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4. maijs - LR Neatkarības deklarācijas pieņemšanas diena

Fotomākslinieka Gunāra Janaiša iemūžinātie mirkļi 1990. gada 4. maijā. Neatkarības deklarācija pieņemta, tautas gaviles Daugavmalā

Tāpat kā 2009. gadā, būvējot 
perimetrālo ceļu, arī plānojot 
amfiteātŗa būvniecību, tika rīkota 
cenu aptauja, lai noskaidrotu 
zemākās būvniecības darbu iz -
maksas. Par izdevīgāko amfi-
teātŗa būvniecībai tika atzīts 
vietējā Kokneses uzņēmuma SIA 
„Roplainis” piedāvājums. Likteņ-
dārzu ar šo uzņēmumu saista 
saista labā sadarbība arī ie -
priekšējā sezonā. 2010. gada 16. 
aprīlī ar būvnieku tika noslēgts 
līgums par amfiteātŗa būvniecības 
pirmo posmu, kuŗa plānotās 
izmaksas ir 155 751 lats (ieskai-
tot PVN). Lai varētu uzsākt 
amfiteātŗa būvniecības darbu, 
lielu ieguldījumu Likteņdārzā 
2009. gada beigās deva VAS 
Latvijas valsts meži, ziedojot 
zemes darbiem - 30 000 latu. 
Likteņdārza apmeklētāji ir aici-
nāti iesaistīties amfiteātŗa būv -
niecībā, ziedojot līdzekļus. Visi 
šajā gadā saziedotie līdzekļi tiks 
izlietoti amfiteātŗa būvniecībai. 

Projekta autora Shunmyo 
Masuno iecerē Likteņdārzs ir kā 
simfonija septiņās daļās, kas 
simbolizē dabas un cilvēka har-
moniju. Daļas iedalītas trīs zonās. 
Pirmā ir Piemiņas zona, tā 

Likteņdārzā uzsāk amfiteātŗa būvniecību 

orientēta uz pagātni. Otrā ir 
orientēta uz nākotni - tā ir 
Dziedināšanas zona. Trešā zona 
ir Galamērķis - latvieša sirds.

Amfiteātris atrodas tā sauktajā 
Piemiņas zonā, un tam simbolis-
ki ir divas daļas. Pirmā - „Solī-
jums” jeb „Sirmais saulriets” 
sākas ar akmeņu iesegumu, kam 
seko ūdens kanālis, kas simbolizē 
cietušo cilvēku izlietās asaras. 
Pirmā daļa beidzas ar pieminekļa 
kalniņu no 600 000 pelēkiem 
akmeņiem, ko atveduši un sa -
krāvuši cilvēki savu tuvinieku 
piemiņai. Šis saulriets nav ie -
rastajā krāsā, tas ir sirms – kā 
traģēdija, notikušā pārdzīvojums. 
Cauri šai daļai ved ceļš pa tiltu, 
kas simbolizē mieru un brīvību, 
uz memoriālo amfiteātri – svēt -
vietu pie Daugavas, tās nosau-
kums „Lūgšana” jeb „Dvēseles 
gaisma”. Tā ir vieta, kur mēs 
lūdzam, lai tas, kas ar mums 
noticis, nekad vairs neatkārtojas. 
Šajā vietā Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā – 18. No -
vembrī noriet saule, un tur plā-
nots valsts svētkos rīkot svinīgus 
saietus. Ikdienā tā ir vieta, kur 
vērot vakara saules norie tē-
šanu. 

***
Likteņdārzs ar visas tautas 

atbalstu top uz salas Koknesē, 
Daugavas vidū. Tā ir vieta, kur 
sastopas pagātne, tagadne un 
nākotne. Vieta, kur rast mierinā-

jumu, smelties spēku un gūt 
iedvesmu, lai piepildītu sapņus. 
Likteņdārzs top kā mūsu gad-
simta Brīvības piemineklis un 
vieno visas paaudzes. Katram ir 
iespēja piedalīties tā tapšanā – ar 

savu darbu, laiku, labām domām 
un līdzekļiem. Likteņdārza īste-
notājs ir Kokneses fonds. Vairāk 
informācijas par Likteņdārza 
tapšanas gaitu un atbalstītājiem 
– www.liktendarzs.lv.

UZMANĪBU! Mūsu laikraksta 
nākamais numurs iznāks 15. maijā.

Kokneses Likteņdārza amfiteātŗa makets

Likteņdārzā uzsākta amfiteātŗa būvniecība - galvenais 
2010. gadā paredzētais darbs saskaņā ar Likteņdārza 
projekta plānu. Līdz ar amfiteātŗa būvniecību ir uzsākta 
projekta īstenošanas trešā kārta.
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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 dolaros: 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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis

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

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

Pirms vairākiem gadiem vie-
sojos Ņujorkā pie vietējiem 
latviešiem. Palikušas ļoti patī-
kamas atmiņas. Tagad pienācis 
atkalredzēšanās prieks. Būšu 
Ņujorkā un tās apkārtnē no 14. 
maija līdz 4. jūnijam, tikšos ar 
cilvēkiem un filmēšu materiālus 
savai filmai par dzejnieku, 
Daugavas Vanagu organizācijas 
Goda biedru  Andreju Eglīti. 
Jau 15. maijā plkst. 14.00 Dau-
gavas Vanagu namā Ņujorkā     

(115 West183rd Street Bronx, 
NY 10453) notiks mana tik-
šanās ar visiem, kas to vēlēsies. 
Stāstīšu par saviem dabiem (arī 
grāmatām), rādīšu vienu no 
pēdējām Andreja Eglīša video-
intervijām. Ceru, ka būs inte-
resanta pēcpusdiena. Vēlos pa -
teik  ties visiem man pazīs-
tamajiem, ar kuŗu palīdzību 
var notikt šī viesošanās. Pal-
dies Daugavas Vanagu Ņujorkas 
apvienībai, tās priekšsēdim 

Imantam Kalniņam par laipni 
sarūpētām naktsmājām.

JA ir vēlme, varat man sūtīt 
e-pastu pēc adreses: ekantate@
inbox.lv  vai zvanīt pa tālruni 
00371 28849204.

Ņujorkā  ar mani varēs sazi -
nāties ar Imanta Kalniņa starp-
niecību.

Uz tikšanos, 
Māris Druva, 

Auces pilsētas teātŗa režisors

Sveicināti ! 

Kļūdas 
labojums

Laika 17. aprīļa numurā 
pirmā lappusē Daiņa 
Mjartāna rakstā „Lai taptu 
latviešu mākslas centrs” ir 
ieviesusies kļūda. Rakstā 
tiek aprakstīta Leldes 
Kalmītes vizīte Latvijā un 
darbība, kas saistās ar 
Pasaules latviešu mākslas 
savienības iecerēto pasau-
les latviešu mākslas centra 
izveidi. Raksta illustrācija 
nāk no pavisam citas orga-
nizācijas – topošā ārzemju 
latviešu mūzeja „Latvieši 
pasaulē – mūzejs un pēt-
niecības centrs”(LaPa). Ar 
šo mūzeju saistītas pēdējā 
laika darbības tika apraks-
tītas Maija Hinkles rakstā 
10. aprīļa Laika numurā. 
Lai gan abi  mūzeji ir pār-
runājuši iespēju atrast ko -
pēju mūzeju mājvietu un 
sadarbību, šīs ir divas 
dažādas, neatkarīgas orga-
nizācijas.

Maija Hinkle, biedrības 
„Latvieši pasaulē - mūzejs 
un pētniecības centrs” val-
des priekšsēde 

Lelde Kalmīte, Pasaules 
latviešu mākslas savienī-
bas priekšsēde
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Vašingtonā (DC) 26. un 27. 
martā notika interesants ALAs 
Kultūras nozares vadītājas Ivetas 
Vesmanes Felzenbergas vadīts 
sarīkojums – meistarklases, ku -
ŗās latviešu sabiedrisko dar-
binieku jaunā paaudze tikās ar 
vecāko, pārņemot pieredzi sa -
biedriskā darba turpinājumam. 
Visās Amerikas latviešu sabied -
riskajās organizācijās ir jūtama 
vajadzība pēc paaudžu maiņas – 
ilggadējie darba darītāji noveco, 
un jaunu spēku atbalsts ir viens 
no nākotnes priekšnoteikumiem. 
Šim vērtīgajam projektam nozī-
mīgs atbalsts tika saņemts no 
Latvijas vēstniecības ASV – divu 
dienas konference notika vēst-
niecības ēkā ar vēstniecības dar-
binieku, kā arī vēstnieka Andreja 
Pildegoviča līdzdarlību. No 
vairākām Amerikas pavalstīm 
un pat no Kanadas bija ieradušies 
apmēram 20 jauniešu.

Fo
to

: B
. M

.

Meistarklases ,,Pavasaris, identitāte, vara”

Jaunieši ar jubilāri Līliju Kluci (vidū) Jauniešu grupa ar Artūru Irbi (vidū)

Vēstnieks A.Pildegovičs (vidū) ar jaunietēm no Kanadas

Pirmajā dienā vēstniecības dar-
 biniece Liāna Eglīte iepazīs tināja 
konferences dalībniekus ar 
vēstniecības ēkas vēsturi. Vēlāk 
visi noskatījās filmu ,,Trejādas 
saules” par bij. prezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu.  Nākamā mei s-
tar   klašu diena sākās ar vēstnieka 
Andreja Pildegoviča uzrunu. 
Vēstnieks parādīja nelielu filmu 
par laiku, kad krievu militārie 
spēki atstāja Latvijas valsts ter-
ritoriju un pastāstīja par Latvijas 
diplomātijas lomu starptautiskajā 

arēnā. Jauniešus uzrunāja arī 
ALAs priekšsēdis Juris Me -
žinskis, ALJAs priekšsēdis Mar-
kus Apelis, sabiedriskais dar-
binieks Aivars Osvalds un ALAs 
Kultūras nozares vadītāja Iveta 
Vesmane-Felzenberga. Pēc tam 
zālē svinīgi tika ievesta daiļ-
amatniece Līlija Kluce. Tā bija 
silta un mīļa tikšanās ar simtgad-
nieci, kuŗas latviskie keramikas 
darbi atraduši sev vietu tik dau-
dzu tautiešu mājās. Vēl aizvien 
gaiša prieka pārpilnās gaviļnieces 
vēlējums jauniešiem bija: ,,Mek-
lējiet, meklējiet, un jūs atradī sit!”

Katrs jaunietis bija uzrakstījis 
īsu apcerējumu ,,Es un Latvija”. 
ALJAs vicepriekšsēdis Oskars 
Stucis no Čikāgas, domājot par 
savu uzdevumu, raksta: ,,Jau-
niešiem apzinoties savu lomu – 
latviešu sabiedrības, kultūras 
saglabāšanā  ASV un  ārvalstīs – 
nevaram tikai paļauties uz  mūsu 

vecvecāku un vecāku paveikto, 
bet pašiem jāveido nākotne, gan 
turpinot iesāktās organizācijas 
un tradicijas, gan radot jaunus 
projektus, kas piesaistīs vairāk 
dalībnieku, stip rinot nākamo 
paaudžu sabied rību.”

Šķiet, šī doma izteica visu klāt-
esošo mērķi. Indulis Bērziņš no 
Latvijas vadīja miniforumu: 
,,Lat  vietības uzturēšana ārpus 
Latvijas - problēmas un risi-
nājumi”. Dalībnieki īsumā pa -
stās  tīja par savu darbu, pauda 

viedokli par jauniešu lomu, kā 
arī pieskārās vienam otram 
sāpīgam tematam. Bieži vien 
viņu ierosmes nesasniedz dzir-
dīgas ausis vietējās organizācijās 
un, nesaņemot atbalstu, jaunieši 
pulcējas atsevišķi, tāpēc jūtas 
nošķirti no pārējās sabiedrības. 
Iespējams, ka par šo tematu  va -
jadzētu rīkot īpašu konferenci. 
Ļoti iespaidīga bija hokejista 

Artūra Irbes meistarklase ,,Kā 
savaldīt ripu”.  Artūrs Irbe patla-
ban ir NHL vārtsargu treneris, 

strādā Vašingtonā. Artūra lielā 
pieredze un gudrība bija jūtama 
katrā vārdā. Viņš runāja par 
patiesajām vērtībām, kādas at -
klājas, tikai esot pilnīgi patiesam 
pret sevi un savas dzīves mēr ķiem.

Aivara Osvalda meistarklase 
bija par 2x2 nometnes nozīmi un 
kāpēc tās vēl aizvien ir svarīgas 
jaunatnei.

Biruta Magone runāja par ma -
zās preses izdevumiem un to 
nozīmi vietējo latviešu organi-
zāciju dzīvē.

Režisore Dace Micāne-Zālīte 
iepazīstināja jauniešus ar latviešu 
folkloru priekšlasījumā  ,,Pavasa-
ra rituāli” un ,,Latviešu kāzas un 
mīlestības avoti”, sīki izskaidro-
jot latviskos simbolus.

Pēc tam jaunieši sadalījās dar-
ba grupās ,,Vienošanās kopējai 
sadarbībai nākotnē”. Darba diena 
beidzās ar ceļavārdiem un meis-
tarklašu diploma izsniegšanu.

Pūpolsvētdienas dievkalpo-
jums 28. martā notika latviešu 
luterāņu baznīcā un brokastis 
draudzes namā Rokvilā, kur visi 
konferences darbinieki bija mīļi 
gaidīti. Dievkalpojumu vadīja 
mācītāja Anita Vārsberga-Pāža. 
Dievkalpojums bija kā garīga 
vel   dze un jauks nobeigums divu 
dienu spraigajām nodarbībām. 
Dievkalpojumā piedalījās arī 
kuplais Rokvilas latviešu skolas 
audzēkņu pulks. 

Meistarklases bija unikāls sarī-
kojums, par ko jāpateicas ALAs 
vadībai un Ivetai Vesma nei - 
Felzenbergai, Latvijas valsts 
vēst    niecības ASV darbiniekiem, 
un jo sevišķi vēstniekam  An  - 
d rejam Pildegovičam. Ieprie-
cināja viņa sirsnīgie vārdi: ,,Es 
vēlētos, lai jūs visi šeit justos kā 
mazajā Latvijā!” 

Jaunieši šajās dienās guva labu 
pieredzi un iedvesmu turpmākam 
darbam.

B. Magone

Folkloras ansamblis „Teiksma” 
no Mineapoles (MN) pošas ceļā 
koncertiem austrumkrastā. 
Ansamblim būs koncerti 14. 
maijā plkst. 7.30 Ņujorkā Igauņu 
namā (243 East 34th Street, New 
York, NY), 15. maijā plkst. 2.00 
Filadelfijā Sv. Jāņa baznīcas telpās 
(301 N. Newton Str., Newton 
Square, PA) un 16. maijā plkst. 
1.00  Priedainē (Ņudžersijā).

Ansambli ,,Teiksma” Mine-
apolē 1967. gadā dibināja Elga 
Pone ar mērķi piedalīties 
koklētāju dienās. Vēl aizvien 
,,Teiksmā” ir daži bijušie da -
lībnieki, viņiem piebiedrojušies 
viņu bērni, draugi, un tagad uz  
mēģinājumiem nāk jau trešā 
paaudze. Mēģinājumos valda 
brīva gaisotne – viens otrs atnes 

uzkodas, pasmejās par dziesmu 
interpretāciju, tiek svinētas dzi-
mumdienas. Tomēr paspēj arī 
daudz dziesmu izdziedāt, in -
strumentus pacilāt. Gadu gaitā 
vairāki dalībnieki  pārcēlušies 
uz dzīvi citur,  bet, atgriežoties 
Mineapolē kaut vai tikai cie-
mos, viņi ir mīļi gaidīti mēģi-
nājumos vai kādā koncertā. 

,,Teiksma” 1990. gadā koncer-
tēja 12 Latvijas pilsētas un cie-
mos, 2003. gadā Latvijā pieda-
lījās starptautiskajā folkloras 
festivālā Baltica, 1997. gadā iz -
klaidēja latviešu salidojuma 
dalīb  niekus Tobago, iepriecināja 
skatītājus Trinidadā un Vene-
cuēlā. Gadu ritējumā ansamblis 
piedalījies daudzos Mineapoles 
latviešu un cittautu sarīkojumos, 

bijušas viesizrādes Floridā, Kala -
mazū, Demoinā, Čikāgā un citur. 
,,Teiksma” piedalījās Dzies   mu 
svētkos Indianapolē un folkloras 
saietos Gaŗezerā un Klīvlandē. 
Mineapolē ir iecienīti gadskār-
tējie tematiskie „Teiks  mas vakari” 
ar koncertu, latvisku azaidu, 
dančiem un ko  pējām dziesmām.

Šogad maijā austrumkrasta 
koncertturnejā „Dienu, nakti 
ritināju savu dziesmu kamoliņu” 
klausītāji dzirdēs dažāda rak-
stura retāk dzirdētas tautas-
dziesmas kokles, akordeona, 
vijoles un stabules pavadījumā. 
Šajā turnejā „Teiksma” dziedās 
iemīļotas dziesmas, bet pēc 
konсertiem cer  kopā ar publiku 
dziedāt, dejot un iet rotaļās.

M. Z.

 

Ansambļa ,,Teiksma” dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Ilze 
Kļaviņa, Zinta Pone, Laila Švalbe, Jūlija Pone, Ingrīda Erdmane, 
Gunta Pone Herona, Elga Pone (vadītāja); otrā rindā: Jānis 
Paulis Skujiņš, Kira Birmane, Nora Lunda, Jānis Zeltiņš, Ināra 
Poriete, Jānis Skujiņš

,,Teiksma” gatavojas  kārtējai 
koncerturnejai
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Amerikas latviešu apvienība ir apzinājusi lielākos 
latviešu centrus ASV un sakopojusi informāciju par 
iespējamo mobilās (pārvadājamās) pasu izsniegšanas 
iekārtas un tās apkalpojošā personāla ceļojumu pa 
ASV šī gada pavasarī – vasarā.

Šajā priekšlikumā apkopotā informācija ir aptuvena, 
balstīta uz konservātīviem pieņēmumiem. Domājam, ka 
laikus informējot, interese ASV būtu ļoti liela.

Brauciena maršruts varētu būt šāds:
1) Vašingtona – Filadelfija (140 jūdzes, apm. 3 st. 

brauciens)
• FILADELFIJĀ – Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 

namā
531 North 7th Street, Philadelphia, PA 19123
Biroja tālr.: 215-922-9798, biroja e-pasts: blbphilly@

gmail.com
Kontaktpersona: Ģirts Zeidenbergs
2) Filadelfija – Ņujorka (135 jūdzes, apm. 3 st. brau-

ciens)
• ŅUJORKĀ – Latviešu ev. lut. draudzes telpās
4 Riga Lane, Melville NY 11747-3406
631-253-3943 fax 631-253-3946
www.nydraudze.org kanceleja@nydraudze.org
Kontaktpersona: Vilmārs Beiniķis
3) Ņujorka – Bostona (225 jūdzes, apm. 4,5 st. 

brauciens)
• BOSTONĀ – Latviešu luterāņu Trimdas draudzes 

namā
58 Irving Street, Brookline, MA 02445
Tālr. 617-232-5994; Fax: 617-232-2930;
trimdasdraudzes@aol.com
Iecirkņa vadītājs: Marcis Voldiņš
4) Bostona – Klīvlande (644 jūdzes, apm. 11 st. 

brauciens)
• KLĪVLANDĒ - Klīvlandes latviešu apvienotās 

draudzes telpās
15120 Detroit Avenue, Lakewood, OH 44107
Iecirkņa vadītājs: Zigurds Rīders
Tālr.: 440-930-5847, e-pasts: zigriders@centurytel.net
5) Klīvlande – Detroita (175 jūdzes, apm. 3,5 st. 

brauciens)
• DETROITĀ – Sv.Pāvila draudzes Sabiedriskā cen-

tra telpās
30623 West Twelve Mile Rd., Farmington Hills, MI 

48334
Kontaktpersona: Līga Jēkabsone
Tālr: 734-426-8488 ; e-pasts: jekabson@charter.net
6) Detroita – Kalamazū (130 jūdzes, apm. 2 st. brau-

ciens)
• Kalamazū – Kalamazū latviešu centrā
100 Cherry Hill Drive, Kalamazoo, MI 49007
Kontaktpersona: Jānis Kukainis
Tālr: 269-382-1176 ; e-pasts: jk.alainfo@alausa.org
7) Kalamazū – Grandrapidi (50 jūdzes, apm. 1 st. 

brauciens)
• GRANDRAPIDOS – Latviešu biedrības namā
504 Grand Avenue, NE, Grand Rapids, MI 49503
Tālr.: 616-454-8012; fax: 616-454-8025
Kontaktpersona: Ivars Arturs Petrovskis
Tālr.: 616-975-2705;  e-pasts: zipetro@att.net
8) Grandrapidi – Indianapole (250 jūdzes, apm. 4,5 

st. brauciens)

• INDIANAPOLĒ – Latviešu sabiedriskā centra 
telpās

1008 W. 64th Street, Indianapolis, IN 46260
Kontaktpersona: Andris Bērziņš 
Tālr.: 317-652-1781, e-pasts: aberzins@indy.rr.com
9) Indianapole – Čikāga (185 jūdzes, apm. 3,5 st. 

brauciens)
• ČIKĀGĀ - Čikāgas Ciānas draudzes telpās
6551 W. Montrose Ave., Chicago IL 60634
Kontaktpersona: Jānis Vilciņš
Tālr. 773-728-3947  fax:773-588-3405; e-pasts: gun-

tav36@aol.com
10) Čikāga – Milvoki (95 jūdzes, apm. 2 st. brau-

ciens)
• MILVOKOS – Latviešu ev. lut. Svētās Trīsvienības 

draudzes telpās
1853 N. 75th Street, Milwaukee, WI 53213
Tālr.: 414-258-8070
Kontaktpersona: Aina Venta, Milvoku latviešu 

pensionāru biedrības priekšniece; Tālr.: 262-251-3078; 
e-pasts: agventa@hotmail.com

11) Milvoki – Mineapole (336 jūdzes, apm. 6 st. 
brauciens)

• MINEAPOLĒ – Mineapoles latviešu draudzes 
namā

3152 17th Avenue South, Minneapolis, MN 55407
Tālr.: 612-722-4622
Kontaktpersona: Laura Ramane
Tālr.: 612-840-4615  vai 612-642-8885 
e-pasts: laura.ramanis@mercer.com
12) Mineapole – Lincolna vai Omaha, Nebraska 

(400 jūdzes, apm. 6 st. brauciens)
Omahas latviešu dievnamā
412 SO. 153 Circle, Omaha, NE 68154
vai
Linkolnas latviešu dievnamā
330 „C” Street, Lincoln, NE 68510
Kontaktpersona: Aivars Zeltiņš
Tālr: 402-334-8948;  e-pasts: avzelt@tconl.com
13) Lincoln/Omaha – Denver (550 jūdzes, apm. 8 st. 

brauciens)
• DENVERĀ – Latviešu centra telpās
10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226
Kontaktpersona: Raita Jergensen
Tālr.: 303-424-4442; e-pasts: rickandtita@comcast.net
14) Denvera – Sietla (1350 jūdzes, apm. 24 st. brau-

ciens)
• SIETLĀ – Latviešu biedrības Vašingtonas pavalstī 

telpās
11710 – 3rd Avenue, N. E., Seattle, WA 98125
Kontaktpersona: Sarmīte Dāvidsone
Tālr.: (206) – 232-6183; e-pasts: sarmadavidson@msn.

com
15) Sietla – Sanfrancisko (810 jūdzes, apm. 14 st. 

brauciens)
• SANFRANCISKO – Ziemeļkalifornijas latviešu 

draudzes namā
425 Hoffman Avenue, San Francisco, CA 94114
Tālr.: 415-550-9056
Kontaktpersona: Andris Ramāns
Tālr.: 650-968-4682 vai : 650-714-4410; e-pasts: a.

ramans@comcast.net

16) Sanfrancisko – Losandželosa (390 jūdzes, apm. 6 
st. brauciens)

• LOSANDŽELOSĀ - Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskajā centrā

1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Kontaktpersona: Ivars Mičuls
Tālr: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com
17) Losandželosa – Fīniksa (Phoenix) (200 jūdzes, 

apm. 2,5 st. brauciens)
18) Fīniksa – Hjūstona (1750 jūdzes, apm. 26 st. 

brauciens)
• HJŪSTONĀ – Kontaktpersona Sandija Bayout
Tālr.: (281) 932-9566
19) Hjūstona – St. Petersburg (1000 jūdzes, apm. 16 

st. brauciens)
• SV. PĒTERBURGĀ – Latviešu centra telpās
1705 9th Ave North, St. Petersburg, FL 33706
Kontaktpersona: Andris Ritums
Tālr.: 727-797-1933; e-pasts: am2lat@verizon.net
21) St. Petersburg – Atlanta (480 jūdzes, apm. 8 st. 

brauciens)
ATLANTĀ –
Kontaktpersona: Jalna Salnītis
Tālr.: 770-649-8809; e-pasts: a.salnitis@bellsouth.net
22) Atlanta – Vašingtona, D.C. (639 jūdzes, apm. 11 

st. brauciens)
ALA valde apņemas palīdzēt saskaņot šo braucienu 

sadarbībā ar vēstniecības Konsulāro dienestu:
1) uzturēt sakarus ar cilvēkiem latviešu centros;
2) reklāmēt šo akciju;
3) izplānot grafiku;
4) sūtīt līdzi pavadoni;
5) palīdzēt izkārtot naktsmājas, apmešanos, transpor-

tu;
6) vajadzības gadījumā dalīties ar izdevumiem;

Apzināmies, ka šis ir liela mēroga projekts, bet 
uzskatām, ka tas ir vajadzīgs un svarīgs latviešu sabiedrībai 
ASV, lai aktīvizētu tās locekļus, un arī Latvijas valstij, lai 
palielinātu pavalstnieku skaitu, apzinātu Latvijas pavalst-
niekus šajā plašajā zemē. Šis projekts būtu noderīgs arī 
daudziem no Latvijas nesen iebraukušajiem.

ALAs valdes priekšsēdis Juris Mežinskis 
ALAs Informācijas nozares vadītājs 

Jānis Kukainis

Piezīme: Amerikas latviešu apvienības valdes locekļiem 
pēc tikšanās ar Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu 
komisijas priekšsēdi Andri Bērziņu Vašingtonā  izdevies 
iekustināt projektu par pārvietojamās biometrisko pasu 
izgatavošanas iekārtas atgādāšanu uz ASV. ALA uzskata, 
ka nākamās Saeimas vēlēšnas ASV būs pagrieziena punk-
ts Latvijas vēsturē, tāpēc jāaktīvizē balstotāji ASV. Pasu 
izsniegšana ASV latviešu centros noteikti palielinātu 
balstiesīgo pavalstnieku skaitu. Šis ALAs Informācijas 
nozares priekšlikums vēl jāapstiprina Saeimas ārlietu 
komisijai un jāsaskaņo ar Ārlietu ministrijas konsulāro 
dienestu, LR Iekšlietu ministriju un Centrālo vēlēšanu 
komisiju. ALA ir solījusi visu iespējamo atbalsu Latvijas 
Republikas vēstniecībai ASV, lai šo projektu varētu īstenot 
vasaras pirmajā pusē, lai tautieši pirms došanās uz 
vēlēsanu iecirkņiem laikus saņemtu savas jaunās pases. 

Amerikas latviešu apvienības paziņojums
Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktorei
American Latvian Association in the United States, Inc.
400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850-3121, Tālr.: 301-340-1914; fax: 301-340-8732

Klīvlandes draudzes namu 16. 
aprīļa rītā rotāja Latvijas un 
Amerikas karogs,  pavasaŗa ziedi, 
rosījās televīzijas ziņu fotografs.  
Ieradās aicinātie viesi –  māc. Dr. 
Sarma Eglīte, māc. Dr. Pauls Bar-
bins, latviešu orgnizāciju pārstāv-
ji, igauņu  pārstāves tautastērpos, 
lietuviešu pārstāvji, tostarp Lietu-
vas foda konsule Ingrida Bublisa 
(Bublys) un citi.  Valdīja satrau-
kums, jo vizītē bija pieteicies 
ASV senātors Džordžs Voinovičs 
(George Voinovich).  Viņa vieso-
šanās pie latviešiem nav nekas 
ne  parasts, taču neparasts bija 
iemesls – nodot Latvijas valdības 
piešķirto augstākās  pakāpes Tri-
ju zvaigžņu ordeni  glabāšanā 
latviešiem. Sākumā tas likās sa -
vādi, bet visi jutās pagodināti, 

kad senātors paskaidroja, ka, 
nododot  apbalvojumu glabāšanā, 
viņš vēlas dalīties ar kopējiem 
„cīņu biedriem”.  

Ceremoniju vadīja Silvija Ru -
ten  berga, vispirms sveicot senā-
tora dzīvesbiedri Dženeti (Janet) 
un pasniedzot viņai puķes. Māris 
Mantenieks iepazīstināja sarīko-
juma dalībniekus ar  senātoru 
Dž. Voinoviču un pastāstīja  par 
viņa sadarbību ar latviešiem visā 
viņa 40 gadu ilgajā polītiķa kar-
jēras laikā,  sākot ar aizirtējušā 
gad  simta 70. gadiem,  kad Dž. 
Voi   novičs kandidēja apgabala 
pilnvarotā postenim. Repub li -
kānis Dž. Voinovičs bijis daudz 
un dažādos valdības posteņos:  
Ohaijo pavalsts likumdevējs, 
Ohai  jo  gubernātors,  Klīvlandes 

pilsētas galva un kopš 1998. gada 
ASV senātors. Viņa īpašo interešu 
lokā  bija valsts finances, valsts 
drošība, Austrumeiropas valstu 
atbrīvošana un  stabilitāte.  Bū -
dams slovāku-slovēņu izcelsmes,  
viņš solidārizējās ar PSRS ap -
spies   tajām tautām, kontaktējās 
ar šo tautu imigrantiem Klīvlandē 
un aizstāvēja šo tautu, tostarp 
baltiešu,  pašnoteikšanās tiesības.  
Senātors Dž. Voinovičs cīnījās 
par neakarību atguvuš Austrum-
     eiropas valstu  pievie nošanu  
NATO laikā, kad liela daļa ASV 
polītiķu  tai pretojās un sevišķi 
skaļi pret to protestēja Krievijas 
amatpersonas. 

Senātors Džordžs Voinovičs pagodina latviešus Klīvlandē

(Turpinājums 5.lpp)
Viesi, no kreisās: Ingrida Bublisa, Dženete Voinoviča, māc. 
Pauls Barbins,  māc. Laura Barbina, māc. Sarma Eglīte, Zanda 
Bauere
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Blaktis

Tālivaldis Dangavs

Pirms ASV prezidents Džordžs 
Bušs 2001. gadā devās uz konfe-
renci Briselē, Dž. Voinovičs bija 
viens no sešiem senātoriem, kuŗi 
parakstīja vēs tuli ar ieteikumu 
iekļaut Baltijas valstis nākamajā 
NATO paplaši nāšanas kārtā. 
Senātors Dž. Voi novičs bija acu-
liecinieks svinī gajā ceremonijā 
2002. gada 21. no  vembrī Prāgā, 
kad NATO uzņē ma septiņas jau-
nas valstis: Bulgā riju, Rumaniju, 
Slovākiju, Slovē  niju, Igauniju, 
Latviju un Lietuvu  Latvijas 
valdība, atzīstot viņa no  pelnus, 
piešķīra viņam augstā kās pakāpes 
Triju zvaigž ņu ordeni.

Senātors, svārku atlokam pie-
spraudis ordeņa mazo nozīmi, 
sava runā pārstaigāja atmiņu 
tekas, pateicās par sadarbību un 
ilggadējo draudzību Mārim 
Man     teniekam, Klīvlandes lat -
viešu biedrības priekšniekiem 
Erikam Ieviņam, Silvijai Ruten-
bergai un savam kādreizējam 
kaimiņam Kalvim Kampem, kas 

tagad uzņēmies biedrības vadību.  
Nav nekādu šaubu, ka senātors 
NATO paplašināšanu uzskata 
par savu vislielāko sasniegumu, 
un 2002. gada 21. novembri, kad 
pasludināja septi ņu jaunu valstu 
uzņemšanu NATO, par vienu no 
labākajām sava mūža dienām.  
Pievienojoties NATO, Latvija 
līdz ar citām bijušajām PSRS 
republikām ieguva ietiekmīgus 
un uzticamus sabiedrotos, un 
senātors piebilda, ka līdz ar to  
arī ASV ir ieguva labus  sabiedro-
tos.  Viņš minēja vairākus pie-
mērus – latviešus cīnītājus Irakā 
un Afgānistāna, kā arī Latvijas 
un Igaunijas sadarbību ar ASV 
Nacionālo gvardi: amerikāņi  
trenējas Igau nijā, kamēr latviešu 
virsnieks vada  vienību Mičigenā. 
Otrs sva rīgs solis valstu sav-
starpējās attiecībās bija iebrauk-
šanas vīzu atcelšana, ko arī 
veicinājis Dž. Voinovičs.  Viņam 
šogad polītis ko arēnu atstājot, 
baltieši zaudēs savu stipro aizstāvi 
ASV Kongre sā. 

 Latvijas valdības piešķirto 

Triju zvaigžņu ordeni senātors 
uzskata par sevišķu pagodinā-
jumu un vēlas pagodināt arī 
Klīvlandes latviešus, uzticēdams 
Klīvlandes latviešu biedrībai to 
uzglabāt latviešu telpās.  Līdz ar 
lielformāta ordeni viņš nodeva 
biedrības priekšnieka vietniekam 
Francim Baueram arī oficiālo 
goda rakstu, paskaidrojumu grā-
matu par ordeņiem  un NATO 
paplašināšanas ceremonijas da -
līb nieku Prāgā fotografiju. F. 
Bauers pateikdamies teica, ka  
Latvijas trīs zvaigžņu simboliskā 
nozīme – tiekšanās uz augšu  – ir 
bijis un paliek  moto latviešu tau-
tas centieniem.

Pēc oficiālās ceremonijas lat-
viešu biedrības saimnieces aici-
nāja pie bagāta kafijas galda. 
Senātors un viņa dzīvesbiedre 
pirms došanās uz nākamo tik-
šanos pakavējās un patērzēja ar 
sarīkojuma dalībniekiem. Par 
senātora viesošanos pie latviešiem 
ziņoja televīzijā un vietējā 
laikrakstā The Plain Dealer.

Maija Grendze

(Turpināts no 4. lpp)

(Turpinājums sekos)

Senātors DžordžsVoinovičs nodod glabāšanai Triju zvaigžņu 
ordeni  Klīvlandes latviešu biedrības priekšnieka vietniekam 
Francim Baueram
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Jau četrus gadus Fricis Geš-
manis nēsāja savu virsseržanta 
dienesta pakāpi tikai papīros – 
apliecībās un karaklausības grā-
matiņā; jau četrus gaŗus gadus 
viņš nebija mīdījis kazarmu un 
parādes laukumu cieto zemi, un 
tāpat apaļus četrus gadus aiz viņa 
nebija sekojusi veselīgu, brašu un 
āzīgu latvju zēnu rota. Pēdējā 
reize bija tā, kad viņu iekļāva 
Sarkanajā armijā un izkļāva no 
tās.

Četri gadi.
Citreiz pa šo laiku nav veltīgi 

dzīta bārda, lai ik rītu būtu gatavs 
ierindai: cikreiz nevajadzīgi 
apjozts viduklis, lai cilvēka ļo -
dzīgākā vieta nekļūtu patvarīga; 
cikreiz stenot un sēcot nav spīlēti 
kājās gaŗie zābaki... Bet durvis 
nepavērās un rotas komandieris 
tajās neparādījās, lai sacītu: „Virs-
seržant Gešman, izvediet rotu 
apmācībās!”.

Tas arī nevarēja notikt. Šai laikā 
viņš bija atradies vienmēr aiz 
kādām svešām durvīm, tā ka ir 
meklējot viņu neatrastu, ir 
klaigājot nesakliegtu.

Ik rītu dzīt bārdu, jozt viduci 
un stīvēt zābakus kājās bija 
iekšējs dzinulis, ilggadīgā treniņā 
piesavināts ieradums. Rīkojoties 
ieraduma robežās, viņš redzēja 
arī savu pārvērtību. Dzenot 
bārdu, ka kļūst aizvien sirmāks, 
bet skatoties spogulī, viņa paša 
izskats uzpeldēja atmiņā: kā viņš 
bijis bez bārdas, tad audzējis 
gaŗas ūsas uz leju liektiem gali-
em, tad gluži maziņas zem degu-
na, vienmēr atkarībā no tā, 
kādām varām kalpojis, ar savām 
ūsām izteikdams lojālitāti varas 
nesējam. Tā darīja arī ķeizariskās 
Krievijas augstākie kaŗavīri, 
audzēdami caru bārdas, un 
Vācijas – Viļuma ūsas. Savelkot 
jostu, gandrīz katru reizi vajadzēja 
izdurt jaunu caurumu uz tievu-
ma pusi; stīvējot zābakus, atzīt, 
ka tie jau gluži nevalkājami, 
nodiluši līdz izjukšanai tad, kad 
līdz ar šiem četriem gadiem no 
Gotenhāfenas līdz švābu zemei 
vēl kas sekoja aiz muguras – 

sieva un bērni.
Kaut īsu laiciņu viņš bija 

audzējis līkas ūsas, tomēr viņam 
pietika šīs modes uz mūžu 
mūžiem, un viņš bija darījis, kā 
darījuši jo daudzi: kur tie citi, tur 
es ar. Nu viņš dzīvoja bez 
jebkādām ūsām Eslingenas pilsē-
tiņā starp saviem tautiešiem, 
apgādāts kā tajos laikos, kad 
nēsāja savu dienesta pakāpi, tikai 
ar to starpību, ka nebija vairs 
rotas, ne vidus jostas, ne gaŗo 
zābaku, ne bārdas naža, nedz arī 
kāda, kam paklausīt.

