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Trešo reizi ALAs vēsturē kon-
gresu rīkoja Sanfrancisko – 
pilsētā, kuŗā viens otra atstājis 
sirdi un satikušās daža laba 
radniecīga dvēsele. Šajā pilsētā 
1990. gadā notika 39. kongress 
un 1998. gadā 47. kongress. Īpaši 
nozīmīgs bija 39. kongress 1990. 
gadā no 1. līdz 3. maijam. Tieši 
tajās dienās tika atjaunota Latvijas 
neatkarība, un tos vēsturiskos 
brīžus ne vienu reizi vien šī kon-
gresa gaitā pieminēja.

ALAs 59. kongresu viesnīcā 
Embassy Suites, stratēģiski izvē-
lētā samērā vientuļā vietā  San-
francisko lidostas tuvumā un pa -
tā  lu no pilsētas centra, ar lūgšanu 
ievadīja mācītājs Kārlis Žols. 
Viņš uzsvēra, ka kongress notiek 
4. maija priekšvakarā, un šajā 
dienā pirms 20 gadiem parakstīja 
deklarāciju par Latvijas neat-
karības atjaunošanu. Mācītājs 
piebilda, ka runāšanai augļi būs 
tikai tad, ja tai sekos darbi, patla-
ban svarīgākais  domāt, kā palī -
dzēt tiem, kuŗiem klājas grūti, un 
visam, ko darām, jābūt Dievam 

ALAs 59. kongress Sanfrancisko Latvijas neatkarības atjaunošanas 
20. gadadienas priekšvakarā

ALAs 59. kongresa prezidijs (no kreisās): sekretārs Mārtiņš Andersons, vicepriekšsēži Emīls 
Elstiņš, Ints Rupners, Vija Turjāne, priekšsēdis Pēteris Blumbergs
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par godu un cilvēkiem. 
Rīcības komitejas 

priekš  sēdis Andris 
Ramāns pauda gan    -
darījumu, ka kon-
gress atkal no  tiek 
rietumkrasta pil-
sētā un lielākā daļa 
de  legātu laimīgi, 
bez ka  vēkļiem jau 
ieradušies. ASV him-
nu ar klavierēm atskaņoja 
Rasma Rekšāne. Amerikas 
latvie ši labi zina himnas vārdus, 
bet delegāti likās tādi kā ap -
mulsuši un nezin kāpēc ne -
dziedāja. ALAs valdes priekšsēdis 
Juris Mežinskis bija pārsteigts, ka 
neieskanējās pat neviena tenora 
balss. Vēlāk toties Latvijas himnu 
visi dziedāja skaļi un vienoti.

ALAs valdes priekšsēdis Juris 
Mežinskis uzrunā kongresa de -
legātiem teica: ,,Piecdesmit devi-
ņus gadus pēc pirmā kongresa 
ALAi ir 143 biedru organizācijas 
un 5266 tiešie biedri. 

Latvijas Nacionālajā operā 4. 
maijā notika Saeimas svinīgā 
sēde, kas bija veltīta Latvijas Re -
publikas atjaunotās Neat ka rības 
pasludināšanas 20. gada dienai. 
Vispirms klātesošie no  skatījās 
vēsturiskos kinochronikas frag-
mentus no 1990. gada 4. maija, 
kad LPSR AP deputāti balsoja 
par Neatkarības dekla rāciju.  

Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze uzrunā atzina, ka div-
desmit atjaunotās Latvijas brīv-
valsts gados ir paveikts daudz. 
Sasniegts 1990. gada 4. maija 
dek   larācijas galvenais mērķis – 
nodrošināta latviešu valodas un 
kultūras saglabāšana, valsts da -
lība Eiropas Savienībā un NATO 
sniedz drošības un neatkarības 
garantijas. Uzaugusi jauna pa -
audze, kas var baudīt atgūto 
brīvību, demokratiju, tiesiskumu. 
Daudze uzsvēra, ka šobrīd svarīgs 
izaicinājums ir ekonomikas jau-
tājumi, un aicināja iedzīvotājus 
atbalstīt Latvijas ražotājus, izvē-
loties vietējo preci, un ieguldīt 
sabiedrības kopīgā labumā, ap -
zinīgi maksājot nodokļus. Mūsu 
vietā Latvijas valsti necels ne 
Starptautiskais valūtas fonds, ne 
Pasaules Banka, ne Eiropas Ko -
misija. Mums pašiem jābūt saim-
niekiem savā zemē. Latvijas nā -
kotne ir atkarīga no katra iedzī-

„Brīvība, tāpat kā dārzs, jāravē un jākopj  ...”
4. maija svinības Latvijā

Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 4. maija 
svinībās noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa

Dainis Īvāns uzrunā 4. maija svinību dalībniekus pie Brīvības 
pieminekļa

votāja ticības sev, savai ģimenei 
un savai valstij.

Bijušais LPSR Augstākās pado-
mes priekšsēdis Anatolijs Gorbu-
novs  uzrunā atskatījās uz 1990. 
un 1991. gada notikumiem, ku -
ŗus daudzi jau aizmirsuši vai pat 
nav zinājuši. Latvija laikam vairs 
nekad nepieredzēs neko līdzīgu 
tam, kā 1990. gada 4. maijā tika 
sveikti tie 138 deputāti, kuŗi bija 
balsojuši par neatkarības atjau-
nošanu. Gorbunovs norādīja, ka 

Neatkarības deklarācijas pieņem-
šanā izšķīrēja nozīme bija tam, 
ka AP pārsvaru bija ieguvuši 
Latvijas Tautas frontes pārstāvji. 
Ja tā nebūtu bijis, nebūtu arī 
Neatkarības deklarācijas. Latvijas 
neatkarības atjaunošana bija tikai 
jauna, problēmu pilna ceļa sā -
kums. Vienīgi neatkarīgai valstij 
ir savs vārds, un mūsu valstij tas 
ir – Latvija. Mēs ar prieku uz -
ņemam katru labu ziņu par 
Latviju un sāpīgi pārdzīvojam 

katru sliktu ziņu, jo jūtam 
piederību Latvijai. Tātad Latvijai 
ir nākotne. 

Neatkarības atjaunošanas ga -
da   dienā Latviju sveica arī Lie-
tuvas prezidente Daļa Grī baus-
kaite un Igaunijas parlamenta 
priekšsēde Ene Ergmā. Video 
apsveikumu bija atsūtījuši ES 
prezidents Hermans van Rompejs 
un ASV valsts sekretāre Hilarija 
Klintone. 
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV 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

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

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com
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Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Izdevīgas cenas - kajītēm ar balkoniem

SAGAIDĪSIM  JAUNGADU  UZ  KUĢA  AR  DRAUGIEM

L A S Ī T Ā J U 
B A L S I S 

Lai apliecinātu cieņu un izteiktu Rietumu 
latviešu pateicību izciliem ārzemju latviešu 
zinātnes, nacionāli polītiskiem, sabiedriskiem 
un mākslas darbiniekiem, kā arī jaunatnes 
audzinātājiem, kas ar saviem darbiem un sas-
niegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast 
latviešu tautas vēsturi, ir cēluši godā un 
populārizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši 
paliekamas mākslas vērtības, Pasaules brīvo 
latviešu apvienība (PBLA) katru gadu piešķir 
balvu gan fiziskām, gan juridiskām personām 
vai organizācijām.

Kandidātus balvas saņemšanai izrauga 
ārzemju latviešu apvienību valdes - Amerikas 

latviešu apvienība (ALA), Latviešu apvienība 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), Latviešu 
nacionālā apvienība Kanadā (LNAK), Eiropas 
latviešu apvienība (ELA), Dienvidamerikas lat-
viešu apvienība (DLA) un Krievijas latviešu 
kongress (KLK) - līdz katra gada 20. jūlijam. 
Savukārt, kandidātus savas zemes jumta orga-
nizācijai var pieteikt gan atsevišķas personas, 
gan organizāciju un draudžu pārstavji, iesūtot 
kandidāta vārdu un motīvāciju savas zemes cen-
trālai organizācijai (ALAi, LAAJ, LNAK, ELA, 
DLA un KLK) līdz šī gada 30. jūnijam.

PBLA

Atgādinājums par 
Pasaules brīvo latviešu apvienības 2010. gada balvu

Esi sveicināta, Solveiga 
mana!

Mūsu tautas izcilajai dzejniecei 
Elzai Ķezberei 5. maijā apritēja 
99. gadskārta. Viņas mūžu var 
apbrīnot, pielūgt un dievināt. Pēc 
1941. gada traģiskajiem noti-
kumiem Litenē, kad viņa zaudēja 
vīru un meitenes tēvu, Elza pali-
ka nesalauzta un uzrakstīja spilg-
tu dzeju par aizrestotiem 
ešeloniem. Tā bija pirmā mas-
veida deportācija un tautas garīgā 
spēka iznīcināšana. 1943. gadā šī 
dzeja tika apkopota krājumā 
“Jāapsnieg “. Kā daudzi, arī Elza 
Ķezbere 1944. gadā caur Liepāju 
dodas bēgļu gaitās. Šeit uztu-
roties, viņai top dzejoļi ”Dzim-
tenei “ar piezīmi 1944.gada 
novembrī degošā Liepājā un 
“Tēvuzeme, nepagaisti” ar to 
pašu datējumu izpostītā Liepājā.  
Pēc Vācijas bēgļu nometnēs 
pavadītajiem gadiem Elza Ķez-
bere 1950.gadā nonāk ASV. 
Tur,starp Ņujorkas debes skrāp-
jiem, aizrit lielākā viņas dzīves 
mūža daļa. Tur 1990. gadā man 
izdodas viņu pirmo reizi ierau-
dzīt, iepazīt un intervēt un tā 
paša gada vasarā 14. jūnijā ar 
Latvijas televīzijas palīdzību 
parādīt visai Latvijai.

 Pirmais dzejas krājums” Profils 
stiklā ” tika izdots Latvijā 1937.
gadā. Pēc gada “Dziedošais glie-
mežvāks” un “Vēstules Pēram 
Gintam”. Būdama trimdā, Elza 
turpināja dzejot, un iznāca vēl 
četri krājumi. 

1992.gadā, kad ar tautiešu at -
balstu dzejniece, atbrauca uz Lat-
viju, mūsu ģimenei bija liels gods 
viņu uzņemt mūsu mājās, orga-
nizēt pasākumus un vienkārši 
būt viņas tuvumā. Pēc nogurdi-
nošiem pārbraucieniem un tik-
šanās reizēm mūsu mājās ilgi vēl 
turpinājās sarunas par dzīvi, 
dzeju un aizvadītiem gadiem.

 Var tikai apbrīnot viņas gara 
spēku un interesi par dzīvi. Kad 
dzejniece nesen ar Eleonoras 
Šturmas kundzes piepalīdzēšanu 
piezvanīja, viņas balss skanēja 
tikpat moža kā toreiz Latvijā. 
Elzu joprojām interesē, kas 
notiek Latvijas polītiskajā dzīvē 
un kultūrā. Un man bija jāstāsta, 
jāstāsta. Sūtīsim dzejniecei svei-
cienus no dzimtās Tirzas, no 
BRĪVĀS LATVIJAS, lai Dievs 
palīdz sagaidīt simtgadi. Vēlēsim 
visi kopā Elzai izturību un možu 
garu.

Tavs Pērs Gints -  
Pēteris Korsaks 
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Sinsinati 1. maijā bija iespēja 
noklausīties brīnišķīgu koncertu, 
kuŗā vijolniece Baiba Skride,  pia-
niste Lauma Skride un vācu 
čellists Jans Foglers (Vogler) 
mūzicēja ar Sinsinati simfōnisko 
orķestri.  Koncertā  atskaņoja 
Bēt     hovena sarežgīto un diženo 
kompoziciju Triple Concerto. 

Koncerta apmeklētāji bija 
sajūsmināti par Baibas un 
Laumas Skrides meistarību un, 
skaļi aplaudējot, aicināja māks-
linieces vairākkārt atgriezties uz 
skatuves. Baiba Skride spēlē ar 
Stradivari vijoli, ko viņai aizdevis 
NIPPON mūzikas fonds.  Laik-
rakstā Cincinnati   Enquirer bija 
rakstīts: Baiba Skrides and 
Lauma Skrides talented perfor-
mances were pristine, authorita-
tive  and expressive.   

 Pēc koncerta Latvijas goda 
konsuls Sinsinati Kārlis Štein-
manis ar dzīvesbiedri Andu 
Šteinmani rīkoja pieņemšanu fil-
harmonijas viesu zālē. Tajā pul-
cējās latvieši ne tikai no Sinsinati, 
bet arī no Klīvlandes, Deitonas 

Pianistes Laumas Skrides un vijolnieces Baibas Skrides 
koncerts Sinsinati
un  Kalamazū. Konsuls Kārlis 
Šteinmanis sumināja māksli nie-
ces, īsumā iepazīstināja amerikā-
ņu viesus ar latviešu  sasniegu-
miem un mudināja viesus apcie-
mot skaisto Latvi ju. Vēstnieka 
vietnieks  Juris Poikāns un igauņu  

Latvijas Nacionālās operas 
ģilde Aijas Pelšes vadībā 16. aprīlī 
Ņujorkas Salas baznīcā rīkoja 
labdarības vakaru. Zāle bija ro -
tāta ar pavasaŗa ziediem no Lai-
mas Veides dārza, apmeklētāji 
sēdēja pie skaisti klātiem apaļiem 
galdiem. Programmu bija sagata-
vojuši mecosoprāns Laila Saliņa 
un viesis no Latvijas, patlaban 
Fulbraita stipendiāts institūtā Cal 
Arts Kalifornija pianists Juris 
Žvikovs.

Koncerta pirmajā daļā Lailas 
Saliņa dziedāja Jāzepa Mediņa 
,,Mirdzas dziesmu” no operas 
,,Vaidelote”,  Jāņa Kalniņa ,,Dzies-
mu par brīnumputnu” no operas 
,,Lolitas brīnumputns”,  Jāņa Me -
diņa ,,Pirmo vēstuli” no cikla 
,,Vēstules Pēram Gintam” ar 
Elzas Ķezberes tekstu, Žorža Bizē 
,,Habanēru” no operas ,,Karme-
na” un Johana Štrausa Chacun à 
son goût no operas ,,Sikspārnis”, 
pianistam Jurim Žvikovam 
spēlējot pavadījumu. J. Žvikovs 
atskaņoja  Jāzepa Vītola ,,Vilņu 
dziesmu”, Jāņa Mediņa ,,Dainas” 

Latvijas Nacionālās operas ģildes labdarības koncerts
(nr. 5 un nr. 17), Sergeja Rach-
maņinova Prelūdiju Si be mola 
mažorā op. 23 nr. 2. 

Starpbrīdī  mākslinieki  zāles 
priekšā novietoja galdiņu ar 
rozes ziedu vāzē, divām vīna 
glāzēm un diviem krēsliem. Laila 
Saliņa un Juris Žvikovs apsēdās 
pie  galdiņa un turpinājumā 
ieprie cienāja apmeklētājus ar 
kabarē stila priekšnesumiem. 
Program mas otrās daļas sākumā 
māks linieki deklamēja dzejoļus 
no Aleksandra Čaka krājuma 
„Savā dais gaidītājs”. Pēc tam 
Laila Saliņa dziedāja Daces 
Aperānes dziesmu ,,Nāc, reibsti 
līdz ar mani” no Andras 
Berkoldas lu  gas ,,Hotel Paradiso”, 
Kurta Vei  la ,,Barbaras dziesmu” 
no ,,Trīsgrašu operas”, tā paša 
komponista ,,Kad Rīgā saule 
spīd” (atdz. G. Saliņš), Ulža 
Stabulnieka „Rīga” (O. Vācietis), 
Oskara Stroka ,,Sirds, mana 
skumjā, jel dusi”  un Alfrē da 
Vintera ,,Trīs vītušas rozes”. 
Klavieŗpavadījumu  dziesmām 
spē     lēja Juris Žvikovs. Mākslinie-

kiem viss lieliski izdevās, un 
publika bija kā spārnos!

Operas ģildes dāmas ar Ilzes 
Bulas palīdzību klāja karalisku 
uzkodu galdu. Izlozē varēja lai-
mēt vīnu grozu, Nacionālās ope-
ras gleznu un vairākus latviešu 
operas tvartus.

 Vakara atlikumu nodos Na -
cionālai operai Bruno Skultes  
ope   ras ,,Vilkaču mantiniece” 
iestudēšanai 2011. gada februārī. 
Komponists  Bruno Skulte šo 
ope   ru sacerēja, dzīvojot Vācijā, 
bet tā nekad nav iestudēta. B. 
Skultes ģimene lūdza palīdzību 
LNOĢ.  Andrejs Jansons veica 
šī monumentālā darba in -
strumen tāciju. Taču, lai operu 
varētu iestudēt, nepieciešami 
$100 000. LNOĢ pavasaŗa 
labdarības koncerts bija pirmais 
no ziedojumu vākšanas sarī -
kojumiem. Aicinām visus ope-
ras mīļotājus palīdzēt, lai Bruno 
Skultes opera tiktu iestudēta un 
ielūdzam uz pirm izrādi  2011. 
gada febru ārī.                    

Ēriks Niedrītis

No kreisās: Lauma Skride, diriģents Pāvo Jarvi, Baiba Skride, 
Latvijas vēstniecības vadītāja vietnieks Juris Poikāns, Anda 
Šteinmane, Latvijas goda konsuls Kārlis Šteinmanis

 
Priekšā Laila Saliņa un Juris Žvikovs; otrā rindā LNOĢ valdes locekļi (no kreisās):  Jānis 
Reikmanis, Andris Padegs, Aija Blūmfelde, Ivars Bērziņš, Ēriks Niedrītis, LNOĢ priekšniece 
Aija Pelše, Edvīns Rasums, Beatrise Rasuma, Pēteris Vecrumba, Pegija Klausa, Ilze Pētersone

Maijkomeršs Gaŗezerā 
2010. gada 12. jūnijā

Augsti godājamiem 
Lettgallias un Patrias kopas prezidijiem 
un buršu saimei

Laipni lūdzu Jūs citēt savas kopas locekļus un draugus buršus 
uz maijkomeršu Gaŗezerā, 2010. gada 12. jūnijā, Talavijas 
izpildījumā.

Maijkomeršu Gaŗezerā rīko trīs korporācijas rotācijas 
kārtībā: Lettgallia, Talavija un Patria. Šogad to kārta rīkot 
Talavijai. Visu buršu līdzdalība komeršā veicinās draudzību un 
buršu garu.

Vispārēja informācija par maijkomerša dienas sarīkojumiem 
un to norises laiku (visi sarīkojumi notiks pēc Mičigenas laika 
– EDT) ir šāda:

8:30 Golfs. Korporāciju vienības izcīnīs fil! Jāņa 
Blumberga piemiņai dāvāto Lettgallias kausu Pine 
View golfa laukumā. Pieteikšanās, zvanot vai rak-
stot fil! Albertam Legzdiņam, Tal!, līdz 29. maijam, 
tālr.: 773-728-1327,  
e-pasts: ALegzdins@checkfree.com 

16:00 Katra korporācija var rīkot savu Konventu,   
oldermaņa vai kantu stundas;

18:00 Pulcēšanās ap alus mucu pie „Sēnītēm”;

18:30 Kopīga fotografēšanās pie „Sēnītēm”; 

19:00 Buršu maijkomeršs Gaŗezera ēdamzālē.

Repartīcija US $50.00

Savu un viesu līdzdalību lūdzu pieteikt līdz  29. maijam, iesūtot 
repartīciju fil! Arnim Šrāderam, Tal!, e-pasts: gasraders@yahoo.
com; adrese: 653 N. Kingsbury St. #2208, Chicago, IL, 60654.

Ja pieteiksities pēc 29. maija, repartīcija būs US $60.00.   

Talavijas Čikāgas kopas prezidija vārdā,

Dainis Sīka
Č!T!K! t/l seniors

Apmešanās iespējas Gaŗezerā un apkaimē:

1. Gaŗezera biroja tālr.: 269-244-5441, 
     www.garezers.org.
2. Gaŗezera „Atbalsis” tālr.: 269-244-5141, 
 www.atbalsis.com.
3. Three Rivers Inn (apm. 6 jūdzes), tālr.: 269-273-9521.
4. Holiday Inn Express Three Rivers (apm. 6 jūdzes),   
    tālr.: 269-278-7766
5. Super 8 Three Rivers (apm. 6 jūdzes), 
    tālr.: 269-279-8888.

diriģents Pāvo Jarvi piebilda, ka 
Baltijas valstis ir mazas, bet to 
kultūra ir pasaules līmenī, ko 
lieliski apliecina vijolniece Baiba 
Skride un pianiste Lauma 
Skride.

A.Š.

RĪGAS DOMA ZĒNU KOŖA KONCERTI
Ņujorkā trešdien, 2. jūnijā, 19.30, 

Church of the Heavenly Rest,
2 East 90 St. (pie 5. avēnijas Manhatanā)
Ieeja par ziedojumiem
Informācija: (212) 289-3400

Vašingtonā sestdien, 5. jūnijā, 17.00, 
Vašingtonas latviešu draudzes namā
400 Hurley Ave. Rockville MD
Informācija: (301) 814-1080

Filadelfijā svētdien, 6. jūnijā, 13.00, 
Filadelfijas latviešu baptistu baznīcā
6933 Sherwood Rd. Philadelphia PA
Koncerts būs daļa no draudzes 110. gadu jubilejas svinībām
Ieeja par ziedojumiem
Informācija: (215) 542-8372
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Tava pirmā un visspilgtākā 
atmiņa par Gaŗezeru?

Esmu uzaugusi mazā, bet ļoti 
rosīgā pilsētā Linkolnā, Nebras-
kā, kur nav plašas latviešu sa -
bied  rības. Lai gan pēckaŗa gados 
Linkolna bija uzņēmusi daudzus 
latviešu ieceļotājus, kad es pa -
beidzu latviešu pamatskolu, mēs 
bijām tikai sauja skolnieku.  Ma -
na pirmā un visspilgtākā Gaŗ-
ezera atmiņa ir absolūtas bailes.  
Tēvs ar mammu bija nolēmuši 
mani ar māsu Intu sūtīt uz 
Gaŗezera bērnu nometni uz 
divām nedeļām. Mūsu mantas 
unmūs pašas sapakoja, 12 stundu 
gaŗā ceļo jumā automašīnā aizve-
da līdz Gaŗezeram, samīļoja un 
atstāja. Svešā vidē pazinām tikai 
viena otru un vēl draudzeni 
Indru.  Tas bija 1975. gadā. Kopš 
tā laika tikai divas vasaras neemu 
pavadījusi Gaŗezerā. Vispirms 
ab    solvēju vidusskolu 1979. gadā, 
tad atgriezos strādāt gan par 
vi dusskolas audzinātāju, gan 
skolo tāju, gan par Klinklāva ga -
lerijas vadītāju.

Kas ir nozīmīgākais, ko Gaŗ-
ezers tev devis?

Gaŗezerā es izjutu piederības 
sajūtu.  Gaŗezerā mans vārds ne -
skanēja svešs un man nebija 
atkārtoti jāskaidro citiem par 
mazo valsti Latviju.  Četros vasa-
ras vidusskolas gados es „ieaugu 
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Tā nav nekur citur!
Gaŗezera Klinklāva galerijas vadītāja Līga Ejupe sarunājas ar Ligitu Kovtunu

savā ādā”.  Pieaugu ne tikai no 
bērna par pusaudzi, bet izveido-
jos par jaunu  cilvēku ar savu 
identitātes pašlepnumu.  Es sa -
pratu un labprātīgi pieņēmu to, 
ko vecāki bija man devuši – lat-
vietību. Šodien ir jāatsauc at  mi-
ņā, kāda bija pasaules situācija 
1970. gados. Uz Latviju nebija tik 
vienkārši aizceļot, un vēstules no 
Latvijas pienāca tikai dažas reizes 
gadā. Linkolnā dzīvojot, Latvija 
bija ļoti tālu, bet Gaŗezerā Latvija 
man atplauka. Tur sadraudzējos 
ar tiem cilvēkiem, ar kuŗiem es -
mu pavadījusi visu savu pieau-
guša cilvēka dzīvi. Gaŗezerā es 
atradu savu vidi.

Vai savu vīru arī atradi Gaŗ-
ezerā?  Esmu šādus pārus sati-
kusi....

Kad man un Imantam prasa, 
cik gadus esam pazīstami, ne  va  -
ram lāga atbildēt.  Laikam pa -
zīstamies jau no vasaras vidus -
skolas gadiem.  Bet... kad tieši 
satikāmies?.... to nevaram atbil-
dēt.  Savu vīru gan atceros, bet 
nepiegriezu viņam vērību.  Viņš 
bija par vienu klasi jaunāks. Pēc 
gadiem satikāmies Čikāgā.  Abi 
toreiz bijām atraduši darbu Great 
Lakes Paper Co., firmā, kas 
piederēja latvietim.  Kā jau jau-
nieši, mēs, latvieši, darbojāmies 
kā „banda”.  Dancojām tautas de -
jas, braucām uz ballēm, Dziesmu 

svētkiem, Gaŗezera voleja tur-
nīriem utt.  Visi cits citu pazina 
no Gaŗezerā pavadītām vasarām.  
Tad jau vairs nebija svarīgi, ja 
kāds ir pa vienu klasi jaunāks.

Kā tu kļuvi par Klinklāva ga -
le rijas vadītāju? 

Studiju gaitās sakrāju vairākus 
gradus mākslas vēsturē. Man arī 
bija vienreizēja izdevība 1990. 
gados vadīt mākslas galeriju Či -
kāgā, tā speciālizējās latviešu 
mākslā. Izstādīju izcilākos Lat-
vijas mākslinieku darbus, starp 
tiem Frančeskas Kirkes, Sandras 
Krastiņas, Ģirta Muižnieka, Ievas 
Iltneres, Helēnas un Ivara Hein-
richsonu gleznas. Kad man lūdza 
vadīt Klinklāva mākslas galeriju, 
vairākas vasaras jau biju mācījusi 
vidusskolā mākslas vēsturi. Bija 
grūti atteikties!  

Kas tavā darbā ir svarīgā-
kais?

Manā ieskatā Klinklāva galeri-
jai ir trīs mērķi. Pirmais - sagla-
bāt tos latviešu mākslas darbus, 
kuŗi atrodas galerijas fondos.  Ar 
katru gadu darbu skaits pieaug, 
un patlaban kollekcijā ir vairāk 
nekā 500 darbu. Otrais mērķis ir  
sarīkot dažādas izstādes un pasā-
kumus ar fonda darbiem, lai vei-
cinātu latviešu skatītāju izglītību 
par mūsu tēlotāju mākslu, un 
trešais mērķis - sarīkot jaunrades 
izstādes.  

2010.gada vasaru Klinklāva 
galerija atklās ar Gunāra Barena 
personālizstādi „Saules mūžu 
Latvijai”. Mākslinieka  darbi pir-
mo reizi kopš 1967. gada būs 
apskatāmi vienkopus.  Iebraucot 
Amerikā, Barens 1950. gados 
studēja Ozenfant School of Fine 
Arts Ņujorkā, apgūdams Amédée 
Ozenfanta pūrisma mākslas vir-
zienu, kuŗu kopā ar architektu Le 
Corbusier radīja 1920. gados 
Parīzē. Pūrisma pamatus Barens 
izpauda savā mākslā, savos latvis-
kajos darbos veidojot vizuāli tī ras 
formas.  Aicinu visus apskatīt šo 
vienreizējo mākslinieku vīziju.

Gaŗezera 45 gadu jubilejas 
nedēļas nogalē atklās jaunu ceļo-
jošu izstādi „Mākslinieks trimdā: 
latviešu bēgļu māksla 1944-
1950”, kuŗā būs skatāmi reti 

izstādīti latviešu bēgļu māksli-
nieku darbi. Klinklāva galerija 
sadarbībā ar Pasaules latviešu 
mākslas savienību (PLMS) rīko 
šo izstādi, lai  atgādinātu, ka arī 
grūtos un nedrošos laikos māks-
liniekam ir nepieciešams turpi-
nāt savu radošo darbu. Tā būs 
sevišķi nozīmīga jaunākām paau-
dzēm, kuŗām trūkst personisku 
atmiņu par bēgļu laika dzīvi un 
mākslu. 

 Ko tu novēli Gaŗezeram?
Gaŗezeram novēlu ilgu mūžu 

un nosvinēt vēl 45 vasaras!  
Gaŗezers ir unikāla vieta.  Kur 
citur var skaistā vasaras dienā pie 
viena galda pusdienās sastapt 
gan sirmjgalvus, gan pusaudžus, 
gan Amerikas un Kanadas gan 
Latvijas latviešus, visi runājam 
latviski! Tā ir tikai Gaŗezerā!

Iesākumā bija Camp Lone Tree 
pie Long Lake, tā īpašnieki – 
Čikāgas piepilsētas Oak Park 
gaidas. Kļuvis par Konstantīnes 
luteriskās draudzes mācītāju, no 
draudzes locekļiem, kuŗi dzīvoja 
pie ezera, uzzināju, ka gaidas 
nometni atstājušas, bet vārtu tu -
vumā esot mītne vecajam Džor-
džam, kas ielaižot tos, kuŗi vēlas 
ezerā izpeldēties. Reiz, gaŗām 
braucot, piestājos, iepazinos ar 
Džordžu un apskatīju skaisto 
smilšaino plūdmali.  Pie mums 
ciemos 1963. gada vasarā atbrau-
ca mana jaunākā māsa Baiba ar 
vīru un bērniem. Diena bija 
karsta, braucām peldēties. Baibas 
vecākais dēls Viktors, ieraudzījis 
ezeru, izklupa no automašīnas 
un, cik vien ātri spēdams, skrēja 
un iemetās ūdenī. Nespējām 
viņu aizkavēt. Labi, ka plūdmale 
te  lēzena. Varbūt simboliski, ka 
pirmais no mūsējiem, kas peldē-
jās Gaŗezerā, bija puslatvietis, jau 
toreiz nojautām, ka vēlāk lielākā 
daļa Gaŗezera lietotāju un uztu-
rētāju būs Amerikas latvieši, 
kuŗiem vai nu tēvs vai māte nav 
latviešu izcelsmes. Gaŗezers pa -
stā   vēs, kamēr viņi piedalīsies un 
iesaistīsies tā darbā. 

Ņujorkas draudzei jau bija 
Katskiļu nometne, Bostonas – 
Piesaule, Montrealas – Tērvete, 
Toronto draudzēm – Saulaine un 
Sidrabene, bet ASV vidienē tikai 
Grandrapidu draudzes nelielie 
Mežvidi. Latviešu evaņģeliski 
luterisko  draudžu apvienības 
Vidienes apgabala prāvests Pāvils 
Ķirsons sapņoja ne tikai par 

Un tapa Gaŗezers!
kopīgu vasaras nometni, bet pat 
par pilna laika latviešu vidussko-
lu ar internātu, kāds ir bagāto 
angļu dēliem Skotijas kalnos. 
Ap    gabala konferencē Čikāgā 
1964. gada maijā ierosināju iegā-
dāties Camp Lone Tree, ko gaidas 
vēlējās pārdot, jo Viskonsinā bija 
iegādājušās lielāku nometni.  Citi 
delegāti ,,cūku maisā“ negribēja 
pirkt, bet Detroitas Kristus drau-
dzes priekšnieks Verners K. Trei-
manis ierosinājumu atbalstīja un 
solīja arī naudu. Viņš bija īpatnējs 
kungs. Studējis vete rinār medicī-
nu, aizritējušā gadsimta 20. gados 
atbraucis uz Ameriku sapelnīt 
naudu, lai Latvijā varētu nopirkt 
lauku saimniecību. Nodomus 
izjauca Amerikas lielā krize un 
Otrais pasaules kaŗš. Laikā, kad 
ASV sāka ierasties „dīpīši“, viņš 
dzīvoja Detroitā. Nezinu Detroi-
tas „draudžu kaŗu“ vēsturi, bet 
60. gados V. Treimanim bija pa -
šam sava neliela Kristus draudze. 
Viņš bija kļuvis par kāda Detroi-
tas debesskrāpja apkopēju priekš-
nieku un ieguvis ēkas īpašnieku 
atzinību. Viņi Kristus draudzei 
bija uzdāvinājuši nelielu vecu 
viesnīcu Pontiakas pilsētā, lai 
ietaupītu nodokļu maksājumus. 
Draudzes locekļi viesnīcu bija 
izremontējuši un sekmīgi ap -
saim   niekoja. Tādējādi Kristus 
draudzei radās tais laikos diez-
gan ievērojami līdzekļi. Kristus 
draudzes valdes locekļi un 
mācītājs Jānis Lazda 24. augustā 
atbrauca pie manis un, apskatījuši 
Camp Lone Tree, nosprieda, ka 
to vajadzētu iegādāties.

Prāvests P. Ķirsons 1964. gadā  
vasaras beigās atvaļinājumu pa -
vadīja Mičigenā, aizvedu un 
parādīju viņam Camp Lone Tree. 
Spriedām, ka šī ir ģeografiski 
ideāla vieta, jo atrodas starp 
latviešu centriem vidienē – 
Grandrapidiem, Kalamazū, De -
troitu, Klīvlandi, Indianapoli, 
Čikāgu un Milvokiem, tālāk ir 
Mineapole, Linkolna, Omaha un 
Demoina, ezers un jauka plūd-
male, morēnu pakalni, ko gaidas 
apstādījušas  ar priežu un egļu 
rindām, atgādina dzimteni (1010 
pēdu virs jūras līmeņa vēlāk par 
Vēju kalnu iesauktais ir gandrīz 
Gaiziņa augstumā!). Prāvesta 
veselības stāvoklis nebija visai 
stabils. Norunājām, ka sagatavošu 
brošūru un prāvesta un Kristus 

draudzes valdes vārdā rakstīšu 
vēstuli vidienes apgabala drau-
dzēm ar aicinājumu „Lai top 
kristīgas un nacionālas dzīves 
centrs! Gaŗezers Dievam un 
Latvijai“. Aicināju 1964. gada 17. 
oktobrī braukt iepazīties ar 
īpašumu un lemt par tā pirkšanu 
apgabala vajadzībām. 

Ieradās tikai septiņu draudžu 
pārstāvji. Rudens diena bija sau-
laina, lapu krāszieds krāšņs. 
Apskates beigās sapulcējāmies 
ēdamzālē. Zinājām, ka gaidas 
vēlas par šo īpašumu $250 000. 
Detroitas Sv. Pāvila draudzes 
priekšnieks, inženieris Rūdolfs 
Junkulis ziņoja, ka esot labi 
apskatījis tikai lielo zāli, kas celta 
pirms septiņiem gadiem, un vir-
tuvi un lēšot, ka izlietotie būv-

materiāli vien ir vismaz $50 000 
vērti. Ezermalā izmantojamās 
1200 pēdas varētu būt apmēram 
$120 000 vērtas. Tika nolemts 
īpašumu pirkt, un ievēlēja komi-
siju, kuŗai uzdeva rīkoties. Ko -
misijā bija V. K. Treimanis, Jānis 
Jēkabsons no Čikāgas Sv. Pāvila 
draudzes, Arnolds Mede nis no 
Čikāgas Ciānas draudzes un I. 
Pētersons no Milvoku Sv. Jāņa 
draudzes. Visi nolēma atkal 
sanākt kopā 1965. gada 6. februā-
rī un izlemt. 

Toreiz ziņoju, ka no 33 Vidienes 
apgabala draudzēm un kopām 
izsūtītajām vēstulēm saņemtas 
19 atbildes: 15 draudzes atbalsta 
pirkšanu, četras ir pret.

(Turpināts 23. lpp.)

Līga Ejupe Klinklāva galerijā

Vilis Vārsbergs

Gaŗezera atklāšana 1965. gada 23. maijā
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BlaktisTālivaldis Dangavs

Smulovičam bija licis visu reg-
lamentu izbļaut krāsns caurumā, 
vai arī bija piemiedzis acis, kad 
citi puiši tam pašam Smulovičam 
pusnaktī bija izrāvuši kraģīšus 
no gultas apakšas. Taču Gešmanis 
nebija ne sapņotājs, ne nožēlnieks, 
un šai nepatīkamo atmiņu plūs-
mai viņš ātri aizvilka priekšā 
aizmirstības tumšo plīvuru. Pat 
mīdīja zemi zem savām kājām, 
kā gribēdams teikt: „Miers pīš-
ļiem.”

Kaut uzvarējis, Gešmanis to -
mēr bija kārtības cilvēks, draugs 
likumiem un rīkojumiem. Tāpēc 
viņš vairs neatgriezās zālē, bet 
sāka soļot pa aleju, kurā atjozts 
vesels kilometrs staigāšanai šur-
pu un turpu. Šaurā aleja, koki tās 
malā glītā ierindā, upes paklau-
sība krastiem un nupat dzirdētie 
priekšraksti pamazām viņu 
pakļāva videi. Viņa soļi ieguva 
zināmu ritmu un mēru, tādu kā 
daktili, jo pirmo soli virsseržants 
piemina stingrāk, divus vieglāk.

Kad viņš tā divreiz bija iz -
staigājis aleju tās garumā, šis 
viens-divi-trīs savilka ciešāk arī 
viņa domas, kuŗās figurēja vairs 
tikai trijstūris: pats, sieva un 
māja.

Varbūt tagad, kad viņš nepel-
nīja, sievai bija tiesības skatīties 
uz viņu kā līdzīgu. Varbūt pat 
drusku tā kā no augšas, jo viņa 
strādāja un viņš ne. Bet vai tāpēc 
vajadzēja uzbrukt? Bez aplin-
kiem? Un vispār, kur tad ir tie 
darbi? Darbu nemaz nav tik 
viegli izgudrot, ja nav darba. 
Dabūja malku. To viņš saskaldīja. 
Bet vairāk arī nekā nav. Nevar 
taču vēlreiz skaldīt jau saskaldītu 
malku. Un veļu mazgāt viņš 
neprot, ēdienu vārīt arī ne.

Tā pienāca vakars. Viņš bija 
alejas otrā galā un nu devās 

mājās. Pienācis pie durvīm, viņš 
nolēma vēl nepiedot, lai sieva 
turpmāk nedomā jokoties. Sabo-
zies viņš pārkāpa pār slieksni. 
Neēda arī vakariņas un tūlīt 
devās gulēt.

Visi aizmiga. Tik viņam, ne -
ēdu  šam, nenāca miegs. Viņš vēl-
reiz pārdomāja notikušo, šad tad 
neapzinīgi piedurdams roku te 
pie sāniem vai kājām, te pie 
vēdera vai krūtīm. Tad viņš juta 
kaut ko rāpjamies pa ķermeni. 
Viņš izlēca no gultas, ieslēdza 
gaismu, pacēla segu un ieraudzīja 
blaktis, kas viņu bija zīdījuši kā 
sivēni cūkas. Pieķertas noziegu-
ma vietā, cik jaudas tās metās 
savmalu kuŗa, tā ka Gešmanis 
nedabūja ir palamāties, jo stā-
voklis prasīja ātru rīcību. Viņš 
spieda tās, sita un kāva, ne  ska-
tīdamies, vai siena, vai palags, vai 
sega, vai spilvens kļūst traipains, 
rīkodamies tā, it kā piepeši būtu 
ienaidnieka pārsteigts.

Beidzot darbs bija galā. Geš-
manis atsēdās uz gultas, aizsmē-
ķēja cigaretes ceturtdaļu un at -
skatījās uz padarīto.

Gultas vieta un sienas tās tuvu-
mā atgādināja kaŗa lauku, kur 
krituši visi pretinieki. Tās bija 
pilnas dažādiem traipiem dažā-
dos veidos un lielumos. Salas un 
pussalas, ezeri un zemes strēme-
les.

