Staicelē ielikts 
pamatakmens un 
piemiņas kapsula 

Staiceles mācību un treniņu 
bazē 30. martā Latvijas Futbola 
federācijas pārstāvji ielika pamat-
akmeni un piemiņas kapsulu. 
Tādējādi tiek uzsākti bazes 
atjaunošanas darbi. Paredzēti arī 
būtiski uzlabojumi infrastruk -
tūrā.

Treniņu centra atklāšana pa -
redzēta 4.jūnijā. Līdz tam lai  kam 
paredzēts izveidot vienu mākslī -
ga seguma laukumu, trīs dabīgā 
seguma laukumus, kā arī lab -
iekārtot ģērbtuves. Savukārt līdz 
gada beigam tiks pabeigta ēdi -
nāšanas bloka celtniecība, kā arī 
internāta  trešā stāva būvniecība.

P. Karlsons

Šachs un spēlētājs mainās laika ritējumā
Rūtotā galdiņa bruņiniekam Jānim Klovānam - 75

Latviešu apvienībai Detroitā – 60 gadu jubileja!
Viņš arī  teica: “Šodien, šampa-

 nietim dzirkstot glāzēs, man nāk 
prātā 1990. gada 4. maija ALAs 
kongress San francisko, kad uz -
zinājām par to, ka Latvijas 
Augstākā Padome pieņēmusi 
lēmumu par Latvijas Valsts neat-
karības atjaunošanu. Un otrs, kas 
man ienāca prātā, mums šodien 
baudot šampanieti, Detroitas 
Lat  viešu apvienības dibināšanas 
reizē mēs no papīra krūzītēm 
iestrēbām karstu zupu... Liekas, 
esam diezgan tālu tikuši pa šiem 
60 gadiem... .  

Lai arī mūsu dzīves apstākļi ir 
citādi, mēs vēl dzīvojam. Un 
kāpēc? Tāpēc, ka Latviešu ap -
vienības Detroitā dibinātājus 
vadīja patriotiskā dzejnieka Leo -
nīda Breikša dzejolis “Lūgšana”, 
kuŗa beigās dzejnieks lūdz Dievu 
piešķirt spēku, drosmi un vien -
prātību. Kā atgādina arhibīska  pa 
Teodora Grinberga atziņa: „Mū -
su ienaidnieki grib mūs iznīcināt, 
draugi asimilēt, bet mēs gribam 
dzīvot.” Un mēs dzīvojam !  

...Kas bija LAD vieni no pirma-
jiem uzdevumiem? Pirmā diev -
kalpojuma noturēšana latviešu 
valodā, un tas notika 1950. gada 

23 aprīlī.  Jau pēc mēneša Detroitā 
tika nodibināta pirmā latviešu 
draudze, un ar lielu prieku varu 
pieminēt tās pastāvēšanas 60 
gadu atzīmēšanu š. g. maija bei -
gās. 1950. gada septembrī mēs 
nodibinājām latviešu skolu. Pie 
LAD darbojās 34. Tērvetes skautu 
vienība un gatavojāmies Abavas 
30 gaidu vienības dibināšanai. 
pie Detroitas latviešu draudzes 
1962. gada septembrī nodibinā -
jām Latviešu kredītsabiedrību.   
Sākotnēji LADas pārziņā bija 
pulkveža Oskara Kalpaka pie -
miņas balles un Lāčplēšu  dienas 
atzīmēšanas, lai gan vēlāk šīs 
funkcijas pārņēma Detroitas stu-
dentu korporāciju kopas, ar ku -
ŗām šie notikumi bija saistāmi 
vairāk. Sākot ar 1951. gada 
1. novembri, sadarbībā ar Sv. Pā -
vila latviešu draudzi sā  kām izdot 
mēneša izdevumu “Vēstis”.  Šau -
bos, vai  ASV latviešu orga -
nizācijās ir izdevumi, kuŗi ir 
iznākuši bez pārtraukuma gan -
drīz vai 60 gadus?  Sākot ar 
1964. gada 18. novembri pie 
Detroitas pilsētas nama ir plīvo -
jis neatkarīgās Latvijas sarkan-
baltsarkanais karogs. Vēlākos ga -

dus gan, sakarā ar to, ka latviešu 
izcelsmes cilvēki arvien vairāk 
sāka atstāt Detroitu, šis pasākums 
tika pārtraukts. Aizvadītajos 60 
gados LAD biedriem bieži ir 
nācies sastrādāt ar igauņu un 
lietuviešu pārstāvjiem Apspiesto 
tautu un Baltiešu komitejās.  
Atšķirībā no pārējo apspiesto 
tautu pārstāvjiem, sadarbība ar 
mūsu kaimiņu ļaudīm vienmēr 
ir bijusi visproduktīvākā, jo visas 

Jānis Klovāns

trīs tautas vienmēr ir vienojuši 
kopēji likteņi un centieni.” 

Ar sirsnīgiem aplausiem klāt-
esošie godināja Daini Rudzīti. 
Amerikas Latviešu apvienības 
vārdā klātesošos sveica ALAs 
priekšsēdis Juris Mežinskis un 
pasniedza Atzinības rakstu LAD 
priekšsēdei Līgai Jēkab sonei. 

Sveicēju pulkā bija Saginavas 
Latviešu apvienības priekšsēdis 
Dainis Martinsons un Lansingas 

(Turpināts no 1. lpp.)

latviešu draudzes priekšnieks 
Ģirts Austriņš. Izsakot vislielāko 
atzinību LAD, viņi uzsvēra 
pilsētu latviešu ciešo sadarbību 
visus aizvadītos trimdas gadus, 
ieskaitot kultūru, sadzīvi un 
sportu. Izskanēja vēlējums ar 
tādu pašu enerģiju LADai tur -
pināt nākamos 60 gadus.  Tika 
nolasīts apsveikums  Grandra -
pidu pilsētas Latviešu biedrības 
valdes vārdā no Līgas Gonzalesas. 
kam vēlāk sekoja pašmāju 
Sv. Pāvila latviešu draudzes 
pārstāvja Viestura Upītes apsvei-
kums.    

Svētku mielasta galda lūgšanai 
vārds tika dots Detroitas latviešu 
draudzes diakonam Fricim Sī -
polam.  Par garšīgā svētku cie-
nasta sagatavošanu pimkārt ir 
jāpateicas Līgai Jēkabsonei un 
viņas čaklajām palīdzēm-pa -
vārēm Astrīdai Trautmanei un 
Lailai Gislasonei. Ļoti liela at -
zinība ir jāizsaka visiem LAD 
valdes locekļiem par veltītajām 
pūlēm, sagatavojot visu nepie  cie-
 šamo apvienības 60 gadu jubile-
jai. 

Dzidras Tropas teksts un 
attēli    

 

No kr. puses:  LAD priekšsēde Līga Jēkabsone saņem ALA 
priekšsēža Jura Mežinska pasniegto Atzinības rakstu