Sastapdams savus bijušos 
priekš  niekus, viņš gan pieņēma 
stāju, bet tie viņam draudzīgi 
sniedza roku un vēl draudzīgāk 
noprasīja: „Nu kā klājas, Geš-
man?”

„Esmu kā maksts bez zobena,” 
viņš pliekani atbildēja, „kā bruņu 
cepure bez zaldāta galvas.”

„Tā jau ir, draugs. Nevienam 
neesam vajadzīgi.”

Redzot savus priekšniekus tik 
slābanus, nabaga virsseržantam 
saplaka dūša. Varbūt šis biķeris 
viņam ietu secen, ja būtu bijis 
kāds darbs. Bet nelaime viņu 
ievirzīja noorganizētā nometnē, 
kur visas vietas jau aizņēmuši 
citi. Pat iekšējās policijas darbā 
viņš nebija vajadzīgs, kaut gan 
tur sevišķi noderētu. Un tā 
iznāca, ka lielākie darbi, kamēr 
viņš te ieradās, bija ievākšanās 
blokēkā, dzīvokļa iekārtošana un 
kādas blakts nospiešana, ko 
pamanīja uz sienas, pirmoreiz 
ieiedams norādītājās telpās.

Blakti viņš tūdaļ aizmirsa, jo 
viņam neienāca prātā, ka ar šo 
slaku vēl iznāks darīšanas.

Kamēr Gešmanis iedzīvojās 
jaunajos apstākļos, tikmēr blak-
tis kala plānus pagrīdē. No sēklas, 
ko švābi bija ielaiduši aiz at  rie-
bības, ka ārzemnieku dēļ jāatstāj 
dzīvokli, radās daudz mazu blak-
tīšu, kas ātri pieauga. Ja sākumā 
bija tikai dažas blakšu ģimenes, 
kas ieņēma pavisam šauras 
viensētas, tad nu tagad radās 
veseli blakšu sovchozi. Tās vairs 
neapmierinājās ar naglas cauru-

mu sienā, nebija vairs pieticīgas 
ar kādu stūrīti aiz vācu daiļ-
krāsotāju bildes, bet tām radās 
ekspansijas tieksmes. Nakts mel-
numā tās nu sāka meklēt jaunu 
dzīves telpu, gan pāriedamas no 
vienas istabas otrā, gan no 
dzīvokļa dzīvoklī, tā iekarodamas 
visu blokēku. Aiz tapešu 
plīsumiem, ik šķirbā un stūrī, 
kur sienas apmetums bija iedru-
pis, atsegdams koku, ik gultas 
kaktā, aiz dēļiem, starp matraci 
un atsperēm, visur, kur atiris, 
ieplīsis, pašķīries, sadrupis vai 
izbirzis, blaktis nodibināja savas  
tautas republikas, skaitā tuvu pie 
divdesmit. Un šis uzvaras gājiens 
bija noticis 28 vai 29 naktīs. Savus 
panākumus tās svinīgi atzīmēja, 
taisīdamas gaŗus gājienus gar 
sienām, apstādamās vienīgi pie 
Gešamaņa nospiestās blakts trai-
pa kā pie ievērojama līķa 
mauzolejā. Neviens tās 
netraucēja, un kas gan arī tām 
varētu liegt rīkot parādes? Cilvēki 
gulēja, blaktis strādāja. Cilvēkos 
nebija ne kareivīgu domu, ne 
vienības, lai paceltu īkšķus pret 
tām, toties visu caurumu blaktis 
bija apvienojušās, lai pildītu 
kuņģus ar sarkanu sulu, ar 
gulētāju asinīm. Tām vairs arī 
nevajadzēja slēpties pagrīdē, jo 
visas kopā nu sajutās viens milzu 
nezvērs, viena partija un viena 
sirds.

Patiešām, tā bija liela cūcība, 
liela dižošanās no blakšu puses, 
kas aizmirsās sava vairuma 
spēka, kā zobodamās par cilvēka 
varu, tā īkšķu spēku, sveces 
liesmu, blakšu pulveri, pat 
Nirnbergas procesu, kur nezvērus 
tiesāja.

Pirmās dīvainās nespēka 
pazīmes parādījās pie Gešmaņa 
puikām. Tie kļuva bāli un liesi, 
zaudēja ēstgribu. Vecāki vispirms 
sāka sodīties par kalorijām, tad 
par zaļbarības trūkumu. Pēc tam 
apvainoja švābijas klimatu. Bet tā 
kā kalorijām, zaļbarības 
trūkumam un klimatam nekā 
nevarēja padarīt, tad beigu beigās 
cietēji vecāki izgāza apvienotas 
dusmas pār nometnes komitejas 
vīru galvām.

Puiku panīkšanas īstos cēloņus 

drīz izdibināja virsseržanta sieva. 
Klādama gultas palagus, viņa 
ieraudzīja sarkanus plankumus 
kā asinis sniegā. Viņa pacilāja 
spilvenus un ķīpiņas un ieraudzīja 
gultu šķirbās blaktis. Kaut cik 
viņa tās apspieda, darīdama to, tā 
garām ejot, tāpat kā garām ejot 
pateica vīram, kas mēdza sēdēt 
pie loga, pīpēt un skatīties ārā – 
uz ielu, gaisā vai uz kalniem: „Tu 
tik sēdi un sēdi. Būtu labāk 
patīrījis blaktis. Man jādara viss: 
jāvāra ēst, jāiet pēc produktiem, 
jāapkopj puikas... Vai tad vēl būs 
jāspiež arī blaktis?”

Gešmanis saniknots pietrūkās 
no sēdekļa. Tas bija kaut kas tāds, 
kā kad jaunkareivis viņam būtu 
uzsaucis: „Apkārt griezties – marš!”

Viņš pat lāga nesadzirdēja 
sievas runā vārdu „blaktis”, sa -
klausīja tikai pārmetuma noska-
ņu viņas balsī, apvainojumu, ka 
viņš būtu sliņķis, liekēdis... Saī-
dzis viņš aizcirta istabas durvis 
aiz sevis, izskrēja uz ielu un 
aizdrāzās uz Nekaras malu, kur 
pa vientuļo aleju devās arvien 
tālāk.

Viņš pukojās uz visu pasauli, 
kas viņam šķita ar kājām gaisā: 
sieva kāpa vīram uz galvas, 
vienkāršs kareivis sēdēja komi -
tejā, uzdrīkstēdamies pat ģene-
rāļus norīkot meža darbos, pui-
kas nesa mājās divniekus, bet 
runāja pretim kā piecniekus 
dabūjuši... Viras pulveri vairs 
neviens nepirka, bet kramiņi 
maksāja veselu piecnieku. Smē-
ķēšanā vajadzēja ieturēt režīmu 
vai pat badoties. Alus bija sājš kā 
pelašķu tēja, bet par puvušu 
ābolu dziru nekaunējās prasīt 
trīs simtniekus. Tādu dzerot, otrā 
rītā varēja pamosties akls vai 
tizls, vai arī pavisam nepa-
mosties.

Viņu uztrauca pat tas, ka 
vāciešu pašvaldību vēlēšanā 
monarchistu plakāti stāvēja 
blakām komūnistu plakātiem, 
sociāldemokratu – baznīckungu 
utt., utt. Bez jēgas un kārtības.

Tik pretdabiskas un juceklīgas 
lietas kapāja viņa nervus kā krusa 
logus. Viņš dieba pa aleju no 
viena gala uz otru, tad atpakaļ, 
atkal uz priekšu, līdz nogurums 

to iespieda krasta zālē. Bet arī tur 
viņš nepaguva ne nomierināties, 
ne atpūsties: viņu izcēla aitu su -
gas suns, kam sekoja plecīgs švā-
bu policists. Tas nostājās satrauktā 
virsseržanta priekšā kā stabs, 
kam uzlipināti birģermeistara 
rīkojumi, un rādamies nobēra kā 
vienreizvienu likumus, kas aiz-
liedz ārzemniekiem visu, izņemot 
iešanu pa šoseju vai ielu, skatī-
šanos un gaisa elpošanu.

Gešmanis saprata tikai gesperrt, 
kas spurdza no policista mutes 
pēc diviem vārdiem trešajā, un 
viņš kļuva līdzīgs pārkaitētai 
dzelzij. Tas bija vairāk nekā 
cilvēks spēja izturēt, tā bija cil-
vēka stumšana no savvaļas un 
brīvsoļa negribētā ierindā, skapī 
būšana un cilpas mešana ap 
kaklu. Par to varēja kliegt, brēkt 
un eksplodēt, un Gešmanis spie-
da ārā no smadzenēm visus vācu 
vārdus, kas tanīs bija iemaldījušies 
vai apzināti iekalti, lai tad tos 
izšautu vienā spēcīgā lādiņā.

Kad policists beidza penterēt, 
tas redzēja, ka ārzemnieks stāv 
viņa priekšā, rokas iespiedis sā -
nos. Viņi saskatījās, un Geš manis 
plēsa vaļā: „Savā laikā es tevi 
redzēju Gestapo. Jāsaka ame-
rikāņiem, lai tevi ņem ciet. Sap-
rati?”

Švābs kaut ko norūca, tad ātri 
pagriezās un kā aizsvilis devās 
prom. Suns lipsīja pakaļ ļipatu 
ļapatu.

Virsseržants piespiedās pie 
koka, kamēr uztraukums pārgāja. 
Tad pārlaida rokas gurniem, kas 
vēl negribēja rimt, lai apturētu 
UNRRAs pakulbikšu drebēšanu, 
un sāka pārdomāt notikušo.

Viņš bija uzvarējis.
Bet vai viņš bija to pelnījis?
Tūkstošiem jaunkareivju, ko 

viņš bija dresējis savām rokām, 
kratīja pret viņu dūres un pel-
dināja viņu lāstu jūrā, jo aiz sīkas 
godkāres, patmīlības vai nesa-
valdības tikpat daudz tūkstošiem 
bija licis gan „mīksto”- vieglo 
arestu, gan „cieto” – stingro are-
stu, gan uzlicis darbus ārpus 
kārtas ik pārdienas. Pie viena 
puspoļa vai puskrieva viņš bija 
pat plaukstu laidis gar ausīm. 
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Šis ir nozīmīgu jubileju gads, 
daudzas organizācijas gatavojas 
dibināšanas atceres svinībām. 
Krišjāņa Barona latviešu skola 
Čikāgā  svinēs 60., Gaŗezers – 
45. gada svētkus. Rudenī paies 
40 gadu, kopš dibināts Latviešu 
fonds. 

Daudzi Laika lasītāji bijuši 
aktīvi Latviešu fonda dalībnieki 
kopš organizācijas dibināšanas 
1970. gadā, sanāksmē ,,Nākotne 
70” pirms Dziesmu svētkiem 
Toronto.  Latviešu fonds tika 
dibināts, kad rietumu latvieši 
savās mītņu zemēs centās 
nezaudēt savu latvisko identitāti. 
Trimdā tautieši bija jau nodi-
binājuši skolas, draudzes, no -
met nes un citas organizācijas. 
Voldemārs Gulēns, viens no 
Latviešu fonda dibinātājiem, 
atceras: ,,Vadoties no pārliecības, 
ka mēs atbalstīsim latviešu 
kultūru līdz sirmam vecumam, 
mums likās loģiski mērķtiecīgi 
sākt krāt kādu mazu naudiņu ik 
mēnesi.”  Tā radās ideja dibināt 
fondu, lai paši sapņotu, domātu, 
strādātu, vadītu, lemtu, īstenotu, 
izvērtētu un papildinātu latvis-
ko kultūru. Radās organizācija, 
kuŗas simbols ir  Austras koks 
un  aicinājums: ,,Dosim, dzīvo-
sim”. Četrdesmit gados, katram 
dalībniekam ziedojot vai aiz-
dodot 1000 dolaru, tā spējusi 
tikai no tīrās peļņas  atbalstīt 
valodas, kultūras un izglītības 
projektus ar piešķīrumiem 1,6 
miljonu dolaru vērtībā. 

Īsam pārskatam: Latviešu 
fonds ir ASV bezpeļņas organi-
zācija, kuŗas neaizska ŗamo 
pamatkapitālu veido aizdevumi 
un ziedojumi. Tā peļņu lieto, 
piešķiŗot līdzekļus nozīmīgiem 
projektiem latviešu apziņas, 
mākslas un izglītības veidošanā, 
izplatīšanā un nodošanā nāka-
ma jām paaudzēm. Latviešu 
fonda dalībnieks aizdod vai 
ziedo fondam $10 mēnesī, līdz 
sasniedz $1000. Aizdevums var 
tikt pārvērsts ziedojumā. ASV 
dzīvojošie ziedotāji ziedojumu 
var atskaitīt no ienākumu sum-
mas, par kuŗu jāmaksā nodokļi. 
Katram dalībniekam ir viena 
balss. Dalībnieki neklātienes 
balsojumā izvēlas pri0ritātes 
fonda piešķīrumiem. Viņi arī 
ievēlē fonda padomi. Padome 
strādā, lai īstenotu dalībnieku 
ieceres. Tā izvērtē pieteikumus 
un tos, kuŗi vislabāk atbilst 
fonda mērķiem, nodod dalīb-
nieku balsošanai. Padome arī 
seko, vai atbalstītie projekti tiek 
īstenoti, tādējādi nodrošinot, ka 
līdzekļi tiek mērķtiecīgi izman-
toti.

Latviešu fonda dibinātāji ir 
pazīstamas trimdas personības. 
Pirmo sēžu dati liecina, ka tajās 
piedalījās septiņpadsmit aktīvi 
darbinieki. Priekšsēdis Valdis 
Muižnieks bija ideju un darbī-
bas iniciātors ne tikai šai orga-
nizācijai vien. Priekšsēža viet-
nieka amatu uzņēmās Voldemārs 
Gulēns, kas vēl arvien aktīvi 
darbojas šajā organizācijā un ir 
iecerējis nākamos gados apko-
pot Latviešu fonda vēsturi. 

Latviešu fonds jau 40 gadu 
dod un dzīvo

Vicepriekšsēža amatu dalīja 
Brunis Rubess un Jānis Klīdzējs. 
Sekretāra darbu veica Verners 
Rūtenbergs, kasieŗa – Ģirts 
Kaugars. Imants Freibergs, Jānis 
Peniķis un Laimonis Streips bija 
valdes locekļi. Revīzijas komisi-
ju vadīja Guntis Liepiņš, kam 
talkā nāca Laimonis Spožais, 
Olģerts Pavlovskis, Ivars Gaide 
un Arturs Grava. Artūrs Neparts 
bija statūtu komisijas priekšsē-
dis, nominācijas komisijas 
priekšsēdis – Andrejs Olte, juri-
diskais konsultants – Tālivaldis 
Cepurītis. 

Fonda dibinātāju mērķis bija 
sasniegt miljonu dolaru kapitā-
lu. Latviešu fonds guva atsaucī-
bu daudzās valstīs, kur atradās 
trimdas kopienas. Patlaban 
dalībnieku skaits pārsniedz tūk-
stoti, un kapitāla vērtība ir 
apmēram $700 000. Tātad mēr-
ķis – miljonu dolaru kapitāls vēl 
arvien nav sasniegts.

Fonda dalībnieki, ieguldot 
savu naudu, paši nosaka, cik 

ras grupas ,,Akacis” ieskaņoju-
mi, kā arī Eiropas vasaras skolas 
ir tikai daži projekti, kuŗus 
atbalstīja Latviešu fonds. Šie 
projekti daudziem trimdinie-
kiem palikuši neaizmirstamā 
atmiņā un bagātināja dzīvi, 
padarot latviešu kultūru dina-
misku.    

Pirms 20 gadiem Latvija atgu-
va neatkarību. Līdz ar to trim-
das latviešu sabiedrībā, kā arī 
Latviešu fondā notika lielas 
pārmaiņas. Ja agrāk trimdas 
kopiena atradās savā latviskā 
kultūrtelpā, tad tagad šī telpa ir 
paplašinājusies. Tā tagad ietveŗ 

Pēdējos gados visplašāk pazīs-
tamie Latviešu fonda atbalstītie  
projekti bijuši: postfolkloras 
grupas ,,Iļģi” tvarts, Čikāgas 
bērnudārza ,,Stariņš” darbība, 
tīmekļa portāla ,,DP albums” 
izveide, vairāki Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeja izdevumi un 
sarīkojumi.  Fonda mājaslapas 
www.latviesufonds.info saitē 
,,Atbalstītie projekti” ir pārskats 
par pabalsta piešķīrumiem gadu 
secībā. Saraksts liecina, ka veik-
tie darbi ir bijuši daudzi un 
dažādi. Četrdesmit darbības 
gados Latviešu fonds pabalstos 
piešķīris vairāk nekā 1,6 miljo-

dalībniekam ir tiesības izteik-
ties un virzīt fonda darbību. Ik 
gadu piedaloties balsošanas 
procesā, dalībnieki paši noteic, 
kādām vajadzībām līdzekļi pie-
šķiŗami, un kādi būs nākamā 
gada izvirzītie mērķi. Fonda 
dalībnieki aicināti pievērsties 
un iedziļināties kultūras dzīves 
prasībās. Fonds pulcina un aici-
na piedalīties latviešus no visas 
pasaules – studentus un pensio-
nārus, ģimenes, individus, kā 
arī organizācijas. Līdzdalība 
fondā nenozīmē aktīvu darbo-
šanos ikdienā. Piemēram, kāds 
dalībnieks reiz izteicās: ,,Es varu 
visu gadu būt pasīvs, bet, kad 
pienāk balsošanas laiks, es varu 
reaģēt ar saprātu un interesi, 
pārdomāti balsojot. Reizi gadā 
pārliecinos, ka esmu daļa no 
kaut kā, kas kļūs par labu darbu 
manas tautas interesēs.” 

Latviešu fonda dalībnieki 
šoruden no 24. līdz 26. septem-
brim pulcēsies gadskārtējā piln-
sapulcē Gaŗezerā. Gaidām iero-
damies arī jaunus dalībniekus, 
kuŗi gribētu iepazīties ar fonda 
darbības procesiem. Šīs pilnsa-
pulces, kas notiek dažādos lat-
viešu centros, pēdējo četrdesmit 
gadu gaitā ir kļuvušas par jauku 
un gaidītu tradiciju. Šajās 
sanāksmēs, kuru nosaukums ir  
,,Nedēļas nogale nākotnei” 
(NNN), rīkotāji aicina piedalī-
ties visus, kuŗus interesē latvie-
šu kultūras saglabāšana un 
jaunrade. NNN sanāksmēs ne 
tikai paziņo balsošanas rezultā-
tus par projektu piešķīrumiem 
un iepazīstina ar jauniem pado-
mes locekļiem, bet tajās ieplā-
nota arī bagātīga kultūras prog-
ramma. Ir rīkotas mākslas izstā-
des, teātŗa izrādes, koncerti, 
priekšlasījumi, bijuši citi sarī-
kojumi.  

Aicinām ikvienu, kuŗam šāda 
veida atbalsts latviešu kultūrai 
šķiet pievilcīgs, piedalīties un 
iesaistīties organizācijas darbā. 
Der atcerēties Voldemāra 
Gulēna teikto par pieredzējušās 
paaudzes centieniem radīt un 
saglabāt latvisku vidi, kuŗā varē-
ja uzaugt nākamās paaudzes. 
Pēc četrdesmit veiksmīgiem 
darbības gadiem Latviešu fonda 
padomes vārdā aicinām pievie-
noties šai organizācijai, lai kopī-
gi darbotos nākamos četrdesmit 
gadus!

Par Nedēļas nogali nākotnei 
un Latviešu fonda 40 gadu jubi-
leju un pilnsapulci Gaŗezerā 
24., 25. un 26. septembri būs vēl 
papildus informācija.  Tie, kuŗi 
vēlētos tūlīt iesaistīties Latviešu 
fondā, var atrast iestāšanās 
anketu fonda mājaslapā: www.
latviesufonds.info; var arī sazi-
nāties ar dalībnieku pārzini un 
kasieri Tiju Kārkli (195 5th St. 
E, Apt. 2801, St. Paul, MN 
55101), e-pasts: fkasieris@
gmail.com

 Aicinām ikvienu kļūt par 
Latviešu fonda dalībnieku, 
nākamos četrdesmit gadus 
ieskandinot. 

Tija Kārkle 
Kristīna Sīmane-Laimiņa

daudz un kādus projektus 
financiāli atbalstīt. Šie projekti, 
kas iedalīti lielo, vidusmēra un 
mazo projektu katēgorijās, ievē-
rojot to apjomu, varbūt bez šī 
atbalsta netiktu sākti un pabeig-
ti. Kādā no fonda pirmajiem 
reklāmas materiāliem vēstīts: 
,,Fonds kalpo visas latviešu 
sabiedrības vajadzībām.” Pirmie 
projekti, kas saņēma fonda 
atbalstu 1973. gadā, bija valod-
niecības  publikācijas, to autori 
– prof. Dr. Velta Rūķe-Draviņa, 
Baiba Vītoliņa, prof. Dr. Trevors 
Fennels, Līga Streipa un 
Benjamiņš Jēgers. Žurnāls bēr-
niem ,,Mazputniņš”, 2x2 un 3x3 
nometnes, tautasdeju kopas 
,,Saules josta” viesizrādes, grā-
matas ,,Latvia” izdošana, folklo-

Latvijā dzīvojošos latviešus, 
diasporas latviešus, kuŗi vēl jop-
rojām dzīvo savās mītņu zemēs, 
kā arī nesen no Latvijas izceļo-
jušos tautiešus. Tas nozīmē, ka 
latviskās identitātes saglabāšana 
arī šodien ir svarīga.  

Aizritējušā gadsimta 90. gados 
Latviešu fonds saņēma daudz 
projektu pieteikumu no Latvijas. 
Fonds kalpo visas latviešu 
sabiedrības vajadzībām, tāpēc 
bija nepieciešamas vadlīnijas, 
lai nepārslogotu dalībniekus un 
lai pēc iespējas mērķtiecīgi 
rīkotos ar ieguldītā kapitāla 
augļiem. Patlaban fonda dalīb-
nieki nolēmuši galvenokārt 
atbalstīt  projektus ar vēsturisku 
vai mūsdienīgu nozīmi latviešu 
diasporas dzīvē.  

nu dolaru, atspoguļojot latvis-
kās aktīvitātes globālā mērogā.

Atskatoties pagātnē, varam 
aizsapņoties par dzirdēto, redzē-
to, lasīto, kas paveikts ar Latviešu 
fonda palīdzību. Taču četrdes-
mit gadu, kā to liecina citu 
organizāciju vēsture, ir tikai 
sākums. Fondam tagad jādomā 
par nākamajiem četrdesmit 
gadiem, par jaunām latviešu 
kopienām un paaudzēm, kas 
iesaistītos fonda darbā. Da -
lībnieku sastāvam būtu jāatspo-
guļo mūsdienu latviešu sabied-
rības daudzveidība, lai varētu 
turpināt latviskās apziņas sagla-
bāšanu un latviešu kultūras 
attīstību. 

Latviešu fonds ir demokratis-
ka organizācija. Katram fonda 

Latviešu fonda padome, no kreisās: Alfs Bērztīss, Tija Kārkle,  Kristīne Bērziņa, Aija Mazsīle-
Lagzdiņa, Valdis Bērziņš, Ints Dzelzgalvis, Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russian Diplomat Sees Recognition of Soviet 
Occupation of Baltic States as ‘Inevitable,’ Ethnic Russian Activist 

in Estonia Complains

 Vienna, April 22 – Vyacheslav 
Tuchnin, the minister counselor 
at the Russian Embassy in 
Tallinn, has told local ethnic 
Russians that “the recognition by 
Russia of the occupation of 
Estonia by the Soviet Union is 
inevitable” and that they should 
“not interfere with this process,” 
a Russian activist in Estonia has 
complained to a sympathetic 
Russian news agency.

 Even if this report is nothing 
more than the settling of scores 
between Russian “compatriots” 
in that Baltic country and a 
Russian diplomat with whom 
they have been working, it is 
indicative of the tensions between 

the two and a measure of the 
increasing problems Moscow 
now has in exploiting ethnic 
Russians abroad.

 And given that the Duma is 
now considering a change in the 
definition of “compatriots” that 
has been proposed by the Russian 
foreign ministry, such tensions 
and complaints are likely to 
increase, with each side con-
cerned not only with advancing 
its own immediate interests but 
also with reaching out to a broad-
er audience within the Russian 
Federation.

 Today, Regnum.ru, whose 
chief editor Modest Kolerov has 
often criticized the Baltic coun-
tries, reports that a local Russian 
activist, Maksim Reva, has said 
that “the Embassy of the Russian 
Federation in Estonia is prepar-
ing the political climate for rec-
ognition by Russia of ‘the occu-
pation’ of Estonia by the Soviet 

Union” (www.regnum.ru/
news/1276352.html).

 According to Reva, who is 
described by Regnum.ru as “one 
of the leaders of the Estonian 
anti-fascist organization ‘Night 
Patrol,’” Tuchnin has told local 
Russians that “recognition by 
Russia of the occupation by the 
Soviet Union is inevitable and 
that [they,] Russian compatriots 
living in Estonia must come to 
terms with this and not interfere 
with the process.”

 And Reva adds that “Tuchnin 
loves to talk about how healthy a 
thing it would be if the veterans 
who defeated fascism would 
make friends with the former SS 
soldiers and together lay flowers 
at the same monuments,” a view 
that the ethnic Russian activist 
says reflects “open collaboration-
ism” by the Russian diplomat.

 Indeed, “when talking with 
Tuchnin,” Reva says, “one gets 

the feeling that he is not in a 
Russian embassy but at a propa-
gandist lecture in the Occupation 
Museum.” And that is all the 
more troubling, the activist con-
tinues, because “the activity of 
the minister counselor of Russia 
is not his personal position but 
bears a systemic character.”

 Reva adds that the embassy 
has done little to help local eth-
nic Russians get ready to cele-
brate the 65th anniversary of 
Victory Day, despite what he says 
are plans that his group and oth-
ers have put forward. Tuchnin 
and his colleagues are doing what 
the “Estonian nationalists want,” 
he says. They “hope that Russians 
of Estonia will forget Victory 
Day altogether.

 The ethnic activist also blamed 
Tuchnin for recent splits in the 
Russian compatriots movement 
in Estonia, splits that many have 
blamed on provocateurs. No one 

thought that the Estonians would 
not try to do that, he added, but 
it is hard to fathom that a Russian 
diplomat would be involved.

 One possible explanation for 
the appearance of this story is to 
force the Russian Embassy in 
Tallinn and the Russian Foreign 
Ministry in Moscow to issue a 
denial, something that people 
like Reva will then invoke as evi-
dence that the Russian powers 
that be have no plans to recog-
nize the occupation of the Baltic 
states.

 But even if such statements are 
forthcoming, Reva’s recounting 
of what Tuchnin supposedly has 
said suggests that at least some in 
the Russian Foreign Ministry 
have concluded that continuing 
denial of what Stalin did as a 
result of the Molotov-Ribbentrop 
Treaty with Hitler is no longer 
politically sustainable, however 
much some like Reva want it to be.

Vecākā latviešu studentu kor-
porācija Lettonia šogad atskatās 
uz 140 darbības gadiem. Dibināta 
Tērbatā 1870. gada 19. februārī, 
korporācija atkal aktīvi darbojas, 
un tās vadība atrodas Latvijā 
kopš 1989. gada. Pa ilgajiem 
okupācijas gadiem, kad kor-
porācijas Latvijā bija aizliegtas, 
Lettonia pastāvēja un turpināja 
darboties trimdā, tās vadībai 
atrodoties Eslingenā, Vācijā, Ņu -
jorkā, Čikāgā, Vašingtonā, D.C. 
un citās Amerikas pilsētās. Sa -
vienotajās Valstīs, Austrālijā un 
citur joprojām pastāv Let tonias 
kopas vai filistru biedrības no -
daļas.

Lettonias 140 gadu jubilejas 
svinības Rīgā notika februārī. 
Bet, korporacijas aktīvā kopā 
Vašingtonā, D.C. 12. un 13. mar-
tā jubileju atzīmēja ar plašiem 
svētkiem ASV galvaspilsētā. Tur 
pulcējās 62 Lettoņi un viņu 
ģimenes no 15 ASV pavalstīm 
un pieci korporācijas amatvīri 
no Rīgas.

Lettoniu 140 gadu jubilejā ap -
svei  ca Latvijas vēstnieks Vašing-
tonā Andrejs Pildegovičs, kuŗš ar 

kundzi Elēnu, prāvesti Anitu 
Vārsbergu Pāži un viņas vīru 
Andri bija svētku goda viesi. 
Korporāciju apsveica arī vairāku 
citu korporāciju biedri, to vidū 
Va  šingtonas konventa seniors 
Jānis Grāmatiņš un Talavijas 
pārstāvis Kaspars Videnieks. 
Apsveikumus no Vašingtonas 
D.C. Studenšu korporāciju kopas 
sniedza Varavīksnes filistre Lolita 
Silva, no Daugavietes filistre Da -
ce Baumane Grāmatiņa, no 
Dzint  ras filistre Marisa Zālmane. 
Sveicienus jubilejā izteica arī 
Livonias filistrs Ilmārs Dambergs 
un Lettonias filistru biedrības bij. 
priekšnieks filistrs Pēteris Loč-
melis. Svētku akts noslēdzās ar 
tradicionālo studentu himnu 
„Gaudeamus”.

Svētku aktam sekoja Lettonias 
tradicionālais vakars, to vadīja 
Lettonias filistrs Dzintars Bērziņš. 
Lettonias oriģinālajās sarkan-
balt-zelta krāsās pie vadības 
galda bija arī Lettonias seniors 
fil! Armands Tomelis un filistru 
biedrības bij. priekšsēdis fil! 
Pēteris Ločmelis. Fil. Bērziņš 
norādīja uz Ata Kronvalda dibi-

nāto literāro jeb rakstniecības 
vakaru nozīmīgo vietu Lettonias 
dzīvē, šie vakari kā atsevišķs ie -
stādījums turpina pastāvēt kor-
porācijas darbībā līdz šai dienai. 
Svētku literārā vakara referents 
bija vēsturnieks un dip lomāts, 
Lettonias filistrs Dr. Gints Apals. 
Dr. Apals darbojies vairākos at -
bildīgos amatos gan Latvijas ār -
lietu dienestā gan arī Eiropas 
Savienībā Briselē un patlaban 
vada divpusējo attiecību nodaļu 
Ārlietu ministrijā Rīgā. Gints 
Apals sniedza izsmelošu vērtē-
jumu par Lettonias sākotnējām 
vērtībām un tās vietu latviešu 
tautas gaitā šodien un nākotnē. 
Svētku literārais vakars beidzās, 
klātesošiem nodziedot “Šie kauli, 
šī miesa” un pakavējoties pie 
šampanieša glāzes. 

Svinības Vašingtonā noslēdzās 
ar greznu balli Geitersburgas 
Marriott Vašingtonian viesnīcā 
Merilandē. Ballē un vakariņās 
pie apaļiem galdiem piedalījās 
turpat 200 lettoņi un viņu viesi. 
Balli kuplināja Lettonias filistra 
Ērika Raistera un viņa kundzes 
Ineses vadītā polonēze un Let-
tonias filistra Ērika Kīna orķestris 
“Adam Zahl.” 

Dzintars Bērziņš

Kopbilde no 62 Lettoniem un viņu viesiem svētku konventā

Vašingtonas DC kopas prezidijs - no kr.  filistri Aldis Lapiņš, 
Egons Pļavnieks, Aivars Osvalds

Lettonias seniors Armands Tomelis no Rīgas uzrunā svētku 
konventu. Pie galda no kr filistri Aldis Lapiņš, Egons Pļavnieks, 
Aivars Osvalds

Sarunās Vašingtonas DC kopas seniors filistrs Egons Plavnieks 
saruna ar filistru Dzintaru Berzinu no Floridas, Svētku Literārā 
vakara rīkotāju un filistru Jāni Vītolu no Vašingtonas DC. 

Foto:
Pēteris Alunāns un Āris Kalniņš

Lettoniai 140
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Operas mīļotājiem Losandže-
losā bija neticama  laime 11. ap -
rī  lī koncertā Santamonikas 
kolledžas izrāžu centrā (Perfor-
ming Arts Center) dzirdēt dzie-
dam Aleku Šrāderu (Alek 
Shrader) – jaunu latviešu izcel-
smes ternoru, kam mūzikas kri-
tiķi paredz spožu nākotni. Kon-
certā viņš dziedāja Ferenca Lista 
dziesmas ar Frīdricha Šillera tek-
stu no ,,Vilhelma Tella”  (,,Der 
Fischerknabe”, ,,Der Hirt”, ,,Der 
Alpenjäger”), kā arī virkni britu 
salu tautasdziesmu. 

Pirms koncerta Losandželosas 
piepilsētas Venises laikrakstā bija 
lasāms: ,,Klausoties Aleku Šrā de-
 ru dziedam Ferenca Lista dzies  -
mas un britu tautasdziesmas, 
ikvienam būs reta privilēģija 
redzēt  un dzirdēt jaunu super-
zvaigzni savas karjēras sākumā.”  

Jūsmīgas pielūdzēju piezīmes 
par dziedoņa priekšnesumu 
atrodamas  Facebook.  Aleks pats 
ierakstījis, ka labprāt atkal kāptu 
uz plašās skatuves (Broad Stage)  
Santamonikas kolledžā.  Turpat 
arī uzzinām, ka viņam  vislabāk  
patīk  dziedāt Džoakīno Rosīni 
operās, tuvākie cilvēki bez šau-
bām ir māte un tēvs, no dzīv-
niekiem visvairāk patīk tīģeri; 
noprotams, ka viņa dzīvesvieta 
visbiežāk ir  viesnīca, uzticamākais 
pavadonis – čemodāns. Šķiet, 
viņš ir gan šur, gan tur, gluži kā 
Figaro, jo kļuvis par pieprasītu 
solistu. 

Paviesojies Losandželosā, dzie-
donis tūlīt devās uz  Mincheni, 
lai piedalītos Bavārijas valsts 
operas Hansa Neifela (Neuenfel) 
jaunajā uzvedumā – Johanna 
Simona Meiera ,,Mēdeja Korintā”, 
kuŗā dziedonim ir Egeja loma. 

Alekam Šrāderam bija tikai 25 
gadi, kad, būdams viens no Ņu -
jorkas Mētropolītēna operas Na -
cionālās padomes rīkotā kon-
kursa 11 finālistiem,  2007. gada 
1. aprīlī dziedāja uz slavenās ope-
ras skatuves. Gadskārtējā kon-
kursā  piedalījās 1800 jaunu 
talantīgu solistu, izvēlēti atlases 
sacensībās ASV un Kanadas 45 
distriktos un 15 apgabalos. Seši 
uzvarētāji saņēma 15 000 dolaru 
prēmiju. Aleks Šrāders to godam 
nopelnīja sīvā konkurencē. Tele-
vīzijā jau vairākkārt rādīta reži-
sores Sūzanas Fremkes (Susan 
Froemke) dokmentārfilma Audi-

Dzimis, lai dziedātu un palīdzētu iepazīt operas 
brīnumaino pasauli
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tions par Mētropolitēna operas 
Nacionālās padomes rīkoto kon-
kursu, un tajā redzams ne viens 
vien drāmatisks, sprieguma pilns 
brīdis. Dziedātājiem jābūt tikpat 
trenētiem, izturīgiem, labi saga-
tavotiem kā sportistiem, stingri 
jāievēro noteikts režīms. Jebkuŗas 
sacensības vienlaikus ir gan svēt-
ki, gan eksāmens, nervu pārbau-
de, viens otrs solists atzīstas, ka 
nereti jūtas kails, jo jādzied bez 
instrumenta pavadījuma. Kon-
kur  sa dalībniekiem ar visu ķer-
meni un seju, ne tikai balsi, 
jāpārliecina tiesneši, ka spēj kon-
centrēties, ir vienots ar mūziku 
un tekstu. Labs solists nekādā 
ziņā nedrīkst būt gaŗlaicīgs, 
viņam jācenšas klausītājus pār-
steigt.  Alekam tas izdevās jau 
pašā sākuma, dziedot  āriju 
Cuesta o Quella  no Dž. Verdi 
operas ,,Rigoleto” .

Pēc konkursa daudzos izdevu-
mos bija lasāmas atsauksmes, 
kuŗās pelnīti cildināta Aleksandra 
balss – tā ir skaidra un labi kon-
trolēta, plaša un stipra. Protams, 
liels plūs ir viņa pievilcīgā film-
aktieŗa seja un augums.  