Sienai pašā augšā lielāks traips, 
īkšķa veidots, saskaŗoties ar 
naskāku bēdzēju, un tas atgādi-
nāja Kolas pussalu. Zem tās kāds 
cits spiediens izveidojis Oņegas 
ezeru. Pašā apakšā delnas locītava 
bija nospiedusi Krimas pussalas 
attēlu, bet pa labi cīnītājs bija 
triecis ar plaukstas sāniem, atstā-
dams Kaspijas jūras seju. Gandrīz 
tikpat augstu kā Kola bija gaŗa 
švīka, kaut kas vidējs starp 

Sachalīnu un Kamčatku kartē ar 
mērogu 1:30.00.00. Bija arī tādi 
traipi, kas atgādināja medaļas un 
ordeņus, kam abās pusēs izkaŗas 
karogi, bet vidū bārdaini veči.

Pasmēķējis Gešmanis nu pie-
cēlās tālākai rīcībai. Viņš klusi 
pavēra otras istabas durvis, no -
knik  šķināja gaismas ieslēdzēju 
un devās pie jaunākā dēla gultas. 
Viņš sāka cīņu, bet arī šeit rīkojās 
kā jaunkareivis, bez prakses un 
metodes. Pa daļai uztraukts, pa 
daļai aizrāvies, viņš sākumā 
mēģināja skaitīt katru atsevišķu 
upuri, taču skaitīšana sajuka; 
bieži arī izskaitīja tikai līdz trīs, 
un tad to atsāka no gala. Bet tādu 
masu jau arī nevarēja pagūt 
izskaitīt, pietika, ja darbu beidzot 
varēja operēt tikai ar aptuveniem 
skaitļiem. Nodarījies ar uzbru-
cējiem pie jaunākā dēla, viņš nu 
devās pie nākošā puikas vecuma 
kārtībā, tad arvien tālāk, kamēr 
nonāca pie sievas. Puikas ir 
nepakustējās, kad viņš rīkojās, 
bet sieva pamodās, iekams viņš 
to vēl nebija galīgi atbrīvojis no 
blakšu operācijas.

Laimīgs virsseržants sievai 
ziņoja: „Esmu nobeidzis ap 320 
blakšu.”

Sievai pārskrēja miegs to dzir-
dot.

„Trīssimt blakšu!” viņa šaus-
mās iesaucās.

„Nē, trīssimt divdesmit,” vīrs 
pārlaboja un, šai brīdī vēl uzveik-
dams dažas, sauca:

„321, 322, 323, 325.”
Sieva ievaimanājās:
„Tādas draņķes! Visas asinis 

mums būtu izsūkušas! Tā jau 
man lejā teica Viļņa kundze, ka 
viņiem tā gāja Gmindā. Palikuši 
gandrīz bez asins pilītes,” un 
tūdaļ dusmīgi pati piedalījās 
kautiņā, ieraudzīdama blaktis 
zem spilvena.

„326, 327,” vīrs skaitīja, ats-
tumdams sievas roku no darba, 
un sacīja: 

„Atļauj man pašam to darīt.”
„Vai zini, tev tūliņ no rīta jāiet 

uz Veselības valdi, lai nāk izgāzēt. 
Ilgāk tā vairs nevar iet,” sieva 
ņēmās.

„Jā, jā, vīrs noteica un, pārlaidis 
pētītāju skatienu sienām, devās 
savā istabā un no turienes virtuvē. 
Nomazgājis rokas un iestipri-
nājies, viņš nu gāja gulēt, priekš 
iemigšanas vēl nodomādams, ka 
neies uz nekādu veselības valdi, 
bet pats veiks visu. Viņš arī ne -
atzina gāzu lietošanu, baidīda-
mies, ka tas var kaitēt kā blaktīm, 
tā arī pašiem.

Gešmanis piecēlās aizgulējies. 
Ģimene brokastis jau bija paē-
dusi, sieva aizgājusi pēc produk -
tiem, bet puikas skolā vai arī 
dauzījās pa āru. Bija izdevīgs 
laiks turpināt cīņu, un virsser-
žants apsvēra taktiku.

Izstaigājis visas kaŗa mākslas 
ap  mācības fāzes, virsseržants kā 
nelabojams kājnieks atzina par 
vis labāku tādu taktiku, kur 
augstākais punkts ir tuvcīņa. Tā -
pēc viņš arī izvilka no kabatas 
nazi, atvāza to un izslēja gaisā. 
Reizē ar to viņa lūpas sāka šķo-
bīties kā svilpošanai, bet, nebū-
dams mūzikas izpratējs, pat ne -
spēdams lāga noturēt kādas 
dziesmas meldiju līdz galam, 
viņš lēkāja no viena motīva uz 
otru kā kaķis pa klavieru taus-
tiņiem, līdz lūpas atrada kādu 
vienu noteiktu skaņu. Viņa nazis 
jau bija aplipis ar kritušajiem kā 
spieķis ar dubļiem, kad beidzot 
virsseržants sāka dziedāt dzies-
mu, ko mācījies pēdējā armijā. 
No tās viņam bija iespiedies 
galvā:

„Šī būs pēdējā kauja....”
Viņš dziedāja, un asinis šķīda 

un blaktis ļima.
Taču pieradis pie augstākās va -

dības, ka tāda lieta ir un tādai 
jābūt katrā armijā, virsseržants 
cerēja tādu atrast arī pie blaktīm. 
Tām taču nevar būt demokrātiska 

iekārta, jo tad tās būtu gan zilas, 
gan rozā, gan melnas un dzelte-
nas, bet visas blaktis bija sarka-
nas. Tātad: viena krāsa – viena 
polītiska partija, kā to Gešmanis 
bija sūri mācījies pēdējo gadu 
polītiskos notikumos Eiropā. Un 
vēl kas: tāpat kā katrs kareivis 
savā somā nēsā maršala zizli, 
tāpat katra karavīra karstākā 
vēlēšanās ir nolaist no kājas pre-
tinieka augstāko vīru. Tāpēc 
Gešmanis, jau gāzis tūkstošus, 
nu sāka meklēt blakšu virspa-
vēlnieku un vadītāju, ģenerāli-
simu, pašu slepkavisimu – blak-
tisimu.

„Es tevi atradīšu!” sauca Geš-
manis. „Paņemšu aiz ūsām un 
izvilkšu kā samu no ūdens.”

Todien viņš ģenerālisimu neat-
rada, kaut noguris to meklēja ar 
savām izcila šāvēja acīm. Taču 
sievai varēja ziņot vakarā:

„Esmu pieveicis 4123 blaktis.”
To dzirdēdami, puikas nolīda 

savrup un apspriedās, kādu 
ordeni piešķirt vecim.

Blakšu kari turpinājās nākošās 
dienās. Gešmanis jau no agra rīta 
raidīja savus skatienus izlūku 
gājienos pa ķīpām, matračiem, 
tapetēm, gultu un galdu dēļiem 
un kājām, palodzēm, logu rām-
jiem, durvju stenderēm, grīdas 
šķirbām un gar elektriskiem va -
diem, gar sienām, kāva atkal 
sim  tus, bet slepkavisimu kā 
nevarēja, tā nevarēja sadzīt.

„Es tevi tomēr dabūšu, lai tu 
būtu kur būdams!” Gešmanis 
zvērēja. 

Viņš arī būtu savu zvērestu iz -
pildījis, būtu sameklējis akmens 
sprostā iedomāto ūsaini, bet 
kādu dienu viņš saņēma vēstuli, 
kas pārtrauca visus viņa nodo-
mus. Šai vēstulē bija rakstīts:

„Ar šo Jūs līdz turpmākam esat 
iedalīts meža darbos. Jāierodas 
rīt plkst. 8.00. Kolonijas Darba 
daļa.”

Eslingenā, 1946

Čikāgai 24. aprīļa naktī pāri 
gāja pērkona negaiss. Svētdienas 
rīts atausa pelēks un miglains. 
Līņāja. Tomēr jau agrā rīta stundā 
Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes pa -
galms pildījās automašīnām. 
Abām Čikāgas evaņģeliski lute-
riskām draudzēm – Sv. Pēteŗa un 
Ciānas – bija kopīgs dievkalpo-
jums, kuŗā piedalījās Gaujas (6.) 
gaidu un Staburaga (70.) skautu 
vienības, svinot Svētā Juŗa dienu. 

Pie dievnama durvīm diev-
lūdzējus ar puķēm sveica smai-
dīgas guntiņas. Skaists bija brīdis, 
kad prāv. Vilis Vārsbergs un māc. 
Gundega Puidza dievlūdzēju 
pilnā dievnamā ieveda gaidas un 
skautus. Svētku sajūtu lieliski 
papildināja vokālā ansambļa – 
Māras Vārpas, māc. Gundegas 
Puidzas, Evitas Meļķes-Munan-
sangu, Ilzes Krastiņas-Peperas 
un Marka Linota (Lynott) – divas  
skaisti nodziedātās dziesmas 
ģitaras un klavieŗu pavadījumā. 
Kaut arī ārā visu laiku lija, 
skanīgās kopdziesmas, jauniešu 
svēto rakstu lasījumi, prāv. V. Vārs-
 berga svētruna un māc. G. Pui-
dzas sirsnīgā lūgšana izraisīja 
gaišu noskaņojumu.  

Lietutiņš gaidas un skautus nebaida

Pēc dievkalpojuma baznīcas 
lejas telpās gaidu un skautu 
vecāki Solveigas Brunovskas un 
Solvitas Baipšas vadībā klāja pus-
dienu galdu.  Notika izlozes 
bērniem un pieaugušiem, tika 
pārdotas kūkas un pīrāgi, lai 
palīdzētu sagādāt līdzekļus 
Latviešu skautu un gaidu kustības 
10. Lielai nometnei „Zvaigžņu 
sega”.

Pēcpusdienā, kaut arī smidzi-
nāja, daļa guntiņu, mazskautu, 
gaidas, skauti un viņu vecāki, kā 
arī māc. G. Puidza piedalījās 
LELBAs ierosinātajā riteņbrau-
cienā „Lai rit!”, ko Čikāgā rīkoja 
prāv. V. Vārsbergs un māc. G. 
Puidza. Riteņbraucēji, kuŗu 
vecums bija 5-55 gadi, brauca 
5-10 km cik vien reizes vēlējās! 
Brauciens īpaši patika bērniem. 

Kāda gaida aicināja drau    dzeni: 
„Daiga, brauksim vēlreiz!”  
Diem   žēl tēvs viņu vedi nāja kāpt 
automašīnā, lai nesalītu vēl 
vairāk. Atbalstītāji LELBAs pro-
jektam „Lai rit!”  saziedoja apmē-
ram $1000, lai palīdzētu iegādā-
ties divriteņus latgaliešiem. 

Čikā  gas gaidas un skauti ir ļoti 
priecīgi un pateicīgi par abu 
draudžu un Čikāgas sabiedrības 
atsaucību un materiālo atbalstu. 

10. lielā nometne „Zvaigžņu 

sega” notiks no 14. līdz 21. 
augustam ASV skautu īpašumā 
netālu no Gaŗezera. Aicinām tur 
iegriezties viesu dienā, 19. augus-
ta pēcpusdienā, vai 15. un 20. 
augustā, kad būs lielais uguns-
kurs. Ikviens varēs pārliecināties, 
ka mums ir daudzi jauni vadītāji 
un vadītājas un ka mūsu mazās 
guntiņas un mazskauti vēl aiz              
vien dzied un runā latviešu 
valodā.

Ilze Šmidchene

Ciānas draudzes māc. Gundega Puidza bija drosmīga 
riteņbraucēja! 

Fo
to

: M
. L

in
ot

s

Skautu un gaidu vadītāji bērnus iepriecināja ar bagātīgu izlozi
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(Turpinājums, sākumu lasiet 18. numurā)
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Svinīgās sēdes dalībnieku ovā-
cijas izpelnījās Daļa Grībauskaite, 
kas uzrunu teica latviešu valodā. 
Lietuvas prezidente uzsvēra ko -
pīgo darbu un intereses, norā dot, 
ka esam ne tikai kaimiņi pa   saulē, 
bet vienīgās baltu tautas – latvieši 
un lietuvieši.

Brīvības dārzs jākopj         
Uz 4. maijam veltīto svinīgo 

sēdi bija aicināti kādreizējie  
Latvijas Tautas frontes līdeŗi un 
AP deputāti, kuŗi savulaik bal-
soja par Latvijas neatkarību, bet-
Dainis Ivāns, Jānis Dinēvičs. 
Jānis Škapars jutās aizvainoti un 
svētkus nolēma svinēt pie 
Brīvības pieminekļa kopā ar 
tautu. Valsts prezidents uzaicināja 
Daini Īvānu teikt uzrunu pirms 
viņa.   

Dainis Īvāns ar savu uzrunu 
drēgnajā dienā uzmundrināja un 
sasildīja daudzos svētku svinē-
tājus. Mēs atrodamies uz laimīgas 
salas izplatījumā, un salu sauc 
Latvija, viņš sacīja, mums nav 
nevienas citas zemes, kas varētu 
būt bagātāka, lielāku laimi nesēja, 
jaukāka un skaistāka. Mums šeit 
ir jāpaliek, mums šeit  jānoturas. 
Mums pieder valsts un valstība, 
ar ko mēs varam lepoties. Mēs 
uzvarējām,  un mēs uzvarēsim. 

Neatkarības atgūšanas laiks 
bija iekšējo pārmaiņu laiks, kad 
gaisma un saule atmirdzēja 
mūsos pašos. Šajā dienā jēgu 
atguva  upuŗi, kuŗus bija nesusi 
mūsu tauta, jēgu atguva to kar-
eivju nāve, kuŗi bijai sapņojuši 
par brīvību, jēgpilni kļuva arī 

Sibirijā nobendēto tautiešu sapņi 
par atgriešanos tēvzemē. Mēs 
varam būt laimīgi, ka te, ap 
Brīvības pieminekli, Daugavas 
krastos visā Latvijā redzam 
laimīgas, pašlepnas brīvu cilvēku 
sejas.

Neatkarības atgūšanu Īvāns 
salīdzināja ar dārza stādīšanu: 
“Mēs 1990. gada 4. maijā stādījām 
dārzu – brīvības kokus. Tās bija 
gan mūsu brīvības žestā izstieptās 
rokas, mūsu sirdis un mūsu labā 
griba dzīvot laimīgi un neatkarīgi. 
Brīvības koka dārzs joprojām zeļ. 
Taču mēs zinām, ka ābeles 
iestādīšana ir tikai pats sākums, 
ka koki jāsargā no salnām, no 
zagļiem, no grauzēju bariem, 
dabas katastrofām un kaitēkļiem. 
Dārzs ir izdzīvojis, taču jāapzinās, 
ka daudz kas ir jāpārstāda un 
kopšana jāturpina. Šī dārza 
augļus nedabūs nogaršot pats 
stādītājs, tos lemts baudīt tikai 
nākamajām paaudzēm.”

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
savā uzrunā turpināja allegoriju 
par dārzu, ko veido paši Latvijas 
iedzīvotāji: „Latvija ir mūsu ze -
me. Vienīgā. Un mēs paši izvē-
lamies, ko šajā zemē stādīt – 
melus un negausību vai ticību un 
godīgumu. Gaušanos vai uzņē-
mību. Visas 4. maija deklarācijas 
apņemšanās ir izpildītas. Pat 
vairāk. Šodien Latvija ir demo-
kratiska valsts, latviešu valoda ir 
valsts valoda. Latviju apbrīno par 
tās daudzveidīgās etniskās 
kultūras augsto attīstību. Mums 
visiem ir pilnīga reliģiskās izvēles 
brīvība.”

Divdesmit gados kopš neatka-

rības atjaunošanas ir izaugusi 
jauna paaudze, kuŗai brīvība un 
demokratija ir nevis sapņu pie-
pildījums, bet pašsaprotama sa -
vas personības izpausme. Tomēr 
brīvība arī prasa spēju būt brī-
vam, mīlēt brīvību, prasa atbil-
dību par savu dzīvi, par savu 
valsti. Iet pa neatkarības līdze-
numu, pārvarot šķēršļus, ir tikpat 
grūti kā kāpt brīvības kalnā. 
Mūsu valsts vairs nav tikai ie tvars, 
kuŗā labi dzīvot, mūsu valsts 
esam mēs katrs par sevi un visi 
kopā. 

Latvijas prezidents pateicās 
visu tautību Latvijas iedzīvo-
tājiem, kas pirms 20 gadiem 
nolēma būt kopā ar latviešu tautu 
un kopīgi atjaunot neatkarīgu 
Latvijas valsti, neatkarības cīņas 
aktīvistiem, tautfrontiešiem un 
ikvienam, kas piedalījās tautas 
manifestācijās un atbalstīja Lat-
vijas neatkarības ideju. “Pal dies 
par brīvību!” sacīja prezidents.

Atkal vienoti 
Atmodas laikā Latvijas tauta 

izvēlējās nevardarbīgu pretošanos 
padomju varai. Arī šogad 4. 
maijā, atceroties neatkarības div-
desmit gados piedzīvoto, cilvēki 
pulcējās pie tautas un valsts sim-
bola – Brīvības pieminekļa, lai 
vienotos dziesmā. Ikvienam rī -
dzi  niekam un pilsētas viesim bija 
iespēja sveikt savu valsti svētkos, 
veidojot īpašu ziedu paklāju vai 
noliekot puķes Brīvības piemi-
nekļa pakājē.

11. novembŗa krastmalā uz 
skatuves demonstrēja Saeimas 
svinīgās sēdes pārraidi, visu 
dienu programmas „Novads pie 
novada” ietvaros notika Latvijas 
novadu satikšanās Rīgā, novadu 
sadziedāšanās, pūtēju orķestŗa 
defilē koncerts, Rīgas Tautasdeju 
ansambļa koncerts „Mūsu tau-
tasdziesma”, vakarā – Rīgas vel-
tījums Latvijai – koncerts „Mū    su 
tautasdziesma” u. c. 

Rātslaukumā 3. maijā svinēja 
Saules dienu. Par godu valsts 
neatkarības 20 gadiem Saules 
mūzejs bija iecerējis no zīmē-
jumiem izveidot gaŗāko Saules 
ielu pasaulē un pieteikt to Pa -
saules Ginesa rekordu grāmatai. 

„Brīvība, tāpat kā dārzs, jāravē un jākopj  ...”
4. maija svinības Latvijā  (Turpināts no 1. lpp.)

Sauli varēja apskatīt observāto-
rijas teleskopā.

Svarīgākie notikumi 
Latvijā 20 gados

Plašsaziņas līdzekļu aptaujā 
par svarīgākajiem notikumiem 
atjaunotās Latvijas 20 gados 
piedalījās Valsts prezidents Valdis 
Zatlers, bijušie Valsts prezidenti 
Guntis Ulmanis un Vaira Vīķe-
Freiberga, polītologi, zinātnieki, 
rakstnieki, augstskolu mācīb-
spēki, uzņēmēji u.c. Aptaujas 
rezultātā par svarīgākajiem noti-
kumiem pēdējos 20 gados tika 
atzīti:

Latvijas - neatkarīgas valsts 
atjaunošana 1990. gada 4. maijā 
un 1991. gada 21. augustā. 

Ekspertu viedokļi dalījās jau-
tājumā par to, kuŗš no abiem 
da    tumiem ar šo notikumu sais-
tāms vairāk – Neatkarības dek-
larācijas pieņemšanas diena vai 
diena, kad Augstākā padome 
lēma par Latvijas Republikas val-
stisko stausu.

Latvijas pievienošanās Eiro-
pas Savienībai 2004. gada 1. 
maijā un Latvijas iestāšanās 
NATO 2004. gada 2. aprīlī.

Mūsu valstij radās nekad agrāk 
nebijušas drošības garantijas, 
notika atgriešanās Eiropas vēr-
tību, kultūras, tiesiskuma, ekono-
mikas telpā. Nacionālās augstākās 
izglītības un zinātnes iestādes 
pilnvērtīgi iekļāvās starp-
tautiskajā izglītības un zinātnes 
telpā, kas paveŗ daudz plašākas 

sadarbības un izaugsmes iespē-
jas. 

Vienošanās par Krievijas ka -
ŗa      spēka izvešanu no Latvijas 
1992. gada 1. februārī.

Tam pakārtojās visa polītiskā 
situācija un tās turpmākā 
attīstība. Tas bija pirmais solis 
NATO virzienā, lai arī tobrīd 
mēs ne par ko tādu pat 
nesapņojām. Šis notikums bija 
būtiska valsts neatkarības 
nostiprināšanas pazīme.

Ekonomiskā krize 2008. gada 
nogalē. 

Tā iezīmēja ne vien  būtiskas 
pārmaiņas ekonomikā, bet arī 
polītisko un ekonomisko paau-
džu nomaiņu. Procesu vadīšanai 
nepieciešama jauna pieeja, pro-
fesionāļi, kas to varēs darīt lēnas 
un taupīgas izaugsmes apstākļos. 
Notikušo var salīdzināt ar Bībeles 
sižetu par faraona sapni: treknie 
un liesie gadi – Latvijas versija. 
Pirms tam privātizācijas epopeja, 
sabiedrības noslāņošanās bagā-
tajos un nabagajos. 

Aptaujās vēl par nozīmīgiem 
notikumiem nosaukti: Rīgas 800 
gadu jubileja 2001. gadā, Bankas 
Baltija krachs 1995. gadā, Vairas 
Vīķes-Freibergas prezidentūras 
laiks (1999-2007), Vispārējie lat-
viešu dziesmu un deju svētki 
2008. gadā, BMX riteņbraucēja 
Māŗa Štromberga zelta medaļa 
Pekinas Olimpiskajās spēlēs 
2008. gadā, „Lietussargu revo-
lūcija” 2007 gadā. 

Apskatu sagatavojis
 P. Karlsons
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Kopā ar tautu pie Brīvības pieminekļa dziedāja visi Ziedi mūsu Latvijai

Diriģē Ints Teterovskis Dziesmas skanēja skaļi un aizrāvīgi
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: New Russian Web Site Highlights Resistance to Soviets 
in Baltics, Western Ukraine and Western Belarus after World War II

V i e n n a , 
April 27 – A 
new Russian 
w e b s i t e 
intended to 
ensure no 

one forgets what it calls “the 
victims of nationalist terror in the 
Western regions of the USSR” 
unintentionally calls attention to 
the strength of resistance to the 
imposition of Soviet power in the 
Baltic states, Western Ukraine and 
Western Belarus after World War II.

 The site, lists.historyfoundation.
ru/, includes data, admitted to be 
as yet far from complete, on 3294 
civilians (2298) and military (996) 
who were killed (2444), wounded 
(505), kidnapped (293) or 
disappeared (52) between 1944 
and 1947. The number of victims 
was 190 in 1944, 2641 in 1945, 204 
in 1946, and 258 in 1947 (www.
rus-obr.ru/blog/6429). 

 Victims of all categories, the site 
goes on, totaled 1945 in Western 
Ukraine, 423 in Western Belarus, 
251 in Estonia, 168 in Latvia, and 

507 in Lithuania. And the site can 
be searched by both name and 
location, something that will allow 
interested individuals to find out 
about their relatives or friends.

 And the site also includes 
hypertext links to the full text of 
“Everyday Terror: The Activity of 
Nationalist Formations in the 
Western Regions of the USSR, Book 
I” (in Russian; Moscow, 2009, 232 
pp., ISBN: 987-5-9990-0004-0), 
and to other collections of archival 
documents as well, from which 
some of the site’s data entries are 
taken. 

 In presenting the site, its 
compilers note that “during the 
course of long years, the history of 
the activity of armed nationalist 
formations on the territory of the 
Western regions of the Soviet 
Union remained a prohibited 
theme for investigators” because it 
did not fit “into the Procrustean 
bed of official ideology.”

 “After the collapse of the Soviet 
Union, the history of the harsh 
‘war after the war’ in the Western 
regions of the USSR appeared at 
the center of attention of the 
political elite of the independent 
states,” where those who 

participated in the fight against 
Soviet power were presented as 
national heroes.

 Thus it should come as no 
surprise that “in the last decade 
and a half, the activity of the 
nationalist armed formations 
became in the Baltic republics and 
in Ukraine one of the most actively 
investigated pages of Soviet 
history,” the site’s editors say. But 
these investigations, the editors 
add, were far from objective.

 “The opposite site of making 
heroes of ‘the forest brothers’ and 
the militants of the OUN and 
UPA was the neglect of their 
numerous victims, a large part of 
which were not Red commissars 
but peaceful residents who were 
local to Soviet power.” According 
to the editors, 85 percent of the 
more than 25,000 killed by the 
Forest Brothers in Lithuania were 
Lithuanian.

 These victims and the thousands 
more in Western Ukraine and 
Western Belarus are being 
intentionally forgotten, dismissed 
as “Soviet agents” or classified as 
victims of the Soviet NKVD. That 
must end, the Historical Memory 
Foundation says, and to that end, 

it has launched this website.
 “We are certain,” the editors say, 

“that the memory of the innocent 
victims of nationalist terror must 
be carefully preserved and kept 
alive just as the memory about the 
innocent victims of Soviet political 
repressions are.” And consequently, 
they have launched the site in the 
hopes that those with information 
about the victims will contribute 
to it.

 “Recognizing that the problem 
of preserving the memory about 
the victims of nationalist terror is 
important for Belarus, Latvia, 
Lithuania, Poland, Russia and 
Estonia, the Historical Memory 
Foundation has begun the 
realization of the project of the 
creation of a generally accessible 
electronic data base” of the victims 
of “nationalist terror.”

 The primary source for the site, 
its organizers say, are the NKVD 
and MVD data bases housed in 
the State Archive of the Russian 
Federation, which include 
materials drawn from the daily 
reports to NKVD Deputy 
Commissar S.N. Kruglov of these 
agencies during the course of their 
struggle with “banditism.”

 And the site’s introduction 
concludes with the note that in 
order to present “the fullest data 
on the victims of nationalist terror,” 
the site’s editors “have considered 
it correct not to include in the lists 
the soldiers of the Red Army and 
organs of internal affairs and state 
security who died in the course of 
the operations for the liquidation 
of nationalist armed formations.”

 Many Russians who visit this 
site may learn for the first time just 
how strong was the resistance to 
Stalin’s imposition or re-imposition 
of Soviet power in the Western 
borderlands of the USSR and the 
occupied Baltic countries, 
something that will do little to 
promote positive attitudes among 
them to the peoples of these now 
independent countries.

 At the same time, many of the 
peoples in these countries will 
be able to use this site to learn 
more about the national 
resistance in their past than 
many of them have up to now, a 
knowledge that will also affect 
how they view the Soviet system 
and those who continue to 
apologize for some of its worst 
periods and personalities. 

Floridas Daugavas Vanagu ap -
vienības gada sapulci 10. martā, 
kuŗā ieradās 25 dalībnieki, ar 
lūgšanu ievadīja diakons Jānis 
Elberts. Apvienības priekšniece 
Skaidrīte Prince aicināja ar klu-
suma brīdi pieminēt pulkvedi 
Oskaru Kalpaku, mūsu varoņus 
kaŗavīrus, bij. leģionārus un 
vanadzi Ināru Kiršteinu. Sapulces 
dalībnieki nodziedāja Lāčplēša 
dziesmu. Par sapulces vadītāju 
ievēlēja māc. Aivaru Peldu. Ap -
vienības priekšniece atgādināja, 
ka š. g. 28. decembrī apritēs 65 
gadi kopš DV organizācijas dibi-
nāšanas. Floridas DV apvienība 
dibināta pirms 26 gadiem 6. mar-
 tā. Diemžēl vairs nenotiek trīs 
vai četri sarīkojumi sezonā, jo 
mūsu aktīvo dalībnieku skaits 
samazinās. Daudzi attāluma vai 
veselības traucējumu dēļ vairs 
nespēj piedalīties. Tomēr, apvie-
nojot spēkus un talantus, esam 
centušies sagādāt līdzekļus palī-

Floridas Daugavas Vanagu apvienības
gada sapulce

dzības darbam. Sekmīga izvērtās  
ziedojumu vākšana Ziemsvētkos, 
daudz apmeklētāju ieradās Ziem-
svētku tirdziņā, un ienākumi bija 
bagātīgi. Jau apmēram 24 gadus 
notiek tautiešu iecienītais pikniks 
parkā. Ziemsvētku laikā apcie-
mojam slimos un vientuļos 
latviešus, aiznesot kādu gardu-
mu, puķes, rakstām un sūtām arī 
kartītes. Tālāk dzīvojošiem kā 
dāvanu nosūtam DV kalendāru.

Vēl aizvien labā atmiņā ir 
elegantās ,,sniegaputnu” balles, 
ievērojamu mākslinieku koncer-
ti, kuŗos piedalījušies Aija Jir-
gensone, Eduards Čudakovs, 
Ser  gejs Martinovs, Inga Kalna, 
Solveiga Raja, Pauls Berkolds, 
Laila Saliņa, Brigita Jerumane, 
Olga Griķe, Ausma Līdace, Vilma 
Indra Vītola un citi. Mūsu pašu 
iecienītais pianists Vladimirs 
Hohlovs bieži jo bieži spēlējis 
klavieŗpavadījumus, viņam bijuši 
vairāki solokoncerti. Mūs ieprie-

cināja vīru ansamblis ,,Kalvis”, 
,,Trīs no Pārdaugavas” un ,,Čikā-
gas piecīši”.  Aktieris Kārlis Ģēr-
manis iestudēja vairākus uzvedu-
mus, godinot kaŗavīrus, rīkota 
dzejoļu lasīšana. Mūsu teātŗa 
kopa bijusi rosīga, iestudētas ap -
mēram 25 trīscēlienu, divcēlienu 
un viencēlienu komēdijas reži-
soru Ernesta un Hertas Jurševsku, 
Ērikas Šaumanes, Edgara Virziņa 
un Richarda Roļļa vadībā. Tajās 
tēlojuši Rita Blūmentāle, Mil-
da Richtere, Vija Kasparoviča, 
Skaid     rīte Prince, Līlija Dimza-
Midletona (Middleton), Artūrs 
Gerhards, Andris Ritums, Ikars 
Čakarnis, Pēteris Ozols, Vilis 
Krēsliņš. Kopš 1987. gada iznāca 
mūsu apvienības izcilais izde-
vums ,,Vēstis” Edgara Virziņa 
re  dakcijā. Pēc 22 gadiem tā iz -
došanu pārtrauca, jo paslikti nā-
jās redaktora veselība.

Apvienības valdē ir izmaiņas. 
Skaidrīte Prince apvienību vadī-

Floridas DV apvienības jaunā valde, no kreisās: Richards Rollis, 
Zigrīda Dambe, Rita Blūmentāle, māc. Aivars Pelds, Lija Kuple-
Tsantes,  Skaidrīte Prince, Māra Prāva; nav Irēnes Āres
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jusi 24 gadus un vairs ne  kan-
didēja. Valdē ievēlēti: māc. Ai -
vars Pelds, Māra Prāva, Ri  c hards 
Rollis, Irēne Āre, Zigrīda Dam-
be, Rita Blumentāle; vana džu 
kopas pār stāve valdē būs Lija 
Kuple-Tsan tes; revīzijas komi-
sijā: Ignats Kuzmins, Ikars Ča -

karnis, Jānis Elberts. Par DV 
goda biedri nominēta Skaidrīte 
Prince.

Kaut arī mūsu soli kļūst lēnāki, 
mūsu skaits samazinās, tomēr, 
paldies Dievam, palīdzības darbs 
turpinās.

Skaidrīte Prince

Vašingtonas pavalstī Sietlā Vai-
ra Pelēķe-Kristofera (Christopher) 
un lietuviešu biedrības pārstāve 
Irēna Blekisa (Blekys) latviešu 
namā 21. martā aicināja uz 
Baltijas partizāniem veltītu sa -
rīkojumu. Tajā piedalījās arī 
lietuvieši un igauņi. Vaira Pelēķe-
Kristofera programmu ievadīja, 
aicinot ar klusuma brīdi pieminēt 
tos, kuŗi cietuši un gājuši bojā 
vergu nometnēs Sibirijā vai 
cīnoties par Baltijas valstu ne -
atkarību. Inta Morusa-Vīste 
(Wiest) nolasīja Leonīda Breikša 
dzejoli „Nezināmiem kapiem“ 
latviešu valodā un tulkojumā 
angliski, ko klausītāji  atzinīgi 
novērtēja.  

Vaira Pelēķe-Kristofera stāstīja 
par partizānu kustību Baltijas 

Sietlā atceras Baltijas valstu partizānus
valstīs, kas ilga vēl daudzus gadus 
pēc Otrā pasaules kaŗa beigām. 
Lietuvā „mežabrāļu“ bija vis vai-
rāk, un viņi arī visilgāk darbojās, 
pēdējais līdz 1964. gadam. V. 
Pelēķe-Kristofera runāja par 
di viem partizānu līdzgaitnie-
kiem – igauni Alfrēdu Kārmani 
(Kaarmann) un latvieti Antoniju 
Žmuidiņu. A. Kārmanis dzimis 
1922. gadā, miris š. g.  februarī, 
viņš redzams igauņu filmā 
„Dziedošā revolūcija“. Alfrēds 
bija mežabrālis septiņus gadus, 
sadursmē ar krieviem zaudēja 
kreiso roku, Viņu apcietināja un 
izsūtīja uz Sibiriju1952. gadā, 
atbrīvoja 1967. gadā, bet trīs 
mēnešus vēlāk atņēma pasi un 
izraidīja no Igaunijas. Bēglis A. 
Kārmanis bija līdz 1981. gadam, 

kad pēdīgi drīkstēja atgriezties 
Igaunijā pie jaunības mīlestības, 
kas visu mūžu bija viņu gaidījusi. 
Liktenis viņiem ļāva kopā pavadīt 
vienpadsmit gadu.

Antonija Žmuidiņa dzimusi 
1922. gadā Latgalē, izmācījusies 
par žēlsirdīgo māsu, kopusi ievai-
notos partizānus Kurzemē, vie-
nam otram pat izglābusi dzīvību.  
Tā kā viņai bijuši biezi, melni 
mati un viņa vienmēr jājusi ar 
savu zirgu, viņa iedēvēta par 
„melno jātnieci“. Arī viņu ap -
cietināja, pratināja, spīdzināja un 
izsūtīja uz Sibiriju. Tagad viņa 
dzīvo Latvijā un ir aktīva gads-
kārtējos partizānu saietos. Pati 
par saviem līdzekļiem A. Žmui-
diņa uzcēlusi partizāniem pie-
minekli Izvaltes kapos, savā 

dzimtajā pusē.  Šajos kapos atdu-
sas arī  kritušie A. Žmuidiņas 
skolasbiedri. Latvijas 50 gadu 
Okupācijas mūzeja darbinieki 
pēc Vairas Pelēķes-Kristoferas 
ierosinājuma A. Žmuidiņu inter-
vēja un filmēja sērijā „Dzīves 
stāsti“. Sietlas latviešu pensionāri 
šo filmu ar lielu interesi noskatījās 
marta un aprīļa saietā.

Irēna Blekisa pastāstīja par 
partizāniem Lietuvā un iepa-
zīstināja ar Sietlā dzīvojošo lau-
lāto pāri Donatu Svagzdieni un 
Vitautu  Svagzdi (Vytas Svagzdys). 
Viņi, būdami tikai 16 gadu veci, 
palīdzējuši partizāniem, tāpēc 
apcietināti un izsūtīti uz Sibiriju, 
tur iepazinās un apprecējās. No -
riļskā dzimuši viņu divi bērni. 
Svagzdu pāris pastāstīja par sa  - 
v iem piedzīvojumiem un atbil-
dēja uz jautājumiem. Vaira Pelē  

ķe-Kristofera pasniedza puķes 
abiem lietuviešiem un Antonijas 
Žmuidiņas brāļa sievai Zinai 
Smuidriņai, kas dzīvo Sietlā.

Sarīkojuma apmeklētājiem bi     ja 
izdevība noskatīties 2004. gada 
lietuviešu filmu „Vienui vieni“ 
(Pavisam vieni) par brīvības 
cīnītāju Jozu Lukšu Daumantu 
(Juozas Lukša-Daumantas) un 
viņa četriem brāļiem. Visi pieci 
brāļi bija partizāni, Jozu un vēl 
divus brāļus KGB nogalināja, 
divus izsūtīja uz Sibiriju. Tēvs 
zaudēja prātu, arī māte nokļuva 
Sibirijā. Līdzīga traģēdija varēja 
notikt arī Latvijā.

Sarīkojumā saņemtos ziedo-
jumus nodos Latvijas 50 gadu 
oku pācijas mūzejam un Ge -
nocīda upuŗu mūzejam Lietu-
vā.

I. M.
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Atkal man ir palaimējies būt klāt 
fantastiskā sarīkojumā! Ar lielu 
prieku varu pavēstīt par kaut ko 
Latvijā ļoti, ļoti skaistu un brīniš-
ķīgu. Mana prieka iemesls ir Vītolu 
fonds.  Tas ir notikums par godu 
Vītolu fonda stipendiātiem, stu-
dentiem, kuŗu caurmēra atzīme 
mācībās no desmit iespējamām 
ballēm ir virs deviņi, un arī vairā-
kiem vidusskolēniem, kuŗi ir uzva-
rējuši ekonomikas olimpiadā. 
Notiku ma vieta ir Rīgas viesnīcas 
otrā stāva restorāns. Kad es kādas 
divdesmit minūtes pirms sākuma 
tur ierodos, pie balti klātiem apa-
ļiem galdiņiem jau sēž vairāki jau-
nieši, arī Vītolu fonda personāls 
un padome. Vita mani pieved pie 
galdiņa, kur jau sēž Vītolu ģimene, 
un es esmu lepna, ka tieku uzska-
tīta par vienu no „savējiem” un 
varu būt kopā ar viņiem.

Fonda valdes priekšsēdētāja Vita 
Diķe ar vienkāršiem, sirsnīgiem 
vārdiem apsveic jauniešus. Viņa 
stāsta, ka Vītolu fonds vienmēr ir 
pulcinājis savējos nenogurdināmā 
cīņā par izglītību un gara gaismu, 
ar apziņu, ka dzīvē ir tikai divas 
nemainīgas vērtības. Tās ir saknes 
un spārni. Saknes mums visiem ir 
Latvijā, bet spārnus jauniešiem 
dāvinājuši tie, kas zina, ka cīņa par 
izglītību ir cīņa par nākotni. Tikai 
lidot gan jaunajiem cilvēkiem ir 
jāiemācās pašiem. Viņa ir pārlieci-
nāta, ka šeit pulcinātie jaunieši 
savu lidojumu ir uzsākuši.

Tad jauniešiem dažus uzmun-
drinošus vārdus teic ekonomijas 
skolotāju asociācijas priekšsēdis 
Michails Siņicins, izsakot prieku 
par to, ka viņam ir bijusi laba aug-
sne, kur zinību sēklu sēt. Pēc tam 
Latvijas Universitātes Ekonomikas 
fakultātes dekāns Māris Purgailis 
izsaka prieku par iespēju tikties ar 
tik daudziem veiksmīgiem jaunie-
šiem, par iespēju tikties ar Vītolu 
fonda pārstāvjiem, kam Latvijas 
jaunatnes izglītība ir misija, ko 
viņi nenogdami turpina. Atsevišķi 
viņš pateicas visiem, kas uzvarēju-
ši ekonomikas olimpiadā, un pie-
min, ka nevienam no uzvarētājiem 
nebūs grūtību iestāties jebkuŗā 
fakultātē Latvijas Universitātē.

Tad jauniešiem tiek izdalīti goda 
raksti un balvas. Visvēr tīgāko 
balvu - vesela gada stipendiju 1300 
latu apmērā saņem skaista 11. kla-
ses meitene Laura Šulca no Aiz-
kraukles vidusskolas. Ekonomikas 
olimpiadā ar vislabākajiem rezul-
tātiem viņa ieguvusi zelta medaļu.

Pēc jauniešu apbalvošanas un 
fotografēšanās Vita vārdu dod 
Vītolu fonda 2010. gada cilvēkam. 
Par to šoreiz ir kļuvis firmas „Pure 
Food” īpašnieks un padomes 
priekšsēdētājs Aivars Žimants, jau 
vairākus gadus pieciem centīgiem 
Latvijas jauniešiem „Pure Food” 
piešķiŗ stipendiju. Aivars ir sirs-
nīgs ar labu humora izjūtu, viņš  
gada cilvēka godu ir izpelnījies ar 
to, ka ir viens no Latvijas uzņēmē-
jiem, kas nav padevies krizei un 
nav sava uzņēmuma akcijas izpār-
devis ārzemniekiem. „Pure Food” 
ir simtprocentīgs latviešu uzņē-
mums, kas pārstrādā Latvijā 
audzētu produkciju, un atrodas 
Pūres zemeņu laukos. Kad jūnija 
beigās brauc cauri Pūrei, tur viss 
gaiss smaržo pēc zemenēm. Viņš 
mums pastāsta, ka ar cītīgu darbu 
un labu galvu itin viss ir iespējams. 
Aivars pats ir strādājis dažādus 
darbus, ir bijis elektriķis, fabrikas 
strādnieks, bet tagad ir uzņēmu-
ma īpašnieks, jo nav no izaicināju-
miem un augstiem mērķiem bai-
dījies. Nav arī jābaidās kļūt bagā-
tam, tikai tad bagātībā ir jādalās ar 
tiem, kam tās nav. Tā kā to dara 
viņš, kā to dara Vītoli un visi, kas 
ziedo fondam. Ar humoru, lik-
dams jauniešiem minēt mīklas, 
viņš atbildētājiem balvā dāvina 
sava uzņēmuma ražojumus - šoko-
lādes konfektes. Arī uz mūsu gal-
diņa nonāk viena kārbiņa ar ļoti 
garšīgām skābenām konfektēm, 
kas noteikti pārspēj visus „Laimas” 
ražojumus. Pūres šokolādes man 
ir jaunums, jo līdz šim pazinu tikai  
saldējumu un ievārījumus. Tagad 
mēs uzzinām, ka viena gada laikā 
„Pure Food” saražo 750 tonnas 
ievārījumu, lielākā daļa no tā tiek 
eksportēta uz 12 dažādām valstīm. 
Tas ir īsts Latvijas krizes lai   ka 
parauguzņēmums. Ziņās diezgan 
bieži dzirdam, ka Latvijā jāražo 
produkcija ar lielu pievienoto vēr-
tību, un tā ir jāeksportē. Bez jeb-
kādas sūdzēšanās un palīdzības 
diedelēšanas no valsts šis Pūres 
uzņēmums to dara. Aivars Žimants 
savu sakāmo beidz ar aicinājumu 
visiem apciemot Pūri zemeņu 
laikā, un, ja vien būs ie  spējams, es 
to noteikti izdarīšu. 

Tad Vita aicina grāmatas „Sa -
vējiem” autoru, Vītolu fonda di  bi  -
nātāju un padomes priekšsēdi Vili 
Vītolu uzrunāt stipendiātus. Viņš 
iesāk ar ziņu, ka vēl nekad nav 
uzrunājis grupu ar tik lielu inte-
lektuālo potenciālu. Vilis Vī  tols 

aicina jauniešus nekļūt augstprātī-
giem, bet nenovērtēt arī sevi par 
zemu. Viņa teiktais mani tik ļoti 
aizkustina, ka gribu to pa daļai 
citēt. Cita starpā viņš jauniešiem 
teica:

„Jūs esat augsta izlase. Beidzot 
universitātes, jums būs vilinoši 
darba piedāvājumi kādā lielā kom-
pānijā. Varbūt sākumā ir vērts to 
pieņemt, bet nepārdodieties par 
algām, pat arī tās būtu lielas. Jums 
jātiecas pēc sava uzņēmuma, jo 
jums ir nepieciešamais talants un 
raksturs, lai to panāktu. Tikai savā 
uzņēmumā ir lielās peļņas iespējas. 
Nekad alga, lai cik liela tā būtu, 
nebūs tāda kā ienākumi no sava 
uzņēmuma. Otrs vilinājums būs 
aizbraukt prom no Latvijas. Tiks 
uzskaitīta vesela rinda iemeslu - cik 
te ir slikti, bezcerīgi, cik valdība 
nekompetenta un cik politiķi 
korumpēti. Neļaujiet sevi maldināt! 
Paradīzes nav nekur. Nesen Ārlietu 
ministrija publicēja statistiku, ka 
pagājušā gadā no Anglijā miruša-
jiem latviešiem 60% izdarījuši paš-
nāvību. Mūsu zeme ir Latvija. Pie 
tās mums ir jāturas ar to pašu sīks-
tumu, ar kādu mūs senči pārvarēja 
700 nebrīvības gadus. Šeit ir daudz 
un dažādu iespēju, jūs tikko dzirdē-
jāt. Piemēram, savs ražojumus eks-
portēt. Pagātnē Latvija vairākos 
laika periodos ir bijusi sekmīga 
eksportētāja. Kādēļ mēs to nevarētu 
paveikt arī tagad? Kurzemes herco-
giste eksportēja kuģus un lielgaba-
lus. Pirms pirmā pasaules kaŗa 
Latvija bija cara Krievijas attīstītā-
kā province, starp abiem pasaules 
kaŗiem Latvija eksportēja gan lauk-
saimniecības produktus, gan foto-

aparātus „Minokss”. Jūsu spējas 
jums uzliek arī pienākumus, jums 
jāpalīdz Latvijai. Nobeidzot, atkār-
tošu, apzinieties savas spējas un 
nestrādājiet svešiem, dibiniet savus 
uzņēmumus, nepametiet Latviju, 
palīdziet Latvijai. Tā esmu mācījis 
savus bērnus, tā ierakstījis grāmatā 
„Savējiem”. Sākumā to biju domā-
jis tikai saviem bērniem, bet, drau-
gu mudināts, nolēmu sava gaŗā 
mūža atziņas publicēt un nodot tās 
citiem jauniem cilvēkiem.”

Uzrunai seko aplausu vētra, un 
manī rodas pārliecība, ka šie jau-
nieši Viļā Vītola cerības nepievils, 
ka mums tomēr vēl ir cerība, 
Latvija pārvarēs arī šo grūto laiku, 
un visai drīz atkal plauks un ziedēs.

Kad katra jaunieša rokās jau ir 
grāmata, Vita viņiem aicina to 
izlasīt un līdz 25. maijam atsūtīt uz 
Vītolu fondu savas pārdomas atzi-
ņas un par lasīto. Tās tiks apkopo-
tas un vārda diena uzdāvinātas 
autoram. Pirms grāmatu izdala 
visiem sekmīgajiem jauniešiem, 
Vita atsevišķi aicina tos sešus sti-
pendiātus, kas mācās tikai uz des-
mitniekiem. Pirmais no tiem ir 
trešā kursa datorzinību students 
Madars Virza, kam jau iedots mīļ-
vārdiņš „mūsu Bills Geits.” Tad 
izsauc Simonu Garaguško, Eviju 
Būmani un Mārtiņu Kokaini, divi 
no šiem jauniešiem mācās tik cītī-
gi, ka nav varējuši ierasties. 

Kad visi grāmatas ir saņēmuši 
un devējam pateikušies, mēs vēl 
pasēžam pie kafijas un sīkām mai-
zītēm. Man par lielu prieku pie 
manis pienāk viena no Vītolu pāŗa 
burvīgajām meitām Laura 
Bulmane. Viņa ir dzimusi un 

augusi Venecuēlā, bet tajos nedau-
dzos gados, ko tagad pavadījusi 
Latvijā, ir paspējusi Latvijas labā 
izdarīt daudz vairāk nekā daudzi, 
kas Latvijā dzimuši un uzauguši. 
Tagad viņa strādā ar bērniem, 
kuŗus pametuši šeit, Latvijā, augu-
šie vecāki. 

Īsi pirms pasākuma beigām man 
ir izdevība parunāties ar vienu no 
gaišajiem Latvijas bērniem, sti-
pendijas ieguvēju Lauru Šulcu. 
Laura man pastāsta, ka mācīties 
patīkot, viņai tuvāki esot eksaktie 
priekšmeti, olimpiādai kopā ar 
draudzeni cītīgi mācījušās kādas 
četras dienas. It sevišķi Laurai 
patīkot matēmatika, fizika, ķīmija 
arī ekonomika, bet par to, ko viņa 
studēs, kad beigs vidusskolu, viņa 
vēl nav droša. Iespējams, viņa kād-
reiz būs plastiskās chirurģijas spe-
ciāliste. Nepagūstu pajautāt, vai tas 
būs skaistuma vairošanas nozarē, 
bet sarunas beigās man vairāk lie-
kas, ka viņa nodarbosies ar chi  -
rurģiju, kas cilvēkiem dzīvi pada-
rīs vieglāku, nevis tikai ķermeni 
skaistāku. Man jāatzīstas, tik gudra 
bērna klātbūtnē jūtos mazliet 
neveikli un baidos pajautāt kaut 
ko, kas viņai liksies muļķīgi.

Mājās eju ar prieku sirdī un 
apziņu, ka viss vēl nav pagalam. 
Kamēr mums ir tādi jaunieši kā šie 
Vītolu fonda stipendiāti, tikmēr 
varam būt droši – Latvija pastāvēs. 
Ja no šā gada 614 stipendiātiem 86 
ir ļoti spējīgi un 6 no tiem vēl spē-
jīgāki, tad mums nav ko baidīties. 
Viss būs labi. Paldies Vītolu fon-
dam un visiem, visiem, kas to 
atbalsta. Tas ir arī atbalsts Latvijai.

Astrīda

No kreisās: VF dibinātāja Marta Vītola, padomes locekle Valda Auziņa, stipendiāts Madars Virza, 
stipendiāte Simona Boroduško, stipendiāts Mārtiņš Kokainis, stipendiāte Evija Būmane, VF dibi-
nātājs Vilis Vītols, padomes locekle Kristīne Klišāne, padomes loceklis Vilis Vītols jr., padomes 
locekles Laura Bulmane, VF ziedotājs Aivars Žimants

Mūzeja darbs turpinās, kaut arī 
Latvijā valda ļoti smagi saimnie-
ciskie apstākļi kas ir drastiski 
samazinājuši atbalstu ko mūzejs 
saņem no Valsts budžeta. Taču 
dažādas valdības ministrijas, Saei-
mas frakcijas un Rīgas dome tur-
pina privāti un publiski atbalstīt 
mūzeja darbu un solīt pabalstu, 
tiklīdz tas būs saimnieciski iespē-
jams. Bet šobrīd valstī ir daudzas 
vajadzības un prioritātes, tādēļ 
tuvākā nākotnē Mūzejam vairāk 
kā jebkad jācer uz privāto ziedotā-
ju pabalstu. OMB valde turpina 
plānot mūzeja darbības izdevumu 
pakļaušanu taupības režīmam, kā 
arī uzlabot un papildināt ekspozī-
ciju rēķinoties ar to, ka Nākotnes 
Nama celtniecība varētu kavēties 
vēl pāris gadus. Nesen Rīgas dome 

Okupācijas mūzejs joprojām 
krizes laikos

apstiprināja Strēlnieku laukuma 
detālplānojumu, kas bija viens no 
formāliem šķēršļiem Nākotnes 
Nama celtniecības plāniem. Šobrīd 
reālākā cerība ir, ka Nākotnes 
Namu varētu atklāt 2014. gadā, 
kad Rīga būs Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta. 

Pašreizējais kultūras ministrs 
Ints Dāldera kungs ir izveidojis 
īpašu komisiju OM mūzeja, Nā -
kotnes nama un komūnisma 
upuŗu piemiņas vietas projektu 
veicināšanai un Kultūras ministri-
jas juristi strādā pie OM likuma 
papildināšanas, kas nodrošinātu 
mūzejam pabalstu no Valsts 
budžeta. Šogad pirmo reizi OM 
mūzejs netika iekļauts Valsts 
budžetā un saņēma tikai mazu 
(Ls. 23 000 iecerēto Ls. 83 000 

vietā) pabalstu no Kultūras minis-
trijas, konkursā ar citiem pašvaldī-
bu un privātiem mūzejiem. Lai 
gan Okupācijas mūzeja likums 
nosaka Valsts pabalstu pabalsta 
apmērs nav nosacīts.

Kaut arī ir saimnieciskas grūtī-
bas, mūzeja darbs turpinās dažā-
dos virzienos. 25. martā publikai 
tika prezentēts jaunās izstādes 
makets un uz prezentāciju ieradās 
kultūras ministrs Ints Dāldera 
kungs un Rīgas mērs Nils Ušakova 
kungs. Abi apsveica mūzeju par 
veikto darbu un solīja pabalstu 
nākotnē. No Rīgas domes ir apso-
līts pabalsts Ls. 20 000 apmērā 
vairāku specifisku projektu veik-
šanai. Tāpat 25. martā kinoteātrī 
“K-Suns” pilnā zālē notika Andreja 
Feldmaņa filmas “Nome tinājumā” 

pirmizrāde. Turpinās darbs pie 
mūzeja grāmatas tulkošanas vācu 
un krievu valodās un, sadarbībā ar 
izdevniecību “Juma va”, Jukkas 
Rislakki grāmatas “The Case for 
Latvia” tulkošana krievu valodā. 
18. jūnija ir paredzēta at  klāšana 
sadarbībā ar Grācas (Graz) 
Bolcmaņa institūtu izdotai grāma-
tai par Latvijas patvēruma snieg-
šanu ebrējiem 30. gadu beigās.

Mūzejs jau sācis plānot divas ļoti 
nozīmīgas tematiskas izstādes 
2011. gadam, atzīmējot 70. gada 
dienu 14. jūnija deportācijām un 
holokaustam Latvijā. Šīs izstādes 
mūzejs rīkos sadarbībā ar mūzeju 
“Ebrēji Latvijā” un to veidošanā 
iesaistīts mūsu jaunais vēsturnieks 
Edvīns Šnore.

Šī gada 30. maijā, pēc tam kad 
iepriekšējā dienā Rīgas Kongresa 
namā tika atklāta izstāde 9. maija 
“Uzvaras dienas” atzīmēšanai, 
Okupācijas mūzejs tajās pašās tel-

pās izvietoja savu izstādi, lai snieg-
tu apmeklētājiem iespēju paplaši-
nāt savu redzesloku ar mūsu skatī-
jumu uz šo notikumu.

Šie ir tikai daži no neseniem un 
nākotnē plānotiem mūzeja dar-
biem, kuŗus uzsveru, lai dotu 
mazu priekšstatu par pašreizējiem 
Mūzeja darba virzieniem. Mūsu 
mūzeja uzdevums ir ne tikai pie-
minēt varmācību upurus un atgā-
dināt mūsu tautas un valsts nese-
nās traģēdijas, bet pēc iespējas 
censties veidot vienotu, vispusīgu 
skatījumu uz mūsu neseno vēsturi, 
kas spētu celt un stiprināt Latvijas 
tautas pašapziņu un vienotību. 

Mūsu draugiem un balstītājiem 
šajos grūtos laikos lūdzam līdzda-
lību un financiālu atbalstu kas 
šobrīd ir daudz vairāk vajadzīgs kā 
jebkad.

Pēteris Bolšaitis, 
Okupācijas mūzeja biedrības 

valdes priekšsēdis

 Labākie no labākajiem...
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Mūsu organizāciju dibināja 
paaudze, kas bēga no padomju 
okupācijas, tolaik domājot, ka 
tikai uz īsu laiku, kamēr sabiedro-
tie vienosies un visu nokārtos  
Tomēr pāris mēneši kļuva par 
ilgiem gadiem, kuŗos izauga jau-
nas paaudzes. Ar laiku mēs 
pārcēlāmies uz dzīvi Amerikā. 
Pirmie gadi bija grūti – darbu 
mums piedāvāja Misisipi kokvil-
nas plantācijās, pie Aijovas 
farmeriem, Ņujorkas blokmājās 
par sētniekiem.  Taču par spīti 
financiālām grūtībām trimdi-
nieki dibināja biedrības, draudz-
es, skolas un par pirmajiem 
sataupītajiem centiem iegādā   -  
jas biedru kartes latviešu 
organizācijās. Pirms 59 gadiem 
vietējās biedrības apvienojās 
vienā lielā Amerikas latviešu 
apvienībā, lai, kopā strādājot, 
varētu paveikt daudz vairāk nekā 
strādājot atsevišķi. Pamazām 
aiziet tie, kuŗi Amerikas latviešu 
apvienību dibināja. Nesen no 
mums  šķīrušies 37 biedri, tostarp 
bijušais Kultūras biroja  padom-
nieks Helmuts Brauķis, vairāku 
ALAs kongresu vicepriekšsēdis 
un  kongresa vadītājs, kā arī ne 
vienu vien Dziesmu svētku 
rīkotājs Kārlis Avens, ALAs 
valdes vicepriekšsēdis un Ap -
rūpes biroja vadītājs Artūrs 
Valters,  ALAs valdes sekretāra 
vietnieks, ALAs Finanču komite-
jas loceklis, kasieŗa vietnieks, 
ALAs kongresa rīcības komitejas 
priekšsēdis Paulis Zeltiņš. ALAs 
Latviešu studiju centra pa -
matlicējs un ALAs Augstākās 
izglītības nozares vadītājs Valdis 
Muižnieks. Piecelsimies un aiz-
gājējus godināsim ar klusuma 
brīdi... 

Mums tagad pēc vairāk nekā 
59 gadiem pievienojas nesen 
iebraukušie latvieši. Turpinām 
strādāt, lai īstenotu ALAs 
pamatmērķus. Taču ir skumji, ka 
varu Latvijas galvaspilsētā pār-
ņēmuši pēcteči tiem cil vēkiem, 
kuŗi Latvijā ienāca līdz ar sar-
kanarmiju. Rīgas domes vadī  tājs 
ir „lādzīgs” cilvēks, varbūt arī 
godīgs cilvēks. Taču abi viņa 
vectēvi bija virsnieki armijā, no 
kuŗas mēs bēgām. Rīgas Domes 
vadītājs fotografējas Latvijas 50 
gadu okupācijas muzejā, bet 
izvairās atbildēt uz jautāju  mu, 
vai Latvijā bijusi okupācija. 
Viņš fotografējās, noliekot pu -
ķes pie Brīvības pieminekļa, bet 
13. oktōbrī kopā ar Krievijas 
vēstnieku nolika puķes pie 
Padomju armijas uzvaras 
pieminekļa Pārdaugavā. Latvieši 
labi saprot, ka viņi svin dienu, 
kad  padomju armija okupēja 
Latviju. Šogad 2. oktobrī būs 10. 
Saeimas vēlēšanas. Mēs visi 
zinām, ka sarkanarmijas atvasēm 
ir izredzes pārņemt varu ne tikai 
Rīgā, bet visā Latvijā. 

ALA ir bezpartijiska labdarī-
bas organizācija. Tomēr 59 gadus 
ALA ir strādājusi, lai Latvija būtu 
neatkarīga un latviska! Šo mērķi 
mēs nekad neaizmirsīsim. 
Kongresā esam lūguši polītologu 
Ivaru Ījabu pastāstīt par Latvijas 
polītisko partiju darbiem, ne 
solījumiem. Kongresā Vēlēšanu 
reformas biedrības priekšsēdis 
Valdis Liepiņš palīdzēs izstrādāt 

programmu, kuŗas mērķis ir 
veicināt latviešu piedalīšanos 
nākamās Saeimas vēlēšanā. 
Kongresu delegātus uzrunās 
Amerikas latviešu apvienības 
valdes priekšsēdis Markus Apelis, 
kā arī Saeimas deputāte un 
va lodniece Janīna Kursīte Pakule. 
Cerēsim, ka viesu referāti un 
līdzdalība kongresā mūs visus 
iedvesmot strādāt, lai latvietība 
plauktu te un tēvzemē! Dievs 
svētī Latviju!”

Kongresa delegātus apsveica 
bijušie priekšsēži – Aivars 
Ovalds, Jānis Kukainis, Ints 
Rupeners, rakstveidā Dace 
Koplande, kuŗi visi vēl aizvien ir 
aktīvi ALAs darbā.

Bij. ALAs priekšsēdis Valdis 
Pavlovskis atcerējās, kā pirms 
20 gadiem 39. kongresa delegāti 
Sanfrancisko uzzināja par 
neatkarības atjaunošanu. Tas 
nebūt nenotika kā Holivudas 

filmās. Gaisotne bija drāmatiska, 
pa tālruni nemitīgi notika 
sazināšanās ar Latviju. Uzzinot 
par neatkarības pasludināšanu, 
valdīja sajūsma, ienesa Latvijas 
karogu, daudziem acīs bija asaras. 
Pēc tam, protams, sākās uztrau-
kums, kas notiks tālāk, ko darīs 
Krievijas un ASV valdība. To -
reizējais prezidents Džordžs Bušs 
ieteica nesteigties, grupa cilvēku 
demonstrēja pie Krievijas kon-
sulāta. Starp 59. kongresa dele-
gātiem bija apmēram desmit, 
kuŗi piedalījās vēsturiskajā kon-
gre   sā, kuŗa prezidija priekšsēdis 
bija Emīls Elstiņš. Ints Rupners 
piebilda, ka tajā laikā ALA pie-
rādīja savu spēku, valdes locekļu 
darbs pilnā mērā vainagojās ar 
panākumiem. Ārzemju latvieši 

atbalstīja Latvijas valdību, kas 
pieprasīja valsts neatkarību. 
Vakarā visi dzēra šampanieti, ko 
par 20 dolariem pudelē sagādāja 
viesnīcas darbinieki.

PBLA priekšsēdis M. Sausiņš, 
runājot ar savu jauko franču 
akcentu, atzina, ka šis gads 
ekonomiskās krizes dēļ nekur 
nav bijis viegls. Taču krizes ir 
bijušas un būs, patlaban jādomā, 
kas darāms kritiskajos mēnešos 
pirms 10. Saeimas vēlēšanām. 
Ārzemju latvieši sirdīs un domās 
vienmēr ir par Latviju, tāpēc 
visiem ārzemju latviešiem jābūt 
patriotiem un jāpiedalās 
vēlēšanās.

ASV DV zemes valdes 
priekšsēdis Zigurds Rīders aps-
veica delegātus un atgādināja, ka 
pirms 20 gadiem priecājāmies 
un gavilējām, taču tagad tēvzemei 
atkal grūti laiki un dēliem jāiet 
palīgā, jo  tauta zaudējusi ticību 
valdībai, cilvēki izbrauc, kriev-
valodīgie pēc Rīgas domes pār-
ņemšanas draud pārņemt varu 
visā valstī. Z. Rīders, balsij aiz-
lūstot, citēja Leonīda Breikša 
dzejoļa rindas: ,,...mēs tevi lū -
dzam, neļauj latvjiem mirst un 
zust. Dod mums vienprātību...!” 

Latviešu nacionālās apvie-
nības Kanadā valdes priekšsēdis 
Andris Ķesteris nodeva sveicie-
nus no Kanadas latviešu novada 
un, novēlot  drosmi, veiksmi, 
nopietnus panākumus kongresā, 
uz  svēra šīgada prioritātes – atkal 
polītiskā cīņa, lai latviešu tauta 
vēlreiz uzplauktu:  ,,Saeimas vēlē-
šanas noteiks virzienu, kādā ies 
Latvija un tās tauta. Bieži piemin 
– mums jābūt vienotiem, taču šie 
vārdi jāuztveŗ nopietni, ir jāturas 
kopā vārdos un darbos.”  

ALJAs valdes priekšsēdis 
Mar    kus Apelis atgādināja, ka 
grūti laiki ir gan  tēvzemē, gan 
mītnes zemē un nedrīkst tikai 
vaimanāt, jācenšas būt optimis-
tiem arī krizes laikā, domāt kā to 
pārvarēt, jo darbi, vienalga, ir 
jādara. 

Amerikas latviešu palīdzības 
fonda priekšsēdis Gunārs 
Bērziņš, arī Buskauntijas un 
apkaimes ev. lut. draudzes 
pārstāvis, pieminēja, ka  abas 
organizācijas Amerikas latviešu 
apvienību atbalstījušas gadiem 
ilgi un aicināja rīkot nākamo 
kongresu Filadelfijā, solot fonda 
palīdzību izdevumu segšanā.  

Pēc apsveikumiem, sākot kon-
gresa pirmo darbu posmu, 
ievēlēja piecus balsu skaitītājus: 
Albertu Ozolu, Robertu Švernu, 
Tairu Zoldneri, Marku Apeli, Ilzi 
Garozu. Taču viņi visu kongresa 
laiku tā arī palika bezdarbnieki, 
jo nevienu reizi nekas nebija 
jāskaita. 

Par kongresa prezidija priekš-
sēdi ievēlēja Pēteri Blumbergu, 
un viņš pajokoja, ka jau otro reizi 
vada kongresu vietā, kur aug 
palmas, iepriekšējo reizi – 
Floridā; par vicepriekšsēžiem – 
Emīlu Elstiņu, Intu Rupneru un 
Viju Turjāni; sekretāriem – 
Mārtiņu Andersoni, Kaiju Dan-
keri, Rutu Priedkalni-Zirni; 
rezolūciju komisijā –  Jāni Di -
mantu, Anneli Amoliņu, Intu 
Rupneru, Raitu Jirgensoni, Jāni 
Kramēnu. 

Latvijas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs, apsveicot 
kongresa delegātus, teica, ka ir 
pagodināts par iespēju piedalīties 
trešā ALAs kongresā pēc kārtas. 
Sanfrancisko bijusi pirmā pilsēta 
ASV, kuŗā viņš pirms 15 gadiem  
ieradās papildināt zināšanas, 
,,atklāt” Ameriku viņam 
palīdzējuši dr. Kristaps Zariņš, 

Juris un Rita Petričeki. Kongress 
notiek Latvijas neatkarības 
atjaunošanas 20. gadadienas 
priekš   vakarā, kas visiem ir lieli 
svētki.  Neatkarības atgūšanu 
miermīlīgā cīņā var uzskatīt par 
brīnumu, dziesmoto revolūciju 
nevar aizmirst, par to stāstīs 
bērniem un mazbērniem. Vēst-
nieks nodeva sveicienus no 
Latvijas valdības pārstāvjiem, 
prezidenta Valža Zatlera un nule 
ievēlētā ārlietu ministra  Aivja 
Roņa un citiem. Pieminot  
stāvokli valstī, vēstnieks sacīja, 
ka norises varēja būt citādākas, 
attīstība ir atšķirīga, salīdzinot ar 
mūsu kaimiņzemēm Igauniju un 
Lietuvu. Kopīgiem spēkiem pa -
nācām krievu kaŗaspēka izve-
šanu, smagas bija pārrunas par 
robežlīniju,  nāvessoda atcelšanu, 
ne mazāk sarežģīts bija privā-
tizācijas process, finanču sistēmas 
sakārtošana. 

Vēstnieks lūdza nopietni gata-
voties 10. Saeimas vēlēšanām, jo 
balsojumi ietekmēs valsts attīs-
tību. Saeimā jāievēl zinīgi cilvēki, 
patrioti, kuŗi vēlas Latvijas integ-
rēšanos Eiropas kodolā. Diemžēl 
tautā valda apatija, bet tādam 
noskaņojumam nedrīkstam ļau-
ties. ASV iekārtos 15 vēlēšanu 
iecirkņus, lai atvieglotu balso-
šanu; nebūs jābrauc uz Vašing-
tonu pieteikties izņemt pasi. 
Pirms četriem gadiem ASV bal-
soja tikai pusotrs tūkstotis lat-
viešu. Jāatceras, ka šīs būs īpašas 
vēlēšanas, svarīga var būt katra 
balss.  

Vēstnieks ar gandarījumu pa -
stās   tīja, ka ASV prezidents Ba -
raks Obama atsūtījis apsveikumu 
Latvijas 20. neatkarīgas atjau-
nošanas gadadienā, ASV vadībai 
rūp, kas notiek Latvijā, abām 
valstīm ir laba militārā sadarbība, 
uzņēmējiem ir interese par Lat-
viju. Par spīti kļūmīgiem ekono-
miskiem lēmumiem jācer, ka 
pāris gadu laikā Latvijā stāvoklis 
uzlabosies. Ne mazāk svarīgs ir 
likums par pavalstniecību, tāpēc 

notiek pārrunas, jo polītiķiem 
rūp, lai pavalstnieku būtu vairāk. 
A. Pildegovičs piebilda, ka vēst-
niecībai līdz šim bijuši laba 
sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību, kongress ir svētki, un 
aicināja nezaudēt cīņas sparu, 
turpinot kopīgo darbu. 

Pēc neliela pārtraukuma sākās 
kongresa otrais darba posmā. 
ALAs valdes priekšsēdis Juris 
Mežinskis vispirms ziņoja par 
iepiekšējā gada darbu kopš 58. 
kongresa Floridā. Priekšsēdis 
piedalījies  PBLA sēdē 2009. gadā 
oktōbrī, kuŗā sprieda par Saeimas 
10. vēlēšanām, Detroitas latviešu 
apvienības un Saginavas latviešu 
kluba 60 gadu jubilejas sarī-
kojumā, DV apvienības sapulcē. 
J. Mežinskis uzslavēja Infor-
mācijas nozares vadītāju Jāni 
Kukaini, kas ar sev raksturīgo 
neatlaidību panāca, ka Latvijas 
pavalstnieki varēs balsot 15 
iecirkņos Amerikā. Nākamais 
mērķis – iespējami drīz radīt 
iespēju Latvijas pavalstniekiem 
lielākajos latviešu centros ASV 
pieteikties līdzšinējo pasu no  -
mainīšanai pret jaunajām ES 
pasēm. Pagaidām noņemt pirk-
stu nospiedumus un fotografēties 
digitālajam pases attēlam jābrauc 
uz Latvijas vēstniecību Vašing-
tonā.  Iespējams, izdosies panākt, 
ka vēstniecības darbinieki  ar 
autobusu, vedot līdzi pārva-
dājamo ierīci personas biomet-
risko datu (sejas attēla, pirkstu 
nospiedumu) iegūšanai apceļos 
lielākos latviešu centrus. Pases 
izgatavos Latvijā, paies vismaz 
divi mēneši, kamēr tās atsūtīs, 
tātad šo darbu nedrīkst novilcināt. 
Protams, ALA nemitīgi mudina 
Latvijas amatpersonas pēc ie -
spējas drīzāk izlemt, kam piešķirt  
dubultpavalstniecību. 

Iepriekšējā kongresā pieņēma 
29 (tostarp astoņas pateicības) 
rezolūcijas. Gandrīz visas ir 
sekmīgi īstenotas – ārzemju lat-
viešu sadarbības galvenais part-
neris ir LR Ārlietu ministrija; 
filma Soviet Story izrādīta daudz-
viet ASV un pasaulē; par Latvijas 
valdības amatpersonu ierašanos 
ASV informāciju tiek saņemta 
laikus; nosūtīta simboliska nau-
das summa Afganistānā kritušo 
divu latviešu kaŗavīru ģimenēm.    
Latvijas Republikas Aizsardzības 
ministrijas pārstāvji iebilda pret 
iesūtīto rezolūciju mainīt goda 
sardzes soļošanas stilu pie Brī-
vības pieminekļa, skaidrojot, ka 
nacisti soļojot kājas cilājuši daudz 
augstāk nekā to dara latviešu 
godasardzes kaŗavīri.   

Biedru nozari vairākus gadus 
sekmīgi vadīja Marcis Voldiņš, 
viņš bija arī  ALAs priekšsēža 
vietnieks. Marcis nolēmis vairs 
nekandidēt. Aizritējušo trīs gadu 
laikā ALAs biedru skaits ir maz-
 l iet pieaudzis. Vecākās trimdas 
paaudzes pārstāvji, kuŗi dibināja 
Amerikas latviešu apvienību, 
aiziet mūžībā, viņu vietā jāstājas 
jauniem biedriem, un Marcis ir 
spējis vairākus tādus atrast. 

Kasieris Gustavs Plato vadījis 
ALAs miljonu dolaru gada 
budžetu un trīs miljonu dolaru 
kapitālu. Viņš centies modernizēt 
ALAs grāmatvedību. 
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ALAs valdes priekšsēdis 
Juris Mežinskis
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Bij. ALAs priekšsēdis 
Valdis Pavlovskis

Latvijas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs
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Arī viņš vairs nekandidē. Kaija 
Dankere divus gadus bija ALAs 
valdes sekretāre un vairs nekan-
didē. Kaija centusies ALAi pie-
saistīt vairāk jaunākās paaudzes 
dalībnieku. Sarma Muižniece 
Liepiņa prasmīgi vada ALAs 
Kul  tūras fondu. Šajā darbības 
gadā Kultūras fondam bija iespēja 
piešķirt $31 200 sešpadsmit kul-
tūras projektiem. Agrāk Sarma 
vadīja arī Kultūras nozari, ko 
pirms gada pārņēma Iveta 
Felzenberga. Jau pirmajā gadā 
viņa rīkoja vairākus nozīmīgus 
projektus, piemēram, ALAs Kul-
tūras dienas Kolorado un Ame-
rikas latviešu jauniešu organi-
zāciju sabiedrisko darbinieku 
meistarklases, tādas rīkos arī 
Kanadā. Kultūras nozare 2009. 
gadā piešķīra 36 atzinības rakstu 
un pabalstu diviem mazākiem 
kultūras centriem –  Aijovas 
latviešu biedrībai un Sandiego 
latviešu luterāņu draudzei Lat-
vijas Neatkarības atcreres dienas 
svinību rīkošanai.  

Izglītības nozari jau divus 
gadus vada Anita Bataraga. Izglī-
tības nozare rīkojusi skolotāju 
kursus un seminārus, kā arī 
ceļojumus „Sveika, Latvija!”. 
ALAs biroja darbiniece Anita 
Juberte piestrādā, lai latviešu 
sko    las beidzējiem šie ceļojumi 
būtu neaizmirstams piedzīvo-
jums.  

Dace Koplande vada ALAs 
grāmatu galdu  Izglītības nozares 
paspārnē.  

Sporta nozari vada Visvaris 
Ģiga, un jauniešu sporta orga-
nizēšanā viņam bijušas izcilas 
sekmes. Visvaris panācis, ka 
ALAs meistarsacīkstēs piedalās 
daudz vairāk sportistu un sporta 
vienību. 

Ilga un bagāta pieredze ir ALAs 
valdes darbiniekam Ērikam Krū-
  miņam, viņš vada  nozari „Sa -
darbība ar Latviju”. Ē. Krūmiņš ir 
iekaŗojis ziedotāju uzticību, un 
pērn ALA varēja nosūtīt uz 
Latviju ceturtdaļmiljona dolaru 
palīdzībai bāreņiem un  daudz-
bērnu ģimenēm. 

ALAs valdē ilgi darbojas arī 
Arvīds Bļodnieks,  vadot Latviešu 
institūtu. Ir izdots ALAs Latvju 
enciklopēdijas 5. sējums, un drīz 
vien ar Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas palīdzību enciklopēdiju 
varēs lasīt arī tīmeklī. Šī en -
ciklopēdija ir visas pasaules trim-
das vēstures avots.  

ALAs mūzeju un krātuves, kas 
darbojas Latviešu institūta pa -
spārnē, profesionāli vada Lilita 
Berga. 

ALAs finanču grāmatas katru 
gadu revidē profesionāla ame-
rikāņu firma. ALAi arī ir sava 
iekšējā Revīzijas komisija, ko 
vadīja Aivars Osvalds ar komisi-
jas locekļiem Valdi Kārkli un 
Jāni Kramēnu. 

 ALAs priekšsēdis atkārtoti 
uzsvēra, ka visi ārzemju latvieši 
bija nepatīkami pārsteigti, kad 
Rīgas domē  vadību pārņēma 
nelatviešu partijas. Tātad vēl aiz-
vien turpinās pārkrievošanas 
polītika. Rīgā un visās lielākajās 
latviešu pilsētās latvieši ir 
minoritāte. Tāpēc nākamās Sa -
eimas vēlēšanas būs izšķiŗošas. Ir 
jācīnās gan pret pārkrievošanu, 

gan jānomaina polītiķi, kuŗi bija 
pie varas, kad Latvijā notika 
ekonomiskais sabrukums. Eko-
nomiskā krize  2008.-2009. gadā 
ietekmēja daudzas pasaules val-
stis, varbūt mazāk Austrāliju un 
Vāciju. Pērn Polijā bija  ekono-
misks uzplaukums, Igaunijas 
valdība  no iekrājumiem pat zie-
doja naudu nabaga Latvijai! 
Kāpēc Latvijai bezdarbnieku 
skaits un tautas posts ir lielāks 
nekā Lietuvā un Igaunijā? Tur nu 
nav vainojamas nelatviešu parti-
jas, bet gan mūsu pašu tautieši. 

ALA nopietni gatavojas 10. 

Saeimas velēšanām. Pirms vēlē-
šanām ALA sadarbosies ar 
PBLA, lai Latvijā veicinātu 
vēlētāju iespēju iztaujāt Saeimas 
kandidātus un veicinātu velētāju 
interesi piedalīties nākamajās 
Saeimas vēlēšanās.

Juris Mežinskis runāja arī par 
ALAs nākotni. Viņam 2008.gadā 
pārņemot ALAs vadību, Amerikā 
sākās smaga saimnieciskā krize, 
sabruka lielas un slavenas firmas. 
Zaudējumi bija arī ALAi.  ALAs 
ieguldījumi 2008. gadā sama-
zinājās par $900 000. Taču 2008. 
gadā  saņemti arī lielāki ziedoju-
mi un testamentāri novēlējumi. 
Nākamā, 2009. gadā ALAs 
ieguldījumu vērtība atkal cēlās, 
2008. gada beigās ALAs kapitāls 
bija $3 329 691 un  2009. gada 
beigās – $3 382 914. 

ALA ir stipra, nopietna un 
turīga organizācija, dara un spēj 
darīt daudz, jo liels ir biedru, 
valdes, biroja un brīvprātīgo 
atbalsts. Patlaban ALAi ir  5266 
biedru, varbūt nemaz nav tik 
nereāls mērķis līdz nākamam 
kongresam panākt, lai būtu 6000 
biedru. ALAs simtgades testa-

mentāro novēlējumu fondu 
dibināja Mārtiņš Duhms. Šogad 
mērķis sasniegts. Jānis Priedītis 
testamentā novēlēja ALAi  pus-
miljonu dolaru, pat nebūdams 
ALAs biedrs.  

Trīs reizes gadā uz krītpapīra 
iznāk iespaidīgs krāsu izdevums 
Latvian Dimensions kuŗā at -
spogļota ALAs darbību. Par to 
lielu pateicību pelnījis ALAs 
biroja vadītājs  un ģenerālsekretārs 
Raits Eglītis. J. Mežinskis atzinīgi 
novērtēja biroja darbinieku – 
finanču lietvedes Solveigas 
Švalbes, Daces Eglītes un brīv-

prātīgo darbinieku  – Vitas Ra -
ma  nes, Ainas Tomasas, Valen-
tīnas Pradenas, Ineses Bērziņas, 
Gunša Šrādera un Tālivalža 
Bērziņa darbu. 

PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sau-
siņš skaidroja, ka PBLA cieši 
sadarbojas ar Amerikas latviešu 
apvienību. Birojā Latvijā ir jauna  
pārstāvības vadītāja vietniece, jo 
Katrīna Sausiņa atgriezās Kana-
dā.   Izsludinot vakanci, saņēma 
30 pieteikumu. Izvēlējās deviņus 
kandidātus un pēc intervijām 
pieņēma darbā Leldi Birkavu. 
Sadarbībā ar Dānijas firmu 
izdevās biroja  darbiniekiem da -
būt izdevīgas veselības apdro-
šināšanas polises. Kanadā būs 
tikai trīs 10. Saeimas vēlēšanu 
iecirkņi. Latvijas valdība nemitīgi 
atliek lēmumu par dubult pa-
valstniecību, iespējams, konkrēts 
priekšlikums būs tikai pēc vēlē-
šanām. M. Sausiņš Latvijā  ticies 
ar ministru prezidenta Valža 
Dombrovka padomnieci Sol-
veigu Silkalni, kuŗas vecāki 
viņam Minsteres ģimnazijā bija 
skolotāji. Viņš ticies arī ar 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
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pārstāvjiem. Trīs tenori uzaicināti 
pirms vēlēšanām braukt ar kon-
certiem pa Latviju un aicināt 
balsot par nacionālām partijām. 
Sekmīgi tiek izplatīta filma  Soviet 
Story, par $46 000 nopirka tie-
sības to izplatīt un ir jau pārdoti 
18 000 tvarti. Par filmu ir ļoti 
liela interese, īpaši pēc nelaimes 
gadījuma, kuŗā gāja bojā Polijas 
prezidents. 