Dievišķo balsi Aleks, šķiet, 
mantojis no saviem vecākiem –  
Aijas Jirgensones un Džeimsa 

Šrādera (James Shrader), kuŗi arī 
bija dziedātāji un vēlāk vokālie 
paidagogi. Aleks dzimis Klīv-
landē, Ohaijo pavalstī, un vecāki 
viņam deva Slokā dzimušā vec-
vectēva Aleksandra vārdu, to 
saīsinot. Mācoties vidusskolā 
Alvas pilsētā Oklahamas pavalstī,  
Aleks par dziedātāja karjēru 
nedomāja. Viņam paticis klausī-
ties operu ārijas, bet viņš nodibi-
nājis džeza grupu, kuŗā pats 
dziedāja un arī komponēja dzies-
mas. Aleks iestājās Oklohamas  
universitātē, kur viņa pirmā balss 
skolotāja bija māte Aija, mācības  
turpināja vokālistu nodaļā Ober-
lina konservātorijā Klīvlandē pie 
paidagogiem Richarda Millera 
un Salvatores Šampanjes, kā arī 
vokālās paidagoģes, profesores 
Merilinas Hornas meistarklasē. 
Oberlinas  operteātrī viņš tēlojis 
Toniju Leonarda Bernsteina 
dzies     muspēlē ,,Vestsaidas stāsts”,  
Gaetano  Doniceti operā,,Mīlas 
dzēriens (Nemorino), Frensisa 
Pulenka operā ,,Karmelītu dialo-
gi” (Ševaljē), Oto Nikolaji operā 
,,Jautrās vindzorietes” (Fentons). 

Aleka profesionālā debija uz 
operas skatuves notika Sentluisas 
operā  Misūri pavalstī Almavivas 
lomā Dž.  Rosīni operā ,,Seviļas 

bārddzinis”, turpat viņš dziedāja 
arī V. A. Mocarta operā ,,Karalis 
gans” (Alesandro) un Visentes 
Martina i Solera operā ,,Neparasts 
gadījums jeb skaistums un godī-
gums”  (Džovani).

Sanfrancisko operā 2007. gadā 
Alekam piedāvāja Ramiro lomu 
Dž. Rosīni  operā ,,Pelnrušķīte”, 
2008./09. gada sezonā viņam 
pie  šķīra Adlera stipendiju un 
laimējās dabūt Nemorino lomu 
G. Doniceti operā ,,Mīlas dzē-
riens”.  2009./2010.  gada sezonā 
Aleks jau paspējis dziedāt Fran-
cijā, Bordo, V. A. Mocarta operā 
,,Burvju flauta”, tēlojot Tamino, 
un Bavārijas valsts operā Min-
chenē atkal grāfu Almavivu Dž. 
Rosīni ,,Seviļas bārddzinī”.  Ale-
kam bijusi iespēja dziedāt  Gotha-
ma kameroperā  Ņujorkā 
(Gotham Chamber Opera) Dž. 
Rosīni operā  ,,Bruskino kungs 
jeb gadījuma dēls” (Florvils),  
Aleks paspējis iejusties lomās, 
par kādām sapņo ikviens tenors: 
Sanfrancisko operteātrī  – E. V.  
Korngolda operā ,,Mirusī pilsēta” 
(Viktorins) , V. A. Mocarta ,,Ido-
menejs, Krētas valdnieks” (Ar -
bass), V. A. Mocarta operā ,,Tā 
dara visas” (Ferrando); Džuljarda 
operas centrā (Juilliard Opera 

Aleks Šrāders Fentona lomā operā ,,Jautrās 
vindzorietes”
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Aleks Šrāders

Center) Aleks tēlojis galveno 
lomu Dž. Rosīni operā  ,,Grāfs 
Orijs” un  Neda Rorema operā 
,,Mūsu pilsēta” (Džordžs); viņam 
bijuši koncerti ar Klīvlandes, 
Luiziānas filharmonijas, Pitsbur-
gas, Grīnbejas simfonisko or -
ķestri. Vienu vasaru Aleks pa -
vadījis, mācoties Romā operas 
studijā ar gaŗu nosaukumu – 
Renata Scotto’s Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. Kopā 
ar vairākiem citiem solistiem 
Aleks 2009. gada 13. jūlijā dzie-
dāja  Ņujorkas Centrālparkā uz 
vasaras skatuves, pavadījumu 
spēlēja Mētropolītēna operas 
orķestris. 

Laikraksta The New York Times  
2009. gada 15. jūlija numurā bija 
rakstīts: ,,Spožais liriskais tenors 
A. Šrāders spēj  paņemt visas 
augstās notis. Viņš dzied bel-
kanto ārijas, tostarp  Ah! mes 
amis no G. Doniceti operas 
,,Pulka meita” ar visiem deviņiem 
augstajiem do.”   Gluži tāpat kā 
Lučāno Pavaroti!

,,Aleks Šrāders savu priekšne-
sumu beidza ar grāfa Almavivas 
iespaidīgo āriju Cessa di più 
resistere, un ikviens varēja pār-
lie  cināties, viņš spēj būt gan 
prin   cis, gan komiķis.” –  
Opernwelt, 2009. g. jūnijā.

Pašreizējais operas apmeklē-
tāju caurmēra vecums ir 65 gadi. 
Operu darbinieki visā pasaulē 
meklē atbalstītājus, bieži zvana 
pa tālruni, aicinot apmeklēt iz -
rādes, iegādāties biļetes, jo eko-
nomiskā krizes dēļ kultūras 
iestā  dēm pietrūkst līdzekļu.  
Iespējams, tādi jauni, pievilcīgi 
dziedātāji kā Aleks Šrāders 
panāks, ka par operu vairāk sāks 
interesēties jaunieši.  

Aleka vecmāmiņa Valda Jirgen-
sone domā, ka mazdēla vārds, 
kam viena no nozīmēm ir ,,bez-
bailīgs cīņā”, lieliski viņu rak-
sturo. Viņš pats izcīnījis savu 
vietu ,,tenoru valstī”. 

Aleks labprāt dzied arī latviešu 
komponistu dziesmas. Latvijā 
gan viņš vēl nav bijis. Nav divu 
domu, viņš būtu atklājums un 
pārsteigums Latvijas Nacionālās 
operas apmeklētājiem. Varbūt 
reiz kādā jaukā vakarā viņiem 
radīsies iespēja apbrīnot jauno 
dziedoni un priecāties par viņa  
brīnišķīgo balsi.

Am

No 2010. gada 15. aprīļa 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
apskatāma vērienīga izstāde „Pēc 
zemes, taisnības un gaismas” , 
kas sagatavota ciklā „Latvieši 
pasaulē”. Tā tapusi Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo Vēstures mū -
zeju, Latvijas Valsts vēstures 
archivu, Brazīlijas latviešu drau-
gu biedrību, topošo mūzeju un 
pētniecības centru „Latvieši 
pasaulē”. 

„Latvieši pasaulē – mūzejs un 

Ciklā „Latvieši pasaulē” sagatavota izstāde 
„Pēc zemes, taisnības un gaismas”

pētniecības centrs” savā krājumā 
ir saņēmis unikālu priekšmetu – 
Linkolnas latviešu kolonijas 
Viskonsīnā Mārtiņa Lutera drau-
 dzes baznīcas stūŗakmeni. Pir-
mās latviešu luterāņu baznīcas 
Amerikā būvi organizēja un 
financēja paši latvieši un tā tika 
iesvētīta 1906. gada 29. jūlijā. 
Tagad šīs baznīcas stūŗakmens ir 
Latvijā un apskatāms izstādē 
„Pēc zemes, taisnības un gais-
mas”.

Tāpat izstādes ekspozicijā 

skatāmi materiāli par latviešu 
izceļošanu uz Brazīliju 19. gad-
simta  beigās, uz Krieviju 19. 
gad  simta  otrajā pusē un 20. 
gadsimta sākumā, kā arī tā sau-
camo „veclatviešu ierašanos” 
ASV 19.  gad  simta nogalē. Šajā 
laikā bija diezgan daudz jauno 
cen soņu, kas devās iegūt 
izglītību Tērbatas, Maskavas, 
Pēterburgas augstskolās un 
profesionālajās skolās Pleskavā. 
Lielākajos studentu centros 
veidojās studentu korporācijas, 

latviešu dzīves vie tās dibinājās 
dažādas bied rības. Vēlme sa -
glabāt nacionālo iden titāti mīt-
nes zemēs un iz  glītot tautiešus 
dzimtenē sek mēja periodikas 
un grāmatu izdošanu aiz Lat-
vijas robežām.

Ekspozicija ar savu materiālu 
klāstu, dokumentiem, fotogra-
fijām, dažādiem izdevumiem 
skaidro izceļošanas cēloņus, 
cen šas rast atbildi, vai izceļotāji, 
cenšoties izrauties no naba-
dzības, vēlmē pēc taisnības, ko 

varētu dot gara brīvība, sas-
niedza ko vēlējās, stāsta, kā 
latvieši ie  dzīvojās svešās zemēs 
un centās saglabāt latviskumu, 
kā centās kalpot Latvijai, kā 
viņu rīcība tika vērtēta dzim-
tenē.

Tekstu un komentāru autori – 
vēsturnieki Toms Ķikuts un 
Brigita Tamuža, grāmatniecības 
speciālisti Lilija Limane un 
Viesturs Zanders.

Izstāde LNB apmeklējam līdz 
5. jūnijam. 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtījis līdzjutības vēstuli 
Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) sakarā ar bijušā 
komitejas prezidenta Huana Antonio Samaranča (Juan Antonio 
Samaranch)aiziešanu mūžībā. Valsts prezidents izsaka visdziļāko 
līdzjutību H. A. Samaranča tuviniekiem, draugiem, olimpiskajai 
saimei un visai starptautiskajai sporta sabiedrībai, atvadoties no 
ilggadējā SOK prezidenta, kuŗam ir bijusi būtiska loma SOK at  -  
tīs tībā, Olimpisko spēļu vērtību un tradiciju stiprināšanā. 

Latviešu pianiste Arta Arnicāne uzvarējusi Saseksas Pirmajā 
starptautiskajā pianistu konkursā Lielbritanijā, izcīnot pirmo vietu 
un arī speciālbalvu par L.van Bēthovena sonātes interpretāciju. 
Konkursā piedalījušies 37 pianisti no Eiropas, ASV, Āzijas, Austrā-
lijas, uzstājoties ar divām soloprogrammām un klavieŗkoncerta 
atskaņojumu kopā ar Vorsingas simfonisko orķestri. Mūziķus 
Saseksas Pirmajā starptautiskajā pianistu konkursā vērtēja 14 eks-
pertu starptautiska žūrija.

Saeimas 4. maija svinīgajā sēdē Latvijas Nacionālajā operā 
aicināti piedalīties 9. Saeimas deputāti, pašreizējais Valsts prezi-
dents un bijušie prezidenti, Ministru prezidents, valdības locekļi, 
1991. gada Ministru kabineta locekļi u. c. Uzaicinājumu pieda -
līties sēdē nav saņēmis bijušais Latvijas Tautas frontes līderis Dainis 
Īvāns.   Daži Saeimas deputāti to dēvē par „nesmukumu”. Īvāns 
pats, jautāts, ko viņš vēlētos teikt parlamentam svinīgajā sēdē, 
atbildēja kodo līgi – “neko”. “Es nekad neesmu prasījis sev ie  spēju 
uzrunāt šo Saeimu. To vēlējās LTF cilvēki, un es piekritu. Bet 
patiesībā man būtu morāli grūti runāt un skatīties uz polītiķiem, 
kas apkaunojuši mūsu neatkarību. Negribu piedalīties viņu 
pašslavināšanas svētkos. La bāk būšu kopā ar tautu pie Brīvības 
pieminekļa,” teica Īvāns. Viņa ieskatā “protokols neļauj” esot tikai 
formāla atruna. Patiesībā de putāti baidoties, ka kāds varētu pa -
teikt viņiem ko neglaimojošu.  

Latvijas Universitātes rektoram Mārcim Auziņam Drošības 
policija (DP) nav piešķīrusi pielaidi valsts noslēpumam. Auziņa 
ieskatā viņam pielaide pienācās, pārņemot Policijas akadēmijā 
īstenotās mācību programmas un turpinot slēgtās augstskolas stu-
dentu izglītošanu. Policijas akadēmijas mācībspēkiem pielaide 
valsts noslēpumam bija. Drošības policija atteikuma iemeslus 
nekomentē. Satversmes aizsardzības biroja (SAB) pārstāve Baiba 
Rāta-Saliņa skaidro, ka  DP lēmumu par pielaidi valsts noslēpu-
mam desmit dienu laikā var pārsūdzēt SAB. Ja arī tur Auziņam 
pielaidi valsts noslēpumam nepiešķirs, pretenzijas desmit dienu 
laikā jāiesniedz ģenerālprokuroram, kuŗa lēmums vairs nebūs 
pārsūdzams.

Latvijas valstspiederīgā Īrijas tiesā zaudējusi mēģinājumā atgūt 
aizbildniecību pār savu astoņus gadus veco meitu, vēstī laikraksts 
The Irish Times. Latvijas valstspiederīgā Īrijā dzīvo kopš 2000. gada 
oktobŗa, viņas meita dzimusi 2002. gada 1. aprīlī. Bērna tēvs, kuŗa 
nacionālitāte netiek izpausta, vairs nedzīvo kopā ar māti. 2009. 
gada oktobrī ar tiesas lēmumu bērns līdz tā pilngadībai tika nodots 
Īrijas Veselības aprūpes pārvaldes (HSE) uzraudzībā, bet atstāts 
tēva aprūpē. Abi vecāki par bērna aizbildniecību strīdas kopš 2003. 
gada, viens otru apsūdzot nepienācīgā bērna aprūpē.

 Partijas apvieno spēkus. 
Kas ir (AŠ)2 ?

Tautas partijas (TP) līderis An -
dris Šķēle un LPP/LC vadītājs  
Ai  nārs Šlesers paziņoja, ka sadar-
bosies Saeimā un sāks veidot ko -
pīgu vēlēšanu apvienību 10. Sa  ei-
mas vēlēšanām. Apvienībā va  rē  tu 
iesaistīties arī uzņēmēju un po -
lītiķu dibinātās kustības “Par labu 
Latviju!” biedri. Šlesers pieļāva, ka 
kustības biedri varētu veidot pusi 
no topošās apvienības vēlēšanu 
kandidātu sarakstiem. Šobrīd ap -
vienība vēl nav izveidota, tāpēc 
ne  esot skaidrs ne vietu sadalījums 
vēlēšanu sarakstos, ne tas, kuŗš 
būs apvienības Ministru preziden-
ta amata kandidāts, paziņoja abi 
polītiķi. 

Tautas partijas kongress par ap -
vienību lems 22. maijā,  LPP/LC - 
5. jūnijā. Savukārt par apvie no-
šanos ar kustību “Par labu Latviju!” 
lems pēc partiju kongresiem.

Partijas vēl nav vienojušās par 
kopīgu programmu vēlēšanām, 
bet ir vienošanās par neatlie ka-
miem darbiem šīs Saeimas lai -    
kā – panākt, lai budžetu iesnieg -
tu parlamentā līdz 1. septembrim, 
samazināt ministriju skaitu. Tas 
gan stātos spēkā tikai pēc vēlē-
šanām, pieņemot mikrouzņē mu-
mu likumu, jo valdības iesniegtā 
likumu pakete neesot veiksmīga, 
kā arī novēršot “absurdu nodok -
ļu likumos”, piemēram, dienesta 
auto nodokli. 

TP preses sekretārs Arno Pjat-
kins skaidro, ka devīze (AŠ)2 būs 
reģionālo tikšanos nosaukums, 
nevis jaunās apvienības devīze. 
Katrā apgabalā būs arī sava devī-
ze. Gulbenē iecerētās diskusijas 
devīze būs (Vidzeme)2. 

Šlesers pauda cerību, ka, apvie-
nojot abu partiju spēkus un re -
ģionu cilvēkus, topošā apvienība 
iegūs vislielāko Saeimas deputātu 
mandātu skaitu pēc Latvijas neat-
karības atgūšanas – vairāk nekā  
5. Saeimā Latvijas ceļa iegūtās 36 
vietas.

 Daži viedokļi par 
tandemu Šlesers-Šķēle

* Tas ir mēģinājums pievērst  
sev uzmanību. Ir svarīgi, kas no -
tiks tālāk - kā viņi saplūdīs, ko 
solīs. Tas, ko viņi piedāvās, iespē-
jams, būs vienošanās ar uzņē-
mē jiem. Aināra Šlesera tēla īpat-
svars LPP/LC tēlā ir sasniedzis 
maksimumu.

* Ja svarīgākais ir panākt, lai 
cilvēki par to runātu, un pat ja tā 
ir apsmiešana, galvenais, lai tikai 
tas tiek pieminēts, tad lai viņi tā 
dara. Tagad radies iespaids, ka 
Šlesers un Šķēle nav nopietni. 
Cilvēki tomēr gaida nopietnību, 
konkrētu piedāvājumu.

* Šis process atgādina nevis di -
vu partiju apvienošanos, bet 
Tau tas partijas pievienošanos 
LPP/LC. TP atzīstas, ka nespēj 
piedāvāt nekāda veida polītisko 
produktu. Šķēle kapitulējis Šle-
sera priekšā, atdevies viņa polī-
tiskajai komandai un mecha-
nismiem.

*Nav pārliecības, ka abi nesa-
kašķēsies un nekļūs par ienaid-
niekiem. To, vai abi sapratīsies, 
rā   dīs braucieni pa Latviju. (AŠ)2 
ir drīzāk eksperiments, lai sa -
prastu sabiedrības viedokli. Ja 
51% sabiedrības teiks šim eks-
peri mentam nē, šķiet, ka abi 
kopā vēlēšanās nestartēs.    

Lagzdiņš aiziet no Tautas partijas
Tautas partijas (TP) Saeimas 

frakcijas deputāts Jānis Lagzdiņš 
21. aprīlī paziņoja par izstāšanos 
no TP un TP Saeimas frakcijas. 
Turpmāk viņš  būs neatkarīgais 
deputāts un plāno atbalstīt koa-
liciju.  

Tautas partija, kas uzvarēja 9. 
Saeimas vēlēšanās, zaudējusi asto-
ņus deputātus. Līdz ar to TP ar    
17 deputātiem vairs nebūs lielākā 
frakcija Saeimā. Saskaņas cen- 
t ram ir 18 deputāti. Lagzdiņam ir 
vislielākā parlamentārā pieredze, 
jo viņš parlamentā darbojies jau 
Augstākās padomes laikā un bal-
sojis par Latvijas neatkarības at -
jaunošanu.

Par Lagzdiņa aiziešanas iemes-
liem polītologi min balsojumu 
pret Jāņa Maizīša apstiprināšanu 
ģenerālprokurora amatā uz trešo 
pilnvaru termiņu, kā arī kon sul-
tāciju uzsākšanu ar Saskaņas cent-
ru kā iespējamo partneri nākot -
nē. Frakcijas sēdē Lagzdiņš pazi-
ņoja, ka būtu godīgi aiziet, ja 
vairākos būtiskos jautājumos   
viņa viedoklis atšķiŗas. 

Atmodas gados Lagzdiņš va -
dīja Tautas frontes Liepājas no -
daļu un Augstākajā padomē at -
balstīja Latvijas valsts neatkarī -
bas atjaunošanu. Līdz 1993. ga -
dam bija LTF biedrs, pēc tam 
viens no partijas Latvijas ceļš di -
binātājiem. No Latvijas ceļa izstā-
jies 1998. gadā un iestājies Tautas 
partijā. Lagzdiņš ievēlēts visās 
Saeimās kopš neatkarības atjau-
nošanas un ieņēmis dažādus ama-
tus, bijis TP Saeimas frakcijas 
priekšsēdis.

Urbanovičs: Latvijas polītikā 
tuvojas lielās tīrīšanas laiks

Apvienības Saskaņas centrs 
part neŗu – Tautas saskaņas parti-
jas, Sociāldemokratiskās partijas 
un partijas Jaunais centrs – iz -
veidotās partijas Saskaņa pirmais 
kongress pulcēja 1025 partijas 
delegātus. Saskaņas valdes priekš-
sēdis Jānis Urbanovičs atzina, ka 
Latvijas polītikā tuvojas “lielās 
tīrīšanas laiks” un tieši Saskaņa 
būs tā, kas to paveiks. 

“Ļoti žēl, ka polītikā nav tāda pa -
sākuma, kas ļautu vienā dienā iztī-
rīt valsti no tiem atkritumiem, kas 
gada laikā sakrājušies. Patie sībā 
situācija Latvijas polītikā ir daudz 
sliktāka nekā mežos un valsts no -
malēs. Taču es domāju, ka lielās tī -
rīšanas laiks Latvijas polītikā tuvo-
jas un tieši mēs bū  sim tie, kam lik-
tenis būs lēmis ķerties pie šā ārkār-
tīgi grūtā, taču cēlā darba, kas tau   -
tai dod cerību,” sacīja Urbanovičs. 

Urbanovičš arī atgādināja  sma  -
go ekonomisko situāciju valstī,   
no  rādot, ka “valda bezcerība”, un 
kritizēja līdz šim pie varas eso šās 
partijas, kuŗas neuzņemoties at  - 
bil dību par saviem darbiem un 
ku ŗām atšķirībā no Saskaņas ne -
esot plāna valsts glābšanai. Sa  ska  -
ņa atbalsta progresīvā no  dokļa ie -
vie šanu nekustamajam īpa šu  mam   
un juridiskajām per sonām, akcī -
zes nodokļa piemē rošanu “luksa” 
klases precēm, pakā pe nis ku ie - 
nā kuma nodokļa samazinā šanu   
fi zis kām personām, kā arī mak- 
sāt nespējas procedūras at  vieglo -      
š a nu vienkāršiem iedzī votājiem, 
kas “viņiem ļaus nemak sāt par   
ban ku nemākulīgo polī tiku             
trekno gadu laikā un sākt jaunu 
dzīvi”.

Saskaņa arī iebilst pret pensiju 
samazināšanu, pievienotās vērtī-
bas nodokļa likmes palielinā - 
šanu un pret ienākuma nodokļa 
pamatlikmes paaugstināšanu ju -
ridiskām personām. Savukārt,     
lai mazinātu “ēnu ekonomiku”, 
varai jāspēj sabiedrībai pierādīt, 
ka nodokļu ieņēmumi netiek iz -
zagti, bet nodokļu nemaksāšana 
jāpieskaita pie smagiem nozie dzī-
giem nodarījumiem, jāparāda,   
ka valsts nevajā tos, kas brīvprā-
tīgi ir mainījuši savu attieksmi 
pret nodokļu maksāšanu, un jā -
ievieš nulles deklarācija. Eono mi-
kas sildīšanai jāpaplašina sadar-
bība ar Krieviju, jo Latvijas ražo-
tāji varētu desmitkāršot ražo -
šanu, izmantojot kontaktus ar 
Krieviju, kā to veiksmīgi darījusi 
Somija. Kamēr Latvija būs naba-
dzīga, tā būs atkarīga no Krie -
vijas, no Starptautiskā Valūtas 
fonda, no Zviedrijas bankām... 
Nabags vienmēr no visiem ir at -
karīgs. Ja mēs gribam būt neat ka-
rīgi, mums ir jākļūst bagātiem, 
jāatkārto Somijas ceļš. 

Rīgas pilsētas galva, SC līderis 
Nils Ušakovs kongresa sākumu 
nokavēja un ieradās sporta tērpā, 
jo no rīta bija piedalījies Lielajā 
talkā. Uzrunu kongresā Ušakovs 
teica gan latviski, gan krieviski, 
norādot, ka Jānis Urbanovičs ir 
SC kandidāts ministru preziden -
ta amatam nevis tāpēc, ka SC 
nevarētu atrast citu, bet tāpēc,     
ka viņš ir “Latvijā labākais iespē-
jamais”. 

Piesaka ministru amata 
kandidātus

Valdošās koalicijas partnere 
partija Pilsoniskā savienība (PS) 
Ministru prezidentam Valdim 
Dombrovskim  26. aprīlī pieteica 
savus ministru amatu kandidā  -
tus. Ārlietu ministra kandidāts    
ir partijas līderis Ģirts Valdis 
Kristovskis, tieslietu ministra 
kan didāte – Saeimas deputāte, bi -
jusī Satversmes tiesas tiesnese Il -
ma Čepāne, veselības ministra 
kandidāte – partijas Rīgas domes 
frakcijas deputāte, Latvijas Uni-
versitātes Medicīnas fakultātes 
docente Antra Sakne.

 Partijas ieskatā PS šajos ama -
tos izvirza cilvēkus, kas ir gan 
profesionāļi, gan spilgti polītiķi. 
PS ar saviem ministru kandidā-
tiem  stiprinātu Dombrovska val-
dību un palīdzētu tai gūt sa -
biedrības atbalstu.

Valdošā koalicija vienojusies 
par Latvijas vēstnieku NATO 

un ASV Aivi Roni ārlietu minis-
tra amatā. Šī kandidātūra sa -
skaņota ar Rīgas pili, tāpēc jau   
29. aprīlī Saeima varētu par viņu 
balsot. 

Ronim ārlietu ministra amatā  
ir koalicijas atbalsts,  un neformāli 
to paudusi arī Tautas partija (TP) 
no opozicijas. Ar LPP/LC, kas 
solījusies atbalstīt valdību val- 
s tiski svarīgos jautājumos, vēl 
gaidāmas sarunas.

Pēc tikšanās ar 
Ministru prezidentu

Aivis Ronis paziņoja, ka vēlētos 
ārpolītikai panākt lielu Saeimas 
atbalstu. Tas ārvalstu partneŗiem 
radītu pārliecību, ka valdības 
īstenotā ārpolītika ir valsts inte-
resēs. Saeimas vairākuma atbalsts 
un izpratne par ārpolītikas uz -
devumiem ir svarīga arī tāpēc,    
ka Ronim nebūšot polītiskās 

partijas aizmugures, aizstāvot 
nozares financējumu budžeta 
izstrādes laikā.

Ronis uzsvēra, ka viņam neesot 
nekādu polītisko ambīciju pēc 
ministra pienākumu veikšanas 
Dombrovska mazākuma valdībā. 
Viņam būtu liels gods ieņemt 
ministra amatu uz pieciem mē -
nešiem, taču pēc tam viņš labprāt 
atgrieztos savā pašreizējā amatā – 
Latvijas-Amerikas finanču foru-
ma prezidenta krēslā. 

Aivis Ronis  pauda cerību, ka 
jauno valdību izdosies izveidot 
drīz pēc Saeimas vēlēšanām un 
viņam nenāksies pārāk ilgi uzka-
vēties ministra krēslā. Viņš pie ļā-
va, ka bezpartejisks ministrs iz -
vēlēts, lai priekšvēlēšanu laikā ne -
viena partija nevarētu izmantot 
ārpolītiku par savu polītisko plat-
formu vai padarīt to par ķīlnieci.

TP aicina likvidēt Valsts 
kanceleju

Tautas partija (TP) aicina 
Ministru prezidentu Valdi Dom-
brovski likvidēt Valsts kanceleju  
un tās funkcijas nodot citām mi -
nistrijām. Visas funkcijas, kas nav 
saistītas ar Ministru prezidenta 
ikdienas darbības nodrošinā -
šanu, ir nododamas citām minis-
trijām. Savukārt Ministru pre-

zidenta ikdienas darbības no -
drošināšanai un valdības sēžu 
organizēšanai būtu jāstiprina 
Ministru prezidenta birojs.

TP ieskatā dažādi līdz šim    
publiski izskanējušie fakti pa - 
rāda Ministru prezidenta nespē -
ju ieviest kārtību Valsts kance -
lejas darbībā. Daži Valsts kance-
lejas darbinieki savā pamatdarbā 
nav redzēti pat trīs mēnešus, jo 
piepelnījušies citur. Kancelejas 
darbinieki piestrādā gan citās 
valsts iestādēs un kapitālsa bied-
rībās, gan arī darbojas par mācīb-
spēkiem un sniedz ekspertu pa -
kalpojumus ārvalstīs. Vienu no 
konsultāciju firmām nodibinā -
juši pat bijušie VK darbinieki,   
kas tagad algo savus bijušos 
kollēgas. Šādas situācijas iespē-
jamība apliecina, ka Valsts kan ce-
lejas administrātīvais aparāts ir 
“uzpūsts”.

Partija atgādina - ne reizi vien tā 
jau esot norādījusi, ka nepiecie-
šams pārskatīt VK funkcijas, jo 
liela to daļa dublējas ar Tieslietu 
ministrijas funkcijām. Arī eko-
nomikas ministrs Artis Kampars 
(JL) jau pagājušā gada vasarā ir 
norādījis, ka VK vairs nav ne -
pieciešama.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Arī kultūrvēstu-
riskā aspektā lieti  
der salīdzinošā jeb 
komparātīvā meto-
de. Kāda bija Latvi-
jas prese, beidzoties 
starpkaŗu brīvvalsts 

otrajam gadu desmitam, un kāda 
tā ir tagad, kad aprit 20 gadu    
kopš LR neatkarības atjauno ša-
nas?

Jau bērnībā, var teikt, manās 
dzīslās ritēja drukas krāsa, un 
1938. gadā, būdams latviskojies 
licejnieks, biju kārs Jaunāko Ziņu 
lasītājs un krāju Atpūtas. Ģimene 
mums bija trīsvalodīga: tēvs, iz -
glītojies cara laiku reālskolā, la - 
sīja avīzi Segodņa, kas tai laikā   
bija labākais krievu laikraksts 
ārpus boļševistiskās PSRS robe-
žām, un māte, izglītojusies Kēnigs-
bergas (Kaŗalauču) ģimnazijā, 
lasīja Rigasche Rundschau, bet 
vectēvs, kuŗš bija dzimis kādā 
Lietuvas miestā un kuŗa jaunība 
bija pagājusi Maskavas priekšpil-
sētā, lasīja jidišā (Yiddiš) iznākošo 
avīzi Hajnt. 

Tātad valodu ziņā izvēle bija, 
bet, kā zināms, pēc 1934. gada    
15. maija apvērsuma no kios - 
kiem pazuda abi “idejiskie” laik-
raksti - kreisais Sociāldemokrats 
un labējais Latvis, un drīz vien 

Latvijas prese 1938. un 2010. gadā
tika slēgta arī Pāvila Rozīša avīze 
Pēdējā Brīdī, kas populāritātes 
ziņā nevarēja mēroties ar Jau-
nākām Ziņām - Benjamiņu pāŗa 
lolojumu, kuŗš, slēdzot kompro-
misu ar autoritāro režīmu un 
izvairoties no šī režīma kritikas, 
visos citos aspektos kā bija, tā 
palika visas tautas laikraksts ar 
milzu metienu. 

1938. gadā ar šo avīzi konku -
rēja abi laikraksti, kuŗu redak - 
cijas atradās Blaumaņa ielā un 
stingri turējās pie Kārļa Ulmaņa 
no  spraus tās līnijas: Brīvā Zeme 
bija domāta lauciniekiem, Rīts - 
rīdziniekiem. Kā šodien atceros - 
tai rudens dienā, kad Hitlers Min-
chenē vienojās ar Čemberlenu  
par Čechoslovakijas apcirpšanu, 
mūsu dzīvoklī iedrāzās kāds pa -
ziņa, vicinot avīzes Rīts ārkārtas 
izlaidumu, un mēs atviegloti uzel-
pojām: tātad kaŗa nebūs... Kā     
mēs - un ne tikai mēs - vīlāmies!

Pie reizes: necik sen es Rīgā, 
veikalā Vēsture (pretim Ziedoņ-
dārzam) nopirku Jaunāko Ziņu 
1937. gada 21. jūnija numuru. Kā 
zināms, 1937. gadā Padomju 
Savienībā plosījās Lielais terrors, 
taču Kārlis Ulmanis nevēlējās 
saasināt attiecības ar Kremli un 
ziņas par NKVD ārdīšanos bija 
skopas. Un tomēr, zinot tagad to, 

ko lasītāji Latvijā toreiz vēl neva-
rēja zināt, patiešām aizraujas     
elpa, lasot šī Jaunāko Ziņu numu -
ra 8. lappusē “speciālziņojumu    
pa telefonu no Londonas”: Mor-
ning Post ievietojis rakstu, kuŗā 
teikts, ka “Baltijas valstu stāvokli 
Padomju Savienībā vēro saska -
ņoti un vienprātīgi, sevišķi kopš  
tā laika, kad Latvijas ārlietu mi -
nistrs V. Munters pagājušās ne -
dēļas vidū kā Padomju Savienī -
bas viesis apmeklējis Maskavu. 
Latvijas ārlietu ministra V. Mun-
tera apspriedes ar Staļinu, Mo -
lotovu un Ļitvinovu liecinājušas, 
ka Padomju Savienība turas pie 
Tautu Savienības principiem un   
ir vislielākā mērā ieinteresēta 
uzturēt Latvijas un citu Baltijas 
valstu neatkarību.” Tālāk Mor - 
ning Post rakstīts par “Staļina na -
cionālo komūnismu” un par to,  
ka “Padomju Savienības žīdu tau-
tības amatpersonas jau sākušas 
bai dīties par antisemītisma uz  plū-
diem”. Esot nolemts, kā apgalvots 
angļu laikrakstā, “atsvabināties no 
žīdiem un citiem nemierīgiem 
ele  mentiem kā armijā, tā arī rūp-
niecības uzņēmumos”.

Un nu - uzmanību! Morning 
Post rakstā teikts, ka “Putna, 
Tucha čevskis un citi pēdējās 
prāvās apsūdzētie nav bijuši vis 

nekādi vācu spiegi, bet viņi likuši 
priekšā sadalīt Poliju, piešķiŗot 
vienu daļu Padomju Savienībai, 
otru - Vācijai. Staļins tomēr at -
teicies traucēt Eiropas mieru.”

Nudien vērts šķirstīt nodzeltē-
jušas veco avīžu lapas!

Labs ir. Atgriezīsimies mūsdie-
nās - 2010. gada pavasarī. 

Latvijas neatkarības atjau no ša-
nas 20. gadskārtas priekšvakarā 
nekas neapdraud vārda un pre - 
ses brīvību, taču t.s. informātīvā 
telpa sašķēlusies divās gandrīz    
vai vienādās daļās ne tikai lieto-
jamās valodas, bet arī satura un 
virzības ziņā.

Patlaban Rīgā iznāk seši dienas 
laikraksti - pa trim katrā no abām 
(!) valodām.

Diena kopš pērnā rudens, kad 
no tās aizgāja spilgtāko publicistu 
un žurnālistu grupa, vairo pūli-
ņus, cenšoties atgūt zaudēto po -
pulāritāti un metienu. Šķiet, ka  
tās pielikums - Kultūras Diena 
pamazām sāk atlabt.

Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA) - 
lai piedod man tās cienītāji - jo -
projām taisa no mušas ziloni, 
biedējot lasītājus ar Sorosa, soro-
sisma un sorosītu briesmām.

Trešais Rīgas latviešu laik-        
raksts - Latvijas Avīze (LA) saglabā 
sa    vu konservātīvi tautisko līniju, 
taču tā vienlaikus ir atvērtāka nekā 
abas pārējās: sadaļās Redakcijas 
viesis un Intervija dots vārds daž-
dažādu uzskatu paudējiem, un 
lasītājs gūst priekšstatu par visiem 

“par” un “pret” argumentiem. Ma -
nuprāt, nepārspējams ir LA feļe-
tonists Egils Līcītis, kuŗa humors 
ir smalks un sarkastisks, bet bez 
žults.

Apdāvinātības ziņā Līcītim, ma -
nuprāt, līdzvērtīgs bija Aivars Tar-
vids, kuŗa rūgtie raksti, var teikt, 
rotāja Apollo portālu. Šī portāla 
vadībai, kā uzzināju, “diemžēl kri-
zes iespaidā nācās uz laiku pār-
traukt sadarbību” ar viņu. Žēl...

Un te nu mēs nonākam pie in -
teresanta un daudzsološa pa  vēr-
siena: no Dienas aizgājusī spēcīgā 
komanda - Aivars Ozoliņš, Pauls 
Raudseps, Laila Pakalniņa, As -
kol ds Rodins un citi - sākusi laist 
klajā nedēļas žurnālu Ir, kuŗā ap -
vienota newsmagazine un opi - 
nion paper specifika, un tāda paša 
“kaluma” portālu www.ir.lv.

Visi trīs krievvalodīgie laik -
raksti - ļoti agresīvais Vesti Sego-
dņa, Čas un diemžēl arī Telegraf   
it nemaz nemaina savu nostāju - 
un ne tikai sāpīgajā “Devītā maija 
jautājumā” vien. 

Taču, šķiet, parādījies cerību 
stars: baņķieris Valerijs Belokoņs 
nodibinājis apgādu Hercogiste Me -
dia, kas laidīšot klajā mēnešraks -
tu krievu valodā. Redakciju va -
dīšot Tatjana Fasta, kas aizgāja no 
avīzes Telegraf galvenās redakto - 
res amata, kad šī laikraksta jau - 
nie īpašnieki sāka “šķielēt uz aus-
t rumu pusi”. Lai nu Belokoņam    
un Fastai sokas!