Apvienotās baltiešu komitejas 
(Joint Baltic American National 
Committe) pārstāvis Pēteris  
Blum   bergs  ziņoja, ka šīs igauņu, 
lietuviešu un latviešu apvienības 

darbinieki tiekas katru mēnesi. 
Bijušas vairākas augsta līmeņa 
tikšanās, apmēram četras ar ASV 
administrācijas darbiniekiem, 
arī ar ASV viceprezidentu Džo 
Baidenu, laba sadarbība ir ar LR 
vēstniecības darbiniekiem. Ie -
prie  cina, ka daudzi ievērojami 
polītiķi labi pazīst Baltiju un tur 
bijuši. JBANC aktīvi protestē pret 
Staļina statujas novietošanu  
Virdžīnijas mūzejā.  

Latvijas brīvības fonda pār-
valdes priekšsēdis Jānis Lucs 
atzina, ka ar fonda līdzekļiem 
financēt PBLA iespējams vēl 
apmēram septiņus gadus. 

Revīzijas komisijas priekšsēdis 
Aivars Osvalds ziņoja, ka komisi-
jas locekļi piedalījušies visās 
2009-2010. gada ALAs valdes 
sēdēs un finanču komitejas 
sanāksmēs. Revīzija izdarīta trīs 
reizes, ir pārbaudīti visi ienāku-
mu un izdevumu dokumenti, 
kases pārskati, ALAs valdes sēžu 
protokoli, lēmumi, to izpilde, 
darbības pārskati, biroja darbība, 
ALAs valdes un darbinieku ro -
kas  grāmata. ALAs finanču doku-
mentus pārbauda arī pro fesionālu 

revidentu firma Grossberg 
Company LLP. Revīzijas komisija 
– Aivars Osvalds, Jānis Kramēns 
un Valdis Kārklis atzina, ka valde 
sekmīgi pilda ALAs kongresa 
uzdevumus, kā arī valdes sēžu 
lēmumus; ALAs kases grāmata ir 
priekšzīmīgā kārtībā un atspo-
guļo ALAs financiālo stāvokli.

Pēc pusdienām, kuŗās dedzīgu 
runu par jauniešu lomu ALAs 
tuvākā nākotnē  teica ALJAs val-
 des priekšsēdis Markus Apelis, 
trešā darba posmu ievadīja 
delegātu ziņojumi, kas reizēm 
līdzinājās ,,sirds izkratīšanai”. 

Ņujorkas ev. lut. draudzes de -
legāts Ivars Bērziņš lūdza ziedot 
līdzekļus jaunajai ēdamzālei, ko 
ceļ Katskiļu nometnē. 

ALAs valdes loceklis Ēriks 
Krūmiņš informēja, ka Gunārs 
Bērziņš nokavējies ar aicinājumu 
rīkot nākamo kongresu Fila-
delfijā. Parasti apaļo jubileju 
kongresi notiek Vašingtonā, taču 
turienes latvieši esot noguruši, jo 
viņiem pēdējā laikā  bieži kas 
bijis jārīko. Kongresu 2011. gada 
13.,14.,15. maijā  rīkot jau pirms 
laba laiciņa pieteikušies Milvoku 
latvieši un paspējuši pat rezervēt 
viesnīcu. Pēdējā laikā nebijusi 
parādība, kad divu pilsētu pār-
stāvji sacenšas par kongresa 
vietu!

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības delegāts Ivars Mičulis 
pavēstīja, ka no 17 biedrības 
valdes locekļiem seši ir jaunieši, 
no tiem četri neseni iebraucēji 
no Latvijas. 

ASV gaidu jendas vadītāja Inga 
Lucāne aicināja atbalstīt 10. lielo 
skautu un gaidu nometni Miči-
genā.  Latviešu mūzeja vadītāja 
Rokvilā Lilita Berga pastāstīja 
par mūzeju un  tā īpašajiem sarī-
kojumiem,  ko labprāt apmeklē 
arī amerikāņi.

ALAs valdes loceklis Jānis 
Kramēns atgādināja, ka šovasar  
Baltic Studies Summer Institut  
(BALSSI) Madisonā, Viskonsinā, 
no 14. jūnija līdz 6. augustam 
rīko latviešu, lietuviešu un igauņu 
valodas kursus. Latviešu kursus 
vadīs Dzidra Rodiņa no Čikāgas, 
tiem būs divi līmeņi,  studijas 
augstākajā līmenī ir bez maksas 
un iespējams iegūt kreditu. 

Latviešu organizāciju apvie-
nības Minesotā delegāts Jānis 
Robiņš ierosināja lūgt skolēnu 
vecākus iestāties Amerikas lat-
viešu apvienībā, jo ALA devīgi 
atbalsta skolas. 

ALAs Revīzijas komisijas 
priekš  sēdis Aivars Osvalds in -
formēja, ka gada nogalē Dienvid-
kalifornijas kūrortpilsētā Malibu 
notiks 2x2 nometne.

30. aprīlī dienas otrā pusē noti-
ka Līdzekļu vākšanas, Biedru un 
Finanču, Sadarbība ar Latviju un 
Kultūras nozares darba grupu 
sēdes atsevišķās telpās.

Kongresa svinīgā banketa laikā 
referātu par latviešu valodu lasīja 
literātūrzinātniece, folkloriste un 
LR Saeimas deputāte Janīna 
Kursīte. Daudzie jautājumi pēc 
referāta pierādīja, cik svarīga ir 
latviešu valoda, kas visiem mums 
vēl aizvien cītīgi jāmācās.

Astra Moora 
(Turpinājums sekos)

ALAs jaunievēlētās  valdes locekļi, biroja darbinieki, Rīcības komitejas locekļi,  viesi. No kreisās 
sēž: Kultūras fonda priekšsēde Sarma Liepiņa Muižniece, Izglītības nozares vadītāja Anita 
Bataraga, ALAs valdes priekšsēdis Juris Mežinskis, bij. ilggadējā ALAs ģenerālsekretāre Anita 
Tērauda, Kultūras nozares vadītāja Iveta Felzenberga, PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš; 
otrā rindā: 
Latvijas nacionālās apvienības Kanadā valdes priekšsēdis Andris Ķesteris; Jauniešu un 
jauniebraucēju biedru nozares vadītāja Kaija Dankere, kongresa vicepriekšsēde Vija Turjāne, 
ALAs ceļojumu projektu lietvede Anita Juberte, finanču lietvede Solveiga Švalbe, Revīzijas komis-
ijas priekšsēdis Aivars Osvalds, Rīcības komitejas priekšsēdis Andris Ramāns, komitejas locekles 
Taira Zoldnere un Zinta Zariņa, kongresa sekretāre Ruta Priedkalne-Zirne; kongresa vicepriekšsēdis 
Emīls Elstiņš; trešā rindā: Sadarbība ar Latviju nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, kongresa prezid-
ija priekšsēdis Pēteris Blumbergs, kongresa sekretārs Mārtiņš Andersons, Informācijas nozares 
vadītājs Jānis Kukainis, Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga, kongresa vicepriekšsēdis Ints 
Rupners, Rīcības komitejas locekļi Andris Pētersons un Andris Hincenbergs, Revīzijas komisijas 
loceklis Roberts Šverns, Rīcības komitejas locekļi Gvido Bergmanis un Aldis Simsons 
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un citas 
augstākās valsts amatpersonas 1. maijā piedalījās piemiņas brīdī 
par godu Satversmes sapulces dibināšanas 90. gadadienai pie 
Satversmes sapulces priekšsēža Jāņa Čakstes pieminekļa. Zatlers  
uzrunā uzsvēra, ka Latvijas Republikas pirmajam prezidentam 
Jānim Čakstem (1859-1927) bijusi skaidra vīzija, uz kādiem pama-
tiem  jāceļ Latvijas valsts. ‘’Arī šodien tas ir aktuāli - kā vienot 
dažādos viedokļus Latvijas labā,’’ teica Valsts prezidents.

Valdis Zatlers vēstulē Krievijas Federācijas prezidentam Dmitri-
jam Medvedevam izsaka visdziļāko līdzjutību Krievijas tautai un 
bojā gājušo radiniekiem saistībā ar Kemerovas apgabala akmeņ -
ogļu raktuvēs notikušajiem sprādzieniem, kuŗos dzīvību zaudēja 
vairāki desmiti cilvēku un daudzi guva ievainojumus. Valsts pre-
zidents novēl drīzu izveseļošanos sprādzienos cietušajiem. 

Briselē Rīga apstiprināta par 2014. gada Eiropas Kultūras 
galvaspilsētu. Eiropas Padomes sanāksmē Briselē kultūras minis trs 
Ints Dālderis savā runā uzsvēra, ka Rīga ir apņēmības pilna nest šo 
titulu, jo plaši izprotot kultūru. Kultūra tiek uzsvērta par cilvēka 
garīgo vertikāli jebkuŗā radošā dzīves izpausmē. Tā ir draudzība 
starp paaudzēm, tradicijām un digitālo pasauli, tā ir iepriekš uzceltu 
barjēru pārvarēšana. Ints Dālderis apsveica arī Zviedrijas pilsētu 
Ūmeo, kas, tāpat kā Rīga, kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu.  

Visi pieci Saeimas prezidija locekļi iesnieguši likumprojektu, 
kas paredz iespēju sarīkot valsts samaksātas bēres ar militāru godu 
Latvijas Republikas Augstākās padomes (LR AP) deputātiem, kuŗi 
balsoja par neatkarību. Iesniegtie grozījumi paredz papildināt li -
kumu “Par LR AP deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” ar pantu, 
kas nosaka – bijušajiem AP deputātiem ir tiesības pēc nāves tikt 
apglabātiem ar militāru godu uz valsts rēķina. Kārtība, kā tas no -
tiek, būs jānosaka Ministru kabinetam. Priekšlikums attiecas uz 
tiem bijušajiem AP deputātiem, kuŗi balsoja “par” 1990. gada 4. 
maija deklarāciju “Par LR neatkarības atjaunošanu” vai 1991. gada 
21. augusta konstitūcionālo likumu “Par LR valstisko statusu”, kā arī 
uz AP deputātu Aivaru Berķi, kuŗa deputāta mandāts apstiprināts 
1991. gada 22. augustā. 

Rīgas apgabaltiesa daļēji apmierinājusi Valsts kontrolieres 
Ingūnas Sudrabas prasību pret Aināru Šleseru, uzliekot viņam par 
pienākumu atsaukt 2007. gada 10. oktobŗa Latvijas Televīzijas rai-
dījumā Panorāma teiktos vārdus un atvainoties Sudrabai par viņas 
goda un cieņas aizskārumu, kā arī samaksāt par labu valsts kon- 
t rolierei 5000 latu lielu morālā kaitējuma kompensāciju. Partijas 
LPP/LC priekšsēdis, Rīgas pilsētas galvas vietnieks Ainārs Šlesers 
neplānojot atvainoties Sudrabai un sola Rīgas apgabaltiesas lēmumu 
pārsūdzēt.  

Aizkraukles iedzīvotājs  Māris Velde Daugavā lejpus Pļaviņu 
HES izvilcis Latvijas rekordzivi - milzu samu – 84,7 kg smagu un 
2,42 m gaŗu. Cīņa ar milzu zivi ilgusi pusstundu.  No sama maltīti 
restorāna Vincents viesiem pagatavoja populārais šefpavārs Mārtiņš 
Rītiņš, sakot savu slaveno teicienu: „Nu kas var būt labāks par šo!” 
Samu pasniedza viesiem ar jūras sāli, kaltētu citronu un garšaugu 
mērci. Iepriekšējā Latvijas rekordzivs bija 76,1 kg smags sams.

Maskavas brauciena rezultāti
Atsaucoties uz Krievijas prezi-

denta Dmitrija Medvedeva ielū gu-
mu, Latvijas Valsts prezidents Val-
dis Zatlers 9. maijā piedalījās Otrā 
pasaules kaŗa beigu svinībās Mas-
kavā, lai godinātu Lielā Tēvijas ka -
ŗa laikā kritušos un pieminētu na -
cisma sagrāves 65. gadadienu.

Svētku sarīkojuma laikā Valsts 
prezidentam bija neformāla saru -
na ar savu Krievijas kollēgu. Abi 
valstu vadītāji bija vienisprātis, ka 
sadarbībai starp abām kaimiņ-
valstīm jābūt aktīvākai, un uzsvē - 
ra Valža Zatlera Maskavas vizītes 
nozīmīgumu.

Zatlers kopā ar citu valstu vadī-
tājiem vēroja svētku parādi Sar ka-
najā laukumā, nolika ziedus pie 
Nezināmā kareivja kapa Alek- 
s andra dārzā un piedalījās svētku 
pieņemšanā Lielajā Kremļa pilī. 
Vēlāk viņš devās uz Lubjankas lau-
kumu, lai ar ziediem un klusuma 
brīdi godinātu padomju režīma 
represēto piemiņu pie Gulaga upu-
ŗiem izveidotā pieminekļa. Lai go -
dinātu pirms 40 dienām, 29. mar -
tā, terrorisma aktā bojā gājušos 
maskaviešus, Valsts prezidents no -
lika ziedus piemiņas vietā pie Lub-
jankas metro stacijas. 

Maskavā Valdis Zatlers tikās ar 
vai rāku valstu augstākajām amat-
personām, Latvijas vēstniecības 
dar  biniekiem, latviešu kopienas 
pārstāvjiem un uzņēmējiem.

Otrā pasaules kaŗa 
upuŗu piemiņas dienā

1945. gada 8. maijā Vācija pa -
rakstīja kapitulācijas līgumu, tā  - 
pēc šajā dienā starptautiski tiek 
godāta Nacisma sagrāves un Otrā 
pasaules kaŗa upuŗu piemiņas 
diena.

Šogad ir 65. gadadiena, kopš bei-

dzies Otrais pasaules kaŗš - lielā -
kais bruņotais konflikts cilvēces 
vēsturē, kas prasīja aptuveni 70 
miljonus civīliedzīvotāju un mi -
litār personu dzīvību. Par kaŗa 
sākumu parasti uzskata nacistis - 
kās Vācijas iebrukumu Polijā 1939. 
gada 1. septembrī, par kaŗa bei -
gām - 1945. gada 8. maiju, kad 
kapitulēja Vācija.

Nacisma sagrāves un Otrā pa -
saules kaŗa upuŗu piemiņas dienā 
8. maijā vainagu nolikšanas cere-
monijā Brāļu kapos piedalījās    
vals ts augstākās amatpersonas - 
Vals  ts prezidents Valdis Zatlers, 
Sa   eimas priekšsēža biedre Solvita 
Āboltiņa (JL), kā arī aizsardzības 
ministrs Imants Lieģis (PS), Na  cio-
nālo bruņoto spēku (NBS) ko  man-
dieris ģenerālmajors Juris Mak la-
kovs, NBS rēgulāro spēku vienību 
komandieŗi un kaŗavīri, Zemes-
sardzes bataljonu ko  man dieŗi.

Ziedus Brāļu kapos nolika arī  
Rīgas domes priekšsēdis Nils Uša-
kovs (SC) kopā ar fonda “Lāčplē-
sis” un 130. Latviešu strēlnieku 
korpusa dalībniekiem un citiem 
Otrā pasaules kaŗa veterāniem.

Pēc vainagu un ziedu nolikša -
nas ceremonijas Valsts prezidents 
iepazinās arī ar Brāļu kapu re -
konstrukcijas darbu norisi.

Aivis Ronis apstiprināts 
ārlietu ministra amatā

Saeima ar lielu balsu vairākumu 
ārlietu ministra amatā apstipri - 
nāja  bijušo diplomātu Aivi Roni. 
Par Roni nobalsoja 90 deputāti, at -
turējās viens, pret nebija neviens. 
Līdz ar bezpartejiskā Roņa kļū  -
šanu par ministru Valža Dom-
brovska (JL) vadītajā valdībā, ko 
martā atstāja Tautas partija, šobrīd  
vakanti palikuši veselības minis - 
tra un tieslietu ministra krēsls, kā 
arī reģionālās attīstības un pašval-
dības ministra amats, par kuŗa 
saglabāšanu vai likvidēšanu vēl    
nav pieņemts galīgais lēmums.
Ārlietu ministra vizīte Igaunijā
Jaunais Latvijas ārlietu ministrs 

Aivis Ronis pirmajā ārvalstu vizītē  
devās uz Igauniju. Tiekoties ar Ig  au- 
nijas prezidentu Tomasu Hend riku 
Ilvesu, premjērministru An  drusu 
Ansipu un ārlietu ministru Urmasu 
Paetu, Ronis uzsvēra abu valstu 
labo sadarbību.

Vizītes laikā Igaunijas un Latvi -
jas amatpersonas pārrunāja div pu-
sējās attiecības, reģionālās sadar-
bības jautājumus, kā arī starp tau-
tiskās aktuālitātes. Ronis uzsvēra, 
ka Igaunija un Latvija ir sabiedro-
tās šī vārda vistiešākajā un plašā -
kajā nozīmē gan kā kaimiņvalstis, 
gan Eiropas Savienības, NATO    
un citu starptautisko organizāciju 
ietvaros. Ronis pateicās Igaunijas 
amat   personām, diplomātiem un 
militārajiem ekspertiem par at -
balstu viņa darbībai NATO Stra-
tēģiskās koncepcijas ekspertu dar-
ba grupā un informēja par eks - 
per tu grupas paveikto, kā arī par 
turpmāko laika sadalījumu Stra-
tēģiskās koncepcijas izstrādē. 

Aivja Roņa sarunā ar Igaunijas 
prezidentu tika novērtētas tradi cio-
nāli labās Latvijas un Igaunijas 
attiecības. Ronis un Ilvess pārru-
nāja starptautiskās aktuālitātes, 
tostarp ES un NATO sadarbību,  
ES attiecības ar Krievijas Federā -
ciju un Austrumu partnerības 
valstīm, kā arī ES paplašināšanās 
perspektīvas. 

Roņa un Igaunijas premjēra An -
sipa sarunas ietvaros tika uzsvērta 

ekonomiskās sadarbības nozīme, 
tostarp investīciju piesaiste reģio -
nā. Latvijas ārlietu ministrs aici -
nāja Ansipu izmantot gaidāmo 
vizīti Latvijā 11. jūnijā uzņēmēju 
savstarpējo kontaktu paplaši nā ša-
nai. “Gan Igaunijas, gan Latvijas 
valdības rīcība šajā ekonomiskajā 
situācijā ir bijusi ļoti atbildīga un 
īstenotās reformas ir devušas ie -
guldījumu reģiona ekonomiskajā 
stabilitātē un turpmākā izaugsmē,” 
tikšanās ietvaros atzina Ronis. 

Savukārt Igaunijas premjēr mi-
nistrs atzinīgi novērtēja Latvijas 
veikumu ekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšanā, paužot stingru at -
balstu Latvijas valdības rīcībai un 
norādot, ka Latvija var būt pa  -
raugs vairākām valstīm Eiropā. 
Ronis un Ansips bija vienisprātis 
arī par īpašo nozīmi, kāda  re - 
ģionā ir sadarbībai enerģētikā.

Igaunijas un Latvijas ārlietu mi -
nistru tikšanās laikā Ronis un Pa  -
ets pārrunāja Latvijas un Igaunijas 
divpusējās sadarbības ziņojuma 
tapšanas gaitu. Ziņojumu pare-
dzēts prezentēt Igaunijas prem-
jērministra Latvijas vizītes ietva -
ros. Ārlietu ministri vienojās tur-
pināt iepriekšējā Latvijas ārlietu 
ministra Māŗa Riekstiņa (TP) laikā 
veiksmīgi uzsākto sadarbību vīzu 

pārstāvības jomā un kopēju vēst-
niecību izveidē, kā arī iedibināto 
Latvijas un Igaunijas Tulkotāju  
balvas iniciātīvu. 

Pārmaiņas Prokurātūrā
11. maijā  ģenerālprokurora 

pie  nākumus uz laiku sāka veikt 
Ģ e nerālprokurātūras Krimināl -
tie siskā departamenta virspro-
kurors Arvīds Kalniņš. 10. maijā  
pēdējo darba dienu prokurātūrā 
aizva dīja tās ilggadējais vadītājs 
Jānis Maizītis, ko Saeima neap-
stipri nāja uz trešo termiņu šajā 
amatā.

Augstākās tiesas (AT) priekš -
sēdis Ivars Bičkovičs izdeva rī -
kojumu -  ģenerālprokurora pienā-
kumus uz laiku veikt Arvīdam 
Kalniņam. Atbilstoši Prokurātū - 
ras likumam ģenerālprokurora    
pilnvaru izbeigšanās gadījumos  
AT priekšsēdis nosaka, kuŗš no 
Ģenerālprokurātūras departa-
mentu virsprokuroriem līdz       
jauna ģenerālprokurora iecelša -   
nai veic ģenerālprokurora pie nā-
kumus. Par Arvīda Kalniņa ap -
stiprināšanu amatā vēl jābalso 
Saeimā. Kalniņa pilnvaru laiks     
būs no 11. maija līdz jauna ģene-
rālprokurora iecelšanai.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Valsts augstākās amatpersonas, Nacionālo bruņoto spēku vienību 
komandieŗi un kaŗavīri, Zemessardzes bataljonu komandieŗi 
piedalās vainagu nolikšanas ceremonijā Rīgas Brāļu kapos 
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kaŗa upuŗu piemiņas dienā
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Atskatoties jāse ci-

na, ka jampadracis 
ap Lielās Uzvaras 
65. gadskārtu bija 
Kremļa untums, kas 
tam polītiski īpaši 
neatmaksājās, kaut 
gan izmaksas bija 

ast  ro  nomiskas.
Sešdesmit pieci gadi nav apaļš 

skaitlis. Putina un Medvedeva 
tan    dems izšķīrās pasteigties ar     
šo jubileju, kamēr vēl kaut vārgi, 
bet dzīvi ir Lielā Tēvijas kaŗa 
veterāni, bet viss šo svētku “aprī-
kojums” bija gana bezpalīdzīgs,   
jo lielkrievu šovinisms, sapārots   
ar lepnumu par sarkanā karoga 
uzvilkšanu virs Reichstāga dru-
pām, nevar kļūt par mūsdienu 
Krievijas ideoloģisko mugurkau-
lu: pārāk daudz strīdu izraisa jau-
tājums par Staļina lomu, ka arī  
par tālaika sabiedrotajiem cīņā 
pret Lielvāciju, kuŗi tagad ir  
NATO un ES kodols. 

Zīmīgi, ka ārpus Krievijas ro -
bežām šī gadskārta tika pa īstam 
svinēta tikai Ukrainā, kur jaunais 
prezidents Janukovičs pagriezis 

65. gadskārta bija Kremļa untums
stūri uz Maskavas pusi, Baltkrie-
vijā un akurāt Latvijā, kur ap slik -
ti nodrāzto zīmuli Pārdaugavā - 
šoreiz ar Rīgas lielvecākā Ušakova 
svētību - sanāca pārsvarā gados 
jau  nāki krievvalodīgie, lai faktis -
ki uzsvērtu savas “lingvistiskās 
kopienas” (?) atšķirtību, savrupību, 
pretstatījumu Latvijas pamattau-
tas etniskajai un valstiskajai pašap-
ziņai, kā arī vēstures izpratnei.

Raivja Dzintara partija Visu Lat-
vijai! (VL) manuprāt pārmērīgi 
ap  jūsmo autoritāro 1934. gada   
15. maija režīmu, bet šoreiz, Pār-
daugavas ļembasta gaidās, VL nā -
ca klajā ar lielisku, var pat teikt, 
viedu priekšlikumu: 8. maijā, kad 
civīlizētajā pasaulē tiek pieminēta 
Otrā pasaules kaŗa nobeiguma 
(Eiropā) un nacisma sagrāves kār-
tējā gadskārta, Latvijā godināt 
dažādās armijās kritušos lat vie-
šu kaŗavīrus. VL atzīst, ka šai 
kaŗā zem svešiem karogiem bija 
spiesti kaŗot brālis pret brāli, - un 
šāda interpretācija, manuprāt, ļauj 
uz mūžības sliekšņa sarokoties 
sirmajiem vīriem, kas kaŗoja gan 
abu leģiona divīziju, gan 130. strēl-

nieku korpusa rindās. 
Neveiksmi cieta abu kriev va-

lodīgo frakciju - SC un PCTVL 
mēģinājums likt Saeimai grozīt 
likumu tai ziņā, ka 8. maijs kā bi -
jis, tā paliek nacisma sagrāves 
gadskārta un Otrā pasaules kaŗa 
upuŗu piemiņas diena, bet 9. mai-
jā pieminēt gan t.s. Eiropas die -
nu, gan “antihitleriskās koalicijas 
uzvaru”. Šis lētais triks izgāzās.   
Un tas ir labi, jo 1941.-1945. gada 
rietumvalstu un PSRS koalicija 
bija provizorisks veidojums ar vie-
nu vienīgu kopsaucēju - pieveikt 
nacistisko Lielvāciju, kas pirms 
tam gandrīz divus gadus bija sa -
ņēmusi Padomju Savienības drau-
dzīgu atbalstu. Un, kad 1945. ga -
da 3. maijā Lielvācijas bruņoju -  
ma ministrs Špērs Flensburgas 
radio raidījumā nolasīja Trešā 
reicha nekrologu, Grieķijā plosī -
jās pilsoņkaŗš: rietumvalstu pie-
kritēji cīnījās pret Maskavas pie-
lūdzējiem.

Dežūrējot LTA (TASS filiāles) 
pēdējo ziņu biļetena redakcijā,     
es naktī no 1945. gada 8. uz 9. 
maiju saņēmu oficiālo Kremļa 

paziņojumu par Lielvācijas kapi-
tulāciju. Ausa 9. maija rīts, un Es -
planādē, skanot akordeonam,  
dejā griezās padomju zaldāti ar 
zaldātēm. Rīgā palikušajiem lat-
viešiem nekādas īpašas svētku no -
skaņas nebija. Bija atvieglojuma 
sajūta - beidzies kaŗš, vairs ne -
sprāgs bumbas. Un māca bažas 
par nākotni: kas nu būs?

Atgriezīsimies pie jautājuma  
par antihitlerisko koaliciju: visu 
šāgada aprīli nerimās Krievijas 
lielvalstisko šovinistu žultainie 
protesti pret ASV, Lielbritanijas  
un Francijas kaŗavīru grupu pie-
dalīšanos Maskavas 9. maija pa  rā-
dē. Var jau saprast šo protestē tāju 
loģiku: viņuprāt iznāk, ka Sarka -
nā laukuma bruģi dimdina agre-
sīvā, pretkrieviskā NATO bloka 
brašuļi, juzdamies kā īstie uzva-
rētāji. Taču mēģinu saprast arī 
Putina un Medvedeva loģiku: ie -
lūdzot kādreizējo sabiedroto ar -
miju pārstāvjus, apliecināt ārpa-
saulei, ka no Krievijas nav jābai-
dās, ka atbilde uz dzejnieka Jev-
tušenko retorisko jautājumu - 
“hotjat ļi russkije voini” (vai krie - 
vi grib kaŗu) ir noraidoša. 

Šis Kremļa kompliments rie-
tum valstīm pamudinājis staļinis-
tus spļaudīties un atgādināt, ka 

sa  sodītie Rietumi ar Jeļcina pa -
līdzību sekmīgi īstenojuši Hitlera 
plānu Barbarossa: Padomju Sa -
vienība sabrukusi, tās atlūzas iet 
savu ceļu, rūpniecības “giganti” 
notrallināti, valsts robežas ir ap -
mēram tādas kā 17. gadsimta vi -
dū, un kādreiz tik varenā armija 
tagad ir putnu biedēklis...

Der piebilst, ka Moldova gri -
bēja atteikties no savu kaŗavīru 
piedalīšanās Maskavas 9. maija 
parādē, jo tās brāļu zeme - Ru mā-
nija netika ielūgta. Iemesls: līdz 
1944. gada vasarai rumāņu armija 
kaŗoja Hitlera pusē un tikai kaŗa 
beigu posmā “apmeta kažoku”, 
cerot atdabūt Transilvāniju, ko 
Hitlers bija uzdāvinājis Ungārijai. 

Moldova, kur tagad vara pie - 
der antikomūnistisko partiju blo-
kam, prasa no Krievijas kompen-
sāciju par okupāciju, tostarp 
gandrīz 16 miljardus dolaru par 
174 000 cilvēku bada nāvi 1946.-
1947. gadā un vairāk nekā 6 mil-
jardus dolaru par 72 000 iedzīvo-
tāju deportāciju. 

Īpašu izredžu iegūt šos miljar-
dus Moldovai nav, bet svētku 
noskaņai Maskavā šāda uzdrīks-
tēšanās par labu nenāca...

Franks Gordons

Divu dienu noti-
kumi, ko rīkoja „pre-
tējos ierakumos” 
dzī  vojoši un do  mā-
joši Latvijas iedzī vo-
tāji, ir pagājuši. Vieni 
8. maijā pieminēja 

65 gadus, kopš beidzies Otrais 
pasaules kaŗš, un svinēja Eiropas 
dienu, otri 9. maijā svinēja 65 ga -
dadienu kopš Lielā Tēvijas kaŗa 
beigām. Vieniem kaŗš sākās 1939. 
gada septembrī, kad nacistiskā 
Vācija un Padomju Savienība ie -
bruka Polijā. Otriem kaŗš sākās 
1941. gada jūnijā, kad Vācija 
iebruka Baltijā, kas tolaik jau bija 
Padomju Savienības sastāvā. Tur-
klāt Padomju Savienība Baltijas 
vals  tis okupēja 1940. gadā, pēc 
tam 1941. gadā to izdarīja Vācija, 
bet 1944. gadā - atkal Padomju 
Savienība.

Ar šo faktu uzskaitījumu pie-
tiek, lai saprastu, ka latviešiem tā 
dēvētie Uzvaras svētki nav pie 
sirds, jo atgādina Latvijas okupā-
ciju pēc tam, kad Padomju Sa  vie-
nība mūsu zemi atbrīvoja no na -
cistu kaŗaspēka. Savukārt krievi 
apvainojas un nesaprot, kāpēc lat-
vieši nesaka viņiem paldies par 
atbrīvošanu, un bieži vien latvie-
šus sauc par fašistiem.

Par atbrīvošanu esmu no saviem 
ve  cākiem dzirdējusi pietiekami 
daudzus baisus stāstus, jo esmu 
no Kurzemes un mani vecāki agrā 
jaunībā, gandrīz vēl pusaudžu ga -
dos, pieredzēja „Kurzemes katlu” 
(Kurzemes cietoksni) ar visām at -
brīvošanas sekām, kas nāca pār 
civīliedzīvotāju galvu. Laupīšana, 
izvarošana, slepkavības. Klaja ne -
kaunība un totāla rusifikācija – 
tādas ir to kurzemnieku atmiņas, 
kuŗi pārdzīvoja un izdzīvoja kaŗa 
beigas. Protams, stāstītā šausmas 
labi palikušas manā atmiņā, un 
visus šos gadus esmu raudzījusies 

Divas pasaules
uz Uzvaras dienas svinēšanu ar 
rūgtumu, kas neizzūd.

Un tomēr esmu centusies sa-
prast tos vecos cilvēkus, kuŗi pie-
liek visus savus ordeņus un dodas 
svinēt uzvaras svētkus. Galu galā 
ne jau viņi sāka kaŗu – viņi izgāja 
cauri ellei un pat nenojauta, ka  
par to vainojams ne tikai Hitlers, 
bet arī daudzu tolaik dievinātais 
Staļins. Patiesību viņi nespēj pie-
ņemt joprojām, kaŗš un uzvara ir 
gandrīz vienīgā un īstā viņu dzī-
ves vērtība vēl šodien, 65 gadus 
pēc kaŗa beigām.

Tas viss ir labi zināms, un var -
būt par to varētu nerakstīt, ja vien 
šogad pieredzētais neliktu uz 
notiekošo paraudzīties mazliet 
citādi.

Ar katru gadu mazāk kļūst to 
cilvēku, kuŗi izgājuši kaŗu un 
piedzīvojuši uzvaru, toties aizvien 
vairāk ģimeņu ar bērniem un 
jaunieši 9. maijā dodas pie Uzva-
ras pieminekļa. Policija lēš, ka šo -
gad dienas laikā pie Uzvaras pie-
minekļa bijuši aptuveni 100 tūks-
toši cilvēku. Svinētāji parasti ir 
diezgan agresīvi, dzeŗ vodku, dzied 
kaŗa laika dziesmas un Latvijai   
un latviešiem veltī daudzus nejau-
kus izteicienus. Agrākajos gados 
ik pa laikam varēja redzēt arī bi -
jušās PSRS karogus un citu pa -
domju laiku simboliku. Šogad,    
lai gan tik kupli apmeklēta, 
svinēšana noritēja visai mierīgi, 
vienīgi tika nesti Krievijas karogi, 
bet klajas vēršanās pret Latviju 
nebija, kaut arī vodka tika lietota 
kā vienmēr. To varētu skaidrot    
no psīcholoģijas viedokļa, jo šo -
gad saieta dalībnieki acīmredzot 
jutās kā savās mājās, kā pilntiesīgi 
savējie, - pirmo reizi kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas Uzvaras 
svētkos, turklāt ar runu krievu 
valodā, piedalījās Rīgas pilsētas 
galva. Kaut gan svētkus rīkoja vie-

na no atbrīvotāju sabiedriskām 
organizācijām, Rīgas dome bija 
uzņēmusies tādu kā kurātora lo -
mu, un Rīgas lielvecākais Nils 
Uša    kovs, kas nekad nav slēpis  
savu prokremlisko un promas ka-
visko nostāju, jau vairākus mē  ne-
šus pirms 9. maija deklarēja, ka 
šajos Uzvaras svētkos piedalīsies.

Un tomēr – manuprāt šajā svi-
nēšanā labi varēja redzēt, cik liela 
ir Maskavas reālā ietekme uz Lat-
vijā notiekošo. Krievijas preziden-
ta Medvedeva vārdi pirms Uzva-
ras svētkiem par totālitārismu     
un cilvēktiesību neievērošanu Pa -
domju Savienībā, tāpat kā NATO 
kaŗavīru piedalīšanās parādē Sar-
kanajā laukumā liecina, ka Krie-
vija ārēji uzņēmusi maigāku po -
lītiku. Tiesa gan, nevajadzētu sirgt 
ar naīvumu un domāt, ka Krie -
vija pēkšņi ir apguvusi civīlizētu 
domāšanu un spēj paraudzīties  
uz savu vēsturi citām acīm. Do -
māju, ka Krievija tikai ir spiesta 
kādu laiciņu izturēties pieklājīgi, 
lai tiktu pie ārvalstu investīcijām, 
kas tai izmisīgi ir vajadzīgas.

Interesanti, cik precīzi un zibe-
nīgi Krievijas izturēšanās scēnā -
rijs tika īstenots Latvijā. Pūlis, kas 
iepriekšējos gados bija agresīvs  
un klaji nostalģiski noskaņots    
pēc Staļina laikiem, šogad tika 
vilināts jau 8. maijā, jo notikumi 
pie Uzvaras pieminekļa sākās die-
nu agrāk ar koncertiem. Radās 
tāda kā illūzija par solidārizēša -
nos ar Eiropu, lai gan agrākajos 
gados eiropiešu pieminētais 8. 
maijs allaž izpelnījās diezgan pa -
matīgu krievu valodā runātāju 
kritiku. Patiesības labad jāteic, ka 
8. maijā Uzvaras piemineklis ne -
bija īpaši plaši apmeklēts, tomēr 
viss notika kā pie labi audzinā -
tiem cilvēkiem. Un Krievijā izdo-
mātais „tolerances” scēnārijs ātri 
un veikli tika īstenots Rīgā.

Var nosodoši raustīt plecus un 
sacīt, ka šie cilvēki, uzvaras svi-
nētāji, nav izglītoti un ka viņiem 

viegli „izskalot” smadzenes, tomēr 
būtu vismaz nesaprātīgi ignorēt 
patiesību, ka viņi visus šos 20 ne -
atkarības gadus ir dzīvojuši citā 
pasaulē ar pavisam citu infor mā-
ciju. Piemēram var minēt kādu 
gaužām vienkāršu stāstu, ko pa -
stāstīja Rīgas domes deputāte no 
Pilsoniskās savienības Antra 
Sakne.

Rīgas pašvaldībai pieder sabied-
riskā transporta uzņēmums „Rī -
gas satiksme”, un marta sākumā 
vienā no pilsētas autobusiem noti-
ka nelaimes gadījums. Autobusā 
brauca vecāki ar trīs gadus ve -
ciem dvīņu puisēniem. Katrā 
autobusā ir ugunsdzēšamais apa-
rāts, un, autobusam bremzējot, 
bērniem no tā tieši sejā iešļācās 
putas. Tobrīd bija tikai liels izbīlis, 
bet vēlāk, vakarā, mazajiem mājās 
kļuva pavisam slikti – viens zēns 
neko vairs neredzēja, otrs sāka 
smakt. Ātrā medicīniskā palīdzība 
bērnus aizveda uz slimnīcu, kur 
viņus nācās ievietot reanimācijā, 
un viens puisēns vairākas dienas 
balansēja uz dzīvības un nāves 
robežas. Par notikušo bija arī ziņas 
presē, bet „Rīgas satiksme” nelikās 
ne zinis, tikai paziņoja, ka uguns-
dzēsības aparātam kāds esot no -
rāvis aizsargvāciņu, tāpēc notikusi 
nelaime, bet uzņēmums tur nu 
neesot vainojams. Bērnu stāvoklis 
bija smags, un slimnīcas ārstus 
pārsteidza, ka neviens no uzņē-
muma pat neinteresējas, kas ar 
bēr niem notiek. Antra Sakne sa -
zinājās ar vecākiem un piedāvāja 
savu deputāta palīdzību – ģime -
nē abi vecāki ir bezdarbnieki, tā     
ir nabadzīga, bet deputāte varēja 
sagādāt advokāta konsultāciju bez 
maksas. Bērniem laimīgā kārtā 
kļuva labāk, puisēnam, kuŗš bija 
zaudējis spēju redzēt, to izdevās 
atjaunot. Tomēr notikušā sekas ir 
skarbas, jo psīcholoģiskā trauma 
ir tik nopietna, ka bērni baidās 
iziet no mājām un naktī mostas 
kliedzot. Ir vajadzīga psīchologa 

palīdzība, kas maksā krietnu nau-
du. Deputāte ieteica kopā ar advo-
kātu uzrakstīt iesniegumu trans-
porta uzņēmumam, prasot kom-
pensāciju naudā, un tas arī tika 
izdarīts. 

Pārsteidzošā kārtā tēvs sāku - 
mā nekādi nespēja saprast, kāpēc 
deputāte viņam piedāvā palīdzī-
bu, un apgalvoja, ka tas tā vispār 
nevarot būt, tas neesot iespējams, 
aiz visā tā noteikti slēpjoties kaut 
kas dīvains, latviešu tautības depu-
tāte nekad un nekādā situācijā 
taču nevarot palīdzēt un nepalī-
dzēšot krievu tautības ģimenei! 
Nekad! Deputāte bija tikpat pār-
steigta: vai tad bērnus kāds šķiro 
pēc tautības? Vai latviešu bēr -  
nam ir tiesības uz veselību un 
dzīvību, bet krievu bērnam tādu 
nav? Tēvs apraudājās - viņš neko 
tādu neesot spējis iedomāties – 
latviešu deputāte no patriotiski 
noskaņotas partijas, turklāt izglī-
tota, acīmredzot ar stāvokli sa -
biedrībā, jo ir taču universitātes 
docente, labprātīgi pieteicas pa -
līdzēt krievu bērnam, turklāt no 
nabadzīgas ģimenes!