Franks Gordons

Divas Latvijas polī-
tiskās partijas – Tautas 
partija (TP) un Lat-
vijas Pirmā partija/
Latvijas ceļš (LPP/LC) – 
nule paziņojušas, ka 

oktobrī paredzētajās Saeimas vē -
lēšanās tās dosies ar vienotu      
kan didātu sarakstu. Paziņojumu        
par šo faktu sniedza abu partiju 
smagsvari – TP dibinātājs un kād-
reizējais Ministru prezidents An -
dris Šķēle un LPP/LC vadonis un 
Rīgas domes priekšsēža vietnieks 
Ainārs Šlesers. Jaunā veidojuma 
nosaukums? (A+Š)2. Tātad – 
(A+Š) kvadrātā.

Abas partijas šajā ziņā var sa -
prast. It īpaši Tautas partijas vēr -
tē jums patlaban ir katastrofāli 
zems, maz kas liecina, ka rudenī  
tā viena pati varētu pārvarēt 5% 
barjēru, lai iegūtu vietas Saeimā. 
No vienas puses, jāatzīst, vie-      
 nots kandidātu saraksts ir pozi-  
tīvs tādā nozīmē, ka latviešu balsis 
oktobrī netiks sadalītas starp ne -
skaitāmām partijām. Visādā citā-
dā ziņā es uz šo jauno veidojumu 
raugos ar skepsi, un tas ir ļoti, ļoti 
maigi teikts.

Kopš minētā paziņojuma abi 
po  lītikāņi ir skraidījuši pa Lat -
viju, lai ļaudīm stāstītu, kā viņi 
„glābs” Latvijas tautsaimniecību. 
Gul benē esot sapulcējušies kādi 
400 cilvēki, lielākoties gan pašu 
partiju aktīvisti. Taču aicināt TP 
un LPP/LC kļūt par ekonomikas 
glābējiem ir apmēram tas pats,  
kas vilkam uzticēt aitu kūts sargā-
šanu. Tieši šīs ir partijas, kuŗas      
tā dēvētajos „treknajos gados” 
dvesa pārliecība, ka valsts ir to 
privātīpašums, ar kuŗu tās var 

Jauns pieteikums Latvijas polītikā
rīkoties, kā vien tīk. Šlesers bija 
bēdīgi slavenā principa „gāzi grī-
dā” autors. No TP savukārt nāca 
Ministru prezidents Aigars Kalvī-
tis, kas uzpūtībā varēja mēroties  
ar totālitāru valstu diktātoriem. 
Tiem, kuŗi nepiekrita polītikai, 
kas arvien acīm redzamāk valsti 
veda ekonomiskas katastrofas 
virzienā, viņš veltījis apzīmējumu 
„vaukšķi”. Abas partijas bija pie 
varas tad, kad tika pieņemta serija 
pagalam muļķīgu lēmumu, par 
kuŗiem daudz ir rakstīts pagātnē. 
Neatkārtošos, taču nekas nelie-
cina, ka viens vai otrs partijas lī -
deris būtu kaut ko mācījies no 
pagātnes kļūdām.

Andŗa Šķēles laiks polītikā ir 
pagājis. Iepriekšējā gadsimta 90. 
gados viņš bija labs valdības 
vadītājs. Latvijā dzīvojošie droši 
vien atceras Šķēles slaveno Jaunā 
gada uzrunu, kuŗā viņš valsts ie -
dzīvotājus pamācīja izgludināt 
bikses, iztīrīt zobus un iemācīties 
angļu valodu, jo citādi dzīvē nekas 
nesanākšot. Taču, kad krita A. 
Šķē  les pēdējā valdība, viņam pa -
rasta parlamenta deputāta statuss 
šķita gaŗlaicīgs un viņš nolika 
man dātu, paziņodams, ka no po -
lītikas aiziet pavisam. Kopš tā  
brīža partijā Šķēle tika dēvēts par 
„ierindas biedru”, lai gan reti kuŗš 
ticēja, ka viņš patiešām ir attei - 
cies no partijas vadīšanas. Tautas 
leksikā iegāja jēdziens „Mākoņu 
pastnieks” - cilvēks, kuŗš, ja mēs 
ti  cētu ļaužu runām, bija tieša saik-
ne starp Saeimu un A. Šķēles lep-
no māju, ko sauc „Mākoņi”.

Runājot par Šleseru, ir grūti ie -
domāties kaut vienu veidu, kuŗā 
viņš Latvijas polītikā būtu bijis 

pozitīvs spēks. Vidusskolas izglī tī-
bu ieguvušais censonis, starp citu, 
ir „savējo” būšanas karognesējs 
Lat vijā – arī par to esmu daudz 
rakstījis. „Savējos” viņš bīdīja (un, 
ja vajag, bīda joprojām) visos ie -
spē jamos amatos. Folklorizējies   
ir jēdziens „šofeŗa dēls”, - kad        
A. Šlesers bija satiksmes ministrs, 
ļoti labi atalgotu darbu ministri -
jas pārraudzītā iestādē ieguva 
cilvēks, kuŗa vienīgā „kvalifikā-
cija” bija fakts, ka viņa tēvs reiz 
strādājis par Šlesera šoferi. Ar 
solījumiem Šlesers ir jo dāsns, ar 
to izpildīšanu tā ir, kā ir. Viņš so -
līja Latvijas Pastu padarīt par 
spēcīgu uzņēmumu. Taču pasts 
teju vai bankrotēja. Viņš solīja 
Rīgas lidostu un aviosabiedrību 
airBaltic padarīt ļoti spēcīgas.      
Tas patiešām notika, taču tikai 
pārkāpjot Eiropas Savienības kon-
kurences noteikumus – piešķiŗot 
lidostas tarifu atlaides konkrē - 
tām aviosabiedrībām, bet citām 
ne. Šīs diskriminācijas dēļ cita pēc 
citas no Rīgas lidostas aizgāja lie-
lās Eiropas aviosabiedrības. Die-
nā, kad rakstu, līdz pusnaktij no 
Rīgas lidostas pacelsies 51 lidma-
šīna, 40 lidojumus no tām nodro-
šina airBaltic. Tas ir tuvu mono-
polam. Stājoties amatā Rīgas do -
mē, Šlesers solīja radīt 50 tūksto-
šus jaunu darba vietu. Reāli ra -
dītas tikai dažas, tostarp jaunā 
tūrisma organizācija, kuŗa krizes 
laikā izdod piecus miljonus latu 
tūrisma veicināšanai un kuŗu  
vada Šleseram tuvs „savējais” – 
airBaltic vadītājs Bertolts Fliks.

2005. gadā abi stāsta varoņi 
piedalījās telefonsarunās par Jūr-
malas domes deputāta piekuku-

ļošanu, lai viņš domes priekšsēža 
vēlēšanās balsotu par „pareizo” 
kandidātu. Nedz pret Šķēli, nedz 
Šleseru man neizprotamu iemes -
lu pēc kriminālapsūdzība netika 
celta, bet faktu pašu par sevi tas 
negroza. A. Šķēles uzvārds locīts 
sakarā ar skandalu par digitālās 
televīzijas ieviešanu valstī. Tātad 
var teikt - te ir divi cilvēki, kuŗus 
varas kloķiem laist klāt nevaja-
dzētu vispār. It īpaši Šleseru, kas 
tikai pērn aizgāja no lielās polīti-
kas, lai kļūtu par Rīgas domnieku. 
Nu viņš ir gatavs atkal doties 
pretējā virzienā. Tāda nepastāvība 
polītikā tomēr ne par ko labu 
neliecina.

Piedevām jādomā arī par no -
saukumu (A+Š)2. Tas vēl jāapsti p-
rina abu partiju biedriem, un ļoti 
gribas cerēt, ka viņi padomās, kas 
īsti tiek ierosināts. Tautas partijas 
biedriem tas nozīmētu atteikties 
no vārda „tautas,” bet LPP/LC 
piedēkļa Latvijas ceļš biedriem – 
atteikties no vārda „Latvijas”. Tā 
vietā tautai tiks piedāvāti tikai   
divi polītikāņi, ja arī kvadrātā.    
Vai vēl lielāku augstprātību ir ie -
spējams iedomāties?

Protams, idejas par Latvijas taut-
saimniecības atkopšanos tiek kāri 
gaidītas. Nav īpaši jāšaubās, ka 
Šķē lem un/vai Šleseram pa kādai 
labai domai varētu rasties. Taču 
kopumā viņi abi laika gaitā ir pie-
rādījuši, ka savas un „savējo” inte-
reses allaž liek priekšā tautas un 
sabiedrības interesēm. Turklāt 
Tautas partija ir pelnījusi noso-
dījumu par aiziešanu no Valža 
Dombrovska valdības uz pārlieku 
baltiem diegiem šūtu iemeslu pa -
mata. Ja TP patiešām ir tik daudz 
labu domu par ekonomikas atve-
seļošanos, kas gan traucēja tās 

virzīt valdībā tad, kad partija bija 
tās locekle? Tostarp TP aiziešana 
no valdības nozīmē, ka Ministru 
prezidentam daudz vairāk uzma-
nības jāpievērš zaļo zemnieku pra-
sībām. Šī partija, piemēram, stipri 
tielējas par nākamā tieslietu mi -
nistra kandidātūru. Vārgi slēpts ir 
patiesais iemesls – vajadzīgs kāds, 
kuŗam būs maiga attieksme pret 
partijas „premjērministra kan   d i-
dātu,” kriminālapsūdzībām ap -
krau  to Ventspils galvu Aivaru 
Lem  bergu. Konkrētais iemesls – 
Ties  lietu ministrija uzrauga Uz  ņē-
 mumu reģistru, savukārt Uzņē-
mu  mu reģistrs pieņem lēmumus 
par uzņēmumu valžu reģistrā -
ciju. Lembergam ir ļoti svarīgi sa -
glabāt kontroli Latvijas Kuģnie cī-
bā, kas ir viens no pēdējiem  viņa 
ietekmes bastioniem. Tātad arī 
šajā gadījumā sponsora inte reses 
ir pirmās, bet valsts un sa  biedrības 
vajadzības – otrās vai varbūt pat 
trešās, arī aiz partijas interesēm.

Tomēr par šo situāciju nav jāiz-
jūt pārlieku liels pesimisms. Jau 
atkal viens vai, iespējams, divi 
Saeimas deputāti ir nosprieduši, 
ka TP izdarības viņiem nav pieņe-
mamas. Deputāts Jānis Lagzdiņš 
aizgāja no partijas un kļuva par 
neatkarīgu deputātu. Deputāts 
Jānis Klauža no partijas izstājies, 
bet vismaz pagaidām ir partijas 
frakcijas biedrs. Ja jau paši TP 
deputāti no partijas bēg kā žurkas 
no kuģa (pēc 2006. gada vēlēša-
nām partijas frakcijā bija 23, ta -
gad ir vairs tikai 17 deputātu), tad 
kāpēc mums, vēlētājiem, būtu tai 
jāuzticas neatkarīgi no tā, vai par-
tija vēlēšanās startēs viena vai 
tandemā ar citu? Nav jāuzticas. 
Un cauri.

Kārlis Streips
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Tuvojoties Latvijas Neatkarības 
deklarācijas pieņemšanas 20. gads-
kārtai, publicējam sarunu ar Ana-
toliju Gorbunovu. 1990. gadā viņš 
bija Latvijas PSR Augstākās pado-
mes priekšsēdis un 4. mai jā vadīja 
vēsturisko Saeimas sēdi, kuŗā 
deputāti balsoja par Neatka rības 
deklarācijas pieņemšanu. 

Pēc intensīvas darbošanās polīti -
kā Anatolijs Gorbunovs šobrīd ir 
pensionārs, bet viņa viedoklis par 
notikumiem pagātnē un tagadnē 
saista ar izsvērtu argumentāciju    
un ieinteresētību Latvijas liktenī.

Šogad 4. maija svinīgā Saei -
mas sēde notiks Nacionālajā 
operā, un jūs esat uzaicināts teikt 
uzrunu. Kas ir galvenais, ko šajā 
dienā gribēsit pateikt? 

Tas ir atbildīgs uzdevums, jo tik 
daudz ir cilvēku, kas briedinājuši   
4. maija iespējamību, to, lai varētu 
Neatkarības deklarāciju pasludi -
nāt. Ikviens deputāts, kuŗš toreiz 
balsoja par neatkarību un pēc       
tam pieņēma likumus, lai atjau-
notu neatkarīgās Latvijas pārval -
des institūcijas un visu pārējo, tik-
pat labi varētu uzstāties šajā sēdē, 
tāpēc apzinos, ka mans uzdevums 
ir grūts un sarežģīts. Galveno uz -
manību es veltīšu Tautas frontes un 
Augstākās padomes lomai, jo Tau-
tas fronte ir tā, kas pārbūves ap -
stākļos tuvināja neatkarību, bija 
idejiski un  organizātoriski nobrie-
dusi, jau uzvarējusi vēlēšanās. Un 
uzvarēja tāpēc, ka atainoja visu    
cil vēku noskaņojumu – alkas pēc 
brī    vības, labklājības, pēc tīras vi -
des, demokratijas, tiesiskuma. Vē -
los arī chronoloģiski raksturot 
attiecības ar Krievijas Federāciju,  
ar PSRS vadību, jo mūsu  liktenis 
jau izšķīrās tur. 

Ko jums pašam nozīmē 4. 
maijs? 

Tīri emocionāli tas uzjundī at -
miņas par tautas, par cilvēku sa -
viļņojumu. Mītiņos pie toreizējās 
Augstākās padomes, tagad Saei-
mas ēkas virmoja tādas emocijas, 
pārliecība un reizē neatlaidība, vie-
notība, prieks, – tik varenu emociju 
pēc tam vairs nekad Latvijā nav 
bijis. Bet pati sēde man bija grūta, 
jo, tik nopietnus lēmumus pieņe-
mot, ļoti svarīgi ir ievērot precīzu 
procedūru. Toreiz nebija kā tagad, 
kad ir Saeimas kārtības rullis, un 
arī tad vēl rodas diskusijas, toreiz 
bija demokratizācijas vilnis ar brī-
viem mikrofoniem un deputāti, 
sevišķi jau no opozicijas, uzvedās 
tā, it kā viņi būtu mītiņā. Visu to 
vajadzēja noturēt rāmjos, tomēr 
neliedzot  sēdes laikā izpausties arī 
pretējiem uzskatiem. 

Sēde pati jau arī Latvijas vēstu-
rē bija nepieredzēta?  

Nekas tāds nebija pieredzēts. Val-
dīja milzu spriedze, tā pieauga     
pēc katras uzrunas. Spriedzei au -
got, gan neatkarības pretinieku, 
gan atbalstītāju runas kļuva arvien 
kaismīgākas. Cilvēki ārpusē pie 
Augs  tākās padomes nama arī sa  -
vas emocijas neslēpa. Kad notika 
balsojums un par deklarāciju no -
balsoja 138 deputāti, katram de -
putātam vēl vajadzēja mutvārdiem 
apstiprināt savu „par” balsojumu    
(tie, kas bija „pret”,  zāli bija atstājuši).  
Cilvēki ārpusē skaitīja līdzi, un,   
kad jau bija skaidrs, ka deklarācija 
pieņemta, pēc 134. deputāta neko 
vairs nevarēja sadzirdēt, mani 

 „Ja Latvija mums nav vienaldzīga, tad tai ir nākotne” 
Ar Anatoliju Gorbunovu sarunājas Gundega Saulīte

aicinājumi ievērot klusumu un 
kār  tību necik lielus panākumus  
ne  guva. Aiz Augstākās padomes 
sienām bija sākušās gaviles. Tie 
deputāti, kas pēc savu apgabalu 
nu muriem bija palikuši pēdējie, 
pat apvainojās, jo vēlētāji mājās 
klau  sījās radio un nesaprata, kur 
tad viņi palikuši.

Vai neesat domājis par pie dzī-
voto rakstīt atmiņu grāmatu?

Bija ļoti vienkārši to uzrakstīt 
drīz pēc 4. maija, tai emociju vilnī 
tas būtu iespējams. Jo tālāk rit  
laiks, jo kļūst grūtāk. Tagad, tuvo-
joties divdesmitai gadadienai, vēl-
reiz esmu pārlasījis šo gadu sēžu 
stenogrammas un secinu – dzīvē 
nekas nav viennozīmīgs, arī polī-
tiskajos procesos, tāpēc ir vaja -
dzīga vēl papildu izpēte. Rakstīt un 
dot tikai savus subjektīvos vērtē-
jumus man negribas, bet izpētes 
darbam pagaidām neatliek laika. 

Pirms divdesmit gadiem mūsu 
tauta bija krasi sadalīta divās 
daļās  - viena dzīvoja tēvzemē, ot -
ra - trimdā. Kā tajās vēsturiska -
jās dienās jūs sajutāt ārzemju lat-
viešu attieksmi? 

Man pašam ar ārzemju latvie-
šiem nebija kontaktu, bet Andrejs 
Krastiņš, Augstākās padomes 
priekš ēža vietnieks, ar viņiem sazi-
nājās un mani informēja, nodeva 
vēlēju mus, uzmundrinājumus. 
Protams, situācija bija atšķirīga. 
Mēs šeit, reālā, konkrētā situācijā, 
un tautieši ārzemēs – citā. Tau-
tiešu polītiskās  organizācijas, kas 
nemitīgi bija at  gādinājušas oku-
pāciju, Latvijas neatkarības zau-
dēšanu, kas bija dar  bojušās par 
lobijiem pie savas mītnes zemes 
valdības, viņi, pro tams, gribēja 
radikālāku varian tu – neatkarību 
tūlīt.  Mūsu reālajos apstākļos uz 
neatkarību vajadzēja iet soli pa 
solim. Pārejas periods,  ko pēc ga- 
ŗām diskusijām iekļā vām Neatka-
rības deklarācijā, gan reālajā situā-
cijā,  gan aiz  apstākļu sakritības,    
kā izrādījās vēlāk, bija  pareizs.

Ārzemju latvieši arī vēlējās ie -
sais tīties Latvijas neatkarības at -
jaunošanā.  

Par to vajadzētu sarakstīt veselu 
grāmatu. Līdzko 1991. gada sep-
tembŗa sākumā PSRS bija spiesta 
atzīt Latvijas un citu Baltijas valstu 
neatkarību, kad atjaunojās diplo-

mātiskās attiecības, tautieši sniedza 
milzu palīdzību. Nenovērtējamu. 
Mūsu darbība Rietumos nemaz 
nebūtu iespējama bez tās palīdzī-
bas, atbalsta, padoma, ko saņē -
mām no ārzemēm. Atceros, pieda-
lījāmies ALAs kongresā. Mani 
pārsteidza demokratiskā kultūra 
un demokratiskā vide, kas bija no -
briedusi, ieguvusi pieredzi, mums 
tas bija kaut kas nepieredzēts, bet 
saprotams. Un PBLA valdes sēdes 
Rīgā.  Arī tajās vērojām demokra-
tijas kultūru un stilu, gribot negri-
bot nācās salīdzināt ar mūsu pirm-
sākumiem šajā jomā un mācīties.  

Plašs kādreizējo trimdinieku pie-
plūdums bija pirms 5. Saeimas vē -
lēšanām. Atbrauca Gunārs Meie-
rovics. Viņam bija ļoti liela nozīme 
arī manā liktenī, jo tai laikā veido-
jās Latvijas ceļš. Meierovics un citi 
tautieši aicināja darboties kopā, 
simboliski sniedza man roku. Cil-
vēki to visu uztvēra ļoti pozitīvi, 
uzsvēra, ka dzimtene un trimda  
nu ir vienota, viņi brauks šurp, 
darbosies. Tādas bija tā laika emo-
cijas. Tagad varam tikai iztēloties, 
kāda būtu veidojusies situācija,       
ja vēl vairāk tautiešu no mītnes 
zemēm būtu ieradušies dzimtenē 
un iesaistījušies neatkarīgās Lat-
vijas veidošanā. Nemaz jau tik 
daudzi neiesaistījās. Es, protams, 
runāju par polītiķiem. 

Kā vērtējat šābrīža situāciju 
Lat  vijā, varbūt krizes apstākļos   
4. maiju nemaz nevajadzētu svi-
nēt?

Ar 4. maiju ir saistīti tik daudzi 
cilvēki, kas ļoti tieši piedalījās ne -
atkarības atgūšanā – ar savām vēl-
mēm, ar piedalīšanos mītiņos, at -
balstu, plakātiem, karogiem. Šis 
pro  cess vainagojās ar neatkarības 
atjaunošanu, un šiem cilvēkiem, 
kuŗu Latvijā ir ļoti daudz, 4. maijs  
ir atmiņas un atceres svētki, un   
tādi tie arī būs. Jā, 18. novembris ir 
mūsu valsts dibināšanas diena,    
kas nākusi caur Brīvības cīņām,   
tas ir pamats visam. Bet arī neat ka-
rības atjaunošana saistās ar pozi-
tīvām izjūtām, un šīs emocijas būs 
vienmēr, jo cilvēki no savas valsts 
nekad labprātīgi neatsakās.

Bet, ja runājam par pašreizējo 
situāciju Latvijā saistībā ar 4. mai  -
ju,  tagad arī pasaules presē iz -   
skan viedoklis –  tas, kā mēs pirms 

divdesmit gadiem reālizējām pā  r-
eju no sociālisma tā laika izpratnē 
uz kapitālismu, ka šoka terapija,    
ko ieteica arī starptautiskās attīs-
tības organizācijas, – brīvas cenas, 
brīvs tirgus, turklāt viss izdarāms 
ātrā tempā, – esot bijusi fundamen-
   tāla kļūda. Var jau būt, es tik gudrs 
neesmu, lai to izsvērtu glo bālā mē -
rogā, bet visa Austrum eiropa, kas 

toreiz bija pēcpadomju telpa, visa 
gāja to pašu ceļu, un ļoti grūti    
būtu iedomāties, ka Latvija ar savu 
mazo tirgu veidotu kādu citu,    
īpašu pāreju.  

Tagad, protams, ir jāanalizē kļū-
das, bet es domāju, ka šīsdienas 
Latvijas problēmās vainot tā laika 
reformas nav nekāda pamata, jo 
mēs jau divdesmit gadus paši lem-
jam savus likumus. Ekonomiskā 
polītika un nodokļu polītika ir    
mūsu pašu rokās. Taču rezultāti šo -
brīd nav pārāk  iepriecinoši.

Kas jūs visvairāk satrauc šī  
brīža Latvijas situācijā?

Latvijas liktenis. Mēs esam maza 
valsts un līdz ar to mobila, varam 
vienkāršāk pārorientēties nekā lie-
las valsts ekonomika, bet, no ot  -  
ras puses, – esam arī vieglāk ie  vai-
nojami, jo visas budžeta iespējas     
ir daudz mazākas, līdz ar to katras 
kardinālās pārmaiņas sakarā ar 
glo bālo krizi Latviju skaŗ īpaši  
sma gi. Latvija zaudē. Kaut vai tas, 
ka cilvēkiem nav darba un viņi 
spiesti doties darba meklējumos uz 
citām zemēm. Skaidrs, ka daļa no 
tiem neatgriezīsies. Ir bažas par    
to, vai ekonomiskā sistēma ir spē-
jīga tā pašrēgulēties, lai, krizei bei-
dzoties, atkal uzsākas izaugsme. 

Un kas jūs visvairāk ieprie-
cina?  

Šodienas apstākļos mani visvai-
rāk iepriecina uzņēmīgi, darbīgi 
cilvēki. Es vairāk esmu saistīts ar 
laukiem, tāpēc vēroju un priecājos 
par cilvēkiem, kas attīsta naturālo 
ražošanu, viņi darbojas, nodrošina 
sevi,  dažreiz rada darba vietu,   
kaut vai vienu, bet nenolaiž rokas 
un strādā. Šie cilvēki ar savu mo -
bilizēšanos, ar izdomu un enerģis-
ku rīcību dara redzējumu pozitīvu. 

Pastāstiet, lūdzu, par savu dar-
bošanos laukos!  

Es gribēju palīdzēt vietējiem 
zem   niekiem īpaši atbalstāmā re -
ģio nā, lai, piesaistot Eiropas fondu 
naudu, Vidzemes zemnieki varētu 
attīstīt ražošanu. Tā kā pēc pro-
fesijas esmu celtnieks, uzprojektēju 
kūti, kuŗā audzēt lielās Šarolē govis. 
Tas man pašam likās ļoti svarīgs 
uzdevums, turklāt tas bija absolūti 
nekomerciāls projekts. Tagad kūts 
ir gatava, tur tiek audzēti liellopi, 
cilvēki strādā, viņi turas. Ja kat  - 
ram izdotos kaut ko tādu veikt, tas 
būtu ļoti labi. Tikai pretī jābūt 
cilvēkam, kas grib un spēj strādāt. 

Bažas man saistās ar to, ka dau-
dzi šobrīd ir spiesti dzīvot no pa -
balstiem. Ir, protams, labi, ka var 
saņemt pabalstu, tomēr daļā cilvē-
ku veidojas negātīvas izpausmes.  
Piemēram, pagastā pabalsta vietā 
piedāvā: mēs jums uzarsim zemīti, 
iestādiet kartupeļus, dārzeņus, iz -
au  dzējiet, lai būtu iztikai, bet, iz -
rādās, piesakās visai maz  gribētāju, 
jo ar pabalstu dzīvot ir vienkāršāk. 
Ja sirdī un dvēselē nav zemnieka 
gara, kāpēc stādīt.

Gaidot Latvijas Neatkarības 
de k  larācijas pieņemšanas  gada-
dienu, mūs visus vieno domas 
par nākotni.

Lai cik grūti arī kādreiz klātos, 
mēs vienmēr ar prieku sadzirdam, 
ja par Latviju kas labs izskan pa -
saulē, nav svarīgi, kādā jomā. Un 
tikpat sakāpināti emocionāli uzt ve-
ŗam sliktas ziņas. Tas nozīmē, ka 
Latvija mums nav vienaldzīga. Ja 
Latvija mums nav vienaldzīga, tad 
tai ir nākotne.  

Anatolijs Gorbunovs dzi-
mis 1942. gada 10. februārī. 
Bei dzis Rīgas Celtniecības te  ch- 
  nikumu (1959), RPI Celt ni e-
cības fakultāti (1970), Sabied-
risko zi  nātņu akadē mi  ju Mas-
kavā (1978).

 Latvijas polītiķis. 1988. gadā 
atbalstīja Latvijas Tautas fron -
tes izveidi. No 1988. līdz 1993. 
gadam bija Latvijas PSR, vēlāk 
LR Augstākās padomes priekš-
sēdis - augstākā amatpersona 
valstī. 

1993. gadā bija viens no   
par tijas Latvijas ceļš dibi nā tā-
jiem. No 1993. līdz 1995. ga -
dam 5. Saeimas priekšsēdis,  
no 1995. līdz 2002. gadam, ie -
vēlēts no Latvijas ceļa 6., 7. 
Sa    eimā, rē  gu lāri ieņēma mi -
nistru amatus:

* A. Šķēles pirmajā kabine  -    
tā - vides aizsardzības un re -
ģio nālās attīstības ministrs;

* A. Šķēles otrā kabinetā — 
vi   des aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrs;

* G. Krasta kabinetā - vides 
aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrs, īsu laiku arī 
ekonomikas ministrs;

* V. Krištopana kabinetā - 
sa  tiksmes ministrs;

* A. Šķēles trešajā kabinetā - 
sa   tiksmes ministrs;

* A. Bērziņa kabinetā - sa -
tiksmes ministrs.

1999. gadā tika izvirzīts par 
kandidātu prezidenta vēlēša-
nās. 2003. gadā iecelts par akci-
ju sabiedrības “Latvijas valsts 
meži” padomes priekšsēdi.

Apbalvots ar II šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni (1995) un 
1991. gada barikāžu dalībnie  -
ka piemiņas zīmi.

Uzziņa

1990. gada 4. maijs. Latvijas Neatkarības deklarācija pieņemta. Tautas deputāti mītiņā 
Daugavmalā, priekšplānā ar ziedu klēpi Anatolijs Gorbunovs
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Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 17)

Žurnālā ievietoto darbu vidū ar 
skaudru drāmatismu izcēlās Ilo -
nas Zariņas atmiņu tēlojums par 
traģiskiem notikumiem četrdes -
mit ceturtā gada nogalē, kad viņa 
bez vecāku ziņas krievu ieņemtajā 
Rīgā pievienojās pazīstamam pui-
sim un viņa draugiem. Nākdami 
no Vidzemes mežiem, tie bija ceļā 
uz Kurzemi cerībā tikt pāri frontei. 
Ilonai laimējās, bet viņas draugs 
ko   pā ar citiem „uz ežiņas” nolika 
galvu…

Ženija Treimane bija nerunīga 
meitene, viņas balss nav palikusi 
atmiņā. No citiem dzirdēju, ka viņa 
kādā lazaretē strādājusi par māsu; 
vai nu mācījusies māsu skolā, vai 
beigusi palīgmāsu kursus. Es viņu 
par to maķenīt apskaudu, jo mani 
tajos kursos jaunības dēļ neuz ņē ma. 

 Apzinīgā Olita Enzeliņa, mazliet 
vecāka par mani un Irēni, bija kla-
ses pirmā skolniece, kā tolaik mē -
dza teikt. Viesmīlīga, ļoti latviska, 
gaišu pīņu vainagu ap galvu. Ze -
mākā klasē mācījās viņas māsa 
Ru  ta un brālis Ģederts, pamatsko -
lā jaunākā māsiņa Sarmīte. 

Par smaidīgo Innu Elks-Elksnīti 
bija dzirdēts, ka viņa skaisti spēlējot 
klavieres. Bēgļu nometnēs baznīcas 
un valsts svētkos notika sarīkojumi 
ar priekšlasījumiem, dziesmām, 
dzejas skandēšanu; svētdienās arī 
saviesīgi vakari, bet dejot nācās pie 
skaņu plašu vai akordeona mūzi-
kas. Dzirdēt Innas sniegumu trūka 
iespēju, klavieŗu nometnēs nebija. 

Citās klasēs puiši vairākumā, 
mūsējā tikai divi. Pret visiem drau-
dzīgais Juris Jurģis nokļuvis Vācijā 
pēc iesaukšanas Gaisa spēku izpa-
līgos. Filozofiskās sarunu ievirzes 
dēļ Irēne Juri dēvēja par sapņaino 
zēnu. Zigurds Fromholds par sevi 
neko nestāstīja. Viņš arī bija izpa-
līgu iesaukuma vecumā.

Pēc ģimnazijas beigšanas laikme-
ta viesuļi mūs izsvaidīja pa dažā-
dām pasaules malām. Pirmā aiz-
braucu es - atgriezos Latvijā. Ilona 
pēc dažiem gadiem nokļuva Zvied-
rijā, Dzidra un Juris Anglijā, Olita 
Kanadā, Irēne, Inna un Zigurds 
Amerikā, kur viņi iestrēdza uz pa -
likšanu. Apguva valodas, dažs stu-
dēja, cits mācījās kursos, iestājās 
dar  bā, dibināja ģimeni, audzināja 
bērnus, allaž paturot prātā domu 
atgriezties Latvijā. „Es vēlos mājās 
pārnākt, kad Latvija brīva būs…”

 Pēteris Ērmanis turpina: 
  Bet – nākotne, caur šaubām cerama,
  Vai arī tā mums nav kā pasaka?
  Mēs taustāmies pa tekām mig lai-

nām,
 Mums gaisma nāk no divām pa -

sakām.
 Lai pirmā jauka – vedīs otrā mūs;
 Tā skaistāka, tai sākums skan: 

„Reiz būs!” 
Tautas atmodas laiks pasaulē iz -

kaisītos atkal satuvināja. Pie manis 
Daugavpilī gandrīz katru gadu 
ciemojās Irēne - atraitne Cedriņa, 
mūža rudenī kanadiete Norīte. 

Mēs izstaigājām cietoksni, bijām 
pie Sventes ezera, aizbraucām uz 
Bebreni, tur viena otru knipsējām 
pie vecajām dzirnavām. Deviņ des-
mito gadu sākumā viņas dēls 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Aizpērn 
mani apciemoja Olita Enzeliņa-
Šmite; viņa ziemas pavada Kana -

dā, bet vasarās saimnieko Vidze-
mē, atgūtajās tēva mājās. Arī viņas 
dēls tagad dzīvo Latvijā. Pērn ar 
Daugavpils cietoksni un pilsētu ie -
pazīstināju no Kanadas atbrauku-
šās māsas Verles - Ilgu Kalnu un 
Mā  ru Stabiņu. Flensburgā viņas 
bija vēl mazas - mūsu gaidu vienī-
bas guntiņas. Ilga sakās mani labi 
atceramies, bet es viņu neatceros. 
Lielākie jau mazos neievēro… Ie -
priekš nepaziņojusi, pirms dažiem 
gadiem kopā ar dēlu atbrauca, bet 
mani nesastapa mājās kādreizējā 
manas kopas lielgaida Ērika Štei -
na-Vītoliņa; viņa bērnībā dzīvo -
jusi Daugavpils cietoksnī. Nu jau 
visas esam sengaidu godā. Rīgā 
satikos ar Juri Jurģi un mūsu sko-
lasbiedru Kārli Dancīti, vienu no 
nedaudzajiem Vācijā palikušajiem 
Flensburgas latviešiem. Mirvikā 

viņš atnāca uz mūsu skolu kaŗa -
vīra šinelī, mācījās augstākā klasē, 
rakstīja tēlojumus un dzejoļus. Sa -
tikušies Rīgas autoostā, apmainī-
jāmies ar savām togad klajā nā -
kušajām grāmatām; Kārlis man 
uzdāvināja „Vīra ceļu”, es viņam 
ro mānu „Vējgāze”. Pie saviem ve  cā-
kiem Rīgā vēl pagājušā gadsimta 
piecdesmito gadu beigās viesojās 
Ilona Zariņa-Bruņeniece. Innu 
Elks-Elksnīti, tagad Okelmani, 

Juris pāris reižu sastapis Londonā, 
kurp viņa kopā ar dzīvesbiedru 
braukusi, „ lai baudītu mūziku”. 

Pirms pāris gadiem pēc Dzidras 
Dandzbergas-Cīrules un Juŗa Jur-
ģa ielūguma nedēļu viesojos An -
glijā, Dzidras viesmīlīgajā mājā, 
Vi   dusanglijas pilsētiņā Derbijā. 
Piedalījos svinīgajā, prāvesta Jurģa 
vadītā 14. jūnija deportācijām vel-
tītā dievkalpojumā, satikos ar dau-
dziem ārzemju latviešiem. 

Mēdz teikt, ka ticība spēj kalnus 
gāzt. Mūsu trimdas tautiešu ticība 
Latvijas atdzimšanai bijusi liela un 
neatslābstoša. Darbojoties latviešu 
biedrībās, draudzēs, koŗos, ziedo -
jot līdzekļus laikrakstu un grāma -
tu izdošanai, sūtot bērnus sest-
dienas un svētdienas skolās, lat vie-
tības uzturēšanai savus spēkus zie-
dojuši arī mani skolasbiedri. Tau -

tas atmodas laikā Irēne kopā ar 
dzīvesbiedru Rūdolfu Norīti bieži 
ieradās Latvijā, sekoja Tautas fron-
tes un Nacionālās neatkarības kus-
tības aktīvitātēm, rakstīja par tām 
ārzemju latviešu avīzēs. Irēne pub-
licēja daudzas vēstules arī Kanadas 
lielākajos laikrakstos, skaidrojot 
Baltijas brīvības centienus, ziedoja 
līdzekļus dažādām Latvijas kul-
tūras vajadzībām. 

Visa šī mūsu skola viegli sagāja 
vienā fotografijā. Mani uzņēmumi 
rāda mūsu klasi uz viena un visu 
skolu uz otra, ar mūsu klases au -
dzinātāju Ernestu Ābeles kungu. 
Tur trūkst Džonija, jo viņš bija tas, 
kam bija aparāts un kas mūs uz -
ņēma. Pozējām visi Pletīzera pa -
kājē.

Skolas barakā mums klases telpa 
bija liela. Galdi un sēdekļi salikti 
puslokā gar sienām un priekšā 
galds skolotājam. Laikam vispa ma-
tīgākās zināšanas šajā skolā mēs 
ie   guvām tieši matēmatikā, par ko 
jāpateicas Šmidchenam, pat mūsu 
meitenītes, kam tā vismazāk gāja 
pie sirds.

Tikpat pamatīga gan bija arī lat-
viešu valoda, ko mācīja Ābeles 
kundze. Mācīja stingri un meto-
diski, daudz gramatikas, vienmēr 
diktāti un domraksti. Ar dom-
rakstiem man aizvien bija jācīnās, 
jo biju neveikls vārdos, ar ļoti vā -
jām izdomas spējām. Rakstnieka 
dāvanu man nebija nekādu, arī par 
latviešu literātūru maz biju agrāk 
interesējies. Latvijā dzīvojot, daudz 
vairāk bija interesējis viss, kas nā - 
ca no ārzemēm.

Pie Ābeles kundzes ar laiku ap -
guvu zināmu techniku uzrakstīt 
kādus nepieciešamus vārdus un 
im  provizēt par jebkuŗu uzdoto 
tematiku. Īsti apmierināta ar to 
skolotāja nekad nebija, saprotot,   

Par ģimnaziju BernsenēDr. Dz. Svenne

ka no sirds to rakstījis nebiju, bet 
piesieties nevarēja, jo temats bija 
izpildīts. Talantu jau nevar iemācīt. 

Tā tomēr bija labāk nekā Indu-
lim, jo viņš no sirds rakstīja gaŗus 
un dziļdomīgus domrakstus skais-
tos vārdos un gudros teikumos. 
Ābeles kundze varēja būt mazliet 
zobgalīga. „Nu, ko tad mūsu In -
dulīts te atkal sarakstījis,” -  un tad 
ņēma lasīt klasei priekšā viņa uz -
rakstīto, un mēs pasmējāmies vai 
smaidījām - priecīgi, ka tie nebi -
jām mēs. Tāpēc ļoti uzmanījos, lai 
mans rakstītais nebūtu priekšā la  sī-
šanas vērts.

Ernests Ābele pats bija bijis sko-
lotājs savā laikā Bērzaines Sklotāju 
institūtā Cēsīs, kā to ir aprakstījis 
Nikolajs Kalniņš. Mums viņš mā -
cīja zīmēšanu, kas bija viens no 
ma   niem vājākajiem priekšmetiem. 
Taču pārāk daudz zīmēt viņš mūs 
nespieda, bet daudz stāstīja par 
mākslas vēsturi un īpaši par glez-
niecību. Viņam bija arī mākslas 
grā matas ar reprodukcijām un 
illustrācijām, ko viņš mums rā - 
dīja. Tas viss bija ārkārtīgi intere-
santi un kaut kas tāds, par ko ag -
rāk nebiju nemaz interesējies. 

Viņš arī mums nooraganizēja 
eks  kursijas uz Hamburgas Hā  gen-
beka Zooloģisko dārzu un uz 
Māks  las galeriju Hamburgā, un   
tas viss mums ļoti patika. Tā bija 
pirmā reize, kad redzējām kaŗa 

gauži izpostīto Hamburgas pilsētu. 
Skats, ko vēlāk dabūjām redzēt  arī 
citās pilsētās – pilsētā pilnas ielas ar 
cilvēkiem un satiksmi, kas darbo -
jas normāli, bet ielās nevienas 
mājas, visur tikai tīras drupas, kaili 
mūŗi bez jumtiem un lielas gru-
vešu kaudzes. Likās grūti saprast, 
ko šie cilvēki te dara un kur viņi 
steidzas, kur viņiem varētu būt 
darbs un mājasvieta.

Vēsturi mums mācīja Vilis Biļ-
kins, īsts vēsturnieks, kas Latvijas 
vēsturi mums izņēma cauri no 
pašiem senlatviešu sākumiem cī -
ņās ar vācu krustnešiem. Viņa stās-
tījumu es visu varēju pierakstīt un 
vēlāk konstatēju, ka viņš mutvār-
dos mums bija iespējis atstāstīt 
ga ndrīz vai vārdu pa vārdam              
P. Zālītes „Latvijas vēstures” grāma-
tā rakstīto, kas neatkarības gados 
bija skolās mūsu standartteksts. 
Viņš mācīja to kā īsts profesors. Bi -
ja mūsu pašu zināšana, vai mēs to 
gribam iemācīties. Bet vēlāk viņš 
man iedeva viduslaiku vācu mūka 
latīniski rakstīto Annales fuldenses.

Vācu valodu mums mācīja Su- 
ch ocka kundze vai jaunkundze, 
pro fesionāla skolotāja nenosakā-
mos gados, kuŗa pēc saviem dzejas 
skandējumiem no mums ātri ie -
mantoja vārdu Minjona. Ar vācu 
valodu problēmu nebija, mūsu 
klasē bijām kaŗa gados paspējuši 
apmēram to apgūt. Grūtāk klājās 

manai māsai, jo viņas vecumā 
daudz vācu mācības nebija ticis. 

Fiziku un ķīmiju varējām apgūt 
tikai teorētiski, jo nekādu labora-
torijas iespēju mums nebija. Bet 
fizikā Šmidchens man uz šķirša -
nos atstāja savu vācu Grimsehls 
Lehrbuch  mechanikas biezo sēju-
mu, kas man vēl arī augstskolā lieti 
noderēja. Par ķīmijas skolotāju at -
nāca Bergmanis, ļoti īpatnējs pro-
fesorīgs tips, kuŗš ilgus gadus bija 
bijis Brazīlijā,un mācīja mūs diez-
gan brīvā stilā, kas mūs arī pārāk 
neapgrūtināja. Viņš sāka mums  
mā   cīt arī angļu valodu un, savulaik 
Ame    rikā apgrozījies, mācīja mums 
amerikāniskos izteicienus.

Dabaszinību skolotāja bija tāda 
jauniņa un priecīga, sauca laikam 
Kalnāre, cik atceros. Viņas stundās 
bieži izgājām brīvā dabā, klausī-
jāmies viņā, sēdēdami vai gulšņā-
dami zaļā zālītē Pletīzera nogāzē. 
Tās bija jaukas stundas. 

Skola gāja bez pārtraukumiem 
un brīvdienām visu cauru gadu,   
kā laikam visas mūsu skolas toreiz, 
jo mērķis bija sadzīt triju gadu 
kursu divos nokavētās pēdējās kaŗa 
ziemas dēļ, lai būtu gatavi augst-
skolai pēc diviem gadiem, un to arī 
izdevās panākt.

Es arī gāju skolā ar tādu prieku 
un interesi kā nekad Latvijā, jo 
pašam mājā taču nekā vairs nebija, 
un tikai skolā varēju smelties visas 
gudrības un zināšanas.. Citādu ie- 
s pēju nebija, un par mūsu skolu 

biju ļoti pateicīgs. 
Induļa ierosmē mēs, tie „inte-

lektuālie”,  sākām vakaros kādreiz 
sanākt paši kopā, t. i., Indulis, es   
un Guna, arī Dzintra, kas intelek-
tuālismu nekultivēja, bet labprāt 
piedalījās, Induļa iespaidota. Indu-
lis no krusttēva Ernesta Ābeles va -
rēja dabūt kādas mākslas grāmatas, 
kuŗas kopā varējām pašķirstīt, iz -
ska  tīt, pārrunāt, un arī tas man bija 
jauns interešu lauks.

Indulis Dzintrā bija diezgan 
pamatīgi „ieķēries” un ļoti ar viņu 
turējās. Arī man Dzintra patika, 
bet es ātri biju izšķīries konkuren -
ci netaisīt, tajā vietā kultivējot 
brālīgi draudzīgas attiecības. 

Izgāju Bernsenē arī šofeŗu kur-
sus, gan tikai pirmo teorētisko daļu, 
iemācoties par motoru un auto 
sastāvdaļām, bet praktiskās daļas 
nevarēja būt, jo nebija tam nevie-
nas automašīnas. Bija jāpaiet ļoti 
daudziem gadiem, pirms varēju 
domāt par praksi. Vēlāk gan no -
metnes vīri bija sākuši vākt apkārt-
nē pamestās un sadauzītās auto-
mašīnas un sameistarot braukša -
nas kārtībā, un  uz laiku likās, ka 
nometne pilna visāda veida sma-
gām un vieglām automašīnām. 
Lai kam tad vietējie vācieši bija 
nosūdzējuši, jo kādā dienā iera -  
dās angļu militārie un visi mūsu 
puišu grūti restaurētie motori tika 
konfiscēti un aizvesti projām. Tas 
dīpīšiem vairs nebija atļauts.  

    (Turpinājums sekos)

Ar Dzidru Dandzbergu un Juri Jurģi 2005. gadā Anglijā

Sengaida Erika Šteina Latviešu 
Sabiedriskā centrā mājturības 
saietā

Irēni un Rūdolfu Norīšus (otrais no labās) tuvinieki Rīgas lidostā 
sagaida ar ziediem
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Šogad Latvijas Grāmatiz de-
vēju asociācijas rīkotais kon-
kurss par skaistāko un izcilāko 
izdevumu „Zelta ābele 2009” 
notika  jau17. reizi. Kopš 1993. 
gada aizvien skaidrāk izkris-
talli zēti galvenie kritēriji, sva-
rīgākais – lai mākslinieku vei-
dotā grāmatu apdare būtu ne 
vien acij tīkama, bet ar savu 
vizuālo ārveidu izteiktu arī grā-
matas saturu. Tādus kritērijus 
arī šogad ievēroja deviņi žūri -
jas eksperti, lai noteiktu labā -
kos no labākiem nominētiem 
apgādiem un māksliniekiem, 
ku  ŗu dizaina koncepcija atbilst 
grāmatas saturam un kuŗi tur-
k lāt pārliecina ar maketa izvei-
di, papīra izvēli un poligrafisko 
veikumu. 

No 58 grāmatām, ko bija ie -
snieguši 23 izdevēji, žūrijas lo -
cekļiem bija jāizvēlas konkursa 
uzvarētāji, un tas, protams, ne -
bija viegli, jo nominēto vidū 
bija  neapšaubāmu vērtību sistē-
mā sevi jau vairakkārt aplieci-
nājuši apgādi  (alfabēta secī bā) – 
„Dienas grāmata”, „Juma va”, „Ne -
putns”, „Nordik”, „Pēter gailis”, 
„Jā   nis Roze”, „Zinātne”, „Zvaigzne 
ABC”.

Pēc 2009. gada grāmatu ražas 
izvērtēšanas starp uzvarētā jiem 
ir apgāds „Neputns” par māksli-
nieka Aleksandra Busses veido-
to apdari dzejas krāju mam  
„Dao un De kanons”. Ša    jā pašā 
sadaļā „Dzeja” māksli niekam    
A. Bussem nācās kon kurēt pa -
šam ar sevi – apgāda „Zinātne” 
izdotajām Ābrama Feldhūna 
atdzejotajām „Trāchī nietēm” 
viņš bija izveidojis lielisku ap  dari. 

Skaistuma, gudrības un talantu konkurss grāmatniecībā

Šoreiz visvairāk tika daudzi-
nāts apgāds „Jumava”, kam kri -
ta trīs balvas – par Arņa Rož-
kalna izcilo apdari Līgas Blauas 
grāmatai „Džemma Skulme. 
Nospiedumi” nominācijā „Do -

kumentālie izdevumi”; „Zināt-
niskās grāmatas” sadaļā apgā-
dam un māksliniekam Jānim 
Jaunarājam atzinība piešķirta 
par apdari izdevumam „Dzelz-
ceļi Latvijā”, ko sarakstījusi 
autoru kopa. Turpinot kon -
kursa „Zelta ābele” iedibināto 
tradiciju, kultūras ministrs    
Ints Dālderis no nominētiem 
izdevumiem speciālbalvai iz -
vēlējās apjomīgo sējumu „Run-
dāles pils” ar Imanta Lanc -
maņa tekstu un koncepciju       
un krāšņo mākslinieces Ineses 
Hofmanes apdari. 

Nominācijā „Uzziņu literā-
tūra” uzvarēja apgāds „Nordik” 
un mākslinieks Valdis Villerušs 
par izcilu apdari Valsts pre -
zidenta kancelejas un Valsts 
heraldikas komisijas veidota-
jam sējumam „Latvijas ģer bo-
ņi, papildinājums”.

Šajā pašā nominācijā speciāl-
balvu ieguva apgāds „Zvaigz - 

ne ABC” par konsekventu un 
kompleksu risinājumu zaļās do -
māšanas populārizēšanā grā-
matniecībā. Atzinīgi tika no -
vērtēts Uģa Oltes un Māŗa Oltes 
grāmatas „Gardēža brīv dabas 
rokasgrāmata” māksli nieku 
Lās  mas Lagzdiņas un  Uģa Ol -
tes veidotais ietērps. 

Divas balvas izpelnījās ap -
gāds „Liels un mazs” sadaļā 
„Bēr nu un jaunatnes grāma -
tas”. Atzinību guva Juŗa Zvirgz-
diņa grāmata „Lāča Bruņa me -
dī bas” par mākslinieces Unas 
Lau  kmanes apdari un Reiņa 
Pē  tersona illustrācijām. Spe -
ciāl  balvu piešķīra Ineses Zan-
deres un Mārtiņa Grauda grā-
matai „Latviešu zvēri” par    
ne     tra  dicionālu risinājumu   
māks li nieciskā tēla veidoša -    
nā - māks linieki Rūta Briede, 
Artis Brie dis. 

„Mākslas izdevumu” katē-
gorijā uzvarēja Ulvja Alberta 
grāmata „Cameras as pass-
port” par izcili veikto māksli-
nieka Jāņa Pavlovska apdari 
(izdevējs „Poligrafijas info-
centrs”). 

Bez apbalvojumiem šoreiz 
palika nominācijas „Proza’’ un 
„Mācību grāmatas”. 

Grāmatu mākslas konkursa 
„Zelta ābele 2009” nobeiguma 
svinības un gada balvu pa  -
snieg šana notika Latvijas Zi -
nātņu akadēmijas konferenču 
Mazajā zālē. Tās nebija tik     
plaši izvērstas kā ik gadu,        
taču pārliecināja ar gudru pie -
ticību, kā jau valsts krizes lai -
kā. Izrādījās, ka priekšnesumu 
daļā var iztikt ar vienu vie -  

nīgu jaunu koklētāju ansambli 
„Austriņa” – sarīkojums tāpēc 
neko nezaudē no sava nozī-
mīguma, gluži pretēji – tikai 
iegūst. Meiteņu atskaņotās un 
dziedātās tautasdziesmās uz -
virmoja patiess dzīvesprieks   
un dabisks humors.

Balvu „Par mūža ieguldī -
jumu grāmatniecībā” saņēma 
Viesturs Silvestrs Grants, kas    
ar savu talantu ir izkopis Lat-
vijas grāmatu vizuālo kultū -    
ru. V. S. Granta mākslinieciski 
augs t  vērtīgā grāmatu apdare    
ir zināma katram, kas lasījuši 
M. Čaklā, H. Heines, kompo-
nista M. Zariņa u. c. literāros 
darbus.

Aleksandram Bussem tika 
piešķirts tituls „Gada labākais 
mākslinieks grāmatu mākslā”. 
Ar savu oriģinālo, dziļo pa -
saules sakarību un cilvēka gara 
atklāsmi A. Busse ir bagātinājis 
arī plakāta mākslu, scēnogra-
fiju, glezniecību. Konkursa žū -
rijas eksperte, mākslas zināt-
niece Ingrīda Burāne par Alek-
s andru Bussi ir paudusi būtis-  
ku atziņu: „ Bez viņa klātienes 
un izpratnes par Konfūciju, 
Sofoklu, Laodzi, Regīnu Ezeru, 
Liānu Langu, Lauri Gundaru 
mūsu grāmatniecība izskatītos 
stipri pieticīgāka. Tie ir tikai 
daži no autoriem, kuŗi pirmie 
nāk atmiņā un kuŗu vizuālajā 
atklāsmē viņš ieguldījis savu 
māku.”

Šajā I. Burānes vērtējumā 
koncentrēta arī visa „Zelta 
ābeles” konkursa dziļākā jēga.

Irēna Lagzdiņa  

1910. gadā Stokholmā tika 
nodibināta biedrība ar no -
saukumu „Biedrība zviedru 
mākslinieces.” Tas bija dros-
mīgs pasākums, jo tajos lai -  
kos vēl daudzās mākslas sko -
lās studentes sievietes vispār 
neuzņēma. Bija pareģojumi,   
ka biedrība ilgi nepastāvēs. 
Tomēr šogad tā svin savu 100 
gadu jubileju. Vairāk nekā 
starp simt dalībniecēm plašā 
mākslas izstādē Konstnärs -
huset Stokholmas centrā atro-
dam arī divas latviešu glez-
notājas.

Šajā pašā namā pirms dau-
dziem gadiem - 1927. gada 
novembrī bija sarīkota pirmā 
valstiskā latviešu mākslinieku 
izstāde ārzemēs. Piedalījās vai-
rāk nekā 40 latviešu māksli -
nieki, kas parādīja aptuveni 
150 darbus.

Anika Lasmane Sundberga, 
dzimusi 1953. gadā, ir glez no-
tāja Alberta Lasmaņa meita. 
Varētu teikt, ka viņa dzimusi  
ar otu un zīmuli rokā. Anika 
stāsta, ka ir zīmējusi vienmēr. 
Mācījusies pazīstamās zvied -
ru mākslas skolās Birkagarden, 
Gerlesborgsskolan, Fetcoskolan 
un privātās studijās. Viņa agri 
apprecējās, audzināja trīs bēr-
nus un tikai pēc kādiem des -
mit gadiem sāka strādāt te āt-

Divas latviešu gleznotājas starp 100 zviedru māksliniecēm
Konstnärshuset (mākslinieku namā), Stokholmā

ŗos un zviedru televīzijā par 
dekorāciju gleznotāju.

Tagad Anikai ir sava liela 
studija, kur tiek radīti dabas 
skati un portreti, starp citu, 
viņas mātes - pazīstamās va -
lodnieces Valentīnas Lasma -
nes portreti.

Pašreizēja izstādē iekļauta 
viņas eļļas glezna „Pavasaŗa 
izjūta”: vēl manāms sniegs, bet, 
skatoties pret spoži zilo debesi, 
jaušam gaiši zaļus plaukstošus 
kokus, taču vietām redzam arī 
kādu tumšāku akmeni. Tāds   
ir pavasaris Zviedrijā, spēcīga 
ziemeļu pavasaŗa gaisma. 

Monalisa Briedītis, dzimusi 
1949. gadā, ir skulptora Leo 

Jāņa Briedīša meita. Vai tēvs 
viņai ļāvis uzturēties studijā  
un mēģināt kaut ko veidot jau 
no bērna kājas? Nē, Monalisai 
skulptūra nav bijusi pirmā 
vietā. Viņa ir gleznotāja, lai 
gan tagad kādreiz glezno trīs 
dimensijās.

 Pēc vairāku gadu izglītoša-
nās par interjera dizaineri    
viņa mācījusies mākslas aka dē-
mijā Stokholmā, sākumā archi-
 tektūras klasē, vēlāk papildi nā-
jusies speciālā monumentālās 
mākslas klasē, lai iepazītos ar 
stiklu, akmeni un betonu. Pir-
mos darba gadus strādājusi   
par interjera dizaineri, pie-
mēram, iekārtojusi un de -

korējusi vairākas slimnīcas.    
Šo darbu tagad ir atmetusi      
un vairāk strādā ar unikāliem 
darbiem, varētu teikt, ar skulp-
tūrālām installācijām un trīs-
dimensiju gleznām, kas pare-
dzētas lielām telpām. Viņai ir 
bijuši un ir nozīmīgi uzdevu -
mi oficiālām celtnēm.

Monalisas moto ir telpa, 
gaisma, krāsa. Daudzreiz dar-

bos manāma mūzika. Arī tri -
jos mazajos darbiņos Stokhol-
mas izstādē. Uz stikla plāks-
nītēm mēģināts atdarināt mū -
ziku ar kaligrafijas zīmēm. 
Stikliņu nosaukums ir Zīmēta 
interpretācija I, II un III.

Diana Krumins Engstedt
Kad šī avīze sasniegs lasītā-

jus, izstāde diemžēl jau būs 
beigusies.Autore - Monalisa Briedītis

Anikas Lasmanes Sundbergas darbs
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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

L A T V I E Š I  A U S T R Ā L I J Ā

Sidnejas Latviešu biedrība ap -
vieno 538 biedrus, kas ieskai -
tāmi dažādu vecumu grupās. 
Prieks Rituma slejās lasīt, ka ik 
mēnesi iestājušies daži cilvēki. 
Biedrības darbība nesarūk, bet, 
uzdrošinos teikt, iet plašumā. 
Ienākot Latviešu namā, rodas 
sajūta, ka esi mājās. Biedrības 
valde saprot, ka cilvēku nevar 
bez pārtraukuma nodarbināt, 
elpas atvilkšanai jāsagādā arī 
prieka brīži, tāpēc notiek sarīko-
jumi,  arī biedru pēcpusdiena.

Šogad 21. martā bija pulcē-
jušies ap 100 biedru. Sēdēšana 
pie gaŗiem, balti klātiem gal   -
diem. Vāzēs Daces Cilinskas sa -
kārtotas sarkanas un dzeltenas 
gerberas, uz katra galda arī ma -
zas raibas šokolādes oliņas un 
zaķīši. Gar skatuves malu stiepās 
gaŗš uzkodu galds ar saldām 
plātsmaizītēm, gaļas pīrādziņiem 
un nu jau pasaulē slavenajām 
Sidnejas dāmu siļķu maizītēm. 
Galdā bija arī liela torte. 

Par programmu gādāja jau-
niešu instrumentāli vokālais 
ansamblis „Zigrīdas kalpi”, kur 
kopā sanākuši Brisbanes grupa 
„Zigrīda” un Adelaides jaunieši 
„Kalna kalpi”. Ir labi, ka jaunieši, 
pārvarot lielo attālumu, ir spē -
juši sadoties rokās. Grūtības ro -
das, saskaņojot mēģinājumus, 
bet jaunieši tiek arī ar šo pro-
blēmu galā. Ansambļa dalīb -
nieki ir Valda Biezaite, Matīss 

Sidnejas Latviešu biedrības biedru pēcpusdiena
Biezaitis,Anda Deksne, Tija Lo -
diņa, Mārtiņš Medenis un Aleks-
andrs Šmits. Ansambļa instru-
menti ir stabules, Latgales kokle, 
Kurzemes mazā kokle, basa kok-
le vargāns (dūdas) un elektriskā 
ģitara. Jaunieši dziedāja arī lat-
galiešu dziesmas. Dzirdējām 
„Gais meņa ausa”, „Gula meitīna”, 
„Neviens putniņš”, „Timsins 
goja”, „Lēni, lēni Dieviņš brauca”, 
„Div’ dūjiņas”, „Trīsi nakti”, 
„Cīrulīti, mazputniņi”, „Ar vil ci-
ņu Rīgā braucu” un „Alus dzies  -
ma”. Ansambļa dalībniekiem ir 
laba mūzikas izjūta – dziesmas 
skanēja nevainojami. Bija prieks 
ar šo grupu iepazīties. 

Biedru pēcpusdienas norisi 
vadīja Jānis Čečiņš. Viņš prie-
cājās, ka biedri ieradušies kuplā 
skaitā, un teica paldies par pa -
veikto darbu, jo katrs kaut ko      
ir darījis. Biedrības priekšsēdis 
Jānis Grauds pasniedza biedrī -
bas piešķirtos atzinības rakstus 
un nolasīja stipendiju saņēmēju 
vārdus. Atzinības rakstus saņē-
ma SLB dāmu kopa, kas strādā 
Edītes Soboļevskas vadībā; atzi-
nība arī Rituma darbiniekiem,  
to saņēma redaktors Pēteris 
Kļav  iņš. Igors Dortiņš saņēma 
rakstu par gleznu izstāžu iekār-
tošanu Latviešu namā. Ar „SLB 
un A. un B. Evertu stipendiju” 
2010. gadam dalījās divi jaunie -
ši – Vēsma Upeniece un Jānis 
Da   niklifs. Abi janieši allaž uzsveŗ 

nepieciešamību runāt un rakstīt 
tīrā, skaidrā latviešu valodā. 
Stipendiju Jānim Daniklifam 

pasniedza Asja Everte. Vēsma 
Upeniece bija aizkavēta ierasties, 
jo svinēja Edgara Grestes kāzas. 

Kāzās piedalījās vairākums jau-
niešu, kas būtu ieradušies Lat-
viešu namā. 

Sarīkojuma norises gaitā sumi-
nāja SLB valdes priekšsēdi Jāni 
Graudu, kam 22. martā aprit 70 
mūža gadi. Raimonds Krauklis 
lasīja Elgas Lejas sacerēto „Goda 
rīmi”. Priekšniekam ziedus pa -
sniedza Edīte Soboļevska no dā -
mu kopas, no Sidnejas Latviešu 
teātŗa ar ziediem Jāni sumināja 
Vaira Zemīte. Pēcpusdienas d a-
līb nieki izjusti dziedāja „Daudz 
baltu dieniņu”. Biedru pēc-
pusdiena braši izskanēja ar kop-
dziesmu „Ai, jel manu vieglu 
prātu”. 

Nu bija laiks tērzēšanai un 
dāmu kopas dalībnieču gatavoto 
pusdienu baudīšanai – bija 
sutināti skābie kāposti un cep - 
tas Tīringas desiņas. Ēstgriba 
visiem bija laba – ēda laizī-
damies.

Rūdolfs Nemme kā vienmēr  
ar lielu prasmi bija uzstādījis 
mikrofonus, un Dace Cilinska, 
kārtojot ziedus, atkal bija aplie-
cinājusi savu labo gaumi. Bija 
redzams, dzirdams un jūtams,  
ka biedrībai darbinieku ne -
trūkst.

Tika aizvadīta skaista prātu ro -
sinātāja pēcpusdiena. Paldies 
biedrībai par prieka brīžu kaisī-
šanu un labas dūšas taisīšanu...

Elga Rodze-Ķīsele

„SLB un A. un B. Evertu” stipendijas saņēmējs Jānis Daniklifs, 
Asja Everte un Jānis Grauds
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Daugavas Vanagu organizācija 

ir liela, stipra un darbojas jau vai-
rāk nekā pusgadsimtu. Organi-
zāciju spēcīgu dara cilvēki tās 
rindās, kuŗi īsteno savas idejas. 
DV Adelaides nodaļas priekšsē-
dim Imantam Kronītim radās 
doma uzaicināt mani uz Austrā-
liju, lai es varētu iepazīties ar 
cilvēku, kuŗš pārstāv Daugavas 
Vanagu organizāciju Latvijā, un 
nodrošinātu vēl labāku sadar-
bību. 

Pirmā janvāŗa pusdienlaikā 
pēc Latvijas laika zvana telefons, 
un es savā vārda dienā saņemu 
uzaicinājumu braukt uz Aust rā-
liju. Vēl nekad viena neesmu 
devusies tik tālā ceļā, tāpēc tiek 
pieņemts lēmums braukt kopā  
ar vīru Andri, kas varēs viesos 
pastāstīt par demografiju un eko-
nomiku Latvijā. Sākas aktīvs 
darbs abās zemeslodes pusēs, 
nav viegli izplānot brauciena 
mar šrutu, saskaņot Daugavas 
Va   nagu sarīkojumu dienas ar 
brīvdienām. Man parallēli dar-
bam jāraksta prezentācija, jā -
meklē fotografijas no dažādiem 
sarīkojumiem. 

Latvijā pēc ilgiem gadiem ir 
dziļa ziema, laiks auksts, saulītes 
nav. Aktīvizējas dažādi vīrusi, 
vispirms pieveic mani, pēc kāda 
laika arī vīru. Laiks iet uz priek-
šu, tuvojas izlidošanas datums, 
bet slimības negrib atkāpties. 
Ārste izraksta vēl iedarbīgākas 
zāles, atļauj lidot un piebilst, ka 
Austrālijas saulīte mūs izārstēs. 
Ceļš ir tāls un gana nogurdina. 

Lidojumā Rīga-Frankfurte-

Zem Austrālijas Daugavas Vanagu spārna

Sin  gapūra-Perta paiet 33 stun-
das, un mēs esam Pertā. Mūs sa -
gaida Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļas priekšsēdis Ilmārs Ru -
daks. Esam zemē, kur staigā ar 
kājām gaisā, kā teicis viens gud-
rinieks. Tā nu īsti nav, bet brau-
cam gan pa „nepareizo” pusi. Ir 
neierasti un jocīgi. Pēc Austrā-
lijas laika ir nakts, tāpēc drīz do -
damies pie miera. Nākamais rīts 
mūs sagaida ar neierastu kar- 
s tumu. Zvana telefons. Ilmārs 
mūs brīdina, ka nedrīkst iet ārā 
bez aizsargkrēma (tas jau ir no -
likts), Imants Kronītis pārbau -
da, vai esam atlidojuši. 

Imanta it kā neredzamo klā- 
t ieni un gādību jutām visu ce -
ļojuma laiku. Iepriekšējā vakarā 
viņš mums pastāstīja, ko varam 

sadarīt, kamēr viņi abi ar sievu 
Anitu ir darbā, un brīdināja, ka 
būs ļoti karsti. Izdomājam iet ap -
skatīt bušlandi, par ko esam mā -
cījušies skolā. Ir pats pusdien-
laiks, ļoti karsts, un mēs doda-
mies ceļā. Apskatījuši bušlandi, 
atpūšamies autobusa pieturā uz 
soliņa un drīz vien esam atpakaļ 
mūsu jaunajās mājās. Latvijā   
bija minus 20 gradi pēc Celsija, 
šeit ir plus 38 gradi. Mūsu līdz-
atvestie vīrusi šo karstumu neiz-
tur un pamet mūs. Vakarā doda-
mies uz Indijas okeanu peldēties, 
pa ceļam jau apskatot ķengurus, 
kuŗi demonstrē savu cīņas mā -
ku. Vēlāk ieturam gardas, austrā-
liešu gaumē pasniegtas vakariņas 
okeana krastā. 

Nākamajā rītā braucam pie 

mājasmātes Anitas tēva Alfrēda 
Gulāna. Ieturam gardas brokas-
tis - mājastēva ceptās kartupeļu 
pankūkas, kas ir labi zināmas 
Pertas latviešiem. Tad par mums 
gādību uzņemas Austra un Gu -
nārs Kaģi. Apskatām Karaļa kal-
nu, atveldzējamies okeanā, pa -
stai  gājam pa ostas pilsētu Frē-
mantli. Ir ļoti karsti. Skaistajā 
Ka   ģu mājā peldamies baseinā  
un baudām mājas saimnieku ne -
viltoto viesmīlību. Viena skaista 
un karsta diena ir galā. Vēlāk iz -
rādās, ka ir jau plus 42 gradi. 
Kastākā diena pēdējo gadu laikā. 
Vakarā kavējamies sarunās pie 
vīna glāzes.

Solvita Sekste,
DVCV Pārstāvniecības 

Latvijā vadītāja
(Turpinājums sekos)

Ar Arturu Berķi pie DV Adelaides nama

  P rkam P rdodam 
AUD/LVL 0.4825 0.4971 
CAD/LVL 0.5207 0.5365 
CHF/LVL 0.4855 0.5003 
DKK/LVL 0.0937 0.0965 
EEK/LVL 0.0446 0.0459 
EUR/GBP 0.8527 0.8787 
EUR/LVL 0.6989 0.7165 
EUR/USD 1.3179 1.3581 
GBP/LVL 0.8052 0.8298 
LTL/LVL 0.2019 0.2081 
NOK/LVL 0.0888 0.0916 
SEK/LVL 0.0728 0.0750 
USD/LVL 0.5223 0.5355 
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Pavisam drīz jau būs gads,   
kopš Rīgā, Marijas ielā 13, dur -
vis vēra labdarības veikals „Otrā 
elpa”. Mērķis sevi pilnīgi attais-
nojis. Kā teic Ideju partneŗu 
fonda direktore Sabīne Sīle, vie-
nīgi žēl, ka arī pie mums Latvijā, 
tāpat kā citās valstīs, tāds veikals 
nav bijis jau agrāk. Un viņa jo -
projām nebeidz slavēt veikala 
direktori Elīnu Žagari, kuŗa at -
nākusi pie viņas ar ideju, kas ta -
gad ne vien īstenota, bet plaukst 
un zeļ. Elīna pati joprojām esot 
nenogurdināma un labu domu 
pārņemta. Jāpateicas Berga ba  zā-
ra īpašniekiem, ka par veikala  
un bi  roja telpu izmantošanu īre 
nav jāmaksā. Tas, protams, ir 
neatsve ŗams ieguvums.

„Patīkami ir ik dienas vērot,   
kā cilvēki ziedo savas mantas 
labiem mērķiem,” stāsta Sabīne. 
„Visvairāk nes dažādas grāmatas 
un apģērbus. Un tos arī visvai -
rāk pērk. Par apģērbiem caur mē-
ra cena ir 50 santimi. Visas pre-
ces ir par simbolisku cenu. Pie -
prasīti ir arī trauki un interjera 
priekšmeti. Ļoti ātri tiek nopirk-
tas mēbeles.”

Naudu, kas ieņemta par pār-
dotajām mantām, novirza 
labdarīgiem mērķiem. 

Vairāk pavalkātus apģērbus 

Dots devējam atdodas

neliek pārdošanā, bet ziedo pa -
tversmēm un cietumam. Pavi-
sam bēdīgs stāvoklis esot Iļģu-
ciema sieviešu cietumā, kur nav 
nekādu higiēnas preču, nav ne 
ziepju, ne tualetes papīra. Neti-
cami, bet fakts. Uz šo cietumu 
aizvestas ne vien higiēnas pre -
ces, bet arī apģērbi un rotaļlie - 
tas cietumnieču bērniņiem. To 
fonds iecerējis darīt arī turp -
māk.

„Ja cilvēki nenestu ziedojumus, 

veikals nevarētu pastāvēt,” saka 
Sabīne. „Ne vienmēr jābūt bagā-
tam, lai varētu dot otram. Nereti 
sastopamies ar visai trūcīgiem 
cilvēkiem, kuŗi ar patiesu sirsnī-
bu atnes un ziedo kādas man -
tas.” Reiz uz veikalu atnācis kāds 
ļoti trūcīgi ģērbies kungs, kuŗš 
vēlējies ziedot kādus sakopētus 
un ilgi krātus lasāmgabalus.   
Viņš vei kala darbiniecēm vēl uz -
dāvinājis šokolādes plāksnīti.

Sabīne ir pārliecināta, ka šis 
nav parasts veikals. Te katrs cil-
vēks ir gaidīts. Ne tikai kā zie-
dotājs vai pircējs, bet kā ciemiņš, 
kā draugs. Te var atnākt gluži 
vienkārši parunāties. „Otrā elpa” 
esot kā otras mājas. Daudziem.

Veikalā strādā tikai divi algoti 
darbinieki. Nav pat apkopējas, 
visu paveic pašu spēkiem. Un – 
ir daudz brīvprātīgo palīgu. Da   - 
ži nāk reizi mēnesī, citi – rē  gulāri. 
Viņi palīdz iztīrīt atnes tās man-
tas, izkārto tās. Tāpat pa   līdz s a-
kopt telpas. Pirmie pa  līgos sākuši 
nākt tikko darbu zaudējuši cil-
vēki. Viņiem bijis svarīgi kaut ko 
darīt, gan labi zinot, ka atalgo-
jumu par to ne  saņems. Sabīne 
tagad priecājas, ka šie cilvēki 
visai drīz atraduši darbu. Acīm-
redzot jaunie darba devēji pra-
tuši novērtēt biogra fijas faktu – 

strādāšanu bez sa  maksas. „Labie 
darbi atmaksā jas,” teic Sabīne. 

Dots devējam atdodas. Intere-
santi, ka brīvprātīgie palīgi ir   
ļoti dažāda vecuma cilvēki, arī 
daudz bērnu un jauniešu. Bēr-
niem patīk kaut ko darīt un re -
dzēt sava darba augļus. Dažiem 
ir sapnis kādreiz strādāt par pār-
devējiem. Mazie palīgi labprāt 
un zinīgi uzņem cilvēkus, kas 
vei  kalā ierodas pirmo reizi. Viņi 
visu izrāda, visu prot pastāstīt. 
Rebeka, piemēram, vairāk var 
palīdzēt vasarā, kad brīvāks   
laiks. Sabīnes brāļameita 11 ga -
dus vecā Katrīna gatavo auska ri-
ņus un ziedo tos veikalam. Brīv-
prātīgo palīgu, lielo un mazo, 
darbs ir nenovērtējams. Ja viņu 
veikalā nostrādātās stundas pār-
vērstu naudā! Cik par tām būtu 
jāmaksā algotiem darbinie-
kiem?... Starp citu, veikalā grīdu 
maz gājusi arī Kanadas vēstnie -
ka kundze.

Veikalā rēgulāri notiek dažādi 
sarīkojumi. Pirmdienās, pie mē-
ram, ir filozofiskas pēcpusdie-
nas. Palaikam rīko izstādes, no -
tiek Improvizācijas teātŗa izrā-
des. Nesen bija divu kundžu   pa -
šu darinātu leļļu izstāde. Te allaž 
ir kaut kas īpašs un interesants. 
Ik pa laikam notiek klusās izso-
les. Ja veikalā nonāk kāds vērtīgs 
priekšmets, piemē ram, mūzikas 
instruments, glezna vai kas cits, 

atsevišķā plauktā tiek novietota 
zīmīte, uz kuŗas katrs potenciā-
lais pircējs nedēļas laikā uzraksta 
savu solīto cenu. Mantu iegūst 
tas, kuŗš solījis visvairāk. 

Uz „Otro elpu” nāk gan trū-
cīgāki, gan arī turīgāki cilvēki. 
Reiz atnākusi kāda kundze, dzē-
rusi kafiju. Un tad – nopērkot 
sa  vai meitiņai kleitiņu, atzinu-
sies, ka pirmo reizi bērnam iegā-
dājas lietotu apģērbu.