Minētā ģimene gan nav no 
pirmskaŗa paaudzes, kam komū-
nisms un Staļins ir Dieva vietā, 
viņi tikai ir dzīvojuši citā pasaulē, 
kaut arī Latvijā. Viņu kaimiņi,     
arī krievi, joprojām netic, ka lat-
vietis var palīdzēt krievam, jo 
viņiem taču visu mūžu ir stāstīts, 
ka mēs esam ienaidnieki, kas ie -
nīst visus, kuŗi nav latvieši, bet       
it īpaši krievus.

Kādēļ to stāstu? Naidu var uz -
varēt tikai ar labām domām un 
darbiem. Nevajag aizmirst savus 
likumus un vērtības un mūsu 
Austrumu kaimiņa patiesos no -
lūkus, bet tikpat svarīgi ir sagla -
bāt cilvēcību, jo cilvēkus nevar 
padarīt par spēļu mašīnām polī-
tikas spēlītēs. Un ar mums jau 
labu laiku mēģina spēlēt sarežģī-
tas, viltīgas spēles.

Sallija Benfelde
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Puiši sniegbaltos kreklos un 
mel  nās, rūpīgi izgludinātās biksēs 
cits aiz cita kāpj augšup uz aktu 
zāli ceturtajā stāvā. Viņiem pretī 
pa kāpnēm lejup nāk meitenes 
raibos tautiskos brunčos un bal-
tās blūzēs. Meitenes priecīgi sa -
trauktas  klusi čalo – viņas jau 
no   dziedājušas. Puišu sejas svi -
nīgi nopietnas; viņiem pārbau-
dījums vēl ir priekšā.

Šādu skatu nesen vēroju Rīgas 
skolēnu pilī, taču līdzīga rosība 
šobrīd valda visos Latvijas no  va-
dos un pilsētās – piecus gadus il -
gais pirmssvētku maratons strau-
ji tuvojas finišam. Gandrīz 18 
tūks toši skolu jauniešu sa  cenšas 
par labāko koŗu dzie dā jumu; 
12 500 labākie no viņiem pieda-
līsies svētkos Rīgā. 

Līdz Latvijas bērnu un jaunie-
šu visvairāk gaidītajam notiku-
mam atlikuši nepilni trīs mē  ne ši.

Šie svētki būs īpaši – pirmie 
Sko    lu jaunatnes dziesmu un de -
ju svētki notika pirms 50 gadiem, 
turklāt sakarā ar svētku gada-
dienu, kā arī  novērtējot to lomu 
dziesmu un deju svētku tradi -
cijas uzturēšanā, UNESCO  Lat-
vijas Sko  lu jaunatnes dziesmu   
un deju svētkus iekļāvusi pasau-

les svinamo dienu 2010. un 2011.  
gada kalendārā.

Savukārt plašsaziņas līdzekļi 
2010. gada 27. aprīlī ziņo, ka   
eko   nomiskās situācijas dēļ atcelts 
X Latvijas Skolu jaunatnes dzies -
mu un deju svētku atklāšanas 
sarīkojums 11. novembŗa krast-
malā. To paredz valdības atbal- 
s tītās pārmaiņas svētku plānā. 
Lēmums tika pieņemts bez de -
batēm. 

Tik vien tās bēdas! Ar atklāša-
nas sarīkojumu vai bez tā, svētki 
notiks! Tos organizē Izglītības un 
zinātnes ministrijas Valsts izglī-
tības satura centrs (VISC) sadar-
bībā ar Ministru kabineta apstip-
rināto Rīcības komiteju, taču sva-
rīgi ir nevis iestāžu vai amatu 
no         saukumi un rīkojumu numu -
ri, bet gan konkrēti cilvēki, kuŗu 
dar bu vainago daudzu tūkstošu 
ļaužu prieks.

Man zvana X Latvijas Skolu 
jau natnes dziesmu un deju svēt-
ku izpilddirektore, VISC vadītāja 
viet  niece Agra Bērziņa. Mūsu 
no      runātā tikšanās jāpārceļ uz 
mazliet vēlāku laiku, kad Rīgas 
domē būs beigusies spriešana par 
transporta un satiksmes jautā  - 
ju    miem svētku laikā. Zināms, 

 Tas rūca, dūca, dancoja un apkārt griezās...
X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa  sarunājas ar Nīnu Leimani

Svītru kodi mums katram savi. 
Jauna cilvēka tapšana par lielu 
cilvēku notiek spēlējoties. Sena 
latviešu spēlīte – koka vilciņš – ir 
pasaules modelis laicīgā horizon-
ta un garīgās vertikāles saskarē. 
Tas ir dzīvs, ja bērna roka to 
iegriež. Kustībā ir būtība. 

Svētku logo autore Antra Auziņa

Ag ras atbildības lokā ir ne vien 
pilnvērtīgs radošais process vai rā-
ku gadu gaŗumā, bet arī, pie mē-
ram, drošības struktūru un ne -
atliekamās medicīniskās palī dzī-
bas dienestu darbība, dalībn ie - 
ku ēdināšanas, naktsmiera un 
at  pūtas nodrošināšana svētku 
lai  kā, sadarbība ar pašvaldī-
bām... Atbildība ir liela  – plānots, 
ka svētkos piedalīsies ap 15 000 
mūzikas ansambļu dalībnieku, 
ap 18 000 deju kopu dalībnieku, 
ap 2000 folkloras kopu, skolu  
teātŗu un vizuālās mākslas pul-
ciņu dalībnieku, tostarp bērni     
un jaunieši ar īpašām vajadzī-
bām un profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņi.

Šie ir jau trešie skolēnu dziesmu 
un deju svētki, par kuŗu sagata-
vošanas procesu atbildīga ir  entu-
ziastu grupa Agras Bērziņas va -
dībā.

Agra ienāk pa durvīm burvīgi 
smaidīga (sarunas gaitā šķiet, ka 
citāda viņa nemaz nemēdz būt), 
noprotams, ka saruna bijusi 
veiksmīga: 

 Rīgā svētku dalībnieki no 6. 
līdz 11. jūlijam izmantos sa  bied-
risko transportu bez maksas,  
mēs daļēji kompensēsim Rīgas 
satiksmes izdevumus. No valsts 
budžeta šīm izmaksām naudiņa 
nav paredzēta, to iegūsim no 
labvēļiem, ziedotājiem un no 
pārdotajām biļetēm.

Tad jau jūs esat tāda kā virsra-
gana! 

Jā, esmu galvenā...  lauma 
orga  nizētāja! Un šoreiz jācen - 
šas pierādīt, ka krāšņus svētkus 
iespējams sarīkot arī ar mini-
māliem izdevumiem. 

Cik tad tiem atvēlēts no valsts 
budžeta?

Pusotrs miljons latu. Pieau-
gušo - Vispārējiem Dziesmu un 
deju svētkiem 2008. gadā valsts 
piešķīra četrarpus miljonus. 
Taču mani kollēgas ir spara pil-
ni, lai panāktu, ka vairāk nekā 
100 000 skolēnu – visu to, kuŗi 
piedalījušies skatēs, – gaidītais 
lielais brīnums notiktu. Šīs gai-
das ir nopietnas, mēs tās ne -
drīkstam pievilt. 

Kā biežā valdību maiņa ie -
tekmējusi jūsu darbu?

Pārmaiņas likumdošanā un 
normatīvajos aktos, protams, 
nāk ar jaunām prasībām, un tās 
ir vērā ņemamas. Taču pozitīvās 
emocijas un apziņa, ka darām 
vajadzīgu darbu, paliek nemai-
nīga. Labākais piecu beidzamo 
gadu laikā bija 2005. gadā, tieši 
pirms pašiem svētkiem Saei - 
mas pieņemtais Dziesmu svētku 
likums. Inguna Rībena vairs ne -
bija kultūras ministre, taču, bū -
dama Saeimas deputāte, ļoti cī -
tīgi sekoja, lai likums, kas at -
vieglotu svētku organizēšanas 
procesu, tiktu pieņemts.   

Nākamajai kultūras minis-
trei atlika tikai pārņemt sta  -
feti un turpināt šķēršļu ma -
zināšanu!

Šķēršļi mazinājās, diemžēl līdz 
ar valsts ekonomiskajām pro - 
blē mām mazinājās arī financē-
jums. 

Mēs, skolēnu svētku organi zē-
tāji, strādājam izglītības sistēmā, 
un mūsu galva ir izglītības un 
zinātnes ministrs. Pirms pie ciem 
gadiem ministre bija profesore 
Ina Druviete, šobrīd – profesore 
Tatjana Koķe, no viņas saņe -
mam visnotaļ lielu ieinteresē -
tību un sapratni. 

Līdz svētkiem nav atlicis visai 
daudz laika...

...un darāmā kā allaž vēl ir ļoti 
daudz, lai gan īpaši esam ar to, 
ka strādājam ne tikai konkrē-
tajā gadā, bet nepārtraukti. Par 
to bija pārsteigts Lietuvas Nacio-
nālās operas diriģents, M.K. 
Čurļoņa mūzikas skolas sim-
foniskā orķestŗa diriģents Mar-
tins Staškus, kas piedalījās žūri-
jas darbā bērnu simfonisko 
orķestŗu konkursā: „Kā, vai tad 
pie jums konkursi notiek katru 

gadu? Pie mums tikai pirms 
svētkiem!”

Posmā līdz svētkiem ir sagata-
vots repertuārs, apmācīti sko-
lotāji, bērni mācījušies gan dzies-
mas, gan dejas, piedalījušies 
kon kursos, salidojumos, festi vā-
los. Esmu patiesi lepna par Lat-
vijas paidagogiem, kuŗi spēj 
motīvēt bērnus piedalīties svēt-
ku brīnuma radīšanā. Un ārkār-
tīgi lepna esmu par mūsu dar-
bīgajiem un talantīgajiem bēr-
niem un jauniešiem! Interesan -
ta situācija: bērnu skaits Latvijā 
mazinās, bet mūzicēt, dziedāt 
un dejot gribētāju skaits aizvien 
pieaug. Igauņu kollēgas brīnās:  
„Jums ir seši  orķestŗi!” Lietuvieši 
saka:  „Mums knapi četri... Un 
kā jūs panākat, ka tik daudz 
bērnu dzied korī?”

2005. gadā pēc mūsu svētkiem 
devos uz Lietuvu. Mums vien-
laikus dejoja simt kopu, bet 
Lietuvā, lai man piedod kaimiņi, 
tikai divpadsmit. Arī dziesmu 
daudzveidības un sarežģītības 
ziņā bijām nesalīdzināmi pā -
rāki. Savukārt igauņiem skolē -
nu deju svētki jau tuvojas mūsu 
līmenim.

Koŗu skates vēl turpinās. Tau-
tasdeju kopu skates tikko bei-
gušās, žūrijas komisijai atliek 
izvērtēt rezultātus katrā vecuma 
grupā, lai noteiktu, cik dalīb-
nieku kopumā piedalīsies deju 
lielkoncertā  „Deja kāpj debesīs”. 
Starp citu, šogad nozīmīga jubi-
leja ir šī koncerta mākslinie-
ciskajai vadītājai un daudzu 
iepriekšējo deju svētku virsva dī-
tājai, tautasdeju ansambļa „Zel-
ta sietiņš” dibinātājai, choreo-
grafei un vadītājai Baibai Štei -
nai. Tātad „Deja kāpj debesīs” 
būs arī viņas radošā darba kul-
minācija. 

Šie svētki īpaši būs arī ar savu 
Zaļo kodu: videi draudzīgu plā-
no visu, ko vien iespējams, – at -
kritumu šķirošanu svētku no -
rises un dalībnieku naktsmītņu 
vietās, svētku atribūtiku, iepa-
kojuma materiālus, transporta 
organizēšanu, gājiena noformē-
jumu.  

Ne visiem bērniem un jau-
niešiem būs iespēja nokļūt uz 
svētku kulminācijas norisēm, 
tāpēc iecerēts svētku laikā orga-
nizēt vairākus projektus, nodro-
šinot iespēju jo lielākam  skaitam 
skolēnu iekļauties kopīgajā vei-
kumā un justies svētkiem pie -
de rīgiem. Piemēram, profesio-
nālās izglītības iestāžu audzēk-
ņiem tiek organizēti Amatnie - 
ku svētki. Vērmanes dārza „te -
ma  tiskajās ielās” – radošajās 
stu   dijās un darbnīcās –  ap 300 
jauniešu demonstrēs savu meis-
tarību izvēlētajā profesijā.

Vai svētkiem piederīgi ju -
tīsies arī citu tautību bērni?

Visu nacionālo skolu – 
lietuviešu, igauņu, krievu, poļu, 
ukraiņu (ar nožēlu jāatzīst, ka 
mūsu svētki dažus gadus ir 
iekrituši vienlaikus ar ebrēju 
tautas sēru dienu – 4. jūliju; 
šogad tā nebūs) skolēni dzied   
un dejo ar vienādi lielu prieku 
un lepnumu par piederību Lat-
vijai. Tas ir visskaistākais, ja ša -
jos svētkos visi jūtas vienlīdz 
vērtīgi un vajadzīgi, – mēs esam 
kopā Latvijā!

Agra Bērziņa

Kopā ar tūkstošiem citu dziedātāju koncertā „Mana zeme, zemīte jaukā” Mežaparka Lielajā estrādē 
10. jūlijā cer piedalīties arī Ogres ģimnazijas jauniešu jauktā koŗa „Gājputni” koristi

Stāsta Toms Zariņš (augšējā rindā 7. no kreisās):
Mūsu koris „Gājputni” vienu skati jau veiksmīgi aizvadījis. Priekšā būtiskākā atlases kārta 8. maijā.  

Ja laimēsies, tiksim arī uz koŗu fināla skati valsts mērogā.
Gatavošanās X Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem man šķiet nozīmīgāka par  gatavošanos 2008. gadā 

notikušajiem XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Šoreiz repertuārs šķiet smalkāks, nian - 
sēm bagātāks, šoreiz uztveŗu to arī ar lielāku atbildību, varbūt tāpēc, ka esmu koŗa vecākais. 

Piedalīšanās jaunatnes svētkos ir brīnišķīgs nobeigums mūsu divpadsmit skolas gadiem, tā ir iespēja 
skaisti nodziedāt dziesmas, kas ir patiešām jauneklīgas un skanīgas. Sen jau zinām visas no galvas, 
raujam vaļā, neskatoties notīs, dziesmas jau mums riņķo asinīs, un tomēr aizvien ir ko uzlabot un 
uzlabot. Tās visas patiešām ir ļoti skaistas un patriotiskas dziesmas, bet īpaši tuvs man ir Ešenvalda 
cikls „Tiltu zvani dunēt sāk”. 
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Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 18)

Lai kuŗā pasaules malā jūs, ma  -
nu jauno dienu draugi, būtu, šo -
brīd esmu kopā ar jums un lab  - 
prāt pakavētos ilgāk. Līdz stundai, 
kad saplok ēnas, vakars nāk, bet 
viesnīcā ir sava kārtība, pēc stun -
das ceturkšņa man jāatstāj istaba, 
kur esmu pārlaidusi savu pēdējo 
Flensburgas nakti.

 Vējš, koku zarus šūpojot, ņirbi -
na mainīgas ēnas pār spirgto zāles 
zaļumu, ko pavasaris piekaisījis 
sīkiem, dzelteniem ziediem. Atmi-
ņām atvēlētais laiks tuvojas bei  -
gām, bet man vēl negribas celties 
un iet. Viņpus mūzeja ēkas ap  klu-
suši klaudzieni; cauruļu licējiem     
ir darba pārtraukums. Lejā, šķērs-
ielā, neviena gājēja; visapkārt svēt-
dienīgs klusums un miers, ko ne -
traucē ne cilvēku, ne putnu balsis. 
„Miers – tā ir laime,” kāds gudrs 
cilvēks man teica. 
 Un vēlreiz Pēteris Ērmanis: 
 Mums vērpjas, vērpjas varavīkš-

ņaina dzija,
 Mēs saldās skumjās pieminam: 

reiz bija.
Mani ceļabiedri, nodevuši divri-

teņus nomātavā, priecīgi stāsta par 
savu braucienu. Kaut gan viņ pus 
robežas koki, mājas, sastaptie cil-
vēki neatšķiŗas no tiem, kas Vācijas 
pusē, paliek lepnā apziņa, ka bijuši 
arī Dānijā. Un vai gan kādam jā -
zina, ka ciemošanās ilgusi tikai 
pāris stundu.

 Jautri brīži nopietnā iestādē
Ceļā no autobusa pieturas līdz 

Akadēmijai kļūst skaidrs, ka diez 
vai konferences laikā izdosies uz 
dažām stundām nozust, lai atkal 
aizbrauktu uz Flensburgu. No pil-
sētas līdz Zankelmarkas ciematam 
tikai deviņi kilometri, bet autiņš 
kursē reti, un Akadēmijas pieturā 
nav autobusu kustības saraksta. 
Ceļš līdz Akadēmijai pa veca diž-
skābaržu meža taku takām ejams 
ap divdesmit minūšu gaŗumā. Kad 
parādās meklētais ceļrādis, jau 

redzams arī mūsu ceļa mērķis – 
baltu ēku grupa stāvā Zankelmar-
kas ezera krastā. 

Zankelmarkas Akadēmija dibi-
nā  ta 1951. gadā ar mērķi celt sa -
pratnes tiltu starp tautām, kas       
mīt abās – Vācijai un Dānijai pie-
derošās Šlēzvigas daļās, rīkot se  mi-
nārus un konferences par dažā   -
dām kultūras un polītikas temām. 
Vēlāk tai pievienoja jaunāko mā -  
su – Šlēzvigas-Holšteinas Eiropas 
Akadēmiju, kuŗas redzeslokā ir 
visa Eiropa, īpašu vērību veltījot 
Bal  tijas jūras krastā dzīvojošām 
tau  tām un etniskām grupām. Šo -
brīd zinātnieku uzmanība pie sais-
tīta Latvijas pierobežas novadam 
Latgalei ar tās smago pagātni, se -
natnīgo valodu, kultūru, īpatnē-
jiem reliģiskiem rituāliem un rai -
bo iedzīvotāju sastāvu.

Referenti – latviešu, vācu un poļu 
zinātnieki, augstskolu profesori. 
Brīvklausītāju vidū daži latga -     
lieši, mūsu trijotnei piebiedrojušās 
divas studentes.

 *
Galvenās ēkas apakšstāvā konfe-

renču zāle, bibliotēka, ēdamzāle. 
Mansardā – viesnīca. Nopriecājos, 
ka man ierādītās istabiņas logs ir 
ezera pusē. Arī te ir plata, ērta gul -

ta. 

Esmu liela gulētāja, bet pulks -teņa 
ar modinātāja zvanu nav līdzi. 
Dodoties pie miera, raizējos, kaut 
tikai nenogulētu brokastu laiku    
un konferences sākumu. 

Raizes tomēr ir veltīgas. Mazā 
gaismiņā no miega uzrauj skaļas, 
daudzbalsīgas, tādas kā sakaiti -
nātu tirgus sievu klaigas ārā aiz 
loga. Acis berzēdama, gudroju,   
kas lejā notiek, - gadatirgus? Zem-
nieku nemieri? Akadēmiju apkal-
potāja personāla streiks? Varbūt 
tūlīt logos lidos akmeņi un zemes 
pikas. 

Pieceļos, pie sienas turēdamās, 
pievirzos pie loga, palūru gar aiz-
kara malu. Mani smiekli laikam 
aizskan pa visu stāvu un aizdzen 
miegu tiem, ko āra troksnis nav 
uzmodinājis. Nav sākusies ne re -
volūcija, ne streiks un gadatirgus 
arī ne. Tikai ezerā pie paša krasta 
sapulcējies milzīgs meža pīļu bars. 
Izstieptu kaklu, spārnus plivinā-
damas, tās cenšas pārkliegt cita 
citu, – no malas raugoties, īsts gā -
ga   nu kaŗš. Vai cīņa par territoriju? 
Bet varbūt prieka izpausme par 
grūtā ceļa beigām un atgriešanos 
dzimtenē.

 *
 Lejas stāvā zviedru galds ar 

ba gātīgām uzkodām. Ar piepildī-
tiem šķīvjiem dodamies uz ēdam-
zāli, iekārtojamies pie galdiņa un 
gatavojam sviestmaizes – ziežam 
sviestu, liekam virsū uzgriezu -  
mus. Pēc brīža ievēroju, ka pretim 
sēdošais Ivars, darbošanos pār -
trau cis, tik pārsteigts raugās manā 
šķīvī, it kā tur skorpions snaicītu 
spīles vai locītos slieka. Šķīvī nekā 
aizdomīga nav, tomēr viņa ska -
tiens no tā neatraujas. Pēc brīža 
ieminas, ka dažiem īpatņiem ir 
savdabīga galda kultūra. Reiz vi -
ņam gadījies redzēt, kā viens pār-
lieku smalks cilvēks sviestmaizi 
grie  zis gabalos un licis mutē ar         
dakšiņu! Jā, man arī gadījās re  -  
dzēt ko līdzīgu, kad ar paziņu 
ciemojāmies pie viņas brāļa, jau -  
na mākslinieka; viņš arī sviest -

maizi ēda ar dakšiņu. 
 - Vai noskatīts no kāda smalka 

ārzemnieka? - Ivars pastiepj zodu 
uz mana šķīvja pusi.

 Nu aptveŗu viņa izbrīna iemes - 
lu: es arī griežu sviestmaizīti ga  ba    -
los - vispirms gareniski, pēc tam 
šķērsām. Bet neesmu domā jusi ķē -
moties pakaļ ne pārsmal ci nāta jam 
māksliniekam, ne kā  dam ci  tam. 

Par ģimnaziju BernsenēDr. Dz. Svenne

Bernsenes nometnei un ģimna-
zijai pieaugums varēja nākt tikai 
ar nākamo gadu, kad angļi bei-
dzot sāka atbrīvot mūsu puišus  
no kaŗa gūstekņu nometnēm. Vai-
rākums viņu bija savākti divās lie-
lās koncentrācijās: Austrumfrīz-
landē pie Ziemeļjūras un Putlosā 
aiz Lībekas pie Baltijas jūras. Pui -
ši Putlosā bija turējušies kopā lat-
viešu divīzijā, gatavi cīnīties tālāk, 
kad angļiem viņu vajadzētu. Bet 
piedzīvoja nelāgu pārsteigumu. 
Nosūtīti uz Beļģijas ziemas mīt-
nēm, nonāca tur stingrā apsar-
dzībā aiz dzeloņdrātīm un mašīn-
šautenēm.

Tāda kaŗa gūstekņu nometne 
atradās arī tieši pretim Bernsenei 
plašās, mums aizliegtās auglīgās 
zemienes Elbas līkumā pašā vi - 
dū,  mūsu nometnes priekšā. Tā 
bija Neuengamme, jau vācu laikā 
koncentrācijas nometne, patiesībā 
liels bijušais ķieģeļceplis, kuŗā an -
gļi nu turēja savus visstingrāk sar-
gājamos kaŗa gūstekņus. Naktīs 
no  metne bija starmetēju spoži 
apgaismota un tur pret dienvidu 
apvārsni vienmēr redzējām gais-
mas kūļus krustojamies pret 
tumšajām debesīm.

Bijām uzzinājuši, ka tur atro -  

das arī latvieši un tiem klājas    
grū  ti. Principā vispār bija aizliegts 
turp iet, bet sargi laida satikties   
un parunāties caur drāšu žogu. 
Mūsu nometnes sievietes gāja vi -
ņus apmeklēt, aiznest kaut ko no 
pārtikas un apmainīties ziņām.

Vēlāk uzzinājām, ka tur ieslo-
dzīts arī mūsu radinieks Jānis 
Svenne. Tas nebija mans tēvabrā  -
lis Jānis, kuŗš krita pie Volchovas, 
bet mana tēva brālēns Jānis. Vi -
ņam bijuši pieejami nometņu 
saraksti, kuŗos viņš bija atradis 
mū  su vārdus un atsūtījis mums 
zīmīti. Likās, viņam bija gājis maz-
liet vieglāk, ticis laists ārpusē strā-
dāt. Vēlāk, kad jau bija atbrīvots, 
viņš mūs nometnē reiz apciemoja.

Vieglāk bija gājis tiem mūsu 
kaŗavīriem, kas bija nonākuši 
Aust  rumfrīzlandē. Tie bija nome-
ti  nāti vai nu pie zemniekiem, vai 
arī pašbūvētos bunkuros, un viņu 
apsardzība sastāvēja galvenokārt 
no gaŗā Emsas-Alleras kanāļa, ku -
ŗam pāri bez caurlaidēm nelaida.

Viņu komandieris bija pulkve-
dis Roberts Osis. Mūsu Dzintra 
bija viņa radiniece. Divas reizes 
pulkvedis Osis bija atbraucis uz 
Bernsenes nometni un uzrunāja 
tautu nometnes lielajā sanāksmju 

barakā. Viņš bija lielisks runātājs, 
kuŗā klausījos pilnīgi ar sajūsmu. 
Tik labu runātāju esmu dzirdējis 
tikai vēl profesoru Teodoru Cel-
mu, kas vācu laikā deva divas 
lekcijas Jelgavas pilī.

Savā pirmajā apmeklējumā vie-
sis mums izstāstīja drāmatisko 
stāstu par pēdējām dienām Kur-
zemē, par pašās pēdējās kaŗa die-
nās Kurzemē sastādīto Tautas Pa -
domi un Pagaidu valdību, kuŗā 
viņš bija kļuvis Ministru prezi-
dents. Diemžēl 1918. gads neat-
kār tojās, Vācija kapitulēja, un pa -
šā pēdējā dienā viņš bija ticis uz 
kuģa, lai nonāktu Vācijā.

Gadus vēlāk par šo drāmatisko 
ceļojumu ar pulkvedi Osi vācu 
ātrlaivā dzirdēju arī no Arvīda 
Lagz diņa Bradfordā tikpat aizrā-
vīgā stāstījumā.

Pirmajā pēckaŗa posmā valdīja 
vēl vispārēja nedrošība par mūsu 
bēgļu statusu un tiesībām dzīvot 
nometnē, netikt izdotiem krie-
viem. Visiem bija paredzēts polī-
tisks „skrīnings”. Vēl nebija izgai-
susi doma, ka angļi un amerikāņi 
apķersies par notikušo kļūmi un 
griezīs savus spēkus pret krie -
viem, lai tos atdabūtu pašu robe-
žās. Dažādu novirzienu polītiķi 

bija gatavi reprezentēt tautu vai 
organizēt eksila valdības. Nebija 
vēl sakaru ar sūtniecību Londonā, 
kad jau bija ziņas par sūtnim Za -
riņam piešķirtajām ārkārtējām 
pilnvarām.

Interesanti, ka pirmie mūsu bēg  - 
ļu sakari ar sūtniecību Londonā 
atrodami sūtņa Zariņa vēstulē    
24. maijā 1945. gadā, kas adresēta 
Bersenes (Börsen) Latviešu nacio-
nālai komitejai Bersenā, atbildot 
uz 13. maija vēstuli līdz ar iesnie-
gumu angļu iestādēm. Zariņš tajā 
pateicas par nacionālo stāju un 
ziņām par savu stāvokli un ieteic 
arī turpmāk uzturēt ciešus saka -
rus ar angļu resp. amerikāņu ie -
stādēm. Ziņo, ka krieviem bēgļus 
neizdos, nožēlo, ka viņam nav ie -
spēju sniegt financiālu atbalstu.

Neesmu varējis Vācijā tādu vietu 
Bersenu atrast un pieņēmu, ka tā 
būtu varējusi būt mūsu pašu 
Bernsenes (Börnsen) nometne. 
Bet par tādu nacionālo komiteju 
nekas man nav zināms. Ar polī-
tiku mūsu laikā Bernsenē neno-
dar bojās, kaut sabiedriskas dzī - 
ves netrūka. Vēlāk kādreiz lasīju  
Ame   rikas Laikā nostalģiskas at -
miņas, kāda toreiz mums bijusi 
„mazā Lat vija” nometņu laikos 
Vācijā, kad vēl lielā vienotībā un 
drau dzībā dzīvojām kopā un kat -
rā nometnē ritēja spraiga sabied -

ris kā dzīve, bija skolas, koŗi, teātŗi, 
kursi un sarīkojumi.

Tā patiesībā arī bija, vismaz sā -
kumā, pirms izklīšanas plašajā   
pa  saulē, un atmiņā palikuši kaut     
vai tie pirmie Jāņi Bernsenē, kad 
tiešām līgojām visu nakti, un man 
vēl palicis uzņēmums agrā rīta 
stundā mūsu barakas galā.

Tur malā notupies esmu es,  
man aiz muguras Latgales meite-
ne Malvīne no mūsu istabas, aiz 
viņas aizslēpies diriģents Dau-
mants Vītols. Pašā priekšā otra 
blon da meitene no mūsu istabas 
Lilija. Abas meitenes bija atsūtī - 
tas uz Vāciju darbos. Kad vēlāk 
sa  tiku Liliju Kanadā, viņa bija Pal-
mera kundze un vadīja Toronto 
Latviešu nama saimniecību. Mal-
vīni satiku Hamburgas Dziesmu 
svētkos. Viņa bija precējusies Fel-
kers un dziedāja Hamburgas lat -
viešu korī. 

Tur visa Adamoviču ģimene,  
arī viņu pasakainā vecmāmiņa. 
Džonijs aizmugurē, droši vien tā 
bilde viņa uzņemta. Redzu tur    
arī visu Ozoliņu ģimeni, izņemot 
mūsu Andreju. Toreiz vēl Andrejs 
bija mazs puišelis, no Bernsenes 
nemaz nav atmiņā palicis. Ozo -
liņa kundze kopā ar manu mam-
mu bija skolotājas Bernsenes 
pamatskolā.

Viens no Zankelmarkas Akadēmijas korpusiem

Ar Ivaru Magazeinu semināra starpbrīdī
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Kļūdas labojums
BL Nr. 18 Anitas Liepas rakstā 

„Dāvana” pirmās slejas trešā 
rindkopā minēts Ģederts En -
zeliņš. Viņa Anglijā dzīvojošā 
māsa Ruta Balode (dz. Enzeliņš) 
vēlas aizrādīt, ka viņas brāļa kris-
tītais vārds ir Oļģerts (Enzeliņš). 
– Red. 
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Kā ar cāļiem 
un rudeni?

D a u d z i e m 
dro  ši vien atmi-
ņā saglabājies 
sa  kāmvārds par 
cāļu skaitīšanu 
rudenī, bet šo -

gad iznācis pretēji: tik tikko ie -
sācies pavasaris, bet teātŗos gan-
drīz vai ražas laiks, un jau tagad 
jāsāk skaitīt „cāļus”. Tikai daži 
piemēri no mūsu Rīgas: Nacio-
nālajā teātrī apmēram nedēļas 
laikā trīs pirmizrādes: Reja Kū -
nija „Smieklīgā nauda”, Deivida 
Oberna detektīvs „Pierādījums” 
un Tenesija Viljamsa luga „Brī di-
nājums mazajiem kuģiem”. Lū -
dzu, nepārprotiet mani, šīs izrā-
des notika nevis Anglijā, ne ASV, 
bet Latvijas Nacionālajā teātrī, 
tikai tā sanācis, ka vienā laidā 
angļi un amerikāņi vien! Patiesu 
prieku man radīja teātrī veiktās 
skatītāju aptaujas rezultāti: izrā-
dās, ka starp visvairāk skatītām 
lugām ir tieši latviešu autoru 
darbi. Ceru, ka arī turpmāk ska-
tītāji pratīs izvēlēties.

Dailes teātrī pirmizrāžu de -
vums nav tik blīvs, un tomēr: 
aprīlī Lielajā zālē skatījāmies       
M. Bulgakova lugas „Versaļas 
kods” iestudējumu, un Mazajā 
zā  lē maijā būs jādodas, protams, 
uz amerikāņu drāmatiķa Džona 
Apdaika lugas „Īstvīkas raganas” 
pirmizrādi. Kamerzālē teātris ai -
cina tikties ar Regīnu – tā gan nav 
karaliene, bet rakstniece Regīna 
Ezera. Tātad nav tik ļauni, ka      
te  ātŗos nepavisam nebūtu lat-
viešu autoru darbu.

Dailes Mazajā zālē retumis var 
būt kopā ar diviem jaukiem ak -
tieŗiem – Vari Vētru un Intaru 
Re   šetinu, kad viņi dzied un runā 
dzejoļus saviem mīļajiem cilvē-
kiem izrādē ar virsrakstu „Tu esi 
skaista visos niekos, visos sīku-
mos…”. Vai neskan jauki? Divi 
kungi – viens vēl jaunekļa gados, 
otrs – jau pusmūžā - stāsta par 
mīlestību un atzīstas mīlestībā 
savai mīļotai sievietei. Tagad ne -
reti uz skatuves ir lugas, kuŗās 
gal  venās alkas ir sekss, bet Re -
šetina un Vētras izrādē – mīles-
tība! Varis Vētra, kā jau piedzī-
vojis cilvēks, par to runā ar mazu 
humora pieskaņu, bet Intars Re -
šetins pavisam īsti, patiesi, un 
teātrī nemaz tik bieži negadās,   
ka uz skatuves jūtam mīlestības 
strāvojumu. Palaikam abi aktieŗi 
sarunājas, veidojas dialogs, pēc 
tam Varis ar ģitaru rokās uzsāk 
pašsacerētu dziesmu, viņam pie-
balso Intars. Un pavisam nema-
not ir aizritējušas divas stundas, 
gaisā uzvirmo brīnišķa noskaņa, 
un nepavisam nav vajadzīgi lieli 
un krāšņi inscenējumi, kā tas        
ir ar Bulgakova lugas „Versaļas 
kods” izrādi, kuŗā pietrūkst ak -
tieŗu patiesās dzīves uz skatuves, 
jo to nomākusi režisora paš-
mērķība.

Piededzis rausis
Skaitu kārtējo cāli – skatos Re  -

ja Kūnija lugu „Smieklīgā nauda” 
Nacionālajā teātrī. Autors Kūnijs 
lasītājiem droši vien ir labi pa -
zīstams, jo ir viens no populā rā-
kajiem britu komēdiografiem. 
Arī uz Latvijas skatuvēm dzī vo-
jušas vairākas viņa komēdijas,  
un viens no to iedzīvinātā -         
jiem bija Gunārs Vērenieks. Viņš 

Iespaidi – kaudžu kaudzēm
2001. gadā Dailē iestudēja Kūnija 
komēdiju „Ne šobrīd, sirsniņ”, 
kas uz skatuves dzīvoja daudzas 
sezonas, un Vērenieks pieradi-
nāja mūsu aktieŗus darboties 
farsa žanrā. 

Nu ar šādu krasi saasinātu ko -
mēdiju tiekas Nacionālā teātŗa 
aktieŗi. Notikumi farsā „Smiek -
līgā nauda” rit strauji. Henrijs 
Pērkinss iemests tādā kā mutu-
ļojošā atvarā: viņš nejauši atradis 
portfeli, kas pilns ar nau du, tā 
maina un ietekmē gan viņa, gan 
viņam tuvo cilvēku un pat poli-
cista Devenporta rīcību. Var 
apbrīnot, kā Kūnijs spējis savu 
komēdiju tā piestampāt ar pār-
pratumiem un pārmaiņām,    
taču, izrādi skatoties, sāku no -
gurt, skatītāji smejas, bet es pa-
lieku vienaldzīgs, jo no Maska vas 
pieaicinātais režisors Michails 
Mamedovs licis aktieŗiem nepār-
traukti skraidīt, steigties, ālēties, 
bet mazāk līdzējis šo skrējienu 
padarīt krāsainu un interesantu. 
Aktieŗi godprātīgi cenšas, taču 
nav viegli apvienot krasas teātrā-
las izdarības ar patiesīgumu, daži 
aizklīst pārspīlējumos. Intere -
santu raksturu iezīmē Uldis 
Dumpis policista Devenporta lo -
mā. Protams, mēs neesam raduši 
skatīties izrādes, kuŗās nekas nav 
jādomā, kuŗās nav nekādu pro-
blēmu, ne ideju, bet tikai jāsme-
jas. Es laikam esmu pārāk vec-
modīgs – man smiekli tā īsti ne -
nāca. Vai tikai tas rausis nebija 
piededzis?

Tikšanās ar lielajām dāmām
Nacionālais teātris arvien varē-

jis lepoties ar savām brīnišķīga-
jām dāmām. Pēckaŗa posmā gan 
teātrī kādu brīdi bija iestājies    
tāds kā pieklusums: Lilija Šten-
gele, Milda Zīlava, Nina Melbār-
de un Hilda Prince bija aiz-
braukušas, taču ilgi tā turpinā -
ties nevarēja, un drīz vien sevi 
apliecināja jauna dāmu paau -  
dze – Elza Radziņa, Lidija Frei-
mane un Velta Līne. Viņas sav-
star  pēji bija laipnas, cita citu ap -
sveica jubilejās, taču par drau-
dzenēm saukt viņas nevarēja.   
Tas bija gluži tāpat, kā Mārtiņš 
Zīverts to tēlojis lugā „Teātris”, 
kur Hagemane teic mīlīgus vār-
dus jaunajai aktrisei Elīzei, bet 
labāk redz viņu ejot nekā nākot. 
No Nacionālā teātŗa trim dāmām 
šajā pasaulē ir vairs tikai viena – 
Velta Līne. Uz skatuves jau kādu 
brīdi viņa vairs nekāpj. 

Teātŗa mūzejs tā saucamajā 
Smiļģa mājā bija sarīkojis pie mi-
ņas pēcpusdienu Lidijai Frei-
manei. Aprīlī viņa būtu svinējusi 
deviņdesmito dzimšanas dienu, 
taču nu jau astoņpadsmit gadus 
mīt aizsaulē. Dzīve ir nežēlīga, 
te ātrī ienāk jaunas paaudzes. Ak -
tieŗi, kas reiz priecējuši skatītāju 
sirdis, drīz vien tiek aizmirsti, 
tāpēc ir svarīgi reizēm atgādināt, 
ka mums ir bijuši tādi izcili 
sk atuves mākslas meistari kā Li -
dija Freimane, Elza Radziņa, Ža -
nis Katlaps, Kārlis Sebris un citi. 
Liels paldies Teātŗa mūzejam, kas 
Lidijas Freimanes draugus un ta -
lanta cienītājus bija sapulcinājis 
atmiņu pēcpusdienā. Sarīko -
jumā tika rādīti daži filmu epi-
zodi un cits pēc cita atmiņu ka -
molu ritināja Lidijas Freimanes 
kollēgas, tostarp aktrise Zane 
Jan čevska, savulaik iemitināta 

vienā ģērbtuvē ar lielajām teātŗa 
dāmām. Režisors Edmunds Frei-
bergs atcerējās, kā ritējis darbs    
ar aktrisi, iestudējot Paula Put-
niņa lugu „Ar būdu uz baznīcu”, 
pēc tam runāja Lilija Dzene, kas 
par Lidiju Freimani uzrakstījusi 
grāmatu. 

Atmiņā atausa laiks, kad Lidi - 
ja Freimane, būdama Teātŗa bied-
rības priekšniece, biedrības vaja-
dzībām vārda tiešā nozīmē izcī-
nīja šo Smiļģa māju, jo režisora 
pēcteči no tās bija aizgājuši, māja 
bija atdota kādai zvejniecības 
pārvaldei un tai draudēja iznīcī -
ba vai pārbūve. Tas bija laiks, kad 
šādi nacionālās kultūras piemi-
nek ļi netika cienīti, un Lidijai Frei-
  manei nācās iet no priekšnieka 
pie priekšnieka, līdz Smiļģa mā -
ja, tikmēr jau ļaunprātīgi de  dzi-
nāta, nonāca Teātŗa biedrības 
pārziņā un vēlāk tur iekārtoja 
Teātŗa mūzeju.

Ja vajadzēja, Lidija Freimane 
varēja būt cīnītāja, taču uz ska-
tuves viņa ļāva atplaukt mīlestī-
bai, un viens no viņas spilgtā-
kajiem skatuves tēliem bija Blau-
maņa Kristīne drāmā „Ugunī”. 
Lidija Freimanes partneris bija 
Žanis Katlaps, un viņa acis un 
sirds izstaroja mīlestību. Kristīne 

lugas beigās saka vārdus: „Es… 
es varu tikai mīlēt.” Uz skatuves 
teiktie vārdi bieži vien nesaskan 
ar darbiem, citādi bija ar Frei-
manes Kristīni – mēs bijām viņas 
mīlestības liecinieki. Un vēl kas 
Lidijai Freimanei raksturīgs, – 
viņa bija izteikta traģēdijas ak -
trise, kādu mūsu teātŗos vispār 
vairs nav. Lidija Freimane spēja 
piepildīt lomu ar drāmatisku 
pārdzīvojumu līdz visaugstā - 
kajai pakāpei – kā trauku, kas 
pilns līdz malām un kuŗu katru 
brīdi grasās pārplūst pāri. Īpaši   
to izjutām Elektras lomā Sofokla 
traģēdijā „Elektra”. Lomu Lidijai 
Freimanei bija daudz, visas tās 
nav iespējams nosaukt. Darbs ar 
drāmatiskajām lomām ir arī   
sevis dedzināšanas process. Li -
dijai Freimanei ilgs mūžs nebi -   
ja atvēlēts, taču deviņdesmitajā 
dzim  šanas dienā gribējās garā 
būt kopā ar aktrisi.

Dažas dienas vēlāk iznāca 
tikšanās ar citu dāmu - rakstnie -

ci Regīnu Ezeru. Viņas vārds la -
sītājiem ārzemēs laikam ir ma -
zāk pazīstams, bet Latvijā viņa 
bija patiesi iecienīta, īpaši po -
pulārs bija Ezeras romāns „Aka”, 
pēc kuŗa veidota mākslas filma 
„Ezera sonāte”. Rakstniece Nora 
Ikstena uzrakstījusi grāmatu par 
rakstnieci „Esamība ar Regīnu”, 
un, sadarbojoties ar aktrisi Li -  
litu Ozoliņu, tapusi monoizrāde 
„Regīna”. 

Ja ir gaidāma tikšanās ar tik 
simpatisku aktrisi kā Lilita Ozo-
liņa, kā var uz to nedoties? Ie -
priekšējā reizē es stāstīju par ma -
zajiem Rīgas teātŗiem, šoreiz gri-
bas pievērsties lielo teātŗu maza-
jām skatuvēm. Dailes teātrim 
viena no tām ir teātŗa trešajā 
stāvā, kur nav skatuves, nav 
priekškara, ir tikai telpa, ko 
apdzīvo aktieŗi, un šajā reizē tur 
darbojās Lilita Ozoliņa. Viņa ie -
nāca, apstājās un, ārēji nemai-
noties un neko neatdarinot, iepa-
zīstināja ar sevi - Regīna – Regīna 
Ezera. Turpmākā stāstījumā mi -
jās gan pašas Ezeras domas un 
pārdzīvojumi, gan Noras Ikste-
nas piebildes un papildinājumi, 
bet kopumā atklājās radošas per-
sonības domu, pārdzīvojumu un 
izjūtu pasaule, kam cauri vijās 
Ezeras dzīves veids, vientulība, 
skaudrs pašvērtējums un gluži 

cilvēciskas bailes no vecuma, kad 
vienīgā tuvā būtne vairs bija vi -
ņas uzticīgais suns. Lilita Ozo-
liņa, necenšoties vizuāli iemie-
soties rakstnieces tēlā, izdzīvoja 
viņas šaubas un pārdzīvojumus, 
un no izrādes mēs apjautām, cik 
sarežģīta, reizēm pretrunu pilna 
ir radošas personības pārdomu 
un izjūtu pasaule. Lilita Ozoliņa 
par Regīnu Ezeru nestāstīja, viņa 
bija Regīna Ezera, bet aktrises 
dzīvošanu telpā bija izkārtojusi 
jaunā režisore Laura Groza, par 
kuŗu esmu minējis jau kādā no 
saviem iepriekšējiem rakstiem. 
Vienīgi izrādes beigām pietrūka 
īsta punkta, izrāde izčākstēja, 
taču daudzo izklaides lugu jūklī 
„Regīna” izceļas pozitīvi, jo liek 
skatītājiem domāt un apjaust, cik 
sarežģīta ir cilvēka būtība. Arī 
mana, arī tava.

Vēlreiz mazajā zālē
Izdzīvojis līdzi Regīnas un Li -

litas domu un jūtu līkločiem, pēc 

pāris dienām devos uz citu mazo 
zāli, šoreiz Nacionālajā teātrī. Īsti 
mājīga tā gan nav, atrodas Na -
cionālā teātŗa piebūvē, taču tur 
izrādīja man nepazīstamu T. Vil-
jamsa lugu „Brīdinājums ma  za-
jiem kuģiem”. Tenesijs Viljams – 
un nepazīt? – Noteikti jādodas uz 
izrādi! Mani interesē Ināras Sluc-
kas darbs režijā, viņa labi iesāka, 
jāredz, kāds būs turpinājums. 

„Brīdinājums mazajiem ku -
ģiem” nepieder pie Tenesija Vil-
jamsa populārākajām lugām, 
mūsu lasītāji kādā no ASV te -
ātŗiem varbūt to ir skatījušies, bet 
Latvijā luga nekad nav izrādīta. 
Apsveicami, ka nu ar to varam 
iepazīties arī mēs, un paldies 
jāsaka režisorei Inārai Sluckai, 
kas nebijās ķerties pie sarežģīta 
drāmatiska darba un risina to ar 
lielu uzmanību un atbildības 
izjūtu. Lugas nosaukumā minēti 
kuģi, taču darbībā tie nav iesais-
tīti, tikai skaļrunī dzirdam brī-
dinājumu mazajiem kuģiem jūrā 
uzmanīties, jo tuvojas vētra. Tādi 
paši kā miglā tīti ir lugā tēlotie 
vienkāršie, varētu sacīt, mazie 
cilvēki – kādas pilsētas nomales 
iedzīvotāji, kuŗi mēdz iegriez -  
ties nelielā jūras piekrastes bārā. 
Tur raisās viņu attiecības, daž -
brīd uzliesmo strīdi, viņi izārdās, 
bet katrs no viņiem klusībā nes 
savu sāpi un pat labestības     
dzirksti. Luga ir grūti izrādāma, 
jo nekas īpašs tajā nenotiek: no 
rīta atnāk bāra saimnieks Mūrs, 
te iegriežas vai piestāj pastāvīgie 
klienti, uzkvēlo viņu attiecību 
pretrunas, tad pienāk vakars, 
bāru var slēgt. Dzīve rit tālāk. 
Tikai jāieklausās gan brīdināju-
mā – par spīti visam – jādzīvo!

Režisore strādājusi nopietni un 
godīgi centusies cieto riekstu 
pārkost. Dažbrīd tas bijis pārāk 
ciets, izrāde iegailējas pārāk lielā 
skaļumā; diemžēl pārāk daudz, 
pārāk ilgi kliedz un klaigā Dace 
Bonāte vienkāršās sievietes Leo-
nas lomā, un izrāde līdz ar to 
ieslīgst vienmuļībā un skatīties 
kļūst gaŗlaicīgi. Dīvainā kārtā tā 
atdzīvojas dažos nelielos skatos, 
kad aktieŗi pavisam klusi un 
smeldzīgi atklāj savu pārdzī vo-
jumu sāpi. Īpaši gribas uzteikt 
Aināru Ančevski, kam iedalīta 
visai neparasta loma – trans -    
sek s u  āls jauneklis, kas pēc ope-
rācijas kļuvis par sievieti, taču 
Ančevskis ne brīdi neko neuz-
spēlē, viņš patiesi dzīvo šī nepa-
rastā cilvēka dzīvi, kuŗā vairāk 
ienāk skumjas nekā prieks.

Līdzās Ančevskim prātā paliek 
Ģirta Jakovļeva tēlotais ārsts.   
Viņš cauru dienu nīkuļo pelē-
cīgajā bārā, risina domu par di -
viem pašiem būtiskākajiem brī -
žiem cilvēka dzīvē – kad mēs ie -
nākam šajā bēdu ielejā un kad 
pēkšņi no tās atvadāmies. Atskan 
zvans, kāda sieviete lūdz ārstu 
palīdzēt dzemdībās, viņš aiz-
brauc, bet drīz atgriežas – nāve 
darījusi savu – bērns gribējis nākt 
pasaulē pirms laika un gājis bojā, 
mirusi arī sieviete. Tieši šie klu-
sinātie pārdomu brīži, kad iz -
paužas „mazo cilvēku” domas un 
jūtas, saista visvairāk, un cieņa 
Inārai Sluckai, kas nebīstas no 
cietiem riekstiem.

Ir pienācis maijs. Bērzi saza-
ļojuši un nu saulē viz kā brī-
numains, dārgs plīvurs. Jāstei -
dzas uz laukiem – cukurzirņi  
nav vēl iesēti.

Viktors Hausmanis

Skats no Dailes teātŗa jauniestudējuma - M. Bulgakova lugas 
"Versaļas kods" (Moljērs). No kreisās aktieŗi Ģirts Ķesteris, Lauris 
Subatnieks un Gints Grāvelis
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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

Polijas premjērs Donalds Tu  s ks, 
pieņēmis Krievijas prem jēr mi-
nistra Vladimira Putina uzai-
cinājumu, 7. aprīlī piedalījās pa -
domju varas nogalināto poļu 
virs nieku piemiņas ceremonijā 
Katiņā. Šis gājiens domāts kā so -
lis uz samierināšanos ar vēstu -
ris ko traģēdiju Polijas un Krie vi-
jas starpvalstu attiecību uzlabo-
šanai. 

Pēc Molotova-Ribentropa pak-
ta noslēgšanas 1939. gadā Polija 
tika sadalīta starp nacistisko Vā -
ciju un Padomju Krieviju. Pa -
domju armijai bija atvērts ceļš 
Polijas austrumos, un, iebrūkot 
šai territorijā,  tika saņemti gūstā 
ap 22 000 poļu. Pēc Staļina lē -
muma NKVD deva pavēli mas-
veida nāves soda izpildei. Ap 
4000 nobendēto poļu virsnieku 
tika aprakti netālu no Smoļen- 
s kas, Katiņas mežā. Par masu ka - 
pu atrašanu 1943. gadā paziņoja 
nacistiskā Vācija. Visus padomju 
gadus Maskava noliedza pastrā-
dāto noziegumu, līdz pat 1990. 
gadam apgalvojot, ka par slepka-
vošanu  atbildīgi ir nacisti. Lai 
gan beidzot  NKVD noziegumi  
ir atzīti, masveida slepkavība ne -
tiek nosaukta ne par kaŗa nozie-
gumu,  ne genocīda aktu. 

Krievijai ir milzīgas grūtības 
at   zīt savus pagātnes noziegumus 
un par tiem atvainoties. Jāpie  krīt 
kāda vācu žurnālista atzinumam, 
ka Krievija savas vainas atzīšanā 
spēj iet tikai tik tālu,  cik to pie -
ļauj valdības lepnums. Jau ir pie-
rādījies, ka arī tad, ja Krievija ir 
spiesta atzīt savu priekšteču no -
ziedzības, tā neiztiek bez sevis 
at  taisnošanas un uzbrukumiem 
apsūdzētājiem.

Līdzīga pieeja Katiņas nozie gu-
ma atklāšanai saskatāma arī Pu   - 

Katiņa - vēsturiskā traģēdija
tina runā piemiņas ceremonijā. 
Poļu tauta velti izgaidījās atvai-
nošanos. Lai arī vienu otru aiz-
kus tināja bijušā čekista noslīg-
šana uz viena ceļgala, noliekot 
vainagu. Savā runā Putins pauda 
nožēlu par totālitārās varas pa -
strādātajiem noziegumiem, reizē 
izsakot līdzjutību tiem krievu 
tautas cilvēkiem, kas arī izcie - 
tuši Staļina vardarbību. The Mos-
cow Times savā portālā norāda - 
Putins  runā pieļāvis varbūtību, 
ka Staļins noziegumu pastrādā -
jis aiz atriebības par militāro kon-
fliktu starp poļiem un padomju 
pilsoņiem Pirmā pasaules kaŗa 
nobeigumā. Raksta autors Ana-
to  lijs Medetskis savukārt atzīst, 
ka daudzi Krievijā vēl neesot 
aizmirsuši nežēlības, ko pastrā-
dāja poļu armijas vienības,  cī  no-
ties pret boļševikiem pilsoņu  
kaŗā Pirmā pasaules kaŗa nobei-
gumā. 

Padomju Savienībā tika slēpta 
patiesība par traģēdiju Katiņā, 
vainu uzveļot vāciešiem, bet Rie-
tumi,  ieskaitot Angliju,  klu sē   ja 
un izvairījās šo tematu pieminēt.

Katiņas atbalsis Londonā
Pag. gs. 70. gados poļi Anglijā 

nolēma Londonā uzcelt piemi-
nekli Katiņas mežā noslepkavo-
tajiem poļu virsniekiem. Šo iece -
ri atbalstīja arī latvieši, un izrau-
dzītie pārstāvji piedalījās vairā -
kās poļu rīkotās sanāksmēs. Sā -
kotnēji bija nolemts pieminekli 
novietot Kensingtonā - vietā, kur  
apgrozās daudz tūristu. Atļauja 
no Kensingtonas un Čelsijas pa  š-
valdības bija saņemta, un ieceri 
varēja īstenot. Taču pēkšņi pie-
nāca ziņa, ka atļauja atsaukta at -
bilstoši Britu Aizsardzības mi -
nistrijas norādījumam. Tika pie-
ņemts lēmums pieminekli celt 

Gunersberijas kapos (Gunners-
burry) ārpus Londonas.

Laikraksta Londonas Avīze 
(08.10.76.) rakstā „Katiņas atbal-
sis turpinās” teikts, ka Konser vā-
tīvās  partijas loceklis sērs Fred-
riks Benets ierosinājis izveidot 
bez partejisku parlamentāru ko -
misiju, kas izpētītu savāktos ma -
teriālus un izdarītu galīgo seci nā-
jumu par Katiņas masu slepka-
vības vaininiekiem. 

Bijušais ārlietu viceministrs 
Džu  lians Emerijs spēra neparas-
tu soli, lauza tradicionālo valdī-
bas locekļa klusēšanas tradiciju 
un atklāja, ka ir iegūti pietieka - 
mi neapgāžami krievu vainas 
pie   rā dījumi. Ka 1972. gadā krie -
vi pro testējuši pret ierosinājumu 
celt pie  minekli Katiņas upu ŗiem. 
Viņš iepazinies ar Ārlietu minis-
trijas dokumentiem Katiņas lie -
tā un pārliecinājies, ka krievu 
vai na ir neapšaubāma. Rakstā 
mi  nēts arī, ka Katiņas pieminek -
ļa komitejas sekretārs Luiss Fic-
gibons (FitzGibbon) publicējis 
vēs  tuli laikrakstā Daily Tele -
graph, nosodot Britu valdības 
nostāju, kad tā boikotēja Katiņas 
pieminekļa atklāšanas svinības. 
Vēl jāpiebilst, ka archīvu doku-
mentos, kuŗos  minēta pieminekļa 
atklāšanas ceremonija, ir sniegts 
paskaidrojums - Britu Aizsar dzī-
bas ministrija norādījusi, ka bi -
jušām militārpersonām, kas pie-
dalīsies pieminekļa atklāšanā, 
nav atļauts ģērbties uniformā. 
To  mēr dažas militārpersonas rī -
kojumu ignorējušas un cere mo-
nijā ieradušās militārā apgērbā. 
(Hoover Digest).

Propaganda un patiesības 
atklāšana

 Vāciešu atklātie noslepkavoto 
poļu virsnieku kapi Katiņā bija 
izdevīgs propagandas ierocis 
Gebelsam, bet Padomju Savie-
nības sabiedrotajiem tas sagā -
dāja ļoti neērtu situāciju. Rūz -
velts vāciešu atklājumu norai - 
dīja kā propagandu, bet Čerčils 
ieteica par to labāk nerunāt. Kad 
Padomju slepenie dokumenti 
nonāca Huvera institūtā, vēs tur-
nieks un žurnālists Braiens Kro-
ziers (Brian Crozier) lielu daļu 
do   kumentācijas izmantoja pēt-
niecības darbā publikācijai The 
Rise and Fall of the Soviet Empire 
un aprakstam par Katiņas tra-
ģēdiju Remembering Katyn (At -
ceroties Katiņu). Slepenie doku-
menti sniedz liecību gan par   
plaši izvērsto Maskavas melu 
kam paņu, gan par polītbiroja 
saraksti ar Padomju Savienības 

vēstnieku Londonā un Britu 
valdību. 

Vēstulēs izteikti pārmetumi  
par „reakcionāro aprindu pret-
padomju akcijām, pamatojoties 
uz izgudrojumiem, kas jau sen 
atklāti kā Gebelsa propaganda, 
par tā saukto Katiņas lietu. Pa -
pildus vēl minēts, ka šo reak-
cionāro aprindu pretpadomju 
akcijas aizskaŗ ”padomju tautu, 
kas tik daudz uzupurējusies, lai 
izglābtu Eiropu no fašistu ver-
dzības”. 

Čekas priekšnieks Šeļepins 
1959. gadā Chruščovam ziņoja, 
ka izvērstā propaganda, kuŗā 
masu slepkavībā vainoti vācieši, 
esot bijusi iedarbīga un nu jau 
dziļi iesakņojusies starptautiskās 

sabiedrības apziņā. Visus do -
kumentus tagad varot likvidēt. 
Raks ta autors Braiens Kroziers 
pauž gandarījumu, ka doku -   
men ti tomēr nav iznīcināti un 
beidzot ir atklāta patiesība.

Polijas traģēdija
Vēl nebija norimis saviļņo  - 

jums pēc padomju varas noslep-
kavoto poļu virsnieku piemiņas 
ceremonijas Katiņā, kad nāca 
jauns trieciens - vēsts, ka avio-
katastrofā bojā gājis Polijas pre-
zidents Lechs Kačiņskis. Kopā   
ar prezidentu uz Katiņas memo-
riālu devās arī oficiālā Polijas 
delegācija. Starp 96 personām, kas 
gāja bojā,  bija arī Polijas trim das 
valdības pēdējais prezidents Ri -
čards Kačarovskis.

Īslandes vulkāna izvirdums īsi 
pirms paredzētajām bērēm šķita 
kā dabas protests pret poļu tau  -
tai nodarītajām pārestībām. Kaut 
gan gaisa satiksme bija parali -
zēta,  atturot lielvalstu preziden-
tus no ierašanās bērēs, Polijā ar 
lidmašīnu ieradās Krievijas pre-
zidents Dmitrijs Medvedevs.

„Traģēdija pierādīs Polijas spē-

ku,” rakstīts laikrakstā Financial 
Times,  uzsveŗot, ka polītiskā sta-
bilitāte netiks skarta, un to varot 
uzskatīt par katastrofas upuŗu  
uzvaru,  ko viņi guvuši, vēl dzīvi 
būdami.

Laikrakstāa The Guardian, ap -
rakstot gaidāmo bēŗu ceremo-
niju, norādīts, ka prezidenta un 
viņa dzīvesbiedres šķirsti tiks 
nogādāti Vaveles katedrālē un 
ievietoti sarkofagos līdzās Poli - 
jas karaļiem un nacionālajiem 
va  roņiem. Katedrālē ir guldīts   
arī Polijas emigrācijas valdības 
prem jērministrs ģenerālis Vla-
dislavs Sikorskis, kas Otrā pa -
saules kaŗa laikā 1943. gadā gāja 
bojā mistiskā lidmašīnas kata- 
s trofā netālu no Gibraltāra. Kra    - 

kovas archībīskaps Staņislavs 
Dzi višs pateicības runā bēŗu ce -
remonijā pauda cerību, ka tra-
ģēdija palīdzēs uzlabot Polijas un 
Krievijas  attiecības, kas cieš no 
vairākus gadu desmitus ilgušās 
spriedzes. Šī doma atbalsojās vai-
rākos rakstos britu presē. 

Profesors Normans Deiviss,  
spe  ciālists Polijas vēsturē,  noti-
kušā traģēdijā saskata pozitīvu 
ievirzi. Rakstā „No Polijas tra - 
ģē dijas augšām ceļas patiesība” 
(Ti mesonline) vēsturnieks pauž 
gandarījumu, ka beidzot  pa -
nākts, lai pasaule pievērstu uz -
manību poļu tautai un postī - 
giem epizodiem poļu tautas 
vēsturē. Katiņa skļuvusi par go -
dīguma simbolu Eiropas vēstu -
rē, taču tā esot pārbaude, vai 
cilvēki ir gatavi stāties pretī 
noliegumam un teikt patiesību, 
lai cik tas būtu sāpīgi.

Zigrīda Daškevica 

Katiņas memoriāls

(Turpinājums 17. lpp)

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0.4914 0.5064 
CAD/LVL 0.5322 0.5484 
CHF/LVL 0.4929 0.5079 
DKK/LVL 0.0936 0.0965 
EEK/LVL 0.0445 0.0459 
EUR/GBP 0.8462 0.8720 
EUR/LVL 0.6986 0.7162 
EUR/USD 1.2553 1.2935 
GBP/LVL 0.8110 0.8358 
LTL/LVL 0.2018 0.2080 
NOK/LVL 0.0889 0.0916 
SEK/LVL 0.0727 0.0749 
USD/LVL 0.5482 0.5620 

Veidojot „DV 2010” vēstures 
konferences vēlamās norises, ie -
vērosim pētniecisko darbu kon-
kursa „Trešā atmoda Latvijā” no -
likuma tematus. Tie pievēršas 
Latvijas vēstures 1981.-1991. ga -
da posmam. Līdz ar to apskatā-
ma totālitārās varas reakcija uz 
atmodas notikumiem.

Droši vien dialogā ar 16 – 25 
gadu veciem šodienas latviešu 
jauniešiem nevarēsim izvairī - 
ties no tā saucamajiem vēstures 
rūgtajiem pilieniem. Vajadzēs 
atbildēt tikpat drosmīgi, kā to  
jau darījusi Sandra Kalniete    
savā grāmatā ”Es lauzu, tu lauzi, 
mēs lauzām...”. Joprojām apbrī-
nas cienīgi ir Kalnietes rakstīti 
teikumi: „1987. gada 14. jūnijs. 
Tas bija mans dziļākais satri-
cinājums. Vēl šodien sev ne -  
varu piedot to, ka man nebija 
drosmes nolikt ziedus pie Brī-
vības pieminekļa. Stāvēju pūlī 
otrpus ielas un skatījos, kā to 
dara citi. Pati sev riebos, bet tāda 
nu es biju. Izsūtīto ģimenē dzi-
musi, izsūtīto ģimenes nere-
dzamo baiļu piesūkusies.”

 Atskatoties tomēr jājautā, kas 
bija tie – citi – un kā par notiku-
šo raksta tie, kas otrpus ielas 
stāvēja un skatījās. Par visu to 
apgāda „Jumava” skaistajā izde-
vu  mā „Latvijas vēsture. 20. gad-
simts” rakstīts: 

Vēstures rūgtie pilieni
„Lūzuma gads starp liberāli-

zāciju „no augšas” un masu kus-
tību bija 1987. gads. Pirms gada 
izveidotā grupa Helsinki-86        
14. jūnijā noorganizēja ziedu 
nolikšanu pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā 1941. gada deportā-
cijas gadadienā.” 

Tiktāl skaisti un labi, vienīgi 
iztrūkst šī notikuma dokumen-
tācijas ar fotografiju un dros-
mīgo jauniešu – 21 gadus vecā 
Rolanda Silaraupa un 19 gadus 
vecās Evas Bitenieces vārda. To -
ties plašāk jau ir rakstīts par no -
tikumu gadu vēlāk: „Pārbūve gan 
Latvijā, gan arī citās Balti jas re -
publikās joprojām attīstījās „va -
dāmās pārbūves” gultnē, taču 
īstu sajukumu šajā ziņā radīja 
Latvijas Rakstnieku savienības 
valdes paplašinātais plēnums 
1988. gada 1. un 2. jūnijā ar citu 
radošo savienību un ekspertu 
piedalīšanos. Tajā pirmo reizi at -
klāti un vispusīgi runāja par sa -
milzušajām problēmām – de -
mografisko situāciju, starp  re -
pub  liku migrāciju, latviešu va -
lodas stāvokli. Tas, ka viss tika 
ru   nāts oficiālā sanāksmē, kuŗā 
piedalījās arī Latvijas Ko  mū nis-
tiskās partijas Centrālās ko  mi te-
jas pirmais sekretārs Boriss Pugo, 
jau bija milzīgs sasnie gums. 
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Ir sestdiena. Ilmārs mums pa -
rāda Pertu, cīnāmies ar snaudu, 
jo Latvijā ir vēl nakts. Pusdien-
lai kā braucam uz Kavershamas 
brīvdabas parku, jo mans sapnis 
ir redzēt koalas. Sapnis piepil -
dās, paglaudām „lācīšus”, Ilmārs 
piedabū runāt vairākus papa-
gaiļus, barojam ķengurus, foto-
gra  fējamies ar vombatu (dzīv-
nie  ku, ko redzējām pirmo reizi). 
Noguruši un priecīgi gribējām 
mājās, kad izdzirdējām tādu kā 
rēkšanu. Gājām uz to pusi. Tas-
mā nijas velni, kuŗi dienā bija 
klu   si un mierīgi, nu gaidīja va  -
ka riņas. Iepriekš nebijām sapra -
tuši, kāpēc šiem dzīvniekiem 
dots tāds nosaukums, bet nu     
tas kļuva pilnīgi skaidrs. 

Svētdienā devāmies uz Pertas 
Latviešu centru, kur notika plkv. 
Oskara Kalpaka piemiņas sarī-
kojums un mūsu referāti pirmo 
reizi tika sniegti plašākai pub-
likai nedaudz saīsinātā veidā. 
Mums uzdeva jautājumus, atsau-
cība un interese bija laba. Arī 
zie  dojumu nāca ļoti daudz. Var 
tikai apbrīnot mazo, bet ļoti ro -
sīgo Daugavas Vanagu saimi 
Per    tā. Apskatījām Latvijas Re -
pub   likas Goda konsulāta telpu 
un iepazināmies ar Jāni Pur -
vins ki, kas vada konsulātu. Viņš 
būs mūsu pavadonis nākamajā 
die nā. Pēc tam baudījām glāzi 
vīna un vanadžu sarūpētās mai-
zītes. Saņēmām daudz laba vēlē-
jumu un pierakstījām sveicie -
nus, ko aizvest uz Latviju. Vaka-
rā neliels izbrauciens uz Karaļa 
kalnu un iepazīšanās ar naksnī -
go Pertu. 

Nākamā dienā braucām uz mi -
litāro ciematu, kur ir arī Jāņa 
Pur  vinska dzīvesvieta. Aplū ko-
jām vairākas skaistas vietas, la  - 
  sī jām gliemežvākus okeana kras -
 tā. Vakarā ieturējām maltīti mī - 
ļā gaisotnē, piedalījās arī Ani -   
tas tētis Alfrēds, un pamazām 
kra vājām kofeŗus. Liels paldies 
vi  siem, kas Pertā gādāja par 
mums. 

Zem Austrālijas Daugavas Vanagu spārna(Turpinājums no BL Nr.18)

Otrdien jau agri jāceļas un jā -
lido uz Adelaidi. Ilmārs mums 
jau bija pastāstījis, ko redzēsim 
iluminātorā, bet mākoņu sega    
to visu izjauc. Redzam tikai mā -
koņus. Ceļojam atkal laikā, jo 
izlidojam agri no rīta, bet Ade-
laidē nolaižamies jau krietni pēc 
pusdienas. Zinām, ka mūs sagai-
dīs Astra un Imants Kronīši. Ta -
ču pie lidmašīnas elevātora ie -
raugām pazīstamu seju. Artūrs 
Berķis jau māj sveicienu un pa -
vada mūs līdz bagāžas saņemša-
nas vietai. Tur pretī nāk Astra, 
bet Imants visu iemūžina video. 
Ir samērā karsts. Dodamies uz 
mūsu nākamo mājvietu. Astra ir 
sarūpējusi cienastu, nedaudz at -
pūšamies un braucam uz okea-
nu. Varam baudīt ūdens burvī -
bu, staigāt pa molu un izpētīt 
makšķernieku lomus. Pirmo 
reizi redzu kalmāru.

Nākamajās dienās ar Astras un 
Imanta gādību iepazīstam Ade-
laidi, tiekamies saviesīgā vakarā 
ar latviešu biedrību vadītājiem, 
iepazīstamies. 

Regīna un Artūrs Berķi mūs 
izvadā pa vairākām Austrālijas 
vīnotavām. Viena no tām ir Ja -
cobs Creek, Latvijā ļoti populārs 
vīns, apskatām arī Juŗa Augusta 
atklāto slaveno vīna pudeli par 

$1420,00 gabalā. Apskatām ko -
ku, kuŗā dzīvojusi vesela ģime  -
ne. Diena paskrien nemanot.

Sestdien sabrauc delegāti no 
Austrālijas nodaļām, ir patīkami 
atkal satikties ar daudziem, ku -
ŗus jau pazīstam, un gūt atkal 
jau  nus draugus. Delegātu sapul-
ce norit raiti un produktīvi. Seko 
Kalpaka atceres sarīkojums un 
mans referāts par Pārstāvniecī-
bas darbu. Jautājumi, lai nema -
zi nātu svinīgumu, tiek atlikti uz 
nākamo dienu, bet klausītāju at -
balstu un rozes saņemu jau tūlīt. 
Nezinu, vai to var uzminēt, bet 
mani mīļākie ziedi ir rozes. Liels, 
liels paldies!

Nākamajā dienā delegātu sa -
pul ces nobeigumam seko Vana-
džu salidojums. Man ir gods teikt 
apsveikuma vārdus.

Kam divas rokas Tev
Dievs dzīvē devis?
Kad vienu augšup sniedz
Un lūdz priekš sevis -
Sniedz otru lejup tam,
Kas lūdz no Tevis.
Vanadzes ir dāmas ar labu sir-

di, uzsākušas daudzus projektus, 
gādājušas stipendijas trūcīgiem 
jauniešiem un bāreņiem, palī dzī-
bu bērniem, kuŗi aug bez vecā -
ku gādības, rūpējušās par mācī-
bu līdzekļu iegādi. Protams, vi -

ņām allaž pievienojas vanagi. 
Vēlāk nedaudz pastāstu par pa -
līdzības darbu un atbildu uz jau-
tājumiem. Seko Andŗa stāstī -
jums par demografiju un ekono-
miku Latvijā. Klausītāji ir ļoti ie -
interesēti un mums abiem uz  dod 
jautājumus līdz vēlam vakaram.

Nākamajā rītā vēl svinīgās at -
vadu brokastis, un pienāk atva -
du brīdis. Esam iepazinuši brī-
nišķīgus cilvēkus un ieguvuši 
jaunus draugus. Šķiŗoties ir ne -
daudz skumji. Ar Silviju un An -
dri Migļiem gar okeana krastu 
braucam uz Melburnu. Pa ceļam 
apskatām smilšu alas un slaveno 
Zilo ezeru. Ceļā pavadām divas 
dienas. Laiks ir vējains, okeana 
viļņi milzīgi. Izbaudām šo skais-
tumu pilnīgi. Tikai vēlā vakarā 
esam Melburnā. 

Nākamā rītā sarīkojums Mel-
burnā. Ir nedēļas vidus, tāpēc 
sa  iets nav tik labi apmeklēts, kā 
bija cerēts. Apskatām „slaveno” 
Melburnas cietumu, kuŗā nu 
saimnieko Daugavas Vanagi. Ie -
turam vanadžu sarūpētu gardu 
maltīti, un vakars ir klāt. Mel-
burna atstāj nosvērtas, rimtas 
pilsētas iespaidu. 

Nākamā rītā jau piecos brau- 
cam uz lidlauku, lai dotos tālāk 
uz Kanberu. Mūsu ciemošanās 
plāns kļūst arvien vairāk sa -
springts. Ielidojam Kanberā, pēc 
nelielas tās apskates dodamies  
uz sarīkojumu. Kanberas noda -
ļa ir neliela, bet ļoti draudzīga. 
Par mums gādā Inta un Imants 
Skrīveŗi. Vakarā neliela pasē dē-
šana viņu mājās pie ļoti gardu 
vakariņu galda. Inta ir nepār spē-
jama namamāte.

Edvīns Peniķis ir apņēmies 
mūs nogādāt līdz Sidnejai. Ce -  
ļā paiet piecas stundas, un pie 
Ināras un Viktora  Sīkais nonā-
kam tikai vēlā pēcpusdienā. Pel-
de okeanā ir nokavēta, bet pa -
gūs  tam apskatīt Sidnejas ostu, 
uz  braukt tornī un pavakariņot 
ķīniešu kvartālā. Sajūtas ir neat-
kārtojamas. Sarīkojums Sidnejā 

ir ļoti labi apmeklēts, un saim-
nieces uztraucas, vai visiem pie-
tiks cepeša. Cilvēku ir vairāk, 
nekā pieteikts. Liels paldies Sīko 
ģimenei par mūsu uzņemšanu, 
kas iznāca diezgan negaidīta.

Un nu pēdējais lidojums uz 
Brisbani. Mūs sagaida Alfrēds 
Lācis ar mūsu foto rokās. Tiekam 
laipni uzņemti Mairas Turaids 
mājā. Pēc nelielām brokastīm 
dodamies uz sarīkojumu. Esam 
mīļi gaidīti, tikai nav mums va -
jadzīgās technikas raitam stāstī-
jumam. Jāstāsta viss no galvas, 
bez jebkādiem palīgmateriā liem. 
Šo pārbaudījumu tomēr iz    tu -
ram veiksmīgi, saņemam pal -
dies par labām zināšanām bez 
pierakstu izmantošanas. Dau ga-
vas Vanagu Brisbanes nodaļai 
būs vēl viens vakars, kad varēs 
skatīties bildes. Vakarā izbrau-
cam pa upi ar kuģīti City Cat. 
Nākamajā dienā dosimies uz 
Jūras mūzeju un Zelta piekrasti, 
lai brīdi pakavētos pie okeana. 
Esmu šo brīdi gaidījusi, vēl bū -
dama Latvijā. Naktī pamostos   
no tā, ka ārā līst. No rīta Maira 
no  saka, lai paņemam līdzi lie -  
ku apģērba kārtu, un dodamies 
ceļā. Pēc 30 minūšu brauciena 
debesis sāk skaidroties. Jūras 
mūzejā redzam delfīnu šovu, vis-
ilgāk uzkavējamies pie haizivīm. 
Braucam uz Zelta smiltīm, ap -
skatām Sērferu paradīzi, izbau-
dām okeanu. Laiks ir paskrējis 
neticami ātri, un nākamajā rītā 
mums jālido atpakaļ uz Latviju. 

No sirds pateicamies visiem, 
kas par mums rūpējās Austrā -
lijā. Mēs guvām neaizmirstamus 
iespaidus un daudzus draugus. 
Liels paldies visiem! Ceram, ka 
mūsu viesošanās palīdzēs turp-
mākā Daugavas Vanagu organi-
zācijas darbā. 

Daugavas vanagi, sasauksi-
mies!

Solvita Sekste,
DVCV Pārstāvniecības 

Latvijā vadītāja

Ar DV Pertas nodaļas vanadzēm

Vēstures rūgtie pilieni

Taču bumbas sprādziena efek-
tu radīja pazīstamā polītiskā ko -
mentētāja un 1940. gada noti-
kumu aktīva dalībnieka Mav - 
rika Vulfsona paziņojums,ka 
1940. gadā Latvijā nav notikusi 
sociālistiskā revolūcija.”

Bet kur tajā brīdī atradaās tie 
citi? Vai tiešām negaidīts „bum-
bas sprādziens”? Nopelniem ba -
gātie biedri taču zināja, ka par 
visu to jau 1983. gada 15. de  - 
  cem bŗa prāvā savā Pēdējā vārdā 
Gunārs Astra bija teicis: 

„Kāds bija tiesiskais pamats 
Sarkanās armijas ienākšanai Lat-
vijā 17. jūnijā? „ Atbilde ir tikai 
viena – nekāds, ja par tādu ne -
uzskata slepenos, noziedzīgos 
pro tokolus, kuŗus pievienoja 
PSRS-Vācijas līgumam.

Ievērojot iepriekš norādītos 
do   kumentus – Dekrētu par mie-
ru, Latvijas Satversmi un Latvi-
jas-PSRS miera līgumu, ir ne -

pieciešams izdarīt šādus seci - 
nā jumus: 1. 17. jūnija aktam 
nebija tiesiska pamata; 2. 21. jū  li-
ja aktam nebija tiesiska pamata.

Lūk, kādēļ šobrīd esmu iz- 
vēlējies Agņa Baloža sastādīto 
krājumu, kur par šādiem noti-
kumiem ir konkrēti un argu-
mentēti pastāstīts, un no tā iz  -
riet viss pārējais, ieskaitot šo tie-
sas procesu. Būdams Latvijas 
pa     valstnieks ar nacionālu un 
demokratisku pārliecību, ne -
varu ignorēt iepriekš minētos 
apstākļus.” 

Tātad Pēdējais vārds, par kuŗu 
arī šeit pieminētajā vēstures 
grāmatā rakstīts: „Gunāra As- 
tras runa pirms sprieduma pa -
slu dināšanas izteica to cilvēku 
izjūtas, kuŗi nespēja samierinā-
ties ar padomju režīmu.” 

Protams, Rakstnieku plēnums 
nebūtu guvis tādu rezonanci, ja 
bijušais Otrā pasaules kaŗa Sar-
kanās armijas kontrpropagan-
dists, kontrizlūkošanas virsnieks 

un Latvijas PSR Mākslas akadē-
mijas profesors Mavriks Vulf-
sons, izmantodams perestroikas 
oficiāli pasludināto atklātību un 
aicinājmu aizkrāsot vēstures 
„bal tos plankumus” īstenības 
krāsā, nebūtu pateicis patiesību 
par 1940. gada notikumiem Bal-
tijā. Taču tas nemazina atziņu,  
ka šie biedri tautai 48 gadus ir 
„pūtuši pīlītes”. Tā nu vēsturē 
notiek, ka izdevīgā brīdī cilvēks 
kļūst varonis, bet neizdevīgā – 
katordznieks, kuŗa 15 gadiem 
lēģerī ne no šā, ne no tā vēl pie -
vieno četru gadu un piecu mē -
nešu sodu. Un par to – klusums.

Atgriežoties vēlreiz pie Noli-
kuma tematiem, jāpiemin, ka 
šodienas jaunatnei ir jautāts: 
„Personības loma Trešās atmo-
das notikumos. Kuŗas personī-
bas ir devušas lielāko ieguldī-
jumu Latvijas neatkarības atjau-
nošanā? Kādas īpašības tās raks-
turo? Kāds ir šo personību ats-
tātais mantojums Latvijas sa -

biedrībai?”
„DV 2010” Vēstures konferen-

ce būs veltīta pagājušā gadā mi -
rušajam DV goda priekšniekam 
Jānim Frišvaldam un viņa tā 

Jānis Frišvalds, monsinjors Dr. A. Brumanis un A. J. Bērziņš 
Klusās nedēļas seminārā 1989. gadā      

(Turpināts no 16. lpp)

laika līdzstrādniekiem. Pārrunā- 
sim arī Trimdas notikumu chro-
nikas 1981-1991 izveides nepie-
cieša mī bu.