Telpas no Berga bazāra, mē  be-
les no Coppa, daudz draugu un 
atbalstītāju. Tie ir Ieva Laukers 
un Aleksis Karlsons, advokātu 
bi  rojs Kļaviņš un Slaidiņš, resto-
rāni Vincents un Fellīni, „Bergs” 
un daudzi citi. Sabīne un Elīna    
ir ļoti pateicīgas visiem atsau cī-
gajiem cilvēkiem un brīvprā tī-
gajiem palīgiem. Tagad jau at - 
kal tiek domāts par jaunām ros-
mēm, par jaunu ideju īsteno -
šanu. Un – tiek meklētas telpas 
otram veikalam.

Pie ieejas pirmajā stāvā ar no -
rādi „par brīvu” noliktas grā ma-
tas, kas ir vairākos eksemplāros 
un tāpēc netiek izvietotas pār-
došanai.

Sabīne joprojām priecājas par 
savu sastapšanos ar Elīnu. Par 
ideju. Par risku, kas sevi pilnīgi 
attaisnojis. Un par to, ka „Otrā 
elpa” tagad daudziem ir otras 
mājas.

Armīda Priedīte

Ideju partneŗu fonda direk-
tore Sabīne Sīle 
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Saules nozīmi pārvērtēt grūti… 
Tāpat kā mūsu senčiem, arī 
mums tas ir debesu pulkstenis, 
kas dala diennakti un arī pašu 
dienu. Saule ir gada kalendāra 
iedalītāja, un visi darbi, it īpaši 
lauku sētā, notiek noteiktu gads-
kārtu kārtībā un secībā. Visas 
kopīgās lielākās svinamās dienas 
aptuveni saistītas ar četriem sau-
les griežiem: ziemas un vasaras 
saulgriežiem un rudens un pa -
vasaŗa ekvinokciju. Latviešu      
fol k     lorā ir apmēram 4200 tau- 
tasdziesmu par sauli. 

 Šodien mums pārsvarā visiem 
mazliet pietrūkst Saules. Un tā -
pēc jo sevišķi uzmanību saista 
viens no jaunākajiem mūze -  
jiem - Saules mūzejs, kas jau ga -
du veiksmīgi darbojas Rīgas 
centrā, Kungu ielā 1, starp citu, 
patlaban vienīgais Eiropā, un tā 
dibinātāji ir Iveta un Ainārs Gra-
žuļi. Iveta - Saules mūzeja mam-
ma, Ainārs - tētis.

Jautāju Ivetai:
Kas deva impulsu veidot 

mūzeju, turklāt Saules vārdā?
Viss sākās ar privātmāju, kuŗu 

kopā ar vīru uzcēlām apmēram 
pirms 10 gadiem, un, kad vaja-
dzēja tai dot vārdu, risinājums 
nāca uzreiz - “Saules”. Apmēram 
tai pašā laikā bijām ceļojumā     
pa Portugali, kur nopirku savu 
pirmo saulīti, un tā rosināja turp-
māk no katra ceļojuma uz “Sau-
lēm” vest saules. Kollekcija vei-

Mūzejs ar Saules zīmi
dojās strauji, iesaistījās arī radi, 
draugi un kaimiņi, un te nu 
varēja redzēt, kāda saule ir Tur-
cijā, kāda Spānijā, Afrikā… Sau-
lēm mājās vairs nebija vietas, to 
bija saradies vairāk par 300, un 
tad tapa doma, ka savi krājumi 
jāparāda arī citiem cilvēkiem…

Jauns, lai arī neparasts mū -
zejs ir stipri riskants projekts?

Trakums jau bija šajos grūtajos 
laikos īstenot tādu ideju, dau-
dziem labiem paziņām pat ne -
teicu, lai nesāk atrunāt, pasargāt 
no kļūdām… Bet viss ir gājis uz 
priekšu, un tepat, raugiet, ir at -
sauksmju grāmata, kuŗā jau 
ierakstīts tik daudz pozitīvu vār-
du, un tas arī ir tāds uzmun dri-
nājums, ka nav vairs kur atkāp-
ties…

Mūzeja ekspozīcija apžilbina 
ar krāsainību un daudzveidī -
bu, īpaši ja cilvēks ienācis mū -
zejā makoņainā vai lietainā 
dienā (kādu mums netrūkst).

Mūzejā cilvēki gūst tikai po -
zitīvas emocijas. Te ir saulītes vi -
sās iespējamās formās, krasās,  
no daždažādiem materiāliem, 
bet tām ir vienotājs - visām ir 
sejas. Un mani pašu pārsteidz - 
cik unikāls ir cilvēks, tikpat uni-
kāla ir viņa saule. Bēdīgas un 
prie  cīgas, skumīgas, viltīgas un 
domīgas ( būtībā cilvēks piedēvē 
saulei savas īpašības un piešķiŗ 
tai savas grimases). Vairākas sau-
les ir no Meksikas – darinātas no 

kokosriekstiem, pērlītēm…   Fran - 
   cijas saule - no papīra. Ir no Afri-
kas atceļojušas saules maskas, 
Nīderlandes saule ļoti apmieri-
nāta gozējas blakus Krievijas 
spīdeklim, holandiete labi jūtas 
blakus kiprietei un sicīlietei utt. 
Cilvēks grib sauli ienest mājās  
arī ar sadzīves priekšmetiem - 
pulksteni, spoguli, kūku formu, 
ar putnu barotavu, svečtuŗiem, 
krūkām, pakaŗamiem… Cilvēki 
arī no ceļojumiem ved mums 
saules, atsaucīgi ir tūristi. Kollek-
cija nemitīgi palielinās, mēs  
esam atvērti un priecājamies par 
katru saulīti, kas nāk klāt.

Mūzeja otrā stāvā ir arī Lat -
vijas mākslinieku saules - ša mo-

ta, tekstila… interpretācijas no 
stikla, ādas. Domāju, ka būs vēl 
vairāk, jo ik pa laikam cenšos uz -
runāt mūsu māksliniekus. 

Mūzejs gatavo arī informā tī -
vus materiālus par sauli astro-
nomiskā skatījumā, jo diemžēl 
Latvijas skolu mācību pro-            
g ram mās vairs nav astronomijas 
priekš meta.

Mūzejā var ieraudzīt arī pa -
visam neparasta priekšmeta 
kollekciju. Sprēslīcas?

Pērn uz Jāņiem mūzejā at -
klājām tukumnieka Valža Or -
lova sprēslīcu izstādi “Sprēslīcas 
Latvijā un pasaulē”. Sprēslīca - 
koka lāpstiņa uz vērpjamā ra -
tiņa, uz kuŗas liek kodaļu. Pēc 

senlatviešu tradicijām puisis 
darināja sprēslīcu un dāvināja 
izredzētajai meitenei par bildi-
nājuma zīmi. Mūsu mūzejā šo -
brīd eksponētas 300 sprēslīcas 
(visām virsū ir saules zīmes),    
bet Valža Orlova kollekcijā ir 
vairāk nekā 700, un šāda kollek-
cija ir vienīgā pasaulē.

Vai katrs mūzeja apmeklē -
tājs var veidot pats savu sauli 
un paņemt to līdzi? 

Tā sanāk. Mūzeja pagrabstāvā 
ir radošā darbnīca, un pēc brīv-
prātīgi obligāta pasākuma katrs 
apmeklētājs aiziet no mūzeja ar 
savu sauli, proti, katrs ir pa -
ņēmis ģipša saulīti un izkrāsojis 
pēc savas gaumes. Krāsošana 
sevišķi patīk bērniem, viņi ne -
stīvējas pretī. Pieaugušajiem tas 
ir sava veida pārdzīvojums, jo  
cik sen dažs nav ņēmis otu ro - 
kās. Pārdesmit minūtēs iespē-
jams atslēgties no visa, kas pa -
saulē negātīvs, un palikt divatā  
ar savu saulīti.

Uzdāvināt Sauli! - tā ir visjau-
kākā dāvana, kādu vien var         
vel tīt sev īpaši tuvam cilvē -     
kam. Tāpēc mūzejs aicina cie-
mos dzim  šanas dienās, vārda 
dienās, pirmskāzu ballītēs un 
kāzu dienā, bērnības svētkos     
un parastos atkalredzēšanās 
brīžos.

Ar Saules mūzeja mammu 
tikās Inese Raubišķe

Lielā talka šogad visā Latvijā 
gu  va plašu atsaucību, kaut arī 
šur tur laika apstākļi izraudzītajā 
dienā nebija īpaši labvēlīgi. 
Iedzīvotāju aktīvitāte bijusi tik 
liela, ka daudzviet pietrūcis 
atkritumu maisu, stāsta Lielās 
talkas organizātore Vi  ta Jaun-
zeme. Darbi veikušies rai  ti, un to 

Talkoja tik labi, ka pietrūka atkritumu maisu
rezultāts bijis acīm redzams. 
Turklāt daudzas iepriek šējos 
gados koptās territorijas šogad 
bijušas tīrākas. Tas nozīmē, ka ir 
sasniegts  lūzuma punkts - cilvēki 
sapratuši talkošanas jēgu un 
mazāk piemēslo apkārtni.

Talkas organizātori atzīst, ka 
Lielā talka  aktīvi noritējusi visā 

Latvijā 1353 pieteiktajās talkas 
vietās un talcinieki nav nobijušies 
ne no dažviet Latvijā uznākušā 
sniega un lietus, ne no krusas. 
Talkošana  šo trīs gadu laikā ir 
iz  augusi par kaut ko krietni 
nozī mīgāku nekā vienkārša 
atkritumu savākšana. Daudzviet 
Latvijā tur-k lāt notika arī 

labiekārtošanas dar bi, talkā 
iesaistījās koŗi un deju kopas. 
Pašvaldības un talku brīv prātīgie 
organizētāji bija sagādā juši gardu 
mielastu – viras, pīrāgus, tēju un 
daudz ko citu.

Lielajā talkā piedalījās arī valsts 
augstākās amatpersonas.

Pēc provizoriskiem aprēķi-

niem,  24. aprīlī Lielajā talkā 
piedalī -  jušies vismaz 150 000 
cilvēku. Informācija vēl tiek 
gaidīta no skolām. Katru gadu 
talka sev pie pulcē 40 000 – 
50 000 jaunu talci nieku. Pirmajā 
talkā piedalījās 50 000 cilvēku, 
pērn talkotāju skaits bijis 
110 000. 
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Valmieras novada Bērzaines pagasta tautas namā viesojās zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs. Ar ministru tikās reģiona lauk saim-
niecības attīstības speciālisti un pārvaldes darbinieki.

Jelgavas pilsētas slimnīcai no Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļiem tiks piešķirti vairāk nekā divarpus miljoni latu divu 
vērienīgu projektu īstenošanai. Ambulatorās nodaļas un morga būv-
niecība pie slimnīcas sāksies jau šovasar.

Ēveles pagasta iedzīvotāji Lielajā talkā sakopa muižas parku un 
valsts nozīmes kultūras pieminekli – 1798. gadā celto klēti. Talcinieki 
uzkopuši arī Ēveles baznīcas un kapu apkārtni.

Desmitajā maijā sāksies publiskā apspriešana par Staiceles at  da-
līšanos no Alojas novada. Tā nolēmuši Alojas novada domes deputāti.

Pēdējo gadu laikā mainījusies Ventspils ostas loma un nozīme 
Baltijas jūras reģionā. Ostas kravu apgrozījums strauji samazinās, jo 
palielinās konkurence starp ostām. Krievijas Baltijas piekrastē uzbū-
vētas jaunas dziļūdens ostas – Primorska un Ustjluga. Kravu apgro-
zījums sarucis arī Somijas ostās, tāpat Klaipēdas ostā Lietuvā.

Gulbenes novada domes Finanču komitejā deputāti apstiprināja 
lēmumprojektu līgumam par sadarbību ar Valsts policijas Vidzemes 
reģiona pārvaldi. Pašvaldība policijai piešķirs degvielas kartes par 300 
latiem mēnesī.

Cēsu novada pašvaldība ar Rīgas Technisko universitāti (RTU) 
parakstījusi sadarbības līgumu, kuŗā paredzēts pašvaldības territorijā 
veicināt augstākās techniskās izglītības pieejamību. Arodvidusskolas 
telpās plānots izveidot RTU filiāli.

Jelgavas mākslinieku organizācija svin 40 gadu jubileju. Par      
go du šim notikumam Ģ. Eliasa mūzejā atklāta pilsētas mākslinieku 
pavasaŗa izstāde.

Aizkraukles novada kultūras namā notiek tradicionālais, ik pēc 
diviem gadiem rīkotais amatieŗteātŗu festivāls “Ūsiņdienas”. Šogad 
festivāls norisinās jau 16. reizi. “Ūsiņdienu “ nobeigumā apbalvo 
labākos aktieŗus.

Jelgavas domē uz godināšanas sarīkojumu bija aicināti 22 sportisti, 
kas iepriekšējā mēnesī izcīnījuši Latvijas čempionu titulus.

Par 63 gadus veca vīrieša piekaušanu līdz nāvei trim jaunie -        
šiem Tukuma rajona tiesa piespriedusi ilgus cietumsodus. Jaunieši 
izdarītajā atzinušies, tomēr savas rīcības motīvus nav varējuši izskaidrot.

Dagdas pilsētas dome pēc pievienošanās ES programmai 
GreenLight (Zaļā gaisma) ar 2007. gadu samazinājusi elektrības patē-
riņu par 85%, iegūstot vienu no programmas 12 godalgām. Godalgu 
ieguvusi arī SIA Saule Bīriņu pils, kas spējusi ietaupīt 76% elektro-
enerģijas.

Rēzeknes novada Ozolaines pagasta „Bekšos” atvērts podnieku 
ceplis ar apdedzinātām melnās keramikas māla krūzēm, ko darinājuši 
Latgales keramiķu kopas “Pūdnīku skūla” meistari. Tā būs dāvana 
NATO Parlamentārās asamblejas pavasaŗa sesijas 400 viesiem. Dāvanā 
no Latvijas viņi saņems arī ekoloģisko „Rūķīšu tēju”, viršu medu 
“Medus karalis” un Latvijas rudzu maizi no ceptuves “Lāči”. 

Latgale un Daugavpils ir svarīgs posms Austrumu-Rietumu 
dzelzceļa koridorā, kur vairāku gadu laikā ar ES financiālo atbalstu 
atjaunoti 260 km sliežu ceļu. Izbūvētas 19 dzelzceļa pārbrauktuves ar 
gumijas klājumu, kas ir elastīgāks par betona segumu un ļauj auto-
transportam daudz saudzīgāk šķērsot sliedes.

Daugavpils olimpiskajā hallē atvērts sporta medicīnas centrs. Da -
žādās sporta sekcijās darbojas tūkstoši skolēnu, bet līdz šim nebija 
iespēju sekot viņu veselības stāvoklim. Valstī bijuši gadījumi, kad tieši 
tāpēc dažkārt bijusi apdraudēta jauno sportistu veselība un pat 
dzīvība. 

Daugavpils a/s „Ditton pievadķēžu rūpnīca” investēs 7 miljonus 
latu meitasuzņēmuma Ditton Chain ražotnē, lai piegādātu pievad -
ķēdes Eiropas tirgum. Plānots iegādāties jaunas termiskās apstrādes 
iekārtas, kuŗām nav analogu Baltijā. Projekts saņēmis arī ES 
struktūrfondu atbalstu 3 miljonu latu apmērā.

Jēkabpils pilsētas dome un Līvānu novada dome akceptējušas abu 
pašvaldību territorijā esošo slimnīcu apvienošanu. Tādējādi būs 
iespējams iegūt 0,5 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda, lai varētu turpināt Jēkabpils slimnīcas kā reģionālās slimnīcas 
renovāciju.

Rēzeknē no šā gada 1. maija līdz 1. oktobrim pilsētas pensionāri 
sabiedriskajā transportā varēs braukt, izmantojot pašvaldības piešķir - 
to atlaidi - par biļeti maksājot 20 santimus (pilna maksa 35 santimi).   
Arī mēnešbiļete ir ar 50 % atlaidi. Pašvaldības budžetā šim mērķim 
atvēlēti 45 000 latu.

Rēzeknē a/s „Latvijas Zaļais elektrons” rīkoja nolietotā elektriskā 
un elektroniskā aprīkojuma vākšanas akciju. Pilsētas iedzīvotāji varēja 
bez maksas nodot utilizācijai savu laiku nokalpojušos televīzorus, 
ledusskapjus, veļas mašīnas, mikroviļņu krāsnis, putekļsūcējus un citu 
sadzīves techniku.

Aglonas pagasta viesu namā „Mežinieku mājas” notika Dien vid-
latgales un Sēlijas bērnu un jauniešu folkloras kopu salidojums „Mežā 
eimu, mežā teku”, kas bija veltīts šovasar gaidāmajiem X Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. No 1200 folkloras kopās dzie-
došiem bērniem piedalīties varēs tikai 400 no visas Latvijas.

Daugavpilī ar diviem šāvieniem galvā 16. aprīlī nogalināts do -   
mes deputāts, domes priekšsēža vietnieks un uzņēmējs Grigorijs 
Ņemcovs. Nelaiķa vietā domes deputāta pienākumus uzņēmās            
viņa vēlēšanu saraksta Latgales tauta pašvaldību vēlēšanās nākamais 
visvairāk vēlētāju atbalstītais Pēteris Dzalbe, uzņēmuma Daugavpils 
drukerai un AN&DIM valdes loceklis.

Īsziņas sagatavojušas M. Libeka un V. Berkina 

Līmeniski. 5. ASV prezidents. 
7. Lieli, svinīgi skaņdarbi korim 
un orķestrim. 10. Medību suņi ar 
gaŗu apmatojumu. 11. Mācību 
līdzeklis. 12. Leņķī saliekts veido-
jums (kā) sastiprināšanai. 13. Li -
te  rāri sacerējumi ar fantastisku 
sižetu. 15. Sasiet; vienot. 17. Sa -

plakt, samazināties. 18. Kristiešu 
reliģijas simbols. 22. Pāvesta 
sūtnis. 25. Konditorejas izstrā-
dājums. 27. Sulīga dārza oga. 28. 
Lieli, plēsīgi kaķu dzimtas zvēri. 
29. Krāt; saudzēt. 30. Pārpali-
kums, atliekas. 31. Skalu grozs.

Stateniski. 1. Apdzīvotas vie-

tas. 2. Indijai raksturīgs. 3. Me -
talla sitaminstruments. 4. Nezie-
dot, nedāvināt. 6. Valsts Arabijas 
pussalā. 8. Pirmās mācību grā -
matas. 9. Ļoti maza naudas sum-
ma. 14. Sena baltu cilts. 16. Liels 
plēvspārņu dzimtas asinssūcējs 
kukainis. 19. Abula pieteka. 20. 
Šķiedraugs. 21. Kaŗakalps. 23. 
Da kšas (apv. v.) 24. Klimatiskie 
apstākļi. 25. Upe, kas ietek citā 
upē. 26. Kravas telpas zem kuģa 
klāja. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 17) 
atrisinājums

Līmeniski. 3. Canders. 8. Pa -
nama. 10. Parana. 12. Sēlis. 14. 
Iecava. 15. Ikonas. 16. Kuindži. 
19. Čapeks. 21. Sviras. 22. Tatri. 
23. Zaķis. 29. Bresta. 30. Astere. 
31. Paltusi. 32. Katara. 34. Tālava. 
35. Narva. 37. Etvija. 38. Rabāta. 
39. Adoniss. 

Stateniski. 1. Najas. 2. Trops. 4. 
Salates. 5. Rapa. 6. Irši. 7. Antonio. 
9. Klints. 11. Fejas. 13. Takas. 17. 
Ugarita. 18. Žirafes. 20. Skara. 21. 
Skipa. 24. Arbas. 25. Astarte. 26. 
Seters. 27. Stilets. 28. Krava. 33. 
Atis. 34. Tabu. 35. Nauda. 36. 
Aress.   

Katru gadu maija pēdējā svēt-
dienā Plūdoņa „Lejenieku” sētā 
pul cējas novadnieki un tālāki cie-
miņi, lai pieminētu dzejnieka vār-
du  Vilis, tātad vārdadiena ir 28. 
mai jā. Šos svētkus aizsāka vēstures 
skolotājs Eduards Smilškalns. Viņš 
skaidroja – Plūdoņa dzimšanas 
dienā 9. martā ir vai nu kūstoši 
sniegi, vai dubļu jūra,  – kur lai dau-
dzi lasītāji satiekas? Janvārī pāri 
kupenām liekam svecīti uz dzej-
nieka kapa... Un, lūk, maijā ir vis la-
bākā plaukstoša pavasaŗa diena. 

Šī sēta ir tava
Un tavs šis lauks,
Kur zeltgraudu vārpas
Klanoties plauks.
Dabas un vēstures pieminekļu 

bied rības Bauskas nodaļa enerģis-
kā E. Smilškalna vadībā pirmo sa -
rīkojumu „Lejeniekos” organizēja 
1968. gada pavasarī. Bija nodru kā-
tas afišas un izlīmētas Bauskā un 
plašā apkaimē. Bija nodomāts – 
līdz ar referātu un koncertu tikai 
atskats uz nodaļas darbu un iece - 
re – padomāt par kādu nelielu pie-
miņas stūrīti mājā, kuŗā dzimis    
un dzīvojis Plūdons. Nelielu infor-
māciju par „Lejeniekiem” uzraks-
tīju Literātūrā un Mākslā. E. Smilš-
kalns bija nemiera gars, no malu 
malām viņam pa tālruni ziņoja,    
ka cilvēki gatavojas ierasties Mē -
meles krastā, redzēt „Lejeniekus” 
(tur tobrīd dzīvoja iebraucēji, kam 
par Tēvzemes balvas laureātu ne -
kas nebija zināms), dārzu, Jautro 
strautu, Zaķīšu pirtiņu, Anduļa 
liepu un kapsētu, kuŗas vārtu zva-
nu torni čekisti bija saspridzinā -
juši un nozaguši zvanu... Sarīko-
jumu gaidīja ar nepacietību!

Un tad – sākās... Trakoja LKP 
Bauskas rajona komitejas propa-
gandas un aģitācijas nodaļas vadī-
tāja: „Buržuaziskie nacionālisti! Ul -
maņa roklaižas! Kas jums atļāvis 
organizēt un drukāt afišas?!”

Smilškalns mierīgi skaidroja: 

„Šī sēta ir tava”

Dabas un pieminekļu biedrības 
valde! 1968. gada 25. maijā Baus-
kas rajona avīzē kliedzošs „sludi nā-
jums”: 

Š. g. 26. maijā Ceraukstes ciema 
Le   jeniekos paredzētais pasākums 
NENOTIKS.

Starp citu, Plūdons visos laikos ir 
bijis nevēlams rakstnieks, kas vien-
mēr gājis pret straumi: 1905. gadā 
pieprasīja latvisku skolu, bet neie-
stājās Raiņa partijā; Pirmā pasau  -
les kaŗa laikā gāja kopā ar bēgļiem 
un izteica prasību: „Mēs gribam 
būt kungi mūsu dzimtajā zemē”; 
brīvvalsts laikā rakstīja par trū-
kum cietējiem un satiriski šaustīja 
partiju laiku dižvīrus; okupācijas 
laikā bija iespundēts specfondā    
un  viņa patriotiskās vārsmas aiz-
liegtas.

Bet Eduards Smilškalns nepa de-
vās! 26. maija rītā nogūlās uz   
Gren c  tāles šosejas, protestējot pret 
aizliegumu. Miliči viņu aizveda uz 
slimnīcu, jo večuks esot prātā jucis...

...Bija skaista, saulaina diena, 
„Lejeniekos” sanāca simtiem cil vē-
ku. Aizsargu dāmu komitejas da -
lībnieces bija saglabājušas galvas 
lakatiņus, īpaši sasietus,  – tā esot 

bijis pirms 1940. gada! Vāca paraks-
tus - veidot Plūdoņa mūzeju, izdot 
Kopotus rakstus. Daudzi gribēja 
stāstīt atmiņas.

Pēc 1991. gada svētkus maijā at -
jaunoja, rūpes par tiem uzņēmās 
Daugavas Vanagu Bauskas nodaļa. 
Nodibinājās viņu vīru koris, kas 
skandēja:

Latvijas vanagi,
Sasauksimies,
Kas vēl dzīvi  esam
Palikušies!
Pulcējās Daugavas Vanagi no 

pār  novadiem, kādu reizi piedalījās 
arī Varimants Plūdons, mastā uz  vi-
jās Valsts karogs, dziedājām him nu.

Iespējams, ka šajā reizē sarunas 
būs skumjas, jo pērn Plūdoņa 135. 
dzimšanas dienā bija klusums. Ne 
Rīgā Latviešu biedrībā, ne Bauskas 
tautas namā... tikai Ceraukstes pa -
gasta skolēni deklamēja dzejoļus. 
Tāds iespaids, ka Plūdons jopro-
jām ir specfondā. Nav ne akadē-
misku Kopoto rakstu, ne zinātnis-
kas monografijas. Šajos laikos Plū-
dons atkal ir neērts rakstnieks –  
gan tiem, kas skaļi klaigā par savu 
patriotismu, gan tiem, kuŗi „putru 
vāra gaŗu, gaŗu,/Mūsu māju polī-
tiķi”.

R. Ādmīdiņš   

„Lejeniekos”
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Apvienotās Linkolnas latviešu 
draudzes pilnsapulcē  28. februārī 
piedalījās 38 pilntiesīgi draudzes 
locekļi. Viņi jau bija iepazinušies 
ar  ziņojumiem par draudzes 
darbību un ierosināto budžetu, 
jo tie bija ievietoti draudzes 
apkārtrakstā. Pilnsapulcē bez 
debatēm pieņēma ziņojumus un 
draudzes budžetu  – $53 300. 
Līdzīgi notika arī draudzes 
priekšnieka, draudzes padomes 
un revīzijas komisijas vēlēšanas. 
Visas līdzšinējās draudzes amat-
personas, izņemot Hariju Kallasi, 
bija ar mieru darbu turpināt, un 
viņus ievēlēja ar aklamāciju. 
Harijs Kallase darbojies draudzes 
padomē kopš draudžu dibi-
nāšanas, aizritējušā gadsimta 50. 
gadiem, un tagad nolēmis 
pensionēties.  Liels paldies Hari-
jam par nozīmīgo un labi veikto 
darbu. Draudzes pilnsapulce 
Jāņa Lipiņa vadībā ilga tikai 45 
minūtes. Dāmu komiteja feb-
ruāŗa sākumā ievēlēja jaunu ļoti 
spējīgu un aktīvu priekšnieci –  
Noru Šmiti.

Agrākos laikos Linkolnā dzī-
voja apmēram 800 latviešu, un 
tika nodibinātas divas draudzes. 

Apvienotā Linkolnas 
latviešu draudze 

Laika ritējumā jaunākā paaudze 
pēc studiju beigšanas aizbrauca 
no Linkolnas, jo dabūja darbu 
citur. Lielākā daļa no vecākās 
paaudzes aizgājuši Dieva mierā. 
Abās draudzēs dievlūdzēju skaits 
samazinājās, un lēnā garā ar 
mieru un saticību tās apvienojās. 
Tagad draudzes locekļus skaits ir 
sarucis. Apvienotajā Linkolnas 
latviešu draudzē š. g. 1. janvārī  
bija 128 iesvētīti draudzes locekļi. 
Mūsu mērķis ir pēc iespējas ilgāk 
saglabāt latvisko kopību un cen-
tru, kur svētdienās varam 
pulcēties kopā ar jaukto laulību 
ģimenēm, tāpēc sākta garīgā 
aprūpe arī angļu valodā. Latviešu 
valodas dievkalpojumos caur-
mērā ir 43 apmeklētāju, angļu 
valodas dievkalpojumos – 40. 
Patlaban mēnesī notiek divi 
dievkalpojumi latviešu un viens 
angļu valodā, bet, ja mēnesī ir 
piecas svētdienas, angļu valodā ir 
divi dievkalpojumi.  Mūsu drau-
dzes mācītājs Vitauts Grīnvalds 
pelnījis vislielāko pateicību par 
caurmērā lielo dievlūdzēju skaitu, 
jo viņa sprediķi ir interesanti un 
labi sagatavoti. Daži draudzes 
locekļi apmeklē tikai latviešu 

Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes padomes, dāmu komitejas un revīzijas komisijas 
locekļi. Pirmā rindā no kreisās: Dagnija Bite, Aina Kalniņa, Ingrīda Bangere, draudzes mācītājs 
Vitauts Grīnvalds, draudzes priekšnieks Valdis Kalniņš, dāmu komitejas priekšniece Nora Šmite, 
Velta Didrichsone, Elga Rone, Rasma Strautkalna; otrā rindā: Andris Upītis, Ēriks Lipiņš, Jānis 
Lipiņš, Inta Lūsiņa, Anna Pūla (Pool), priekšnieka vietnieks Ārijs Liepiņš, Kārlis Indriksons; nav 
Pēteŗa Lipiņa un Zigrīdas Snūkas (Snook )
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valodas dievkalpojumus, lai gan 
viņu bērni un mazbērni savās 
ģimenēs runā angļu valodā. 
Ceram, ka draudzes pastāvēšanu 

nākotnē nodrošinās jaukto 
laulību ģimenes un viņu draugi. 
Ar laiku domājam pavairot 
dievkalpojumu skaitu angļu 

valodā. Lūgsim Dievu, lai Viņš 
mūs vada par pareizo ceļu un 
dod mūsu draudzei iespēju vēl 
ilgi pastāvēt. 

Valdis Kalniņš

Bingo ir pagalam! Taču šīs 
bēres 10. aprīlī ciemā Latvija pie 
Gaŗezera bija jautras un priecī-
gas. Nebija jāpūlas ne mā  cītājam, 
ne kapračiem. Sanā kušie ciemi  -
ņi piepildīja Gaŗezera Saul griežu 
zāli un  notērēja bingo grupas 
atlikušo kapitālu ēdot, dzeŗot 
kafiju un burbuļdzērienus. 
,,Ēdiet, ciemiņi, dzeriet ciemiņi, 
nav jānes ne groziņš, ne jāatdara 
naudas maks! Viss par brīvu un 
līgsmošana vienā laidā!”

Tagad varam teikt –  ,,reiz bija”. 
Bingo klubs vai grupa darbojās 
ilgus gadus. Daudz līdzekļu tika 
aizsūtīti uz Latviju, lai palīdzētu 
atjaunot Brīvības pieminekli, lai 
iegādātu traktorus, nauda zie-
dota daudzām citām vajadzībām 
gan Latvijā gan arī tepat Amerikā. 
Kur Bingo klubam radās  nauda? 
No katra laimesta pusi paturēja 
bingo kasē. Kādā bankas slu-
dinājumā Latvijā kādreiz bija 
teikts:

,,No lietus pilēm sākās strauts, 

Bingo bēres Gaŗezerā
no strautiem upes jūrā trauc.

Mums ōkeanu nebūtu, ka 
trūktu ūdens pilienu.”

Un tā dolariņi krājās. Taču 
bingotāju saime mazpamazām 
sāka sarukt, un pēdīgi par at -
likušo naudu nolēma sarīkot 
,,bingo bēres”. Un tās bija lielis-
kas! Īsu uzrunu teica bijušais 
ciema vecākais Ārijs Vilemsons, 
tagadējais ciema vecākais Andrejs 
Rozentāls un Gaŗezera jaunais 
administrātors Andrejs Dumpis. 
Dziedāja koris ,,Ciema balsis”, 
duetā dziedāja Gita Grīviņa un 
Inta Reine.  Kādreiz slavenā an -
sambļa ,,Piltenes prāģeri” pieci 
oriģinālie ,,prāģerieši” nodziedā-
ja vairākas dziesmas. Raimonds 
Ma    tisons nolasīja gaŗu, intere-
santu, jautru dzejoli, un klausītāji 
smējās, vēderus tu  rēdami. Pēc 
tam visi apmeklētāji dziedāja 
kopā, tērzēja, jokoja, ciemojās. 
Kaut vairāk būtu tik jauku 
pēcpusdienu!

Velta Bērzkalne

Dzied atlikušie ,,Piltenes prāģeri” –  Ārijs Vilemsons, Kārlis Salna, Andris 
Ubāns un Aivars Aistars; nav redzams dr. Jānis Pone,,Bingo bēŗu” dalībnieki 

Kārlis Salna apsveic Kārli un Pegiju Ezeriņus viņu laulību 60 gadu jubilejā
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Amerikas latviešu apvienības 
rīkotās Kultūras dienas notika 
Kolorado latviešu kultūras centrā 
Leikvudā (Lakewood) Denveras 
priekšpilsētā no 12. līdz 14. 
februārim. Piektdien, 12. februāŗa 
vakarā bija re  ģistrēšanās un 
iepazīšanās. Pie glāzes Aldaŗa 
alus un atspir dzinājumiem visi 
skatījās Olim  pisko spēļu atklā-
šanas pār  raidi televīzijā, gaidot 
brīdi, kad redzēs arēnā iesoļojam 
Latvijas vienību. Sašutums bija 
liels, kad tieši tajā brīdī rādīja 
reklāmu. ALAs priekšsēdis Ju  ris 
Mežinskis solīja rakstīt televīzijas 
raidstacijas darbiniekiem vēstuli, 
kuŗā paustu latviešu sašutumu. 

Nākamā  bija īsta darba diena 
– notika nodarbības bērniem, 
priekšlasījumi, pārrunas, vaka rā 
balle. ALAs Kultūras nozares 
vadītāja Iveta Felzenberga bija 
aicinājusi ALAs priekšsēdi Juri 
Mežinski mērot gaŗo ceļu no 
Sinsinati uz Denveru, lai pa -
stāstītu par ALAs darbību. Viņš 
to arī sekmīgi veica, izmantojot 
datoru un parādot uz ekrāna 
daudz interesantu attēlu. No 
Konektikutas pa  valsts bija at -
braukusi māks liniece un skolotā-
ja Dace Mi  cāne-Zālīte un pa -
stāstīja par latviešu tradicijām. 
Tā kā Kul  tūras dienas notika 
Meteņu laikā, viņu aicināja saga-

ALAs Kultūras dienas 
Kolorado

tavot nodarbības arī bērniem. 
Tās labi izdevās, jo Dacei līdzi 
bija 11gadu vecais dēls Krišjānis, 
kas palīdzēja rādīt slīdītes, mātei 
stāstot par Dziesmu svētkiem un 
citiem tautiskiem sarīkojumiem 
Latvijā. Dace sī   ki izskaidroja no 
mūsu senčiem mantoto Meteņu 
un citu lat  viešu tradiciju nozīmi.  

Jaunākās paaudzes pārstāve – 
ALAs valdes sekretāte Kaija 
Dankere pastāstīja par ALJAs 
darbu un jauniešu interesi par 
latviešu sabiedrību ASV, labi 
apzinoties, ka viņi ar laiku pār-
ņems ALAs vadību. Kaija prata 
klausītājus iesaistīt sprai gās 
sarunās. Vakarpusē pēc no -
pietnām pārrunām sākās po -
šanās ballei. 

Denveras latviešu sabiedrības 
vadību uzņēmusies Raita Jer-
gensena. Pērn viņa bija delegāte 
ALAs kongresā Floridā un 
ierosināja, lai ALAs valdes lo  -
cekļi biežāk apmeklē latviešu 
centrus.

Kolorado ir diezgan daudz lat   -
viešu, taču viņi dzīvo izklaidus 
un nereti mudināmi un sku-
bināmi biežāk apmeklēt latviešu 
sarīkojumus. Raita Jer gensena, 
pieaicinot jaunākās paaudzes 
palīgus,  uzņēmās vi  su Kultūras 
dienu saimniecisko vadību, gata-
voja brokastis un pusdienas.  

Ballē Denveras kultūras centra 
zāle bija apmeklētāju pār pildīta.  
Deju mūziku atskaņoja lietuviešu 
deju kapella ,,Kolo  rado Vabalai” 
(Kolorado vaboles), un Dace 
Micāne-Zālīte ievadīja jautras 
dejas. 

Svētdienas, 14. februāŗa rīts 
pārsteidza – sasniga tika daudz 
sniega, ka nebija iespējams dot-
ies kalnos slēpot, kā plānots. 

St. Pētersburgā, Floridā aiz-
vadītā kultūras dzīves sezona 
oficiāli izbeidzās 27. martā, kad 
notika Biedrības Gada svētki, kas 
bija kopsavilkums padarītajam.  
Parasti pēc šiem Gada svētkiem 
St. Pētersburgā iestājās klusā 
sezona.  Bet šogad 17. aprīlī tika 
izsludināts Pētera Ozola un Ar -
manda Melnbārža koncerts „Ka -
ruselis”, kuŗš neļāva vietējiem 
latviešiem ļauties vasaras mie   -
rīga jai dzīvei.  Pēteris Ozols še -
jienes latviešu sabiedrībā ir plaši 
pazīstams dziedātājs, kuŗš vien-
mēr ir klāt ar savu ģitaru, kad 
notiek kāda sadziedāšanās, dzied 
arī vietējās ballēs kopā ar Ilmāru 
Dzeni un ir uzstājies vairākkārt 
kopā ar Karmenu Lūsi dažādos 
sarīkojumos. Armands Meln bār-
 dis arī šejieniešiem ir pazīstams 
lielisks pianists un mūsdienīgas 
mūzikas atskaņotājs.  