Imants Balodis 
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

Līmeniski. 1.Mazas, niecīgas. 
4. Jebkuŗš reāls notikums. 8. 
Dziedzeris, kas izstrādā žulti.      
9. Dziļa apmierinātības un prie-
ka izjūta. 10. Valsts Āzijā. 12. 
Laist šķidrumu caur sietu. 13. 
Sanāksme. 14. Japāņu degvīns. 
17. Staipīgs. 19. Dzelzceļa pie-
turvieta. 21. Nikns, dusmīgs. 22. 
Pār   lieku akurāti. 24. Ietvari fil-
mām. 26. Tāds, kuŗa virsma ir 

līdzena. 28. Meža dzīvnieki. 30. 
Savienība, apvienība uz līguma 
pamata. 31. Derīgi lietošanai.   
35. Ciešanas, lieli pārdzīvojumi. 
36. Adīts materiāls. 37. Veidot 
techniskus zīmējumus. 38. Sena 
mērvienība. 39. Apdzīvota vieta 
Jelgavas raj.

Stateniski. 1. Sporaugi bez 
sak nēm. 2. Klepus. 3. Pliekani 
salds. 4. Militāras formas svārki. 

5. Pērnā gadā nenopļautā zāle.   
6. Rūsganbrūns kukaiņēdājs 
putns ar gaŗu knābi. 7. Baleta 
figūra. 8. Spēcīga, kaisla vēlēša-
nās; stipras ilgas. 11. Laukums 
cirka izrādēm. 15. Administrātīvi 
territoriālā pamatvienība lau -
kos. 16. Ierīce savvaļas dzīvnie -
ku ķeršanai. 18. Darbarīks cau-
rumu izduršanai. 20. Apdzīvota 
vieta Ludzas raj. 23. Resgalis, 
palaidnis. 24. Laulību ceremonija 
un svinības. 25. Karpu dzimtas 
saldūdens zivis. 26. Šaujamiero-
cis. 27. Krist no gaisa (par sniegu). 
29. Apaļš koka trauks ar rokturi. 
32. Pirmā gaisma pirms saules 
lēkta. 33. Pilsēta Somijā, Helsin-
ku pavadoņpilsēta. 34. Vistvei-
dīgo kārtas savvaļas putns.          

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 18) 
atrisinājums

Līmeniski.  5. Linkolns. 7. 
Kan   tātes. 10. Seteŗi. 11. Tāfele. 
12. Skava. 13. Pasakas. 15. Saistīt. 
17. Sarukt. 18. Krusts. 22. Nun-
cijs. 25. Pastila. 27. Upene. 28. 
Lauvas. 29. Taupīt. 30. Atlikums. 
31. Skalenis.

Stateniski.  1. Pilsētas. 2. In -
dis ks. 3. Tamtams. 4. Neveltīt. 6. 
Katara. 8. Ābeces. 9. Grasis. 14. 
Kurši. 16. Irsis. 19. Mutulīte. 20. 
Kaņepe. 21. Algotnis. 23. Cekumi. 
24. Sausums. 25. Pieteka. 26. 
Tilpne. 

19. maijā 80 gadi paliktu cil-
vēkam, kas nesaraujami saistīts  
ar Na cionālo teātri - vienīgo dar-
bavietu savā mūžā – un ar savu 
dzimto pagastu – Alšvangu. Viņš 
neatzina padomju varas gados 
pārveidoto suitu novada centra 
nosaukumu – Alsunga un vien-
mēr lietoja seno, kursisko. Na  cio-
nālā teātŗa direktora vietnieks 
(īstenībā – teātŗa saimnieks) Zig-
frīds Kalniņš (1930-1998) dzi-
mis Alsungas pagasta Gāčās, ne -
tālu no Zvirgzdu ezera, ģimenē ar 
septiņiem bērniem. Tā paša eze-
ra, kuŗā pēc teikas neviens nekad 
nav noslīcis (LFK 1010, 5304). 
Diemžēl – 1992. gadā ezerā pēc 
astoņu dienu meklēšanas 8 m 
dziļumā (tā lielākais dziļums ir 
12,3 m) atrada kinorežisora Juŗa 
Podnieka (1950-1992) mirstīgās 
atliekas. Ja tas varbūt tomēr ne -
būtu bijis nelaimes gadījums, tad 
teika vēl šodien  būtu spēkā.

Z. Kalniņa vadībā būvētas ska-
tuves daudzviet Latvijā, arī Alsun-
gā, viņam  ir lieli nopelni režiso -
ra A. Amtmaņa-Briedīša mūzeja 
tapšanā Vallē. Alsungas estrāde 
Žīdulejā (pārdēvēta par Ziedu-
leju) veidota pēc viņa iniciātīvas. 
Viņa ierosmē teātŗa ogļu kurtu -
ve tika pārveidota par aktieŗu 
zāli, tur  tapa arī kafejnīca. Alš-
vandznieks aizstāvēja latviešu 
kultūru pret pārkrievošanu, un, 
kā vēlāk izrādījās, 1991. gada au -
gusta puča rīkotāji viņu bija ie -
kļāvuši pirmām kārtām apcie-
tināmo sarakstā.

Paša uzrakstītais dzīvesstāsts 
publicēts laikraksta Latvijas Vēst-
nesis 1998. gada 26. marta nu -
murā. Dzīve bijusi diezgan rai -   
ba – kaut vai tas, ka dažas naktis 
Rīgā nācies pārlaist Lielajos ka -
pos barona fon Šilinga kapličas 
nišā, jo, kamēr Zigfrīds bijis skolā 
Kuldīgā, visi viņa piederīgie  de -
portēti. Tad viņu, ar teātri vēl ne -

TEĀTŖA  CILVĒKA PIEMIŅAI

saistītu jaunekli, pie sevis pa  ņē -
ma Kārlis Sebris. Radās in  tere -   
se par skatuvi, pirmais amats – 
priekškarnieks, būtībā – skatu -  
ves strādnieks. Tad mēbeļnieks, 
brigadieris. Pat tika uz skatuves - 
Blaumaņa „Ļaunajā garā” staigāja 
uz rokām. Kārlis Sebris ne tikai 
deva pajumti, darbu teātrī, bet   
arī sapazīstināja ar Ingrīdu, vēlāk 
bija vedējs abu kāzās. Par ilgo 
laiku uzvedumu daļas vadītāja, 
vē   lāk direktora vietnieka amatā 
Zigfrīds Kalniņš nepaguva uz -
raks tīt.

Jau skolas gados viņš stādījis 
ozo lu pie Kuldīgas rātsnama, pie-
dalījies ozolu stādīšanā gar Lat-
vijas robežu Subatē 1997. ga  dā. 
Stādījis ozolus gan pie sava teātŗa, 
gan Kalpaka alejā Kur ze mē. 

Z. Kalniņš atdusas Lipšņu ka -
pos pie Zvirgzdu  ezera. Viņa iz -
va dīšanā no Nacionālā teātŗa 
piedalījās arī Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis. Paša sacerētas   
ir šīs rindas dzejolī „Tēva mājas 
Alšvangā”:
 Un, kad lemts būs dzīves pēdēj’s 

gājiens,
 Vediet turp, kur ir mans dzimtais 

krasts.
 Suitu zeme – tev mans dzīves 

gājums,
 Tu man – bura, ceļavējš un 

masts.

Atklājot tēlnieka Harija Sprinča 
veidoto piemiņas zīmi 1998. ga  -
da augustā, pie Z. Kalniņa kapa 
ozoliņu iestādīja Kārlis Sebris,   
ko varēja saukt par viņa teātŗa 
krusttēvu. Pieminekļa atklāšanā 
tika norunāts katru gadu 19.  
mai jā pulcēties Lipšņu kapos uz 
at  ceres brīdi.

Lipšņu kapu kapellu (1883) sa -
vulaik pasūtinājis un samaksājis 
Gāču māju saimnieks Ādams 
Ani ņš. Alsungas katoļu dievnams 
ir Erceņģeļa Miķeļa baznīca. Pēc 
Z. Kalniņa iniciātīvas restaurēto 
kapellu (tēlnieks Ģ. Ozoliņš) 
1997. gadā iesvētīja Kurzemes 
bīs kaps Ā. A. Brumanis.

Šajos kapos apglabāts arī Z. 
Kalniņa vectēvs Jānis Aniņš, kas 
1935. gadā uzņemtajā Aleksan-
dra Rusteiķa filmā „Dzimtene 
sauc” (Kāzas Alsungā) tēlojis dižo 
vedēju. Daži epizodi uzņemti arī 
Gāčās. Turpat 1999. gadā filmēta 
Viestura Kairiša īsmetrāžas spēl-
filma „Kāzas”, kur suitu rituāls 
mi  jas ar 20. gadsimta beigu lat-
viski pašdarbniecisko kāzu šovu. 
Tātad – divu kultūru konfrontā-
cija. Te filmēts arī grezns īstu 
suitu kāzu epizods A. Slapiņa fil-
mai „Cerību lauki”, kuŗā vēstīts 
par britu un baltu kultūru.

Nopelniem bagātā mākslas 
darbinieka (1969), Latvijas Teātŗa 
darbinieku savienības priekšsēža 
vietnieka, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieŗa Z. Kalniņa dzimtajās 
mājās vasarās var apmeklēt eks -
pozīciju Z. Kalniņa piemiņas klē-
tiņā, ko veidojusi 1949. gadā iz -
sūtītā viņa māsa, suitu tradiciju 
gla bātāja un kopēja, Triju Zvaig ž-
ņu ordeņa kavaliere Lidija Jan-
sone (1940). Viņa ir ansambļa 
„Gu     denieku suiti” ilggadēja vadī-
tāja. Klēts saglabājusies no 1787. 
gada. Baltijas skolotāju semināru 
beidzis Gāčās dzimušais Z. Kal-
niņa vectēva brālis Pēteris Aniņš 

(1874-1907). Viņš krājis vēstu ris-
kus dokumentus un noskaid -
rojis, kā cēlies Alsungas novada 

katoļticīgo latviešu nosaukums 
„suiti”. 

Sigurds Rusmanis

Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20. gadadie -        
nā Koknesē, topošajā Likteņdārzā, notika šogad pirmā koku stādī-
šanas talka. Piedalījās Vītolu fonda stipendiāti un viņu draugi, kā      
arī mūziķi un skolēni.

Valles vidusskolā pirms svētkiem viesojās izglītības un zinātnes 
ministre Tatjana Koķe. Diskusijā ar skolēniem un paidagogiem ko -
pīgi tika vērtēts valsts 20 neatkarības gados izglītībā paveiktais, iegu-
vumi, pārmaiņas un iespējas.

Cēsis apmeklēja Turcijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā 
vēstniece Latvijā Aiša Aihana Asja. Turku kapos vēstniece nolika 
ziedus pie pieminekļa turku kaŗavīriem – Krievijas armijas gūstek-
ņiem. Pirms dažiem gadiem par Turcijas valdības līdzekļiem kapus 
rekonstruēja.

Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāle aicina darba 
devējus pieteikties bezdarbnieku apmācīšanā. Katram praktiskajās 
apmācībās iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošinās 
kvalificētu darba vadītāju. Bezdarbniekus nodrošinās ar ikmēneša 
stipendiju līdz 120 latiem.

Mazsalacas novada mūzejā veidos izstādi “Mazsalacas ielu 
savdabība”. Mūzeja darbinieki aicina ikvienu fotografēt Mazsalacas 
ielas, mājas un citas vietas, lai izstādē varētu salīdzināt, kāda Mazsa-
laca bijusi iepriekšējos 100 gados un kāda tā ir tagad.

Jēkabpils novada Kalna pagastā top “Mārtiņa fonda” veidotais 
psīcholoģiskās rechabilitācijas centrs “Dūjas” - bērniem ar onko hai-
ma  toloģiskām kaitēm, ar redzes, dzirdes un fiziskās attīstības 
traucējumiem. Jaunā centra patrons ir Mārtiņš Rītiņš, kas uzņē -    
mies iekārtot virtuvi. Darbi tiek veikti par saziedotiem līdzekļiem. 

Latvijas un Lietuvas mākslas un kultūras darbinieki vēstulē 
Latvijas prezidentam, kultūras ministram, Lietuvas vēstniekam un 
Latvijas Romas katoļu baznīcas vadībai ierosina izveidot Aglonā 
piemiņas vietu pirmajam Lietuvas karalim Mindaugam un viņa sievai 
karalienei Martai. Lietuvas dižkunigaitis Mindaugs (1200-1263) XIII 
gs. apvienoja baltu zemes un lika pamatus Lietuvas lielvalstij. 1253. 
gada 6. jūlijā ar Romas pāvesta Innocenta IV svētību kronēts par 
Lietuvas karali. Mindauga kronēšanas diena Lietuvā ir valsts svētki.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas matēmatikas skolotāja Dace 
Draviņa sadarbībā ar Daugavpils universitātes profesori Elfrīdu 
Krastiņu izdevusi grāmatu “Matēmatika spēlēs un rotaļās. Skolotāja 
rokasgrāmata” (apgāds “Zvaigzne ABC”), kas paredzēta pamatizglītības 
un pirmsskolas skolotājiem. 

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki līdz 1. 
jūnijam Jēkabpilī, Jelgavā, Dobelē, Tukumā, Aizkrauklē un Bauskā 
rīko akciju „Droša vasara – Tava vasara”, lai pievērstu uzmanību ne -
laimes gadījumiem, kuŗos bieži cieš bērni, un novērstu to cēloņus. 
Akcijā iesaistīti arī bērnu vecāki un sabiedriskās organizācijas.

Rēzeknē Latgales Kultūrvēstures mūzejs 15. maijā aicina uz 
starptautiskās akcijas ‘’Mūzeju nakts 2010” laikā rīkoto šovu ‘’Mālos 
līdz ausīm kopā ar zvaigzni”, kur atklās Ludzas amatnieku centra 
keramiķa un jubilāra Ērika Kudļa darbu izstādi. Piedalīsies arī A. 
Paulāna Tautas lietiskās mākslas studijas keramiķi.

Kokneses novada Iršu pagasta zemnieku saimniecība “Zemitā-
ni” - viena no lielākajām staltbriežu ciltsdarba audzētavām Eiropā - 
noslēgusi sadarbības līgumu ar Krieviju, uz kurieni šajās dienās 
nogādās Latvijā audzētus 20 staltbriežus un 20 dambriežus. 

Daugavpilī notika Meža diena ar devīzi PAR ZAĻU UN NE- 
ATKARĪGU LATVIJU!, ko rīkoja AS „Latvijas valsts meži” Dien-
vidlatgales mežsaimniecība. Tika stādīti koki Daugavpils pilsētas 
aizsargjoslā. 

Daugavpils novadā šopavasar palu ūdeņi ceļiem radījuši gandrīz 
200 000 latus lielus zaudējums. Vairāki ceļu posmi gandrīz mēnesi 
bija pilnīgi applūdināti, uz tiem izveidojušās milzu bedres, grants 
ceļiem virsējā kārta noskalota grāvjos, bojātas caurtekas. 

Lubānas ezera ūdens bija pārrāvis Kalnagala slūžas, un ūdens 
applūdināja pļavas un sējumus Ošupes un Barkavas pagasta 100 hek-
taru lielā territorijā. Slūžu sistēma ezerā izveidota pag. gs. 80. gados.

Starptautiskā žūrija šogad ekosertifikātu “Zilais karogs” 
piešķīrusi visām iepriekš pieteiktajām 11 Latvijas peldvietām un 
divām jachtu ostām. Līdz ar to “Zilo karogu” saņems Liepājas pilsētas 
peldvietas “Dienvidrietumu plūdmale” un “Plūdmale pie stadiona”, 
kā arī Liepājas jachtu centrs.

Čakstes Liepājas 10. vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kas 
nosaukta Latvijas Republikas pirmā prezidenta vārdā. Paredzēts 14. 
septembrī – Jāņa Čakstes 151. dzimšanas dienā – pie skolas uzstādīt 
piemiņas plāksni. Konkursā par plāksnes izveidošanu pieaicinās gan 
māksliniekus, gan skolas absolventus, gan tagadējos skolēnus.

Liepājas “Fonds Agape” aicina uz tikšanos Laumas un Kaŗostas 
mikrorajona iedzīvotājus, lai dibinātu klubu “Mēs esam optimisti!” 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Aicināti piedalīties visi, kas vēlas 
sazināties cits ar citu, spītējot dzīvei ar ierobežojumiem.

Ar nākamo mācību gadu plānots reorganizēt Liepājas medicīnas 
kolledžu, pievienojot to Rīgas Stradiņa universitātei.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Daugavas Vanagu organizācija 
savu darbību Amerikā sāka 
Ņujorkā 1950. gada 6. janvārī, 
bet 60 gadu jubileju svinēja 
2010. gada 16., 17., un 18. aprilī 
Rokvilā, Merilendā. Svinības 
rīkoja Vašingtonas (DC) DV 
apvienība. Tā dibināta mazliet 
vēlāk – 1950. gada 5. martā.

Sešdesmit gadu darbības atceri 
ievadīja svinīgs dievkalpojums   
Vašingtonas latviešu ev. lut. 
drau     dzes dievnamā prāvestes 
Anitas Vārsbergas-Pāžas vadībā, 
tajā piedalījās DV ASV apvienī-
bu  delegāti un delegātes, ienesot 
10  apvienību karogus.  DV orga-
nizācijas Latvijas karogu ienesa 
Rīcības komitejas priekšsēdis 
Viesturs Timrots, un  daudzi,  
šķiet, to redzēja pirmo reizi. 
Starp apvienību  sarkanbaltsar-
kanajiem karogiem īpaši izcēlās 
Minesotas apvienības zilpelēkais, 
izrakstītais karogs, ko ienesa 
Ruta Beķere.  Dievkalpojumā  
mecosoprāns Sandra Strenga 
dziedāja āriju no Hendeļa orā-
torijas ,,Mesija”, klavieŗ pava-
dījumu spēlēja  Egons Pļavnieks. 
Pēc  dievkalpojuma  turpat diev-
namā sākās jubilejas  akts. Dau-
dzo goda viesu vidū bija Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs, PBLA valdes priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš, ALAs valdes 
priekšsēdis Juris Mežinskis, DV 
organizācijas priekšnieks un DV 
Centrālās valdes priekšsēdis 
Juris Augusts, DV ASV vanadžu 
priekš  niece Astra Iesalniece, DV 
ASV vanadžu goda priekšniece 
Rita Kaugura, Kanadas DV 
valdes priekšsēdis Juris Eglītis  
un  Kanadas vanadžu  priekšniece 
Gunta Reinolde.

Atceres aktu vadīja Vašingto-
nas (DC) DV apvienības priekš-
nieks Ilmārs Dambergs. Viņš 
apsveica viesus, vanadžu un va -
nagu dele gātus no visas Ame-
rikas.  Apsvei  kuma beigās skanē-
ja ASV himna.

 DV ASV valdes priekšsēdis 
Zigurds Rīders atklāja 60. dele-
gātu sanāksmi un 56. vana džu 
salidojumu, apsveicot visus da -
lībniekus un īsi raksturojot aiz-
vadīto darbības gadu. Viņš  
pieminēja,  ka bijušo leģionāru, 
tostarp smagi slimo zālēm un 
aprūpei, daudzbērnu ģimenēm 
un jauniešu izglītībai Latvijā 
nosūtīts  turpat $174 000, bet 
vietējai aprūpei  ASV  – $64 000. 
Z. Rīders uzsvēra, ka DV orga-
nizācijas dibinātāji bija  cilvēki 
ar nākotnes redzējumu, un lūdza 
piecelties  klātesošos zedelge-
miešus.  Vanadzes viņiem un 
katram leģionāram pasniedza 
baltu rozi.  Z. Rīders  arī piemi-
nēja DV lielo lomu latviešu 
sabiedrībā, vienojot tautiešus 
visā pasaulē: ,,Kāda gan būtu 
mūsu sabiedrība, ja nebūtu Dau-
gavas Vanagi – vai būtu Gaŗezers, 
jaunatnes organizācijas, tautas-
deju kopas un koŗi, citas orga-
nizācijas?” Z. Rīders novēlēja 
delegātiem padomāt, kā  vieno-
tiem spēkiem varētu ietekmēt 
apstākļus Latvijā, un savas runas 
beigās aicināja nodziedāt Latvi-
jas himnu. 

DV ASV vanadžu priekšniece 

Daugavas Vanagi Amerikā svin 60 gadu svētkus
Astra Iesalniece apsveica dele-
gātus un novēlēja labas sekmes.  
DV priekšnieks un DV CV val-
des priekšsēdis Juris Augusts 
ap sveica delegātus 60 gadu 
jubilejā, īpaši izceļot 1950. gadā 
dibinātās apvienības – Ņujorkā, 
Vašing tonā, Bostonā un Fila-
delfijā. Arī DV ASV valdes kopa 
dibināta 1950. gadā. Viņš atgādi-
nāja, ka šogad aprit 65 gadi, 
kopš DV organizācijas dibinā-
šanas un aicināja šo jubileju 
svinēt.  J. Au  gusts ieteica ikvien-
am Latvijas pavalstniekam  pie-
da līties Saei mas vēlēšanās, bal-
sojot par  lat viskām partijām.  
DV CV pārstā vības  vadītāja 
Lat   vijā  Solvita Sekste bija atsū-
tījusi apsveikumu, ko J. Augusts 
nolasīja.  Pēc tam Sandra Stren-
ga nodziedāja  Bruno  Skultes  
dzies    mu ,,Sapņu zeme” ar Klāras 
Zāles vārdiem.  

Gaŗo apsveicēju rindu ievadīja 
LR vēstnieks ASV Andrejs Pilde-
govičs. Apsveicot DV organi-
zāciju lielajā jubilejā, viņš patei-
cās par nozīmīgo polītisko dar-
bu, ko esam veikuši ārpus Latvi-
jas, kā arī par latviskuma un 
latviešu kultūras saglabāšanu. 
Viņš aicināja visus Latvijas pa -
valstniekus piedalīties vēlēša nās 
oktobrī,  piebilstot, ka  ASV plā-
nots iekārtot  15 vēlēšanu iecirk-
ņu.  Sveicienus nodeva kaimiņ-
zemes viesi – Kanadas  vanadžu 
priekšniece Gunta Reinolda un 
Kanada DV valdes priekšsēdis 
Juris Eglītis. PBLA valdes priekš-
sēdis Mārtiņs Sausiņš  pateicās  
par  ielūgumu un  teica, ka DV 
sanāksmēs vienmēr  jūtams, cik 
vanagi ir draudzīgi, vienoti un 
patriotiski noskaņoti. Vēlēšanās 
oktōbrī viņš aicināja balsot par  
patriotiskām partijām, lai tās 
Saeimā iegūtu 51 mandātu.  
ALAs priekšēdis Juris Mežinskis 
pateicās par ielūgumu un 
uzslavēja  DV lielo sabiedrisko 
darbu, kā arī  teicamo sadarbību 
ar Amerikas latviešu apvienību.  
Atvaļinātais LR Jūras spēku flo-
tiles admirālis Andrejs Mežmalis 
pauda prieku, ka atkal ir ,,mājās”,  
jo Vašingtonā  pavadījis apmēram 
20 gadu. Viņš nodeva  sveicienus 
no vanagiem Latvijā. 

DV vanadžu goda priekšniece 
Rita Kaugura jautāja: ,,Kas bija  
spēks, kas palīdzēja latviešu tau-
tai izdzīvot gan okupētajā 
dzimtenē, gan svešu zemju kras-
tos? Latviešu kaŗavīri Otrā pa -
saules kaŗa beigās nekapitulēja, 
bet mainīja taktiku un ieročus, 
turpinot cīņu par neatkarību. 
Partizāni  dzimtenes  mežos cī -
nī  jās turpat sešus  gadus, latvieši 
patvēruma zemēs – ar polītis-
kiem ieročiem. Viņi ir pierādī-
juši, ka tikai īsta tēvzemes mī -
lestība, pašaizliedzība, gatavība 
uzupurēties, vienība un vien-
prātība ir spēks, kas vadīja latvie-
šu kaŗavīrus un vanagus kopš 
Zedelgemas līdz mūsdienām. 
Savu uzrunu R. Kaugura beidza, 
citējot rindas no Andreja  Eglīša 
dzejoļa. 

Latviešu organizāciju Vašing-
tonā  (LOV) vadītāja Anita Ju -
ber  te apsveica delegātus un at -
gādināja, ka vanagi ir svarīga 

LOV daļa. Vašingtonas latviešu 
ev. lut. draudzes priekšniece 
Ināra Apine neslēpa ganda-
rījumu, ka  DV izvēlējas drau-
dzes namu par 60 gadu jubilejas 
norises vietu. Rakstveida apsvei-
kumus bija atsūtījuši Grand-
rapidu DV apvienības priekšnieks 
Maksis Jansons  un vanadžu ko -
pas priekšniece Olga Jansone. 
M. Jansons rakstīja ka, bijis viens 
no latviešu jaunekļiem, kuŗi 
Zedelgemā  1945. gada  Nr. 2227 
nometnē katru vakaru vakar-
jundā dziedāja: ,,Dievs Kungs ir 
mūsu stiprā pils” un ,,Dievs, 
svēti Latviju”,  un priecājas, apzi-
noties, ka pēc tik ilgiem gadiem 
Zedelgemas gars vēl dzīvs,  tau-
tas dēli vēl pulcējas kopā. 

Svētku akta beigās vareni 
skanēja kopīgi dziedātā Dauga-
vas Vanagu dziesma.  Pēc akta 
delegāti, viesi un vietējās sabied-
rības locekļi draudzes nama 
lielajā zālē mielojās ar Vašing-
tonas  vanadžu kopas un drau-
dzes dāmu komitejas gatavota-
jām vakariņām un Ināras Api  nes 
cepto jubilejas kriņģeli. 

DV CV sēde notika 15. aprīļa 
vakarā, DV ASV Zemes valdes 
sēde sākās  16. aprīlī  pulksten 
deviņos, vanadžu 56. salidojums 
–  pulksten vienos.   

DV ASV 60. delegātu sapulces 
pirmo darba cēlienu 17. aprīlī 
ievadīja  māc. Tālivaldis Šmits ar 
īsu  aizlūgumu. Sapulci atklājot, 
DV ASV valdes priekšsēdis  Z.  
Rīders aicināja ar klusuma brīdi 
pieminēt Dieva mierā aizgājušos 
DV biedrus. Mandātu komisijas 
pārstāvis ziņoja, ka sapulcē 
piedalās 14  DV ASV apvienību  
23 delegāti ar 27 mandātiem, kā 
arī DV ASV Zemes valdes septiņi 
delegāti ar 7 mandātiem. 

Sapulci vadīja Vašingtonas DV 
apvienības priekšnieks  I.  Dam-
bergs. Par vadītāja vietnieci 
ievēlēja DV ASV vanadžu 
priekšnieci A.  Iesalnieci,  balsu 
skaitītājiem –  Gunvaldu Breņķi 
(Milvoki), Ivaru Zušēvicu (Mil-
voki) un Ingūnu Galviņu (Dien-
vidkalifornija), sekretāriem  – 
Anitu Tēraudu un Ivaru Jaun-
rubeni (Vašingtona).

Iepriekš izziņoto darba gaitu 
delegāti  pieņēma ar grozījumu, 
ka sapulces beigu posmā visi 
delegāti kopā spriedīs par 
organizācijas nākotnes darbības 
plāniem un iespējām. Iepriekš 
izsūtīto 2009. gada delegātu 
sapulces  protokolu pieņēma ar 
dažiem labojumiem. 

DV ASV valdes prieksēdis  Z. 
Rīders ziņoja par organizācijas 
darbību  un biedru skaitu: 2010. 
gada 1. janvārī  19 apvienībās un 
vienā kopā  bija 1826 biedri 
–vanagi un vanadzes. Maz ir 
gados jaunu biedru, kaut kul-
tūras, izglītības un vasaras skolu 
atbalstam, stipendijām jaunie-
šiem ASV izdoti $64 000. Aprū-
pes līdzekļu sagādei vākti ziedo-
jumi.  Pārskati liecina, ka 2009. 
gadā aprūpei, informācijas dar-
bam, izglītībai un citiem mēr-
ķiem Latvijā ziedots turpat  $174 
000. Z. Rīders pateicās visiem 
biedriem un labvēļiem par at -
saucību. 

DV ASV vanadžu priekšniece 
A. Iesalniece ziņoja par pagājušā 
gadā sekmīgi veikto darbu un 
pateicās vanadzēm un labvēļiem 
par sadarbību. Palīdzībai Latvijā 
izdots $23 000.

 DV priekšnieks J. Augusts, 
vie  so  joties Latvijā, ticies ar Lat-
vijas valsts prezidentu, piedalījies 
16. marta piemiņas sarīkojumā 
Rīgā un dievkalpojumā Lestenē, 
bijušas pārrunas arī ar jau-
nievēlēto DVL priekšnieku Jāni 
Ozolu. J. Augusts piedalījies arī 
Austrālijas DV 60 gadu dibi nā-
šanas jubilejā Pertā. 

Revīzijas komisijas pārstāvis 
pateicās kasierim Marģeram 
Caunem par kārtīgi un apzinīgi 
veikto darbu. 2009. gadā ieņemts 
$239 878, izdots $228 411. Gada 
beigās, 2009. gada 31. decembrī, 
atlikums kasē bija $492 761. 
Daļa šīs summas nav aizska-
ŗama. 

Ar balsu vairākumu delegāti 
apstiprināja jau iepriekš izsūtīto 
2009. gada darbības pārskatu. 

Pārrunās pieminēja gan apvie-
nību darba sekmes, gan grūtības 
un neveiksmes. Dažas apvienības 
ziedojumus sūta tieši uz Latviju, 
tāpēc tie tiek sadalīti nevienādi. 
Apvienību pārstāvjiem ieteicams 
ziņot DV CV vai arī CV pār-
stāvībai Rīgā, cik un kam pie-
šķirti līdzekļi, lai precīzāk doku-
mentētu ziedotās summas. Dele-
gāti uzzināja, ka Kurzemes Brāļu 
kapus Lestenē vairs neapkopj 
Lestenes pagasts, bet gan Tuku-
ma novada valde. Turpinās 
leģionāru pārbedīšana. Lietuvā 
apzināti ap 200 kritušo leģionāru. 
Kasieris M. Caune aizrādīja, ka 
īpašajā  Brāļu kapu fondā sazie-
dotos līdzekļus nevar izlietot 
citiem mērķiem. 

PBLA valdes priekšēdis M. 
Sau   siņš ziņoja par  sadarbību ar 
ASV latviešu jumta organi-
zācijam. Viņš pateicas par labo 
sadarbību ar ASV un Kanadas 
DV organizācijām. Sadarbība ar 
Latvijas valdību vēl nav tik laba 
kā vēlams, taču saņemts Ārlietu 
ministrijas atbalsts jaunam pro-
jektam – ,,Trīs tenoru” turnejai, 
lai populārizētu un rastu latviešu 
tautas atbalstu nacionālām par-
tijām Saeimas vēlēšanās. Šim 
projektam no ALAs, DV, LNAK 
un PBLA saņemti  apmēram $50 
000. ALAs valdes priekšēdis J. 
Mežinskis atgādināja, ka visiem 
Latvijas pavalstniekiem ārpus 
Latvijas būs iespēja piedalīties 
10. Saeimas vēlēšanās. ASV tiks 
iekārtoti 15 vēlēšanu iecirkņi. 
No vēlēšanu rezultāta atkarīga 
Latvijas nākotne.

ALJAs pārstāvis nebija ieradies, 
bija ieteikums DV ASV valdei 
nākamgad laikus atgādināt 
ALJAi atsūtīt pārstāvi vai  ziņo-
jumu. Delegāti arī aicināja 
jauniešus nefotografēties ar alus 
pudelēm rokās, jo tādējādi rodas 
aplams priekštats par  jauno pa -
audzi. G. Kancs ziņoja, ka  ALJAs 
kongress rudenī notiks Indiano-
polē.   

Rezolūciju komisijā ar aklamā-
ciju ievēlēja Oļģertu Cakaru 
(Čikāga), Ritu Kauguri un 
Vilmāru Kukaini (Klīvlande), 

Marģeri Pinni (Ņujorka). 
Par DV ASV priekšnieku nā -

kamiem diviem gadiem nomi-
nēja un ar balsu vairākumu 
ievēlēja Z. Rīderu.  Valdē ievēlēja 
locekļus, kuŗi bija ar mieru dar-
bu turpināt divus nākamos 
gadus – Marģeru Cauni, Jāni 
Jan  sonu, Imantu  Kalniņu un 
Ildzi Rudzīti. Tā kā Vija Lince, 
Zigfrīds Jirgens un Edvards 
Valdmanis vairs nekandidēja, 
valdē ievēlēja Marģeru Pinni 
(Ņujorka), Jāni Šmitu (Kalamazū) 
un Vilni Vīksni (Nujorka).  Re -
vīzijas komisijā ievēlēja līdz-
šinējos locekļus – Gunvaldi 
Breņ   ķi, Eduardu Petrovski un 
Ivaru Zušēvicu. Goda tiesā –  
Juri Epermani, Ligitu Krūmkalnu 
un Dzidru Tropu. Statūtu komi-
sijā – Oļģertu Cakaru, Ligitu 
Krūmkalnu un Jāni Šmitu. Par 
DV ASV locekļiem DV CV ievē-
lēja Z. Rīderu un M. Cauni.  
Vienbalsīgi pieņēma DV ASV 
2010. gada budžetu un  DV ASV  
dotāciju DV CV budžetam.

Pēcpusdienā delegātiem bija 
iespēja apskatīt pilsētu un ap -
meklēt architekta Frīdricha 
Floriana (Friedrich St. Florian) 
pieminekli Otrā pasaules kaŗa 
cīnītājiem. Izbraukuma vadītāja 
Dace Zālmane pastāstīja Vašing-
tonas vēsturi. Piemineklis, kas 
uzcelts tikai ar ziedojumiem, 
atrodas Nacionalā gatvē 
(National Mall) starp Vašingtona 
un Linkolna pieminekli un godi-
na 16 miljonu ASV kaŗavīru, no 
kuŗiem vairāk nekā 400 000 krita 
kaŗā. Viņu piemiņai t. s. Brīvības 
siena (Freedom Wall) noklāta ar 
4000 zelta zvaigznēm. Divi ma -
sīvi torņi sadala apli, kas sim-
bolizē  kaŗadarbību plašā territo-
rijā starp Atlantijas un Kluso 
okeanu.  Pieminekli atklāja 2004. 
gada 29. maijā svinīgā ceremonijā 
tikai lūgtiem viesiem, galvenokārt 
Otrā pasaules kaŗa veterāniem. 
Ekskursijas dalībnieki apskatīja 
arī Latvijas Republikas vēstnie-
cību, tās telpas parādīja saim-
nieks Valdis Bormanis. 

Vakarā Vašingtonas DV apvie-
nība rīkoja Ķiršziedu balli, kuŗā 
deju mūziku spēlēja grupa 
,,Pēdējais vilciens”. Astrīda Rīde-
re vadīja tradicionālo izlozi, kuŗā 
pirmo reizi izlozēja Bārbiju 
latviskā tērpā. 

Delegātu sapulces pēdējā die-
nā, 18. aprīļa rītā māc. T. Šmits 
teica   dievvārdus, atgādinot, ka  
patiesība un Dieva svētība palīdz 
cīnīties pret netaisnību. 

Delegāti pieņema septiņas re -
zolūcijas, ko bija izstrādājusi 
rezolūciju darba grupa: aicinā -
jums LR valdībai iekārtot ASV 
15 vēlēšanu iecirkņus Saeimas 
vēlēšanās, izveidot vēlētāju re -
ģist  ru, kā arī vienkāršot pasu 
atjaunošanu. Vanagi un vana-
dzes un visa ASV latviešu sa -
biedrība tika aicināta piedalīties 
atbalstīt polītiskās partijas, ku   ŗas 
ir par latvisku valsti. Delegāti arī 
izteica līdzjutību latviešu ka -
ŗavīru ģimenēm, kuŗu locekļi 
krituši vai ievainoti Irākā, 
Afganistānā vai citās dienesta 
vietās. 

(Turpināts 20. lpp.)
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Visas rezolūcijas pieņēma ar 
balsu vairākumu.      

Pēdējā sapulces darba daļā uz -
runu teica A. Mežmalis. Viņš 
apsveica delegātus no Latviešu 
Nacionālo kaŗavīru biedrības  
un DV Latvijā. Latvijā ar DV 

(Turpināts no 19. lpp.) palīdzību izdota viņa grāmata 
par Latviešu leģionu angļu un 
latviešu valodā. Atzinību iegu-
vuši viņa rīkotie informācijas 
se  mināri Rīgā strādājošiem ār -
zemju diplomātiem. Sapulces 
de      le  gāti A. Mežmali dedzīgi su -
mi  nāja ar aplausiem.

Sprieda par izdevuma ,,Laiks, 

Telpa, Ļaudis” pēdējo sējumu, 
ku   ŗa izdošana aizkavējas dar-
binieku trūkuma dēļ. 

 J. Augusts ierosināja turpmāk 
vanadžu priekšnieci ievēlēt vi  siem 
DV biedriem, ne tikai vana   dzēm. 
M. Pinnis lūdza DV apvienības 
atbalstīt ar ziedojumiem Katskiļu 
nometnes ēdam  zāles jaunbūvi, 
kas varētu izmaksāt apmēram 
miljonu dolaru.  I. Rudzīte aicināja 

braukt uz Dziesmu svētkiem  
Milvokos 2012. gadā.    

 Sēdes beigās vadītājs pateicās 
savai palīdzei, abiem sekretāriem 
un balsu skaitītājiem, kā arī Ast-
rīdai Rīderei par izlozes vadīšanu. 
Delegāti atvadījās, nodziedot 
DV organizācijas himnu ,,Dau-
gavas vanagi, sasauksimies!”.

 Daļa delegātu piedalījās 
Vašingtonas draudzes ģimeņu 

dievkalpojumā, kuŗā delegāts 
māc. O. Cakars uzrunāja diev-
lūdzējus – bērnus un pieau gušos. 

Pēc atvadu azaida kopā ar 
draudzes locekļiem delegāti lē -
nām atvadījās ar cerību atkal 
tikties 2011. gadā, DV ASV 61. 
delegātu sapulcē, ko Indianapoles 
DV apvienība rīkos Gaŗezerā. 

A. Tērauda, I. Timrots, 
K. Ķuzulis, I. Dambergs

Daugavas Vanagi Amerikā svin 60 gadu svētkus
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Šā gada 21. martā Ciānas 
draudzes telpās ČLOA Stipendi-
ju fonds savā gadskārtējā sarī-
kojumā svinēja 25 gadu jubileju. 

Latviskās izglītības atbalstī-
šanas Stipendiju fonda ideja 
1985. gadā radās skolotājam, 
prāv. Artūram Liepkalnam, kad 
viņš Čikāgā bija Sv. Jāņa drau-
dzes mācītājs. Pirmo gadu SF 
valdē darbojās Čikāgas latviešu 
orga nizāciju un daudžu izraudzī-
ti pārstāvji: priekšsēdis prāv. 
Artūrs Liepkalns, viņa palīgs 
Juris Valainis, kasiere Ināra Gri -
golate, sekretāre bija Lidija 
Kiršteina, locekļi – Kr. Barona 
sko   las pārzine Dr. Gundega 
Michele, Ivars Antēns, Ārija 
Bergmane, Artūrs Gaiķis, Ilmārs 
Erkmanis, Inese Strautnieks-
Stokes un advokāts Juris Laivinieks.

Pirmais, plašākais SF sarī-
kojums notika 1989. gada 9. 
aprīlī, programmu sniedza to -
reizējie jaunieši: Andra Kūlāne 
(vijole), Kr. Priede (vijole) un 
Alvis Saldenieks (čello). Duetu 
dziedāja Māra Vārpa un Andrejs 
Nīkurs. Programmas daļu beidza 
Čikāgas vīru koŗa dziesmas diri-
ģentes Māras Vārpas vadībā. 

Kā gadījuma ciemiņi toreiz 
deklamēja Latvijas Nacionālā te -
ātŗa aktieŗi Dace Bonāte un Kār-
lis Sebris. Kuplais apmeklētāju 
skaits deva līdzekļus stipen di jām. 