Šo abu personību kopkoncerts 
radīja pastiprinātu interesi vie-
tējos latviešos, jo visiem gribējās 
dzirdēt, kā skanēs latviešu dzies-
mas ar netradicionālu pavadīju-
mu. Uz koncertu ieradās arī jau   -
nākas paaudzes klausītāji, kurus 
Latviešu biedrībā tik bieži ne redz, 
un apmeklētāju skaits pār sniedza 
paredzēto.

Koncerts sākās ar Pēteŗa Ozola 
īsu uzrunu klausītājiem un 
aicinājumu vizināties kopā ar 

Neparastais „Karuselis” St. Pētersburgā.

viņu dziesmu „Karuselī”, dziedot 
kopā dziesmu „Dzīvīte, dzīvīte”.  
Pēc tam viņš savā programmā 
izdziedāja latviešu tautas likteni, 
sākot ar Latvijas brīvvalsts laika 
nenopietnajām brāļu Laivinieku 
dziesmām, turpinot ar karavīru 
dziesmām, pēc tam, atgādinot 
bēgļu laikus ar Vācijā un Amerikā 
dziedātam dziesmām, ieskaitot 
latviešu valodā atdzejotām popu-
lārām amerikāņu melodijām.  Kā 
likteņdziesmas P. Ozols bija iz -
rau  dzījies arī trīs E. Rozen-
štraucha dziesmas, kuŗas aicināja 
dziedāt visiem kopā.  Tām sekoja 
latviešu dziesmas, kas bija 

iemīļotas Latvijā nebrīves laikos. 
Vairākas no tām bija R.Paula 
komponētas. Armanda Meln-
bār  ža klavieŗu un viņa elektriskās 
vijoles pava  dī jums bija neparasts, 
bet izcils, tas lieliski papildināja 
katru dziesmu, un klausītāji tās 
novērtēja ar skaļiem aplausiem.  
Lai koncerts nebūtu pārāk nopi-
etns, Armands izteica pa kādai 
jocīgai piezīmei, piesita pa kādai 
savādai notij uz klavierēm, un tas 
zālē radīja sirsnīgu, atbrīvotu 
gaisotni.  A. Melnbārdis virtuozi 
atskaņoja arī paša komponētu 
skaņdarbu klavierēm „Fantazija”, 
kas tika no skatītāju puses 

uzņemts ar lielu sajūsmu.  Tāpat 
lieliski izskanēja uz elektriskās 
vijoles spēlētā, modernā apdarē 
veidotā tautas dziesmu virkne.  
Tas bija skaņ darbs, kādu laikam 
neviens no klātesošajiem nebija 
dzirdējis.  Kad koncertprogramma 
beidzās, aplausi negribēja rim  ties, 
mūziķi tika apbalvoti ar košiem 
ziediem, tika pieprasītas piede-
vas.  Taču visam reiz pienāk beigas.  

Pēc koncerta kā mākslinieki, tā 
klausītāji bija pelnījuši gardas, 
Mārītes un Ivara Rubīnu sagata-
votas uzkodas, lai atgūtu spēkus 
nākamai vakara daļai – dejām, 
kas patiesībā bija vēl viens kon-

Taču tā kā Denvera atrodas jūdzi 
virs jūras līmeņa, sniegs saulē 
ātri kusa, un ceļi pēc pusdienā jau 
bija izbraucami. Tālajiem vie-
siem taču nevarēja likt sēdēt 
mājās, tāpēc Raita Jergensena un 
Iveta Felzenberga rīkoja ceļojumu 
uz Kolora dospringu, kuŗas 
apkaimē ir vienreizējas kalnu 
formācijas Garden of  the Gods. 
Piebied rojās arī Dace Micāne-

Kolorado latviešu kultūras centra priekšsēde Raita Jergensena Koloradospringu 
,,Dievu dārzos”

Zālīte, Dina Piterniece (basket-
boliste no Latvijas) un ALAs 
priekš sēdis Juris Mežinskis. Viņi 
kalnos aizdedzināja sveci, kas 
simbolizēja olimpisko lāpu, un 
nodziedāja Latvijas himnu. 
Tādējādi šis izbraukums izvēr tās 
par nacionāla pārdzīvojuma 
brīdi. Kultūras dienas bija go -
dam aizvadītas. 

Valda Lēvenšteina

certs.  Tie, kam labpatika izlocīt 
kājas, varēja to darīt dažādos rit-
mos, bet tie, kas dejot negribēja, 
varēja baudīt lielisku mūziku.  
Va   kara gaitā varēja iegādāties 
„Kolibri” tvartu, kuŗš nesen ie -
skaņots Latvijā un, kuŗā dzir-
dama arī P. Ozola balss, kā arī A. 
Melnbārža ieskaņotos tvartus ar 
mūsdienīgu mūziku. Diskiem lī  -
d  zi nāca lielisks papildinājums – 
mākslinieku autografi!  Bija arī 
iespēja ievadīt sarunas ar mū -
ziķiem par koncertiem nākotnē, 
uz tiem cer visa sajūsminātā St. 
Pētersburgas latviešu sabiedrī ba. 

Gundega Vilemsone

Dzied Pēteris Ozols. Pie klavierēm Armands Melnbārdis Mākslinieki pēc koncerta
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10. aprīlī pēc sesijas otrās die-
nas noslēguma notika LNAK 
Izglītības un Kultūras fonda 
gadskārtējā pilnsapulce, kuŗu 
vadīja T. Kronbergs. Fonds 
dibināts 1982. gadā latviskās 
izglītības un kultūras veici-
nāšanai. Tajā pašā gadā inkor-
porēts Ontario provincē un 
saņēmis Kanadas federālās 
valdības reģistrāciju kā labda-
rības organizācija, kuŗai ir 
tiesības izsniegt ziedojumu 
kvītis nodokļu samazināšanai. 
Par biedriem var kļūt tikai 
LNAK padomes locekļi, kas to 
vēlas. 2009. gadā tādu bijis 33. 
Priekšsēdis T. Kronbergs fonda 
darbību novērtēja par sekmīgu. 
No ziedojumos saņemtās $ 63 
517 summas izdarītas šādas 
izmaksas: Latviešu skolām 
Kanadā $ 41 326, stipendijām 

vidusskolās $ 8 000 (20 x 400), 
skautu un gaidu jendām $ 1 200, 
kultūras projektiem $ 10 000 un 
citos piešķīŗumos $ 2 991. Pie 
fonda pastāv Jāņa un Ainas 
Vītolu stipendiju fonds, no kuŗa 
izmaksātas 28 stipendijas (katra 
$ 1 500, kopsummā $ 42 000). 
Kasieŗa A. Budrēvica ziņojums 
apliecināja, ka.fonda bilance ir 
$ 234 232.12. Revizijas komisija 
to apstiprināja. Iztrūka ”Exter-
nal Auditor” ziņojuma. Šo 
amatu atkal uzticēja I. Lakatai. 
Fonda valdē ar aklamāciju 
ievēlēja T. Kronbergu, I. Purvu, 
V. Vāgneru, V. Plūdonu,V. Mik-
laševicu, K. Zariņu, J. Mežaku, 
A. Budrēvicu un  Dr. V. Mileiko. 
Valde amatus sadalīs sava pir-
majā sēdē. Dažādajos jau-
tājumos bija ieteikums pārskatā 
publicet piešķīruma vārdus. To 

pieņēma. Sapulce ilga pusstun-
du.

*
Pēc sapulces Centra Umur-

kumurā notika Latvijas Latvieši 
Kanadā informācijas saiets, 
kuŗā piedalījās daudz sesijas 
viesu un padomes locekļu. 

*
Pēc sesijas slēgšanas turpat 

Kursas zālē notika Palīdzības 
un attīstības fonda Latvijai 
(LRDF) gadskārtējā piln-
sapulce. Fonds darbojies jau 20 
gadus kā inkorporēta bezpeļņas 
organizacija pie Kanadas 
valdības. 2009. gadā fondam 
bijuši 4 līgumi ar aģentiem, kas 
pārstāv 4 projektus - Okupācijas 
mūzeju, Vītolu fondu, Bērnu 
nometni „Pasaka” un Lauku 
skolu. Līgumi atjaunojami līdz 

šī gada 1. jūnijam. Kasieris M. 
Pauderis savā ziņojumā uzrādīja 
$ 154 196,57 kases bilanci, ko 
par pareizu apstiprināja revi-
denti V. Miklašēvics un D. 
Brauna, izsakot viņam pateicību. 
Valdes vēlēšanās par priekšsēdi 
ievēlēja Dr. Jāni Lūsi, par 
vicepriekšsēžiem K. Zariņu un 
M. Štauveru, kasieri – M. Pau-
deri, sekretāru A. Zaķi, biedr-
zini R. Klaiši, valdes locekļiem 
I. Purvu un A.Ķesteri. Revizijas 
komisijā V. Miklašēvicu un D. 
Braunu. Dažādajos jautājumos 
lēma piedāvāt Latviešu centram 
Toronto pasta kastes īrei $ 100. 
Pirmo valdes sēdi sasauks 
jūnija sākumā telekonferences 
veidā.

*
LNAK kapitāldarbs, kas veikts 

vairākus gadu desmitus, ir  

padomes sesijas protokolu un 
darbības pārskatu brošūra, ko 
2 nedēļas pirms sesijas sākuma 
saņem visi padomes locekļi. 
Tajā atrodam apvienības dar-
binieku sarakstu, aizvadītās 
sesijas protokolu, kas atreferēts 
vārdu pa vārdam no ieska-
ņojuma, ko uzņem sesijas laikā 
(69 lpp.). Publicēti arī visi 
aizvadītā darbības gada pārskati 
visās LNAK darbības jomās (18 
lpp.), kā arī 29 latviešu orga-
nizāciju Kanadā iesūtītie pār-
skati (23 lpp.). Kopā brošūrai 
šogad ir 125 lpp. Tā ir vienreizējs 
dokuments, kas atspoguļo vien-
kopus latviešu sabiedrisko dzīvi 
Kanadā. Cik plaša tā būs citu 
gadu, rādīs nākotne, jo sesija 
lēma savus protokolus saglabāt 
un izplatīt tikai elektroniskā 
versijā.   

L A T V I E Š I  A U S T R Ā L I J Ā

Pagājušā gadsimta 30. gadu 
sākumā Valmierā bija ,,Šanas” 
biedrība. Pirms kādām vēlēša-
nām tās priekšnieks brauca pa 
pilsētu, sēžot bērnu ratiņos, 
kuŗiem priekšā bija iejūgts āzis. 
Tam deguna priekšā bija 
piekārts burkāns, ar nodomu 
– ej uz priekšu, tad dabūsi! 
Biedrības priekšnieks iedzīvo-
tājiem uz ielas mētāja santimus 
un sauca: ,,Citi sola, es dodu!” 
,,Šanas” priekšnieka vizītkartē 
bija rakstīts – Miķelis Amālijas 
dēls Vanags, ,,Šanas” virsaitis. 
,,Šanas” biedrība toreiz aptvēra 
visas darbošanās, kas nosau-
kumā beidzās ar ,,-šana” – 
vēlēšanas, dziedāšanas, meitu 

Mūsu ,,Šana”
mīlēšanas utt. 

Tagad varam teikt, ka ratiņos 
sēž tā saucamie oligarchi, mēs 
esam āža vietā, burkāns ir 
mūsu ticība Latvijai. Santimus 
ratiņos sēdētāji gan tautai 
nekaisa, tos viņi patur paši. 

Demokratiskās valstīs notiek 
vēlēšanas, un rezultātā  tauta 
uztic valsts varu grupai cilvēku, 
kuŗi iegūst vairāk nekā pusi 
balsu. Valdība var stabili dar-
boties, ja grupa, kas uzvarējusi 
vēlēšanās, ir vienota. Tas nozī-
mē, ka stabilu valdību veidotu 
divas grupas jeb partijas. 
Austrālijā ir leiboristu partija 
un liberāļu partija. ASV ir 
demokratu partija un ir re  pub-

likāņu partija. Abās šais zemēs 
valdības parasti ir stabilas un 
noturas visu satversmē pare -
dzēto laiku.

Latvijā līdz 2010. gada 7. 
aprīlim Tieslietu ministrijā 
reģistrētas 45 polītiskās parti-
jas. Pieņemot, ka katra no 
partijām ir dibināta ar nolūku 
valdīt valsti un ka visām ir 
vienādi laba programma valsts 
vadīšanai, varētu sagaidīt, ka 
vēlēšanās visas iegūs vienādu 
balsu skaitu. Tas nozīmē, ka 
katra no šīm 45 partijām 
saņemtu 2,22% balsu un, tā kā 
tas ir zem vēlēšanu likumā 
paredzētās 5% robežas, nevie-
na partija neiekļūtu Saei mā. 

Var jau būt, ka šāds argu-
ments ir absurds, bet rodas 
jautājums, vai šo daudzo 
partiju dibinātāji ir muļķi vai  
apzināti ļaundaŗi. Drīzāk jau 
apzināti ļaundaŗi un ļaundaŗi 
tieši lat viešiem.

Vēlēšanu kampaņā vieni,,-
šana” ir baidīšana ar krieviem. 
Latvijā ir 59,3% latviešu, 27,8% 
krievu. Pieņemot, ka visi 
latvieši balsos par latviešu 
partijām un visi krievi  par 
krievu partijām, rodas inte-
resanta situācija. No 45 Latvijā 
reģistrētajām partijām četras ir 
krievu partijas. Tas nozīmē, ka 
vēlēšanās šīs četras krievu 
partijas caurmērā iegūtu 6,95% 

katra, un visas četras iekļūtu 
Saeimā.  Katra no latviešu 
41partijas iegūtu 1,35% un 
neviena neiekļūtu Saeimā! 
Inte  resanti, vai ne? Tātad 
skaidrs – daudzo latviešu par-
tiju dibinātāji ir ļaundaŗi lat-
viešiem. 

Šo faktu apstiprina arī  laik-
raksta ,,Latvijas Avīze” 7. aprīļa 
numurā ievietotā Daces Koka-
rēvičas intervija ar Vili Vītolu, 
kuŗā teikts, ka Rīgas domes 
vēlēšanās 20% latviešu balsu 
pazuda, jo bija 12 tādas parti-
jas, kuŗas nepārvarēja 5% 
robežu.

A.Tolks

Montrealas Latviešu sa  bied-
riskā centra gadskārtējā piln-
sapulce notika 17. aprīļa 
pēcpusdienā, pirmo reizi Jāņa 
Tērauda zālē. Uz to, sapulci 
atklājot, ar lepnumu norādīja 
centra priekšnieks Andrejs 
Vītols. Sapulcē piedalījās 28 
centra dalībnieki un 7 or  ga-
nizāciju pārstāvji, kopā 35. 
Skaits bija pietiekams, lai 
sapulce būtu pilntiesīga, jo kvo-
rumam nepieciešami 24 no 122 
biedriem. Uz valdes ieteikumu 
par sapulces vadītāju ievēlēja 
Mārtiņu Štauveru, bet par 
sekretāri Ausmu Hūnu. Ar 
klusuma brīdi pieminēja 
Krievijā bojā gājušo Polijas 
valsts prezidentu un viņa 
kundzi, ka arī pārējos 94 
lidmašīnas katastrofā bojā 
gājušos poļu valdības ministrus 

LABI PANĀKUMI
Citi notikumi LNAK 20. padomes 2. sesijas laikā

un armijas vadītājus, kā arī 2 
mūžībā devušos centra bied-
rus. 

Centra priekšnieks atzīmēja, 
ka centra darbinieki visi 
strādājuši sevišķi čakli. Centrs 
atsācis arī sabiedriskas aktī-
vitātes. Notikusi Masku balle 
un tai šo rudeni sekošot Danču 
vakars ar tautas deju grupu 
„Ačkups” un „Večkups” pieda-
līšanos. Par to viņi visi saņēma 
sirsnīgu paldies. Uz pusi 
sa mazinājušies centra uztu rē-
šanas izdevumi, kamēr ie  -
nākumi bijuši gandrīz tikpat 
lieli kā iepriekšējā gadā, pateic-
oties tam, ka aizvadītajā gadā 
saņemts lielāks testamenta 
novēlējums. Līdz ar to apsaim-
niekošanā bijis $ 76 323,09 liels 
atlikums.

Kasieris Augusts Pušpurs, kas 

pārvalda naudas plūsmu, varēja 
atzīmēt, ka centra tirgus vērtība 
pieaugusi par $ 216 665, 69 jeb 
51.7 %. Biržas darījumos veik -
s mīgi izvēlētas t. s., „trust” vie-
nības, kas izmaksā labas divi-
dendes, kas, savkārt, dod tiešu 
ienākumu centra uzturēšanas 
izdevumu segšanai. Centra 
ieguldījumu vērtība sasniegusi 
$ 876 665,69! Viņš bija ap -
rēķinājis arī, ka akciju tirgus 
centram 13 gados esot devis 
$ 1 113 803, 36   - jeb 333 %! Un 
visam tam klāt nāk nekustamā 
īpašuma vērtība, kas pirms 
pāris gadiem bija 2,5 miljoni 
dolaru un pēdējā laikā cēlusies 
par 20%. Tie nu ir ievērojami 
cipari, kas liecina par sevišķu 
veiksmi īpašuma apsaim  nie-
košanā. Visu to ap  liecināja arī 
revīzijas komisijas ziņojums, 

kuŗu sniedza zvē rinātais 
grāmatvedis Alberts Caune. 
Komisija savā ziņojumā bija 
pieturējusies pie formālā bilanc-
es aprēķina un apliecināja, ka 
darbības gads izrādījies sevišķi 
sekmīgs. Tik spīdošus panā-
kumus sapulce uzņēma ar gan-
darījumu, pateicību un aplaus-
iem.

Sekojošās vēlēšanās valdē ar 
aklamāciju ievēlēja Andreju 
Vītolu, Jāni Verneru, Ritu Jo -
zuus. Gintu Hūnu, Hediju 
Ozoliņu, Robertu Klaiši, Lai-
moni Bisenieku, Ausmu Hūnu, 
Augustu Pušpuru, Birutu Kalā-
ci, Valdi Paegli un Antru 
Lazdiņu, bet revīzijas komisijā 
– Albertu Cauni, Valdi Ozolu 
un Jāni Lukstiņu.

Centra nākotnes darbības 
iztirzājumā A. Caune aizrādīja, 

ka esot pienācis laiks meklēt un 
atrast atbildīgo darbu turpi-
nātājus, ja nepieciešams, atvēlot 
projektam īpašus līdzekļus. Tajā 
pašā laikā A. Pušpurs ziņoja par 
darba grupu „Ozoliņš”, kas 
izveidota, lai ar naudas atvē-
lējumiem atbalstītu jauniešus 
Latvijā mežsaimniecībā un 
kociņu stādīšanā. Mežu depar-
tamenta darbiniece Sarmīte 
Grundšteina esot jau sazīmējusi 
12 projektus. To vidū esot arī 
Mežu olimpiada Valmierā. Šim 
projektam sapulce atvēlēja līdz 
$ 10 000 dolāru no centra 
kases. 

Sapulce ilga divi stundas. Pēc 
tās pārrunas vēl turpinājās pie 
saimnieču sagatavotā vakariņu 
galda. 

M. Štauvers

LABI NAUDAS SAIMNIEKI



LAIKS 2010. ga da 1.maijs – 7.  maijs20

S A R Ī K O J U M I
BOSTONA (MA)
• 2. maijā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 11.00, Bostonas 
gaidu un skautu 60 gadu 
darbības svētku akts (58 Irving 
Street, Brookline, MA 02445).

 • 9. maijā Ģimenes dienas 
pankūku brokastis (pēc dievkal-
pojuma). 

ČIKĀGA (IL) 
 • 1. maijā plkst. 3.00 Čikāgas 

latviešu namā (6551 W. Mon t-
rose Ave., Chicago IL 60634) 
Laimas Muktupāvelas lugas 
,,Šampinjonu derība” izrāde, 
kuŗā tēlo aktrise Inta Tirole. 

• 8. maijā plkst. 5.00 Čikāgas 
vīru koŗa 25 gadu jubilejas kon-
certs un Kurzemes cietokšņa 
atceres sarīkojums Ciānas drau-
dzes lielajā zālē. Māc. Dr. Idas 
Ņ. Rautenšildes dievvārdi, 
Čikāgas Daugavas Vanagu 
apvienības priekšnieka māc. 
Oļģerta Cakara uzruna un 
Čikāgas vīru koŗa koncerts, 
diriģente – Māra Vārpa, pia-
nists – Ernests Brusubārdis III; 
pēc koncerta draudzības vakars, 
piedalīsies tautasdeju kopa 
,,Randiņš”. Būs siltas vakariņas 
un vērtīgu mantu izloze vīru 
kora atbalstam. Draudzības 
vakaram jāpiesakās līdz 1. mai-
jam, zvanot Valijai Galeniecei, 
tālr.: 847-823-3713. Ieeja: 
$15.00, pensionāriem $12.00, 
latviešu skolas audzēkņiem un 
kaŗa invalidiem ieeja brīva. 
Vakariņas, ieskaitot atspirdzi-
nājumus, $15.00. Ielūdz Čikāgas 
vīru koris un Čikāgas DV 
apvienība.

DETROITA (MI)
• 2. maijā plkst. 11.30 Kur-

zemes cietokšņa un Latviešu 
leģiona atceres sarīkojums 
(30623 W. Twelve Mile Rd. 
Farminton Hills, MI 48334). 
Dalības maksa $10 personai 
(pusdienas un atspirdzinājumi). 
Visus laipni lūdz DV apvienība 
Detroitā.

• 22. un 23. maijā Whispering 
Willows golfa laukumā Detroitas 
XXI atklātās latviešu golfa 
sacīkstes, Latvijas kausa izcīņa, 
korporāciju XXI sacensības 
golfa spēlē. 22. maijā plkst. 6.00 
saviesīgs vakars draudzes sa -
biedrisko notikumu ēkā (deju 
mūzika, vakariņas, atspir-
dzinājumi). Lūgums sazināties 
ar Tomu Broži, ja nepieciešama 
sīkāka informācija, zvanot, tālr.: 
419-882-1965 vai rakstot, 
e-pasts: broze@buckeye-
express.com DLGA mājaslapa: 

http://www.LatvianGolf.org 
FILADELFIJA (PA)
• 4. maijā plkst. 11.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 North 7th Street, 
Philadelphia, PA 19123; biroja 
tālr.: 215-922-9798, e-pasts: 
b l b p h i l l y @ g m a i l . c o m ) . 
Programmā: valdes ziņojumi, 
pārrunas par jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā un citviet; dzi-
mumdienu svinēšana, kafijas 
galds. Viesi laipni gaidīti. 

• 15. maijā plkst. 2:00, Fila-
delfijas Sv. Jāņa baznīcas sarī-
kojumu zālē, 301 N. Newtown 
Street Rd, Newtown Square, PA 
Tautas dziesmu ansambļa 
TEIKSMA koncerts. Pēc kon-
certa satikšanās ar ansambļa 
dalībniekiem, kafija un uzko-
das. Ieeja $ 20, bērniem un 
skolniekiem brīva. Visi mīļi 
gaidīti!

GRANDRAPIDI (MI)
• 2. maijā plkst. 11.30 pavasaŗa 

svētki latviešu biedrības namā 
(504 Grand Avenue, NE, Grand 
Rapids, MI 49503; tālr.: 616-
454-8012; fax: 616-454-8025).

 • 3. maijā pensionāru piln-
sapulce latviešu biedrības nama 
apakšējā zālē.

• 8. maijā Kurzemes cietokšņa 
atceres sarīkojums.

• 9. maijā Mātes dienas bro-
kastis katoļu draudzē.

• 22. maijā pianista Rūdolfa 
Ozoliņa koncerts.

• 13. jūnijā Tautas sēru dienas 
atcere.

• 28. jūnijā latviešu biedrības 
un pensionāru Jāņu sarīko-
jums.

INDIANAPOLE (IN) 
• 8. maijā plkst. 5.00 

Indianapoles tautasdeju kopas 
,,Jautrais pāris” 60 gadu darbības 
atceres sarīkojums latviešu 
sabiedriskajā centrā (1008 W. 
64th Street, Indianapolis, IN 
46260). Sarīkojuma norise: 
kopas iemīļotāko deju uzve-
dums, kuŗā piedalīsies 60 de -
jotāji – ,,Jautrā pāŗa” bērni, 
jaunieši, vidējā paaudze un 
,,Jautrais solis”; fotografēšanās; 
vakariņas; izloze; grāmatu galdā 
varēs iegādāties ,,Jautrā pāŗa” 60 
gadu atmiņu grāmatu” un 
,,Jautrā pāŗa” 50 gadu vēstures 
grāmatu; deju mūziku atskaņos 
Indianapoles lietuviešu tautas 
mūzikas ansamblis Biru Bar. 
Dalības maksa $30 personai; 
piesakoties un samaksājot līdz 
26. aprīlim – $25. Čekus izrakstīt 

ar norādi ,,ILJA” un nosūtīt līdz 
26.aprīlim (pasta zīmogs): 
Andrejs Kancs 502 Walbridge 
St., Carmel, IN 46032 e-pasts: 
dreday517@aol.com 

KLĪVLANDE (OH) 
• 6. jūnijā pēc dievkalpojuma 

vanadžu pavasaŗa sarīkojums 
Apvienotās draudzes zālē 
(15120 Detroit Avenue, Lake-
wood, OH 44107). Klīvlandes 
DV teātŗa kopa izrādīs Vasku 
Jāņa viencēlienu ,,Vectētiņa seši 
krāsaini mazbērni”. Pēc izrādes 
azaids un kafijas galds. Ieeja 
$15.00, atlikums – palīdzības 
darbam Latvijā. 

• 26. jūnijā plkst. 5.00 DV 
apvienība aicina uz Jāņu svi-
nībām Breksvilas Metropark 
Ottawa Point laukumā. Rīkotāji 
cienās ar jāņusieru un miestiņu; 
groziņi un atspirdzinājumi 
jāņem līdzi. Ieejas maksa pie-
augušajiem $5.00, atlikums – 
aprūpes darbam. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 2. maijā Kurzemes cietokšņa 

atcere, DV apvienības sarīko jums. 
• 5. maijā plkst. 8.00 pianista 

Juŗa Žvikova atvadu koncerts 
Kalifornijas Mākslas institutā 
Wild Beast zalē (24700 McBean 
Parkway, Valencia, CA 91355), 
ieeja brīva.

• 23. maijā pavasaŗa svētku 
koncerts un izlaidums latviešu 
skolā.

• 19. jūnijā Jāņu svinības pie 
Baltakmeņu ezera.

 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)
• 13. maijā no plkst. 2.00 līdz 

5.00 pārrunu grupas ,,Dialogs” 
sanāksme Barnes & Noble gra-
matnīcas telpās pie sarunu galda 
Har Mar iepirkšanās centrā St. 
Paulā, MN. Sarunu temati: 10. 
Saeimas vēlēšanas, dubult pa-
valstniecība, kā veici nāt dzimstī-
bu Latvijā u. c. Visi laipni aici-
nāti. 

• 19. maijā no plkst. 10.00 līdz 
12.00 lasītāju pulciņa sanāksmē 
draudzes nama telpās (3152 
17th Avenue South) pārrunas 
par Leldes Stumbres grāmatu 
,,Mācītājas māja”. Visi laipni 
aicināti. 

ŅUJORKA (NY)
• 1. maijā plkst. 6.00 pavasaŗa 

balle Bruklinas draudzes namā 

(564 2nd St., Brooklyn, NY 
11215). Sīkāka informācija: 
www.LatvianUSA.com 

• 8. maijā plkst. 2.00 Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums 
DV namā Bronksā, (115 West 
183rd Street NY 10453), izrādīs 
Ata Skalberga videofilmu 
,,Sirds  apziņas cietumnieki” 
(2006). 

• 14. maijā plkst. 7.30 Mi -
neapoles tautasdziesmu ansam-
bļa ,,Teiksma koncerts ,,Dienu 
nakti ritināju savu dziesmu 
kamoliņu” igauņu namā, (243 
East 34th Street). Ieeja: $20; līdz 
18 gadu veciem jauniešiem – 
$10. Rīko Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome. Sīkāku 
informāciju var uzzināt, zvanot 
Baibai Pinnei, 
tālr.: 914- 631-5725. 

• 15. maijā plkst. 2.00 tikšanās 
ar Auces pilsētas teātŗa režisoru 
Māri Druvu DV namā Bronksā. 
M. Druva stāstīs par saviem 
darbiem un parādīs vienu no 
pēdējām videointervijām ar 
dzejnieku Andreju Eglīti. 

• 20. maijā plkst. 6.30 World 
Bar Trump World Tower (845 
United Nations Plaza, New 
York, NY 10017) projekta Art 
of Giving Project sadarbībā ar 
Latvijas valsts prezidentu Valdi 
Zatleru un Liliju Zatleri dibi-
nātāja Anna Litvaka aicina 
apmeklēt Latvijas bāreņu māks-
las darbu izstādi. Art of Giving 
Project mērķis ir uzlabot dzīves 
apstākļus bāreņiem Latvijā. 
Pieņemšanās laikā notiks 
bāreņu mākslas darbu izsole 
(silent auction). Latvijas goda 
konsuls Ņujorkā Daris G. Dēliņš 
izstādi atklās plkst. 8.00. Ieeja 
brīva. Pieņemšanai lūdz pieteik-
ties līdz 10. maijam, rakstot: 
anja711@hotmail.com

• Aktrise Laila Robiņa līdz 27. 
jūnijam piedalās Polijas Sten-
hamas (Polly Stenham) lugas 
,,Tā seja” (That Face) izrādē 
Manhattan Theatre Club. Reži-
sore Sāra Bensone (Sarah 
Benson). Informācija: www.
manhattantheatreclub.com 
Tālr.: 212-947-8844. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 1. maijā Priedaines sakop-

šanas talka. 
• 16. maijā plkst.1.00 tautas-

dziesmu ansambbļa ,,Teiksma” 
(no Mineapoles) koncerts ,,Die-
nu nakti ritināju savu dziesmu 
kamoliņu”. 

• 5. jūnijā plkst. 11.00 Ņudžer-
sijas skolas izlaidums. 

 • Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 2. maijā plkst. 
11.00 dievk.; pēc dievk. Bostonas 
gaidu un skautu 60 gadu 
darbības svētku akts. 9. maijā 
Ģimenes dienas dievk. ar diev., 
pēc dievk. pankūku brokastis. 
16. maijā dievk. 23. maijā 
Va sarsvētku dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. 30. 
mai    jā dievk. nebūs. Māc. J. 
Min     gina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 

lut. dr.: 9. maijā plkst. 11.00 
Kvēkertaunā Ģimenes dienas 
dievk., pēc dievk. kafijas galds 
(groziņi). 16. maijā plkst. 3.00 
Lankasterā Vasarsvētku un 
Ģimenes dienas dievk., pēc 
dievk. kafija. 23. maijā plkst. 
11.00 Kvēkertaunā Vasarsvētku 
dievk., pēc dievk. kafija. 13. 
jūn. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
1941. g. 14. jūn. aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg. 20. 
jūn. plkst. 3.00 Lankasterā 

1941. g. 14. jūn. aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg. 27. 
jūn. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. 11. jūl. 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā dievk., 
pēc dievk. kafija. Māc. Dr. A. 
Ziedonis un māc. Dr. R. Zie-
done. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 1. 
maijā, plkst. 12.00 Woodlawn 
kapsētā, Sv. Pāvila draudzes 

latviešu (27.) nodalījumā DV 
apvienības Detroitā rīkots 
Kurzemes cietokšņa piemiņas 
svētbrīdis. 2. maijā dievk. 9. 
maijā Mātes dienas dievk. ar 
dievg. 16. maijā dievk. 23. 
maijā Vasarsvētku dievk. ar 
dievg., piedalīsies arch. E. 
Rozītis un Vidienes apgabala 
prāv. G. Lazdiņš. 30. maijā 
Trīsvienības dienas dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 

248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Liz-
lova, L. Upīte un A. Gre iema.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: 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): 

SIETLA (WA)
• 2. maijā latviešu centrā 

(11710 3rd Avenue, N. E., 
Seattle, WA 98125) vēlās brokas-
tis ar šampanieti Sietlas latviešu 
sestdienas skolas atbalstam. 
Skolas vecāki laipni lūdz azaidā 
svinēt Ģimenes dienu. Ieejas 
ziedojums vismaz $15.

• 22. maijā plkst. 7.00 latviešu 
centrā tautasdeju kopas ,,Trej-
deksnītis“ uzvedums „Pava  sa  ŗa 
programma“.

• 23. maijā plkst. 12.00 latviešu 
centrā latviešu pianista Juŗa 
Žvikova koncerts. Ieeja $25.

• No 29. līdz 31. maijam lielā 
talka Kursā. Lūdzu pieteikties, 
rakstot A. Lūsim (alusmuca@
centurytel.net) vai Kārlim Gren-
       dzem (kgrendze@gmail.com).

ST. PĒTERBURGA (FL) 
• 4. maijā plkst. 10.00 Bied rī-

bas namā Biedrības valdes sēde.
• 11. maijā plkst. 13.00 

Biedrības namā videoizrāde 
„Latvijas Nacionālās operas 90 
gadu jubilejas koncerts”. Kafija 
un cepumi. Visi laipni aicināti! 
Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

• 23. jūnijā plkst. 16.00 
Biedrības namā, Līgo vakarā 
lielā Jāņu dienas ielīgošana, 
ņemot līdzi groziņus ar Jāņu 
sieru, alu un citiem šim vakaram 
piemērotiem labumiem, kā arī 
Līgo dziesmu krājumu. Ieejas 
ziedojums sākot ar $5.

• 26. jūnijā plkst. 18.00 
Biedrības namā Latvijā daudzus 
gadus populārā un visu iemīļotā 
dziedātājā Viktora Lapčenoka 
koncerts. Papildus informācija 
sekos maija „Ziņu” izlaidu mā.

VAŠINGTONA (DC) 
• 8. maijā draudze rīko lietoto 

mantu tirdziņu. Nevajadzīgās 
mantas var vest, sākot no 25. 
aprīļa, pievienojot zīmi, ka tās 
paredzētas utenim (nevest dato-
rus vai to ekrānus, kā arī man-
tas, ko likumīgi nedrīkst 
pārdot). Ziedojot kādu lielāku, 
jaunu vai vērtīgu mantu, lūgums 
pievienot zīmi ar cenu. Visu 
iegūto naudu ziedos draudzes 
piebūves fondam. Nepārdotas 
mantas ziedos citai labdarības 
organizācijai.

• 9. maijā pēc dievkalpojuma 
ģimenes dienas sarīkojums – 
mūzika, ēdieni, atspirdzinājumi, 
laba kompanija. Būs izloze un 
citi pārsteigumi. Dalības maksa 
– $25 ziedojums draudzes nama 
piebūves fondam. 

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

(Turpināts no 21. lpp.)
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URNU IZVADE un DIEVKALPOJUMS BR U KAPOS KATSKILOS

SV TDIEN, 2010. G. 30. MAIJ

• Urnu izvades s kums plkst. 12os, kam sekos dievkalpojums, ko vad s
pr vests Ol erts Sniedze. Dievkalpojumu kuplin s ujorkas koris.

• P c sv tdienas dievkalpojuma aicin m ikvienu uz silt m pusdien m
Rot (kur ar  var dab t naktsm jas) - tel. (518) 589-9878.

• Sestdienas vakar , 29. maij kapos notiks svec u dievkalpojums, kas
s ksies ar kr slas iest anos.

• Izvad m s urnas l dzam pieteikt un nog d t l dz 22. maijam kop  ar
“Cremation Certificate” un “Death Certificate”. Variet izmantot Certified vai
Registered US Mail, FedEx, UPS vai k du citu dro u pieg des veidu lai
nos t tu uz:

Papildus inform cijai, l dzu apciemojiet m su
m jas lapu:

www.latvianmemorialpark.org
epasts: info@latvianmemorialpark.org

Latvian Memorial Park, 
PO Box 8, 82 Rota Road

Elka Park, NY 12427
tel.: (518) 589-5597

Br u kapu p rvaldeN kam  izvade 2010. g. 10. oktobr .

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

9. maijā plkst. 11.00 Ģimenes 
dienas dievk., pēc dievk. pusdi-
enas. 16. maijā plkst. 11.00 
dievk. angļu valodā ar dievg. 
23. maijā plkst. 11.00 Vasar-
svētku dievk., pēc dievk. skolas 
izlaidums. 30. maijā dievk. 
nebūs. 6. jūn. dievk. plkst. 
11.00. Informācija: www.latvi-
anluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): 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 pianista Rūdolfa 
Ozoliņa koncerts. Ieeja $15.00 
Pēc koncerta tikšanās ar 
mākslinieku draudzes sabied-
riskajā telpā. Mācītājas I. 
Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 
269-214-1010; e-pasts: ilzego@
comcast.net

•Kalamazū latviešu Apvie-
notā ev. lut. dr.: 2. maijā 
plkst.10.00 dievk. ar dievgaldu. 
Sadrau dzības stunda. 9. maijā 
plkst. 10.00 Ģimenes dienas 
dievk. ar dievgaldu. Sadrau dzī-
bas stunda. 16. maijā plkst.10.00 
dievk. ar dievgaldu. Sadrau-
dzības stunda. Ziedot pārtiku. 
23. maijā plkst.10.00 Vasarsvētki 
- Sv. Gara svētki – dievk. ar 
dievgaldu. Sadraudzības stun-
da. 30. maijā Trīsvienības svētki 
– dievk. ar dievgaldu. Sadrau-
dzības stunda. BĪBELES STUN-
DAS Kalamazū 5. maijā plkst. 
15.00, ciemā „Latvija” 19. maijā 
plkst.16:00. Mācītāja B. Puiķe.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
2. maijā plkst. 2.00 dievk. 
University Lutheran Church 
(1020 Harrison Road, East 
Lansing, MI), māc. L. Vīksne. 
Pēc dievk. ģimenes dienas 
sarīkojums ar priekšnesumiem 
un auksto galdu. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 2. maijā dievk. 9. maijā 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg. 
16. maijā dievk. 23. maijā 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 30. 
maijā iesvētes dievk. ar dievg. 
6. jūn. dievk. 13. jūn. 1941. 
gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg. kopā ar igauņu 
draudzi. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: 9. maijā plkst.11.00 Ģi -
menes dienas dievk., pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. 23. maijā 
plkst.11.00. Vasarsvētki ar 
dievg. 13. jūn. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. 27. jūn. plkst. 

11.00 1941. gada 14. jūnijā aiz-
vesto piemiņas dienas dievk. 

 • Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 2. maijā plkst. 
10.00 dievk; pēc dievk. sa -
draudzība un draudzes locekļa 
Māŗa Bergmaņa referāts par 
Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem. 
6. maijā plkst. 10.30 Bībeles 
stunda. 9. maijā plkst. 10.00 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem, dziedās 
draudzes koris, vijoli spēlēs Sara 
Pajunena; pēc dievk. sadrau-
dzība. 16. maijā Debes brauk-
šanas dienas dievk.; pēc dievk. 
sadraudzības pusstunda. 20. 
maijā plkst. 10.30 Bībeles stun-
da. 23. maijā plkst. 10.00 dievk. 
ar dievg., īpaša mūzika, pēc 
dievk. sadraudzības pusstunda. 
30. maijā plkst. 10.30

Trīsvienības svētku dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. 3. 
jūn. plkst. 10.30 Bībeles stunda. 
6. jūn. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. sadraudzības pusstunda. 
Draudzes māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761 546 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr. 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 2. 
maijā dievk. ar uzrunu bērniem. 
4. maijā plkst. 7.00 valdes sēde. 
6. maijā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda, pēc tās pensionāru 
biedrības sanāksme un pusdie-
nas. 8. maijā plkst. 12.00 
draudzes pavasaŗa sarīkojums, 
bazārs un Pulkv. O. Kalpaka 
skolas mācību gada beigas; būs 
pusdienas un bērnu program-
ma. 9. maijā Mātes dienas 
dievk. ar dievg. 13. maijā plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 16. maijā 
iesvētes dievk. angļu val. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. 23. 
maijā Vasarsvētku dievk. ar 
dievg. 30. maijā dievk. nebūs. 
1. jūn. plkst. 7.00 valdes sēde. 3. 
jūn. Bībeles stunda. 6. jūn. 
dievk. latviešu un angļu val., 
pēc dievk. talka un pikniks. 
Dievk. sākas plkst. 10.00.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 2. maijā plkst. 
8.30 Leikvudā dievk. ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). 9. maijā plkst. 11.00 
Draudzes dievnamā Īst brans-
vikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) laju vadīts Ģimenes 
Dienas dievk., seko groziņu 
pusdienas. 23. maijā plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) dievk. ar dievgaldu: 
Vasarsvētki. Dievkalpojumus 

vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 2. 
maijā Jonkeru bazn. plkst. 
10.00 dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš. 8. maijā Jonkeru 
bazn. plkst 11. 00 Ģimenes die-
nas dievk. ar dievg., māc. L. 
Saliņš; Short Hills, NJ plkst. 
11.30 Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars. 9. maijā 
Salas bazn. plkst. 10.30 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg., māc. L. 
Saliņš; Džamaikā plkst. 3.00 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš. (Jonkeru bazn. 
dievk. nebūs). 16. maijā Jon-
keru bazn. plkst. 10.00 dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš. 23. maijā Jonkeru bazn. 
plkst. 10.00 dievk., māc. J. Sai-
vars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., iesvētības, māc. 
L. Saliņš. 30. maijā kapusvētki 
Katskiļu Brāļu kapos plkst. 
12.00. 6. jūn. Jonkeru bazn. 
plkst. 10.00 dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš. 

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

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
22. maijā dievk. plkst. 12.00 
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

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): dievk. 
9. maijā ar dievg., 16. un 23. 
maijā. Dievk. sākas plkst. 11.00 
Pēc dievk. kafijas galds. Kristīgās 
meditācijas vakari 23. apr., 7. 
maijā un 28. maijā plkst. 7.00. 
Māc. Kārlis Zols, e-pasts: 
noransm@aol.com

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ 
Lutheran bazn. (#1 Selma 
Avenue, Webster Groves, MO 
63119), māc. A. Kalniņa. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 2. maijā dievk. ar 
dievg.; piedalīsies latviešu sko-
las bērni, pēc dievk. vēlās bro-
kastis ar šampanieti. 9. maijā 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg. 
16. maijā dievk., diakone G. 
Galiņa. 23. maijā Vasarsvētku 

dievk. 30. maijā Trīsvienības 
dievk. angļu valodā, pēc dievk. 
Bībeles stunda. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.org 

• Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 2. maijā plkst. 14.00 dievka-
lpojums. 6. maijā plkst. 10.00 
Biedrības namā draudzes Valdes 
sēde. 9. maijā plkst. 11.00 
Biedrības namā Ģimenes dienas 
svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Visi dievkalpojumi 
notiek „Mūsu Pestītāja (Our 
Savior)” baznīcā, 301 – 58th 
Street S., St. Petersburg, FL 
33707. Draudzes mācītājs Ai -

vars Pelds, draudzes priekš niece 
Aija Norbergs.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 
Informācija: http://www.
dcdraudze.org 

Tālr. baznīcā: 301-251-4151. 
Māc. A. Vārs berga Pāža, tālr.: 
301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

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

Būvinženieris Vilis (Vil-
helms) Hofmanis dzimis 
1912. gada 23. aprīlī, Rīgā, 
Latvijā, aizgāja mū  žībā 2009. 
gada 6. martā Čelen hamā 
(Chellen ham), Pensil   vā nijas 
pavalstī ASV.      

V. Hofmanis studēja Latvijas 
Universitātes Inženieŗzinātņu 
fakutātē, kur ieguva  būvin-
ženieŗa maģistra gradu. Viņu 
uzņēma Fraternitas Metropo-
litana kon ventā 1933. gada 

Vilis Hofmanis 
aizsaules ceļā

(Turpināts no 20. lpp.)

rudens sēmestrī. Studiju laikā V. Hofmanis iestājās Prezidiju 
konventa vīru korī un piedalījās daudzos koŗa  koncert-
ceļojumos gan pa Latviju, gan ārzemēs – Igaunijā, Lietuvā 
Zviedrijā, Norvēģijā. Otrā Pa  saules kaŗa laikā V. Hofmanis 
izceļoja uz Vāciju un, piecus gadus pavadījis pārvietoto per-
sonu nometnē, 1950. gadā iece ļoja ASV. ASV pavalstniecību 
viņš ieguva 1955. gadā.

V. Hofmanis dabūja atbilstīgu darbu savam būvinženieŗa 
gradam Reading Railroad  tiltu celt niecībā, kur strādāja līdz 
pensijas vecumam.  Viņš strādāja firmā Urban Engineers un 
Hudson Engineers līdz 74 gadu vecumam.              

Vilis Hofmanis bija Daugavas Vanagu   apvienības sarīkojumu 
daļas vadītājs Filadelfijā. Koŗa dziedāšana vienmēr bija V. Hof-
maņa sirdslieta: viņš dziedāja arī Filadelfijas latviešu vīru 
dubult kvartetā.    

Vilis Hofmanis aktīvi piedalījās buršu dzīvē kā Filadelfijā, tā 
Fraternitas Metropolitana Ņujor kas internā kopā.      

Viļa un Annas  Hofmaņu ģime nē dzimusi meita Ilze, viņai ir 
dēls Tedis.       

Vieglas smiltis!
Pāvils Ieviņš 

Ļaunas slimības pieveikta mūžībā aizgājusi
BIRUTA AUZIŅŠ,

dzim. RONIS
dzimusi 1933. gada 19. augustā Rīgā,

mirusi 2010. gada 8. martā Grand Rapids, Mich.

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLI GVIDO UN HUGO, MEITA SANDRA, 

BRĀLIS ANDRIS UN KRUSTDĒLS ARNOLDS AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ UN ASV

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

T.dz.
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Beidzies gaŗš un bagāts mūžs

Būvinženieris Ansis Jansons 
2009. gada 28. maijā aizmiga 
mūža miegā, klātesot  mazbēr-
niem Larisai un Raselim, kuŗi 
jau vairākas naktis bija sēdējuši 
pie viņa gultas.   

Ansis Jansons dzimis 1918. 
gada 18. jūlijā Pabažu pagasta 
Ezerkalnos, mājā ezera krastā, 
tāpēc jau agrīnā vecumā 
iemācījās peldēt, braukt ar laivu, 
makšķerēt. Pārcēlies uz Rīgu, 
viņš mācījās Baznīcas ģimnazijā 
un, to beidzis, iestājās Latvijas 
Universitātes Inženieŗzinātņu 
fakultātē. 1940. gadā viņu iesau-
ca obligātajā kaŗadienestā 
Latvijas armijā, die nestu viņš 
beidza ar virsnieka vietnieka 
pakāpi. Otrā pasaules kaŗa laikā 
Ansi Jansonu iesauca Latviešu 
leģionā. Viņš atteicās izpildīt 
vācu virsnieka pavēli sūtīt 

latviešu kaŗavīrus cīnīties ar 
daudz lielākām un nesalīdzināmi 
labāk apbruņotām  krievu armi-
jas vienībām, un  par pretošanos  
pavēlei viņu veda uz kaŗa tiesu. 
Brauciena laikā uzbruka krievu 
lidmašīna, vācu apsargi aizbēga, 
un Ansis bija brīvs. No 1944. 
gada oktobŗa līdz 1945. gada 
martam viņš slēpās dažādās 
vietās Kurzemes krastā, līdz 
laimējās sazināties ar cilvēkiem, 
kuŗi veda  bēgļus laivās uz 
Zvied riju. Agri pirms saullēkta 
7. martā laiva atstāja Jūrkalnes 
krastus, un Ansis kopā ar citiem 
bēgļiem nokļuva Gotlandē.    

 Zviedrijā Ansis Jansons 
strādāja, lai nopelnītu iztiku, 
sākumā tīrīja kūtis, baroja govis 
un  zirgus, viņa amata nosau-
kums bija  – ,,otrais vīrs kūtī”. 
Ansis iepazinās ar  zviedru mā -
 cītāju, kas palīdzēja atrast viņa 
izglītībai piemērotāku vietu 
Stokholmā. Ansis ātri iemācījās 
zviedru valodu, sāka strādāt 
inženieŗu birojā un pa vakariem 
mācījās kursos, paaugstinādams 
savu kvalifikāciju un atalgoju-
mu. Ar laiku zuda uzticība 
Zviedrijas valdībai, kas padevās 
krievu spiedienam un izdeva 
latviešu le  ģionāru grupu, kas 
bija izvē lējusies Zviedriju par 
savu pa  tvēruma zemi. Daļa 
zviedru leģionāru izdošanu 
uzskatīja par kauna traipu 
Zviedrijas vēsturē.

Ansim palaimējās iegūt iece-
ļošanas dokumentus uz Kanadu, 

un 1951. gadā kopā ar sievu 
Vil  mu un sievas māsas ģimeni 
iebrauca Halifaksā. Sākumā  tā -
pat kā Zviedrijā atkal nācās 
darīt gadījuma darbus, mācoties 
angļu valodu un vakara kursos  
inženieŗzinātnes.                   

Ansis Jansons pārcēlās uz 
Montrealu, kur bija  latviešu 
sa biedrība.  Studentu korpo-
rācija Fraternitas Metropolitana 
uzņē ma Ansi Jansonu 1953. 
gada pavasaŗa sēmestrī, vēlāk 
viņš bija aktīvs Ņujorkas 
internās kopas dzīvē.  1957. 
gadā kļuva zināms, ka  ASV tiek 
meklēti inženieri, un Ansis pie-
teicās. Viņu pieņēma un 
sagādāja iebrauk šanas atļauju 
ASV, Anša dzīvesbiedre Vilma 
Jansona kundze ieguva stipen-
diju studijām. 

Amerikā  Jansonu ģimenes 
dzīvesvieta vispirms bija Ņu -
jorkā, kopš 1961. gada 
Ņu džersijā. Ansis Jansons 
Ņuarkā dabūja būviženieŗa 
darbu Port Authority Public 
Service un nostrādāja tur līdz 
aiziešanai pensijā.    

Šis laiks bija ļoti bagāts, Ansis 
daudz ceļoja pa skaistākajām 
vietām ASV, Eiropu un Āziju.  
Viņš bija aktīvs Leikvudas-
Ņubransvikas latviešu ev. lut. 
draudzē, vairākus gadus drau-
dzes priekšnieks, Daugavas 
Vanagu apvienības biedrs un 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
mūža biedrs. Ansis spēlēja ša - 
c hu un sagādāja savai vienībai 

Pēkšņi un negaidīti 6. aprīlī mūžībā aizgājis ilggadīgais 
Kalamazū latviešu sabiedriskais darbinieks Auseklis Elksnis. 
Viņš dzimis 1921.gada 12. aprīlī Sērenes pagastā. Beidzis 
Lauksaimniecības visdusskolu, taču, Latvijai zaudējot brīvī-
bu, sava tēva saimniecībā paguvis strādāt tikai pāris gadus, jo 
Sarkanai armijai tuvojoties, stājies Latviešu leģiona rindās.  II 
Pasaules kaŗa beigās nonācis Cēdelgemas gūstekņu nometnē 
un līdz ar pārējiem gūsta biedriem kļuvis par Daugavas 
Vanagu apvienības biedru. Pēc gūsta  dzīvojis Vācija DP 
nometnēs un, sākoties izceļošanai, nokļuvis ASV, kur 1956. 
gadā slēdzis mūža derību ar Almu Gulbi. Bijis aktīvs darbi-
nieks  gan DV apvienībā gan  Latviešu biedrībā, gan Zemnieku 
savienībā, visās ieņemdams kasieŗa amatu, bet visvairāk gan 
draudzē, kur bijis pērminderis. Kā sēru runā minēja māc. L. 
Vīksne, Elksnis šķiet bijis pērminderis jau armijas rindās, tad 
Kalmazū Sv. Jāņa draudzē un Apvienotā draudzē. Kad fiziskie 
spēki vairs  neatļāva pildīt šo amatu, Auseklis Elksnis katru 
svētdienu ieradās dievnamā un priekštelpā sveica ikkatru 
pazīstamo.

Aizgājēja piemiņas brīdi pie pelnu urnas Kalamazū latviešu 
Apvienotās draudzes dievnamā vadīja mācītāji Biruta Puiķe 
un Leons Vīksne. Pēdējās atvadas teica  draudzes priekšnieks 
R. Ķeņgis, DV apvienības priekšnieks J. Šmits, KLB Dr. J. 
Grants un P. Lielzuika, atskaņodams savu kādreiz iedziedāto 
L. Garūtas „Lūgšanu”.  A. Minkas uzaicināti,  visi klātesošie 
DV apvienības biedri vienojās Daugavas Vanagu dziesmā „Še 
kopā mēs, biedri”. Sēru mūziku spēlēja draudzes ērgelniece D. 
Koplande (Copeland), bēŗu mielastu bija sarūpējušas DV, 
KLB un Apvienotās draudzes dāmas V. Zaķes vadībā. Par 
mūžības ceļinieku skumst dzīvesbiedre Alma Elksne, trīs dēli 
Alfrēds, Ivars un Gundars un divas meitas Andra un Irēne ar 
gimenēm, kā arī plašā Kalamazū latviešu saime. Pēc gaŗā un 
darbīgā mūža lai nu  aizgājējam atpūta Tā Kunga mājokļos. 
  Ilze Šīmane

Dieva bērns pie Tēva iet
Auseklis Elksnis mūžības ceļos

vairākas uzvaras.
Daudz gadu Ansis īrēja vasa-

ras māju Kanadā vienā no 
Ontario tūkstoš salām, kur 
pavadīja laiku kopā ar saviem 
un sievas māsas bērniem zvejo-
jot, peldot, braucot ar ūdens-
slēpēm. Ņudžersijā viņš spēlēja 
tenisu, galda tenisu, novusu, 
ziemas laikā slidoja.Tikko maz-
bēr  ni Larisa, Ženija un Raselis 
bija paaugušies, Ansis viņus 
iepazīstināja ar Latviju. Latvijai 
atgūstot neatkarību, An  sis  uz 
dzimteni brauca katru vasaru – 
Dziesmu svētkiem un  Rīgas 
pilsētas 800 gadu dibinā šanas 
svinībām.      

Savu 90. dzimumdienu Ansis 
Jansons svinēja baznīcas sabied-
riskajās telpās. Taču jau nākamā, 
2009. gada 28. maijā Anša Jan-
sona dzīves uzdevums bija 
izpildīts. Tuvinieki un draugi 
aizgājēju izvadīja no Leikvudas-
Ņubransvikas draudzes 
baznīcas. Anša dzīvesbiedre Dr. 
Vilma Jan sone un mazbērni 
aizveda nelaiķa pelnu urnu uz 
Latviju, kur apbedīja Pabažos 
Stederes kap sētā līdzās Anša 
mātes kapam, kā Ansis bija 
vēlējies. 

Vieglas smiltis dzimtajā 
zemē!  
 Pāvils Ieviņš

    

Mūžība pasauca mani,
Nu krustcelēs akmens celts.
Skaniet, dvēseles zvani,
Jums pieder Visuma zelts.

(J. Veselis)

Izsakām visdziļāko lūdzjutību Aldim Plaudim 
un viņa ģimenei, māmiņu 

RASMU PLAUDI
mūžības ceļos pavadot.

JALNA UN ANDRIS SALNĪŠI AR ĢIMENI
DACE RUDZĪTE AR ĢIMENI

Skumju brīdī esam kopā ar Aldi Plaudi 
un ģimeni, no māmiņas

RASMAS PLAUDES 
atvadoties.

LIGITA KOVTUNA 
UN LAIKA RĪGAS REDAKCIJA

Dieviņ, iededz vakarzvaigzni –
Zemes bērns uz mājām iet...

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skar.

Mūsu bijušās skolas biedrenes Ausekļa ģimnazijā Augsburgā
RUDA STŪRIS, dz. PAEGLIS

1933 - 2009
BIRUTA AUZIŅŠ, dz. RONIS

1933 - 2010
aizgājušas mūžībā

Skumjās piemin 
BIRUTA ABULS/KALĒJS, IVARS ANTENS

AINA KALNS/VĪTIŅŠ, INĀRA RUBULIS/ŠULCS
UN VISI AUSEKLIEŠI PASAULES TĀLĒS

„Un atkal birzīs šalkos ziedoņa vēji,
Tik tavas baltās sapņu laivas vairs nepiestāsies krastā it nevienā...”

IRĒNE VYHNAK,
dz. ŠTELFS

dzimusi 1931. gada 7. maijā,
mirusi 2009. gada 7. augustā

Tava krustdēla Mārtiņa, Raita, Veras, Ināras un Madaras 
domas un atvadu vārdi mīlestībā būs klāt Tavā atvadu dienā

RAITA VALTERA ĢIMENE
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Mineapoles folkloras ansambļa „TEIKSMA” 
koncerti austrumkrastā

‘DIENU NAKTI RITINĀJU 
SAVU DZIESMU KAMOLIŅU’

Pēc koncerta rotaļas, danči, sadziedāšana
 

ŅUJORKĀ - piektdien, 14. maijā, plkst. 19:30
 Igauņu namā - 243 East 34th Street, New York, NY
 Rīko Ņujorkas latviešu org. padome – 
 Baiba Pinne 914-631-5725
FILADELFIJĀ - sestdien, 15. maijā, plkst. 14:00
 Sv. Jāņa baznīcas telpās – 301 N. Newton Str., 
 Newton Square, PA
 Rīko Filadelfijas brīvo latvju biedrība – Maija Medne
PRIEDAINĒ - svētdien, 16. maijā, plkst. 13:00

 Priedainē, Freehold, NJ
 Rīko Ņudžersijas latviešu biedrība - 
 Jānis Students 732-836-9750

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība „TILTS”
un izrādes vietējās organizācijas.

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
2010. g. maija s t juma

sai u sav k anas datumi un punkti vidien  un austrumos.

AUSTRUMOS: 
Boston – sestdien,8. maij , no 3-4 pp - Trimdas draudzes telp s, 58 Irving St., Brookline, MA

Filadelfij – sestdien, 8. maij  no 1:30-2:30 pp - Fila. draudzes pa um  - 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA

stbransvik – sestdien,8. maij . 8.30 no r ta - ubransvikas/Leikv. dr. pa um , 12 Gates Av, E. Brunswick, NJ

Jonkeros – sestdien, 8.maij  1os pp - ujorkas latv. ev. lut. draudzes pa um , 254 Valentine Ave, Yonkers, NY

Kvekertaun – sestdien,8.maij . no 10.30-11 no r ta - draudzes pa um  424 Juniper St, Quakertown, PA

Man ester – sestdien, 8. maij  no. 12-12:30 pp - Draudzes telp s Spring un Garden St, Manchester, CT

Pokipsij – sestdien, 8. maij  no 9-10 no r ta - 2 Merry Hill Rd Poughkeepsie, NY

Sal – sestdien,8. maij  10os no r ta - ujorkas latv. ev. lut. draudzes telp s, 4 Riga Lane, Melville, NY

Va ington , D.C./Rokvil – sv tdien,9. maij  no 9.30-11 no r ta - Va ingtonas dr. pa um  400 Hurley Av, Rockville, MD

Vilimantik – Vilimantikas ev lut draudzes pa um  Willimantic, CT - l dzam zvan t!

Vilmington pie Baidi iem – sestdien,8. maij . 4os pp - 1104 Windon Dr., Wilmington, DE

Pie emsim ar UPS s t t s pakas l dz 2010. g. 7. maijam. 
Ja v laties sa emt re istr cijas numurus pa telefonu, l dzam zvan t:

� T lrunis: (973) 744-6565 (spie iet 5nieku) E-pasts: pakas@lasl.com

L dzu sekojiet sik kiem nor d jumiem m su m jas lap : www.lasl.com - paldies!

BAZNĪCĒKU 
ATJAUNOŠANAS FONDS

              
ATRODI SAVU BAZNĪCU 

LATVIJĀ!
Gaidām jūs uz pasākumu

 „Atvērto baznīcu dienas 2010”,
kas notiks 2010. gadā no 

19. līdz 20. jūnijam Carnikavā!

Vairāk informācijas par pasākumu un
 baznīcēku atjaunošanu

www.baznicekas.lv

Indianapoles�tautas�deju�kopa�“Jautrais�pāris”�
laipni�lūdz�Jūs�apmeklēt

“Jautrā pāŗa” 60 gadu 
darbības atceres sarīkojumu

sestdien, 2010. gada 8. maijā plkst. 17:00
Indianopoles Latviešu sabiedriskajā centrā, 

1008 W. 64th St., Indianapolis, IN

Vakara norise:

 

Ieeja:�$�30.00�no�personas
Ja piesakās un samaksā līdz 26. aprīlim (pasta zīmogs) –  

ieeja ir $ 25.00!
Bērniem�līdz�14�gadu�vecumam�ieeja�brīva.______________________________________________________________

Piesakos�uz�‘Jautrā�pāŗa’�60�gadu�jubilejas�svinībām.��
Pievienoju�samaksu......

Ieejai:�������������������______�personas��x��$�25.00�/�pers.=�������$�______

JP�60�g.�atmiņu�grāmatai:� ��______��x��$�12.00�/�grām.=������$�______
� � � � � � �
��������������������������������������������������������������Kopsumma�=������$�______

Vārds:�________________________________________________________
Čekus�rakstīt�uz�“ILJA”�vārda,�un�šo�pieteikumu�ar�samaksu�lūdzu�

nosūtīt�līdz�26.aprīlim�uz�sekojošo�adresi:
Andrejs�Kancs,�502�Walbridge�St.,�Carmel,�IN��46032

e-pasts:��dreday517@aol.com

* Kopas iemīļotāko deju uzvedums 60 dejotāju izpildījumā –  
  “Jautrā pāŗa” bērni, jaunieši, vidējā paaudze un “Jautrais solis”
* 60 gadu jubilejas fotografijas uzņemšana – 
  visi tagadējie un bijušie kopas dejotāji
* Vakariņas latviskā gaumē
* Saviesīgs vakars – dančus un deju mūziku spēlēs 
   Indianapoles lietuviešu tautas mūzikas ansamblis ‘Biru Bar’
* Izloze
* Grāmatu galds: 
     ‘Jautrā pāŗa’ 60 gadu atmiņu grāmata un
     ‘Jautrā pāŗa’ 50 gadu vēstures grāmata

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

Email:   balticart@bredband.net

Lai iegādātos grāmatu “DISCOVERING LATVIA” 
(sk. laikrakstu 2010.g.10.-l6.aprīlis), 

sūtīt pieteikumu izdevējai Zaigai Jansonei, 
e-pasts: ilmars.jansons@apollo.lv 

Cena $15 USD (pasta izdevumi ieskaitīti).

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Perk gleznas
Bogdanova-Beļska, Liberta, 

Tīdemaņa, Puzinas, 
Vidbergas Skulmes u.c.

Tālrunis:727-822-1993 Jānis
e-pasts:janisflorida@gmail.com
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S P O R T S
Latviešu golferes panākums

Baltijas Basketbola līgā (BBL) 
noskaidroti čempioni, taču trešās 
vietas liktenis pagaidām ir 
joprojām miglā tīts.

Cīņā par bronzas medaļām 
spēkiem mērojās BBL pusfinālu 
neveiksminieki – Basketbola 
klubs Ventspils un Šauļu Šiauliai 
(Lietuva). Spēles pamatlaiks 
beidzās ar Šauļu kluba uzvaru - 
84:83, taču ventspilnieki tūlīt pat 
pēc spēles beigām iesniedza pro-
testu, apstrīdot sāncenšu pēdējā 
groza pareizību. Latvijas 
čempioni uzskatīja, ka Šauļu bas-
ketbolisti to guvuši jau pēc spēles 
laika beigām. Protestu izskatīja 
sacensību Techniskā komisija, 
atzīstot BK Ventspils viedokļa 
pamatotību un nākamajā dienā 
nozīmējot pārspēli. Tomēr 
ventspilnieki uz to neieradās, 
aizbildinoties ar noslogotību 
Latvijas Basketbola līgā (LBL). 
Rezultātā par neierašanos uz 
maču Latvijas meistariem pie-
šķirts techniskais zaudējums ar 
0:20. BK Ventspils vadība ar šādu 
lēmumu nav mierā, prasot atzīt 
viņu uzvaru jau likumīgās spēles 
laikā. Kā šis strīds beigsies, 
pagaidām vēl nav skaidrs, taču 
BBL vadība jau atzinusi par trešās 
vietas ieguvējiem Šauļu klubu. 
Ventspilniekiem šogad 
acīmredzot nāksies samierināties 
ar ceturto vietu.

Tikmēr cīņā par BBL čempionu 
titulu spēkiem mērojās divi 
Lietuvas grandi – Kauņas Žalgiris 
un Viļņas Lietuvos Rytas. Ar 
73:66 pārāki bija Žalgira basket-
bolisti, kuŗi pirms tam pusfinālā 
pieveica BK Ventspils - 86:74.

TTT atgriežas tronī
 Latvijas Sieviešu basketbola 

Krista Puisīte

Lielisku panākumu Latvijas 
golfam guva Krista Puisīte, savā 
debijas sezonā ASV studentu 
sportā (NCAA) izcīnot dalītu 
otro vietu Southland līgas mei-
starsacīkstēs un palīdzot Tek-
sasas valsts universitātei uzvarēt 
vienību ieskaitē. Trīs kārtu 
summā Puisīte Raven Nest Golf 
Club laukumā, Teksasā, nospēlēja 
ar 219 sitieniem jeb sešus sitie-
nus virs teorētiski nepieciešamās 
normas (PAR). Teicami Latvijas 
golfere aizvadīja pēdējo sacensību 
kārtu, kad 18 bedrīšu izspēlē 
finišēja ar 70 sitieniem jeb vienu 
sitienu zem PAR, sasniedzot 
labāko dienas rezultātu.

Pēc pirmās sacensību dienas 
Puisīte ar 74 sitieniem (+3 PAR 
virs) dalīja 10. vietu, otrā kārtā 
Rīgas Valsts 1. ģimnazijas absol-
ventes rezultāts bija 75 sitieni (+4 
virs PAR), kas ļāva pakāpties uz 
dalītu devīto vietu. 

Vienību cīņā Teksasas valsts 
universitātes Bobcats meiteņu 
izredzes uz uzvaru pirms pēdējās 
kārtas šķita iluzoras, jo līderes 
Sema Hjūstona universitātes 
golferes bija atrāvušās par 15 
sitieniem. Taču pēdējā raundā 
Bobcats laboja augstskolas un 
līgas meistarsacīkšu rekordu, kā 
vienība nospēlējot ar +8 virs 

PAR, un par divu sitienu tiesu 
apsteidza līdzšinējās līderes. 
Individuālajā ieskaitē uzvarēja 
Rebeka Sorensena  no Centrālās 
Arkanzasas universitātes ar PAR 
atbilstīgu rezultātu.

Uzvara līgā nodrošināja Tek-
sasas valsts universitātei tiesības 
spēlēt NCAA reģionālajās mei-
starsacīkstēs no 6. līdz 8. mai-
jam.

Klāt izšķirīgo cīņu laiks
līgā (LSBL) aizvadītas visas piecas 
finālserijas spēles. Galu galā 
Rīgas TTT ar 3:2 atkaŗoja 
pa gājušajā gadā zaudēto meistara 
titulu, atstājot aiz sevis SK Cēsis 
basketbolistes.

Arī šīs spēles bija skandaliem 
bagātīgi apvītas. SK Cēsis prezi-
dents Krišjānis Kļaviņš pēc fi -
nālserijas trešās spēles nomai nīja 
vienības galveno treneri Ainaru 
Zvirgzdiņu pret Vari Krūmiņu. 
Kļaviņš apsūdzēja Zvirgzdiņu 
slepenu sarunu risināšanā ar 
TTT vadību izšķirīgo cīņu laikā 
un apzinātu nepareizu lēmumu 
pieņemšanu finālcīņu laikā. Lai 
arī Zvirgzdiņš visas apsūdzības 
noraidīja, treneŗu maiņa palika 
spēkā un pēdējās divās cīņās 
Cēsis vadīja Krūmiņš.

Treneŗu maiņu no sākuma 
negātīvi uztvēra vairākas Cēsu 
kluba spēlētājas, piedraudot ne -
spēlēt finālserijas atlikušajās 
spēlēs, taču galu galā ārpus lau-
kuma palika tikai pieredzējusī 
Ieva Tāre, kuŗa turklāt paziņoja 
par savas sportistes karjēras 
beigām. SK Cēsis negaidītā ro -
kāde deva vienībai spēku izcīnīt 
uzvaru serijas ceturtajā spēlē ar 
62:51, tomēr izšķirīgā cīņa, kas 
notika Rīgā, beidzās ar pār-
liecinošu TTT uzvaru - 73:65. 
Tādējādi rīdzinieces atguva LSBL 
čempioņu titulu, kuŗu pirms 
gada zaudēja tām pašām Cēsu 
basketbolistēm. Trešajā vietā 
ierindojās RTU/Merks vienība, 
kas bronzas finālserijā ar 3:1 
pieveica Liepājas Metallurgu.

Cēsnieces nesekmīgi aizvadīja 
arī Lietuvas Sieviešu basketbola 
līgas finālseriju, ar 0:3 atzīstot 
Viļņas TEO pārākumu.

VEF – BK Ventspils 1:1, 
BK Barons – BK 

Valmiera 2:0
Latvijas Basketbola līgā (LBL) 

pilnā sparā rit cīņa abos pus-
finālos, kuŗos spēkiem mē   rojas 
Rīgas VEF un BK Ventspils, kā 
arī Rīgas BK Barons un BK 
Valmiera. Šajās serijās cīņa aizrit 
līdz vienas vienības trim 
uzvarām.

Īpaši sīva ir vefiešu un 
ventspilnieku savstarpējā cīņa. 
Vispirms abas vienības spēkiem 
mērojās Rīgā, kur uzvaru ar 81:80 
svinēja BK Ventspils. Ventspilnieki 
šo cīņu aizvadīja tikai deviņu 
vīru sastāvā, jo pirms spēles liela 
daļa vienības bija inficējusies ar 
zarnu salmonelozi, un trīs bas-
ketbolisti nevarēja doties lauku-
mā. VEF veiksmīgāk aizvadīja 
atbildes spēli Ventspilī, revan-
šējoties ar 87:85. Šoreiz iztrūkumi 
bija rīdzinieku rindās – vienību 
slimības dēļ nespēja vadīt tās 
galvenais treneris Valdis Valters. 
Basketbola speciālisti un līdzjutēji 
ar lielu ieinteresētību gaida, kā 
attīstīsies šis duelis tālāk.

Otrajā pusfināla pārī Rīgas BK 
Barons jau ir izcīnījis divas 
uzvaras pār BK Valmiera. Vis-
pirms rīdzinieki savā laukumā 
triumfēja ar 87:85, bet pēc 
uzvarēja arī viesos - 93:87. 
Valmierieši otro spēli aizvadīja 
bez diviem pamatsastāva spēlē-
tājiem. Šajā serijā pietiks ar 
Barona vienu uzvaru, lai vienība 
iekļūtu finālā.

Latvijā būs pasaules 
meistarsacīkstes

Starptautiskās basketbola fede-
rācijas (FIBA) valdes sēdē no -
lemts piešķirt Latvijai tiesības 
rīkot 2011. gada pasaules meis-
tarsacīkstes basketbolā jaunie-
šiem līdz 19 gadu vecumam. 
Plānots, ka pasaules meistar-
sacīkstes U-19 jauniešiem nori-
sināsies pēc 2009. gadā aizvadītā 
Eiropas sieviešu meistarsacīkšu 
principa – grupu turnīri tiks 
izspēlēti Liepājā un Valmierā,  uz 
otro izspēles posmu vienības 
brauks uz Rīgu. 

U-19 pasaules meistarsacīkstes 
ir otrs nozīmīgākais FIBA orga-
nizētais basketbola turnīrs aiz 
pieaugušo pasaules meistar-
sacīkstēm. Reizi divos gados tas 
pulcē jaunos sportistus no 
pasaules basketbola lielvalstīm - 
ASV, Ķīnas, Arģentīnas, Austrā-
lijas un labākajām Eiropas ko -
mandām, kā arī potenciālās 
Nacionālās Basketbola asociācijas 
un Eiropas basketbola zvaigznes, 
labākos trenerus, skautus, aģen-
tus un žurnālistus no pieciem 
pasaules kontinentiem.

Latvija nekad nav rīkojusi pa -
saules līmeņa sacensības basket-
bolā un tikai vienu reizi ir spējusi 
kvalificēties pasaules U-19 
meistarsacīkstēm. 1999. gadā 
U-19 pasaules meistarsacīkstēs 
Portugalē, Latvija ierindojās 9. 
vietā. Līdz ar pasaules meis -
tarsacīkšu rīkošanu, Latvijas 
1992. gadā un agrāk dzimušiem 
basketbolistiem būs lieliska ie -
spē  ja līdz ar spēlēšanu meistar-
sacīkstēs ierakstīt savu vārdu 
labāko pasaules skautu un tre-
neru blociņos. 

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrubļevskis: 

“Lai gan Latvijā ir ekonomiski 
satricinājumi, FIBA ir uzticējusies 
Latvijas Basketbola savienībai, 
uzticot tik augsta līmeņa sa -
censību organizēšanu. Jūtamies 
gandarīti par šo vērtējumu, jo tas 
ir Basketbola savienības un 
Latvijas sporta organizātoriskais 
novērtējums pasaules kontekstā. 
Tā ir arī atzinība pagājušajā gadā 
mūsmājās veiksmīgi noor ga-
nizētajām Eiropas meistar sa-
cīkstēm sievietēm. Mūsu fede-

rācijām aktīvi jāpiesakās rīkot 
šāda līmeņa un nozīmīguma 
sacensības Latvijā. Tās parāda 
Latviju kā modernu un iespējām 
bagātu zemi. Tās varam sarīkot 
arī tādēļ, ka LOK sadarbībā ar 
pašvaldībām un valsti sekmīgi 
īsteno reģionālo Olimpisko cen-
tru attīstības programmu, patei-
coties kurai U-19 meistarsacīkstes 
notiks Olimpiskajos centros 
Rīgā, Liepājā un Valmierā.”
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