Vēlākos gados līdzekļu iegū-
šanai par tradiciju kļuva loterija, 
izloze notika SF gadskārtējā 
sarīkojumā, kā tas bija arī šoreiz.

Šā gada sarīkojumu ar uzrunu 
atklāja Stipendiju fonda priekš-
sēde Ruta Priedkalne-Zirne, uz -
sveŗot latviskās audzināšanas no -
zīmi,viņa teica: „Mums vaja dzētu 
apzināties, ka latviešu iden    titātes 
saglabāšana ir mūsu pienākums. 
Turpinot latvisko izglītību, ieau-
dzināsim jauniešus patriotismā. 
Bez patriotisma iz  pratnes Latvija 
būs valsts bez nākotnes.” Refe-
rente citēja rakstnieku Augustu 
Saulieti, kas teicis: „Patriotisms 
tautai ir tās dzīvības spējas, tauta 
bez patriotisma ir lemta citu 

Stipendiju fonda 25 gadu jubileja

tautu kalpībai!”
Arī Stipendiju fondā galvenais 

ir rast līdzekļus, lai tie sekmētu 
jaunatnes latvisku izglītību, au -
dzi  nāšanu, latviešu valodas sagla-
bāšanu. Valoda ir vērtība, kas 
jāsargā, tā dzīvo tikmēr, kamēr  
tiek lietota, jo valoda ir dzīvs 
organisms. 

Sargāsim latviešu jaunatni lat-
viešu tautas pastāvēšanai ārpus 
Latvijas. Ieaudzināsim cieņu pret 
latviešu valodu, jo latviešu sa -
bied     rība sagaida spējīgus sa  bied-
riskus darbiniekus, kas var tur-
pināt iepriekšējo paaudžu iesākto 
darbu un to nodot nākamajām 
paaudzēm!”

Uzrunas nobeigumā Ruta lū -
dza arī turpmāk atbalstīt SF 
darbu, kas tik daudz devis jau-
niešu latviskai izglītībai.

Fonda dibinātājs un pirmais 
priekšsēdis bija prāv. Artūrs 
Liep  kalns, tad Austra Kēlere un 
tagad jau ilgus gadus fondu 
nenogurdama vada Ruta Pried-
kalne-Zirne!

Stipendiju fonds ik gadus ar 
stipendijām atbalsta Gaŗezeŗa 
skolu audzēkņus, 2x2 un „Sveika, 
Latvija!” programmas.

*
Pēc īsa pārtraukuma sekoja 

interesanta koncerta daļa, kur ar 
dziesmām un mūziku uzstājās 

ta  gad jau populārie mūziķi Ed  -
munds Mednis un Ēriks Kīns. 

Pēc skaistā koncerta Ciānas 
ēdamzālē bija garšīgas pusdienas 
Ingas Lucānes un palīgu iz -
kārtojumā, kam sekoja kafijas 
galds un lielā mantu izloze, ko ar 
jauku humoru vadīja Ivars 
Antēns ar palīdzēm. 

Mantas bagātīgai SF izlozei – 
jaunatnes latviskās izglītības 
atbalstam ziedojuši Valija un 
Modris Galenieki, Lilita Spuris, 
Silvija Šteinere-Jēgena, „Čikāgas 
Piecīši”, Edmunds Mednis, Gun-
ta un Guntis Kiršteini, Ēriks 
Kīns, māc. Dr. Ņina Rautešilde, 
Inga Lucāne, Anna Lāčkāja, Ruta 
Markhama, Juris Valainis, Ināra 
Kiršteina un anonīmi ziedotāji. 

Jauko sarīkojumu beigās Ruta 
Priedkalne-Zirne izteica sirsnī   -
gu paldies dziedoņiem Edmun-
dam Mednim un Ērikam Kīnam 
par lielisko mūzikālo program-
mu, Ingai Lucānei ar palīdzēm – 
par pusdienām, kafijas galdu un 
daudz citu pienākumu veikšanu. 
Sirsnīgs paldies SF labvēļiem – 
mantu dāvinātājiem un ložu 
pircējiem, bez kuŗu atbalsta SF 
nevarētu darboties, sirsnīgs pal-
dies Ciānas draudzei, kuŗas telpās 
visi sarīkojumi norisa!

*
ČLOA Stipendiju fonda ta -

gadējā vadība: priekšsēde – Ruta 
Priedkalne-Zirne, viņas viet-
niece – Inga Lucāne, sekretāre 
– Lita Sīmane un kasieris – 
Gunārs Lucāns. Valdes locekļi: 
Elīsa Freimane, Arturs Gaiķis, 
Ivars Kēlers, Ināra Kiršteine, 
Juris Valainis un Jānis Vilciņš.

Bija jauks SF jubilejas sarīko-
jums! Pateicība SF priekšsēdei 
Rutai Priedkalnei-Zirnei par 
lielā darba veikšanu – latviskās 
izglī tības veicināšanā!

Juris Valainis 
***
Koncerta daļā Edmunds Med-

nis un Ēriks Kīns dziedāja des-
mit dziesmas. Sešām bija Ed -
munda Medņa, vienai – Ērika 
Kīna mūzika un vārdi. E. Medņa 
dziesmām raksturīga ļoti melo-
diska sākuma daļa, gandrīz 
romanču stilā, bet dziesmu 
turpinājumā tās atveŗas, kļūstot 
par īpatnējām, izvērstām dzies-
mām. E. Mednim ir patīkama 
augsta baritona balss, viņš dzied 
melodiju. E. Kīna tenors ir ar 
ļoti atšķirīgu balss tembru. Viņu 
duetos nav nekā no tā lipīgā 
salduma, kad, parasti labi dzird 
vadošo, augstāko balsi, tikai 
nojaušot otrās balss piebalsoju-
mu. Dziesmu aranžējumi palī-
dzēja arī Kīna augstākajai balsij 
skanēt, un šī tembru atšķirība 
dziesmās radīja savbdabīgu 
sprie dzi.

Bet kā ar ritmiem? Jaunie cil-
vēki jau ritmu apsēsti... E. Med     ņa 
„Vienkāršā dziesmā” dzies     mas 
ritmu dzirdējām vis spilgtāk, to -
mēr neuzbāzīgu, jo pavadījumu 
spēlēja tikai abu dziedoņu ģita-
ras, kuŗas tie spēlēja mūzikāli 
patī kami.  Priecājāmies arī par 
dzies mu izteikti dzejis kiem tek-
stiem. Laba dzeja jau ir dziesmas 
mū  zikālās inspirācijas sākums. 
Tā arī palīdz klausītā jam at  skārst, 
ko komponists ir dzies mā gribē-
jis pateikt. Tagad tomēr pienācis 
laiks, kad dažreiz, šķiet, teksts 
tiek sacerēts pēc iespējas pro-
zaisks – vai nu tāpēc, lai viss 
radošais spēks būtu mūzikā, vai 
varbūt mūziķa, dzies mas sace-
rētāja, neprasmes un ne  va  rības 
dēļ. 

Programmā dzirdējām arī dau-
dzināto E. Medņa dziesmu „Put-
ni”, E. Kīna „Kā tas var būt” un 
ļoti interesanto, bravurīgo „Dau-
gavpils Jevgeņijam”. Klausī tā -
jiem dziesmas un dziedoņi pati-
ka, bija aplausi un piedeva. 
Dziesmu starplaikā E. Mednis, 
kuŗš ir uzaudzis un izglītību 
ieguvis Latvijā, jau tur piedalot-
ies ansamblī „Bumerangs”, veikli 
un asprātīgi skaidroja par dzies-
mām un dziedāšanu. Būtu bijis 
vēlams pastiprinātājs, jo ne visi, 
labos gadus sasniegušie, to varēja 
dzirdēt un saprast.

Marta Cakare

Nelielā Lansingas draudze  
Mičigenā, kuŗā ir 40 draudzes 
locekļi, dedzīgi iesaistījās projektā 
,,Lai rit!”, saziedojot 1091 dolaru.

Par spīti nelabvēlīgiem un ļoti 
aukstiem laika apstākļiem, 17. 
aprīlī rīkojām braucienu ar 
divriteņiem. Piecu jūdžu brau-
cienā piedalījās 11 cilvēki, tostarp 
divi bērni vecumā līdz četriem 
gadiem. Divi lansingieši – Dzidra 
un Gunnars Špīlbergi – šo posmu 
mēroja kājām. Lansingas drau-

Lansingieši dāsni atbalsta projektu ,,Lai rit!”
dzes locekle Kristīne Putne vai-
rāku nedēļu gaŗumā uz velo-
trenažiera bija nobraukusi 60 
jūdzes, par katru no atbalstītājiem 
nopelnot dolaru. Savukārt Lan-
singas drau dzes dāmu komitejas 
priekšniece Ligita Ķepīte finan-
ciālu atbalstu ieguva no uzņē-
muma Quality Dairy darba-
biedriem, kuŗi  ziedoja 171 dola-
ru. Šim projektam simt dolaru 
ziedoja arī detroitieši Roberts un 
Vija Markovi, lansin gieši Stans 

un Maija Martini un Māra 
Rozentāla. Pavisam bija 26 
ziedotāji.

Kamēr citi brauca ar divriteni, 
atbalstītāji sagādāja gardas pus-
dienas.  

Paldies projekta ,,Lai rit!” rīko-
tājiem, jo tajā piedaloties, mēs 
jutāmies  saliedēti, valdīja sirsnīga 
un draudzīga gaisotne. Priecā-
jamies, ka iedzīvotājiem Latgalē 
būs iespēja pārvietoties ar jau-
niem divriteņiem. Lai labi rit!

Māc. kand. Aija Greiema 
Lansingas draudzes locekļi, kā arī daži amerikāņu draugi ar 
prieku atbalstīja projektu ,,Lai rit!”  

Runā Ruta Pried kalne-Zirne

Mūzicē no kreisas Ēriks Kīns, Stefans Kīns, Kriss Kīns un 
Edmunds Mednis
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TURPMĀKAIS CEĻŠ?

Montrealas latviešu luterāņu 
Trīsvienības draudzes pilnsa-
pulce notika 18. aprīlī, latviešu 
sabiedriskā centra Kamīna zālē. 
Sapulci vadīja priekšnieks J. Ma -
teus, bet aprises pierakstīja sek-
retāre Maira Bierne-Kaniņa. Vi -
ņas uzrakstīto iepriekšējās sa  pul-
ces pierakstu pieņēma bez grozī-
jumiem. 

J. Mateus sava ziņojumā uzsvē-
ra, ka vispirms jādomā pašiem 
par sevi, jāierobežo arvien augo-
šie darbības deficīti, jāuztur 
lauku īpašums Tērvete.Tajā jāpa-
augstina dažādās nomas likmes, 
jāiekasē vasarnīcu īpašnieku 
nodevu maksājumi. Viņš uzska-
tīja, ka draudze esot aktīvakā 
latviešu vienība Montrealā. 
Sapulce atzina, ka tas esot jāņem 
vērā.

Sevišķi aktīvs izrādījies diako-
na Daga Demandta darbs. Viņš 
draudzē vadījis 14 dievkalpoju-
mus, 3 svētbrīžus pensionāriem, 
vienus kapu svētkus un 7 bēres. 
Aprūpes darbā bijuši 134 apcie-
mojumi (10 ar dievgaldu); 24 
reizes rūpējies par transportu 
draudzes locekļiem. Vadījis pro-
jektu „Dodiet, un jums tiks dots” 
un darbojies bāreņu nometnē 
„Pasaka” Latvijā, kā arī Tērvetes 
bērnu nometnē šeit.

Uzsācis studijas Waterloo lu -
te  rāņu seminārā, lai iegūtu ma -
ģistra gradu teoloģijā, sa  ņem -
dams atbalstu no LELBA Rīt-
dienas fonda. Pabeidzis līdz šim 
10 kursus. Pildījis dažādus 
prak   ses darbus St. Phillips drau-
dzē Kičinerā, Ontario provincē, 

kur arī vadījis bībeles stundas 
bezpajumtniekiem, dziedājis 
semināra starptautiskā korī un 
koordinējis Jau natnes dienas 
norisi. Tajā piedalījušies jaunie-
ši no visas Onta rio provinces. 
Kalpojot Trīsvienības draudzē 
aizvadīti 6 gadi. 

Īss ziņojums bija māsu drau-
džu sakarniecei Gitai Lukstiņai. 
Patlaban sadarbība notiek ar 5 
māsu draudzēm Aknīstē, Asarē, 
Gārsene, Lašos un Subatē. Viņa 
mudināja draudzes locekļus savu 
Latvijas apciemojumu laikā 
iegriezties kādā no tām. Sīkāk 
savu ziņojumu iztirzāja kasieris 
R. Kalniņš. Tajā viņš uzrādīja $ 
51 638.57 ienākumos un $ 77 
728.46 izdevumos, uzrādot 
vienu no lielākiem zaudēju-
miem, ko segs no rīcības kapitā-
la - $ 26 089.89. Draudzes kop-
vērtība, ieskaitot fondus, ir $ 439 
935.91. Paskaidrojumi bija tik 
skaidri, ka jautājumu nebija Viņš 
pateicās saviem palīgiem Erikam 
Porietim Bedardam un Anitai 
Lasei.  Re  vizijas komisija šos 
ciparus apstiprināja, tā izteica 
pateicību kasierim un grāmatve-
dei Izoldei Spurmanei par teica-
mi veikto darbu. Sapulce pieņē-
ma kasieŗa izstrādāto budžeta 
projektu 2010. gadam – ienāku-
mos $ 54 000, iz   de  vumos $ 67 
000; iztrūkums $ 13 000 (puse 
no iepriekšēja gada).

Lai to panāktu, paaugstināja 
minimālo labprātīgā ziedojuma 
maksu uz $ 200 gadā (caurmēra 
ziedojums pagājušā gadā pār-
sniedzis $ 300).

Draudzes valdē ievēlēja visus 3 
pārvēlamos locekļus – Izoldi 
Spurmani, M. Kaniņu-Bierni un 

Robertu Kalniņu, kā arī Mārīti 
Steprāni un Jāni Verneru, visus 
ar aklamāciju.

Nākotnes darba iztirzājumā 
lūdza draudzes valdi un drau-
dzes locekļus rūpēties par aktīvā-
ku draudzes pasākumu atbalstu. 
Šāds darbs varētu ievērojami 
samazināt iztrūkumus draudzes 
kasē. Uzzinājām arī, ka diakons 
D. Demandts nākamo gadu 
prakses gadu turpinās Jēzus 
draudzē Rīgā, kur savā laika par 
mācītāju darbojies kādreizējās 
Montrealas latviešu luterāņu 
Pāvila draudzes mācītājs. Viesturs 
Šēfers un kuŗā ir 1200 draudzes 
locekļu. 

Šis gads došot viņam daudz-
pusīgu pieredzi, jo Jēzus drau-
dzē esot ļoti daudz nozīmīgu 
pasākumu. Pēc tam viņš atgrie-
zīšoties Montrealā, kur pabeig-
šot pēdējo studiju gadu un 
atsākšot savu darbību mūsu 
draudzē. Pārrunājot draudzes 
ērģelnieka atalgojumu, atzina, 
ka tas turpinājams līdzšinējos 
apmēros, jo Bruce Thicke labi 
pārzin mūsu dievkalpojumu 
liturģiju un strāda ar milzīgu 
atdevi, par ko viņam pienākas 
īpašs paldies. Pateicību saņēma 
abi mācītāji D. Demandts un 
M. Ķirsons un itin visi draudzes 
darbinieki. Sapulce ilga 2 stun-
das, bija saskanīga un lietiska. 
Šķiet, ka Trīsvienības draudzes 
nākotne ir nodrošināta vairā-
kus gadu desmitus. Vienigais 
drauds šeit ir tikai tās demogra-
fiskais sastāvs. Plašākas pārmai-
ņas tajā varētu radīt jaunus izai-
cinājumus, kuŗiem sagatavoša-
nos solīja draudzes priekšnieks 
Jānis Mateus.  

VIENREIZĒJS GADA 
SVĒTKU SARĪKOJUMS
Montrealas Latviešu Pensio-

nāru apvienības 37 pastāvēša-
nas gadu sarīkojums iezīmējās 
ar vairākiem interesantiem noti-
kumiem. Pirmkārt, tajā bez bied-
riem – pensionāriem -  piedalījās 
nākamās paaudzes pārstāvji, kas 
jau šobrīd var kļūt par biedriem 
(sākot ar 60 mūža gadiem) un 
trešās paaudzes pārstāvji (Šoreiz 
divas dāmas no Latvijas un daži 
citi, kuŗiem uz pensionāru titulu 
vēl kāds laiciņš jāgaida). Otrkārt, 
pirmo reizi publiski sabiedrībā 
uzstājās tautas deju vienība „Več-
kups”, kuŗas sastāvā ir arī iepre-
cēti vietējās sabiedrības ļaudis. 
Treškārt, noklausījamies profe-
sionālu lekciju par ūdeni, kas lika 
nopietni padomāt par šīs ķīmis-
kas vielas un tās sastāvdaļu nozī-
mi dzīvē un veselībā. To sniedza 
bijušais Šerbrukas universitātes 
ķīmijas profesors Staņislavs Jeru-
imanis. Ceturtkārt, patīkamu 
pār  steigumu sagādāja Teteles pa -
matskolas Latvijā pārstāve Da -
ņuta  Galvanovska. Viņa patala-
ban strādā par LNAK biroja 
darbvedi Toronto un nesa savas 
kādreizejās skolas sveicienus. 
Viņai līdzi bija slīdītes, kuŗu izrā-
de piedeva sarīkojumam īpašu 
saiti ar Latviju. Viņa kā 8 gadu 
veca skolniece 1994. gadā saņē-
musi pirmo balvu no mūsu 
apvienības sūtījuma. Toreiz viņai 
neesot bijis ne jausmas, kur 
Montreala Kanadā atrodas un 
kāds še sakars ar viņas bērna 
gaitām. Emocionālais stāstījums 
izraisīja klausītājos līdzīgas jūtas. 
Kā dāvanu viņa bija atvedusi 
keramikas zvaniņu. Vēl svētkos 

sveicināja Latvijas Goda konsuls 
Kvebekā R. Klaiše, latviešu bied-
rības pārstāvis M. Štauvers un 
„Večkupa” vadītāja M. Bierne-
Kaniņa, arī  tautas deju vienības 
„Ačkups” vārdā.

Svētku aprises vadīja priekš-
nieks V. Paegle, kas nule amatā 
sabijis 19 gadus. Apvienība dibi-
nāta 1973. gadā ar 35 biedriem. 
Tās pastāvēšanas laikā biedru 
skaits bijis 148, šobrīd tikai 64, 
no kuŗiem 17 ir vecāki par 90 
gadiem. Savā uzrunā viņš arī pie-
minēja iepriekšējo vadītāju vei-
kumu un pateicās katram apvie-
nības darbiniekam par paveikto 
darbu. Svētbrīdi vadīja diakons 
D. Demandts  Visi vienojās kopī-
gi dziedātā Latvijas valsts himnā 
un pensionāru apvienības himnā 
„Vaidava”, dziesmas pie klavierēm 
pavadīja A. Pušpurs. Biedr zine I. 
Strautiņa sveicināja dzimšanas 
dienu jubilārus – Imantu Klaiši 
(85), Jāni Paliepu, Lai mondu 
Bisenieku, Ojāru Rozen tālu, Jāni 
Leitēnu, Māru Rudzīti, Rutu 
Gab  rušu un Dzidru Ikvildi. „Več-
kups” savā priekšnesumā dejoja 
4 dejas, kuŗu vidū bija iespraus-
tas 2 Jāņa Mateus dziedātas dzies-
 mas – tautas dziesmu „Kur tu 
dzimi, kur tu augi” un R. Paula 
„Māte Saule”. Solis bija raits, sejas 
smaidīgas un ritms brašs. Dzie-
dājums izjusts, ģitaras un mutes 
harmonikas skaņas dzidras.

Pēc visa tā bija saimnieču dari-
nāts azaids. Sekoja draudzīgas 
pārrunas. Nemanot bija aiztecē-
jušas četras stundas, kuŗās sauji-
ņa latviešu izbaudīja latviešu 
garu Mazajā Latvijā, Jāņa Terauda 
zāle, centrā.

  M. Štauvers
 

Projekta ,,Lai rit” mērķis ir sa -
gādāt naudu divriteņu iegādei 
Latgales iedzīvotājiem, kuŗiem 
nav cita transportlīdzekļa. Mazi 
un lieli demoinieši 25. aprīļa rītā 
pulcējās  pie Copper Creek ezera 
Pleasant Hill apkaimē. Laba 
nodoma vadīti un priecājoties 
par jauko rīta saulīti (pāris 
iepriekšējās dienas pamatīgi lija 
un arī todien solīja lietu), ieradās 
18 pieaugušie un deviņi bērni, 
kuŗu vecums bija no viena līdz 
deviņiem gadiem. Viens aplis ap 
ezeru ir 1,22 jūdzes. Vecāki, vec-
vecāki un citi pieaugušie katram 

Projekta ,,Lai rit!” atbalstītāji Demoinā
braucējam tika solījuši zināmu 
naudas summu par katru ap -
brauktu apli. Vienā ezera pusē 
bija stiprs pretvējš, taču lielākie 
puiši  Aleksis Pelds apriņķoja 
ezeru astoņas un Mārtiņš Štein-
blūms – septiņas reizes. Mazos 
braucējus bija pārņēmis īsts 
sacensības gars un, cits citu 
apsteigdami, viņi pēc spējām 
apbrauca ezeram apkārt trīs, 
divas vai vienu reizi. Mazā Elsa 
Pelda varonīgi centās distanci 
nobraukt ar trīsriteni. Kas par to, 
ka dažbrīd tētis Voldemārs Pelds 
uz saviem stiprajiem pleciem 

Pirms starta, no kreisās: Elsa Pelda, Laila Pelda, Ēriks Pelds, 
Lāra Šteinblūma, Katrīna Pelda, Mārtiņš Šteinblūms; nav Elija 
Pelda, kas ieradās vēlāk

Foto:  Dzidra Arāja-Aksele

dabūja celt Elsiņu ar visu trīs-
riteni. Ap ezeru riņķoja arī daži 
pieaugušie, uzmundrinot mazos 
braucējus. Katru distanci beigušo 
braucēju sagaidīja ar ovācijām. 
Pēc tādas sportošanas jo labi 
garšoja sagādātie gardumi. Bija 
liels gandarījums – nopelnīti  
$3640! Visi par paveikto bija 
lepni un laimīgi Tā kā LELBA 
saziedoto summu solījusi dubul-
tot, esam priecīgi un pateicīgi 
Dievam, ka, savu ārtavu iegul-
dot, varēsim iepriecināt apmēram 
70 ģimenu tālajā Latgalē. 

Dzidra Arāja-Aksele 

Uz Grandrapidu Daugavas 
Vanagu apvienības rīkoto kar-
nevālu 24. aprīļa vakarā tika 
aicināti visu paaudžu apmeklētāji 
–  vecāki ar bērniem un vecvecāki 
ar mazbērniem. Bērniem bija 
jaukas nodarbības, varēja iegūt 
arī kādu balvu. Viņi gāja rotaļās, 
jaunieši un pieaugušie skaisti 
dejoja. Mantu izloze bija bagāta 
kā katru gadu, labākās maskas 
godalgoja. Pirmo godalgu ieguva 
Tālavas taurētājs  (Eriks Putnis), 
otro Sprīdītis (Kristīne Putne),  
trešo – zosu māte, Mother Goose,  

Pasaku un teiku pasaulē
(Māra Rozentāle). Daži, šķiet, 
vēlējās, lai godalgu dabūtu 
Samuels Knochs, jo viņš tiešām 
bija iespaidīgs un skaists savā 
burvja tērpā. Daudziem ļoti pati-
ka Sarkangalvīte – Monika 
Strautniece, bet bija jāsamierinās 
ar žūrijas lēmumu. 

Zāli ar baltiem baloniem un 
zeltītiem ornamentiem bija ro  tā  -
juši Lucziku un Putnu ģi  menes 
jaunās paaudzes pārstāvji ar 
palīgiem. Atspirdzinājumus un 
uzkodas sagādāja apvienības 
priekšnieks Maksis Jansons, 

virtuvē darbus vadīja Irena Va  -
nuška ar palīdzēm Viju 
Dāvidsoni, Māru Rozentāli un 
Rutu Putni.

Vakara ,,nagla” jau nez kuŗo 
gadu bija Dāvids Zadvinskis. 
Viņš prot ne tikai lieliski vadīt 
savus instrumentus, kuŗi skan kā 
īsts orķestrs, bet prot dziedāt gan 
latviešu tautasdziesmas, gan 
ziņģes, gan tā saucamos šlāgerus. 
Jauniešiem par prieku netrūka 
arī amerikāņu modernās dzies-
mas un dejas. Pelnīts paldies 
Daugavas Vanagu apvienības lo -
cekļiem par šo sarīkojumu, kuŗā 
lielā skaitā piedalījās jaunieši un 
bērni. Šajā vakarā viņi priecājās, 
iepazinās, sadrau dzējās

Julieta RumbergaFo
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Grandrapidu DV 
apvienības 
karnevāla  

,,Pasakas un 
teikas” pirmo 
vietu ieguvēji; 

no kreisās: 
Ēriks Putnis 

(Tālavas 
taurētājs), 

Kristīne Putne  
(Sprīdītis), 

Māra Rozentāle 
(zosu māte) 
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Kristīnes Upeslejas vecāki nav 
no Upesleju ciema Stopiņu 
novadā, kā varētu domāt. Viņas 
māte ir dzimusi rīdziniece, tēvs 
no Daugavpils, mātes tēvs no 
Burtniekiem. Taču viņiem vairs 
nav iespējams pajautāt, vai kādi 
tēva radinieki nav Upeslejās 
dzīvojuši un tā ieguvuši šo skai-
sto uzvārdu.  Olimpijā, Vašing-
tonas pavalstī,  dzīvo inženieris 
Arvīds Upesleja  Grants, Kristī-
nes tēva brālis,  kas zināja pa -
stāstīt,  ka viņas vectēvs no tēva 
puses dzimis Bunčukos, Krust-
pils apkaimē.

Losandželosā Kristīne dzīvo 
kopš 2000. gada 25. janvāŗa. Ar 
dēlu Ansi viņa atbrauca līdzi 
vīram, architektam, kam bija 
izdevīgs darba piedāvājums. 
Ansis tad vēl nebija padsmit-
nieks, bet šogad jūnijā jau beigs 
vidusskolu, augustā viņam paliks 
18 gadu. Drīz vien pēc ierašanās 
Kristīne sāka dziedāt Losan-
dželosas latviešu jauktajā korī, 
jo mūzika (gan klasiskā, gan 
hiphops, bet īpaši Motown 70. 
gadu souls)  līdzās modes māks-
lai  un teātrim ir viņas trešā mī -
lestība. Koŗos allaž valda īpaša 
brālība, varbūt gan pareizāk būtu 
teikt – māsība, jo dziedātāju 
sieviešu jau vienmēr ir vairāk 
nekā vīru. Kristīne vienmēr 
izskatās ļoti nopietna, ģērbjas 
moderni klasiski, lielākoties 
melnā un baltā. Viņa dzimusi 
Vācijas pilsētā Kaizerslauternā  
un ir viena no izredzētājiem, jo 
no 1972. gada līdz 1976. gadam 
mācījās un beidza slaveno 
Minsteres latviešu ģimnaziju. 
Kristīne to uzskata par savas 
dzīves jaukāko laiku – neaiz-
mirstamā atmiņā ir daudzie 
sarīkojumi, piedalīšanās demon-
strācijās par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, Dziesmu svētki, 
ekskursijas. Skolasbiedri bija 
latvieši no Vācijas, ASV, Zvied-
rijas, Austrālijas, Francijas u. c. 
zemēm un kļuva par draugiem, 

Māksliniece Kristīne Upesleja domā par modes nākotni 
L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

pie kuŗiem var ierasties dienas 
vai nakts laikā.

Kristīni jau no bērnības intere-
sēja mode un teātris, viņa studēja 
Berlīnas Brīvajā universitātē 
(Freie Universität), filmējās, 
pieda  lījās teātŗa izrādēs, drau-
dzējās ar ievērojamiem māksli-
niekiem, tolaik  bijusi bohēmiete 
ar gaŗiem matiem, valkājusi ne -
parastus tērpus, daudz laika pa -
vadījusi Berlīnes slavenajā kro-
dziņā ,,Džungļi”. Iegūstot ma -
ģistra gradu teātŗa kostīmu 
māks  lā, viņai pavērās plašs dar-
balauks, jo Eiropā teātŗu un 
operas namu netrūkst. Vācijas 
televīzijā 1998. gadā sāka izrādīt 
seriālu pusaudžiem ,,Schloß 
Einstein”, kam Kristīne  darināja 
kostīmus. 

Uz Latvija viņa kopā ar māti  
pirmo reizi aizbrauca  1968. ga -
dā, trīspadsmit gadu vecumā, un 
pēc tam brauca katru gadu, jo 
vēlējās tikties ar mātes vecākiem 
un brāli. Brīvajā pasaulē augušai 
jaunietei padomju laika ierobe-
žojumi likās kā murgs. Viņas 
pra    tināja, sekoja, mātei liedza 
a  pmeklēt vecākus.

Latvijas Nacionālās operas 
direktors Andrejs Žagars 2003. 
gada sezonā Kristīni aicināja par  
kostīmu mākslinieci Antona 
Rubinšteina operai ,,Dēmons”, 
taču operai diemžēl pietrūka 
līdzekļu.

Losandželosā Kristīne Upes-
leja strādā Modes institūtā 
(Fashion Institute of Design & 
Merchandising – FIDM), kuŗā 
mācās 8000 studentu. Viņa  ir šī 
institūta materiālu bibliotēkas un 
darbnīcas vadītāja. Latvijas 
Māks  las akadēmijas bibliotēkā  
Kristīne pērn 13. okto brī  lekcijā 
un nelielā izstādē iepazīstināja ar 
modes industrijā izmantojamo 
jauno materiālu klāstu, to 
kvalitāti un pielietojumu, kā arī 
pastāstīja par Losandželosas 
Modes dizaina institūta darbību. 
Kristīne meklē un pētī dažādus 

jaunus audumus un, izrādās, tādu 
ir papilnam. Ražotāji visā pasaule 
rada arvien labākus, vieglākus 
materiālus sportistu apģērbam, 
audumus var radīt no alumīnija, 
pievienojot nailonu, ir jauni 
ekoloģiski izgudrojumi, piemē-
ram, kokosrieksta, bambusa 
šķiedras, banānu audums, arī no 

aļģēm, pat no fermentēta sar-
kanvīna! Iepazīt to īpašības un 
izlietojumu, mūža ilgumu modes 
māksliniekam ir liels izaici-
nājums. Iespējams, jau pēc pāris 
gadiem mēs valkāsim pilnīgi 
citādu apģērbu, apnikušos nodo-
sim kādai firmai, kas no tiem 
izgatavos ko lietderīgu un jau-
nu. 

Galvenās pilsētas, kuŗās tiek 
radīta jauna mode, laikam jau ir 
Parīze, Vīne, Antverpene, Ņu -
jorka. Taču ko var zināt, varbūt 
ar laiku  arī Rīga kļūs par modes 
meku. Kristīne jau sen ievērojusi, 
ka Latvijas sievietes izceļas ar 
eleganci. Latviešu modes māks-
liniece Baiba Ripa pamazām 
iekaŗo Eiropu,  pērn viņa savu 
2010. gada vasaras kollekciju 
parādīja Vīnē un Parīzē.

Jāpiekrīt Kristīnei, ka Losan-
dželosā cilvēki ģērbjas bez gau-
mīgi, patiesībā vispār neģērbjas, 
jo siltā klimata dēļ nekas daudz 
nav vajadzīgs, visiem kā unifor-
ma ir T-krekliņi, kuŗi atšķiŗas 
vienīgi ar uzrakstiem, un daudzi 
pat nekautrējas tā iet uz operu.  
Šajā pilsētā skaistus tērpus uz -
ģērbj gandrīz vai vienīgi aktieŗi 
Oskaru un Zelta globu pasnieg-
šanas ceremonijās. Viņiem tad 
arī modes mākslinieki, tostarp 
Kristīne, cenšas izdomāt ko 
neparastu, lai tērpu kritiķiem 
nākamās nedēļās būtu ko runāt. 
Reiz kādai aktrisei bija no 
kreditkartēm darināts tērps, ir 
redzēta arī no vīriešu kaklasaitēm Foto no K. Upeslejas personiskā archīva

sašūta kleita, un kāda jauniete 
bija izdomājusi savam izlaiduma 
tērpam izmantot iesaiņojuma 
lentes.   

,,Elegance mūsdienās ir reti 
sastopama. Jaunas sievietes ar to 
neiepazīstina un viņām nav pat 
vēlēšanās to piesavināties,” brī-
dināja aktrise Marlēna Dītricha 
jau apmēram pirms gadiem piec-
desmit. Kristīne Upesleja atzīst, 
ka Dienvidkalifornijā, kur mīt 
tik daudz un dažādu tautību 
cilvēku, pietrūkst gaumīguma, 
pat Modes institūtā audzēkņi ir 
pavirši, viņiem nav kultūras 
iz glītības pamatu, jo mākslas 
vēsturi nemāca. 

Modes mākslinieki nedrīkst 
gulēt uz lauriem, katru gadu 
jāizdomā jauns stils, lai modes 
industrija plauktu un zeltu, patē-
rētājiem rastos vēlēšanās iegādā-
ties jaunu apģērbu.  Tiesa, akli 
sekot modei nedrīkst. Modeļi uz 
,,mēles” bieži  rāda tērpus, kādus 
ikdienā neviens nevalkātu, tie 
galvenokārt domāti reklāmai un 
žurnāliem. Kristīne iesaka ne -
pirkt daudz mantu, bet gan labas, 
kas kalpo ilgākam laikam. Viņa 
pati iecienījusi japāņu kompani-
jas Comme des Garçons,  arī  
spāņu firmas Zara un  zviedru  
H&M drēbes.

Šveices rakstnieks Gotfrīds 
Kellers (1819-1890)  1874. gadā 
publicēja stāstu ,,Kleider machen 
Leute” (tulkojumā latviešu 
valodā tā nosaukums ir ,,Drēbes 
ceļ vīru”), kuŗa sižets izmantots 
gan filmās, gan operās. Tajā 
stāstīts par drēbniekmeistara 
mācekli, kas, par spīti nabadzībai,  
prot labi ģērbties, tāpēc citā 
pilsētā viņu notur par grāfu, un 
ievērojama vīra meita viņā 
iemīlas. Drīz vien atklājas, ka 
viņš nav nekāds grāfs, taču 
viņam izdodas pārliecināt mei-
teni, ka mīlestība ir īsta. Viņam 
izdodas atvērt modes salonu un 
kļūt bagātam, tādējādi apliecinot 
sakāmvārda ,,drēbes ceļ vīru” 
patiesību.  

Vīrieši, dodoties viesībās, pa -
rasti  rūpīgi izvēlas kaklasaiti, un 
ikvienu sievieti iepriecina kom-
pliments par glītu tērpu, somiņu 
vai kurpēm. Tāpēc modes māksla 
ir tik visspēcīga visā pasaulē, un 
tās radītāji ir slaveni,  jo mēs 
izmantojam viņu palīdzību un 
padomu, lai atrastu sev piemērotu 
apģērbu un  jebkuŗā vietā – 
mājās, plūdmalē, svinīgā sarī-
kojumā – justos  ērti un labi.  Vai 
gan citādi tik liela ietekme būtu 
modes žurnālam Vogue,ko ar 
nepacietību gaida apmēram 13 
miljoni cilvēku – viņi visi alkst 
uzzināt modes industrijas jaunos 
ceļus.

Kristīne Upesleja portālā 
,,drau  giem” ierakstījusi, ka brī-
žos, kad nestrādā un nedomā par 
modi, vēlas būt kopā ar mīļiem 
draugiem, interesantiem cilvē-
kiem, baudīt labu ēdienu un 
vīnu.  Un, ja vēl murrādama klē-
pī ielec kaķenīte Momo, tad  lab-
sajūta gandrīz vai nodrošināta un 
kādu laiku var nedomāt par pa -
saules ačgārnībām. 

Am 

Kristīne Upesleja

Modes māksliniecēm Kristīnei Upeslejai no Losandželosas (pa 
labi) un rīdziniecei Baiba Ripa sarunvielas netrūkst

Kristīne Upesleja lasa lekciju studentiem Mākslas akadēmijā Rīgā
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S A R Ī K O J U M I
BOSTONA (MA)

DR. MAIJA HINKLE 
BOS TONĀ

“Mūsu stāsti Latvijā” ir temats 
Dr. Maijas Hinkles stāstījumam 
par topošo ārzemju latviešu 
mūzeju “Latvieši Pasaulē”. Lat viskā 
Mantojuma fonds Bostonā svēt-
dien, 16. maijā, plkst. 12.30 (pēc 
dievkalpojuma).

Jaunais mūzejs sadarbojas ar 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ceļojošo izstādi par izceļotājiem 
no Latvijas līdz 1905. gadam uz 
ASV, Brazīliju, Bašķīriju.

Šo izstādi atklāja šī gada 15. 
aprīlī Rīgā. Viens no izstādē 
izstādītājiem priekšmetiem ir 
pirmās Latviešu Luterāņu baznīcas 
stūrakmens no 1906. gada, Lin-
kolnā, Viskonsīnā, ko dāvinājis 
Andris Straumanis. Tiem, kam 
interesē radu raksti, der zināt, ka 
Maija Hinkle ir prāvesta Alek-
sandra Veinberga meita. Priekš-
lasījuma apmek lētājiem LMF lūdz 
5.00 ziedojumu.

Ivars Galiņš

FILADELFIJA (PA)
• 1. jūnijā plkst. 1.00 Filadelfijas 

pensionāru kopas saiets Brīvo lat-
vju biedrības telpās. Valdes zi -
ņojumi, pārrunas par jaunā kajiem 
notikumiem Latvijā un citur, dzi-
mumdienu svinēšana un kafijas 
galdu. Viesi laipni gaidīti. 

15. maijā plkst. 2:00, Filadelfijas 
Sv. Jāņa baznīcas sarīkojumu zālē, 
301 N. Newtown Street Rd, 
Newtown Square, PA Tautas dzies-
mu ansambļa Teiksma koncerts. 

Pēc koncerta satikšanās ar 
ansambļa dalībniekiem, kafija un 
uzkodas. Ieeja $ 20, bērniem un 
skolniekiem brīva. Visi mīļi gai-
dīti!

DETROITA (MI)
• 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 sabied risko noti-
kumu ēkā (deju mūzika, vakariņas, 
atspirdzinājumi). Lū  gums sazinā-
ties ar Tomu Broži, ja nepieciešama 
sīkāka infor mācija, zvanot, tālr.: 
419-882-1965 vai rakstot, e-pasts: 
broze@buckeye-express.com 
DLGA mājaslapa: http://www.
LatvianGolf.org 

GRANDRAPIDI (MI)
• 22. maijā pianista Rūdolfa 

Ozoliņa koncerts.
• 13. jūnijā Tautas sēru dienas 

atcere.
• 28. jūnijā latviešu biedrības un 

pensionāru Jāņu sarīkojums.
KLĪVLANDE (OH) 
• 6. jūnijā pēc dievkalpojuma 

vanadžu pavasaŗa sarīkojums 
Ap vienotās draudzes zālē (15120 
Detroit Avenue, Lakewood, OH 
44107). Klīvlandes DV teātŗa kopa 
izrādīs Vasku Jāņa vien cēlienu 
,,Vectētiņa seši krāsaini mazbērni”. 
Pēc izrādes azaids un kafijas galds. 
Ieeja $15.00, atlikums – palīdzības 
darbam Lat vijā. 

• 26. jūnijā plkst. 5.00 DV 
apvienība aicina uz Jāņu svinībām 
Breksvilas Metropark Ottawa Point 
laukumā. Rīkotāji cienās ar 
jāņusieru un miestiņu; groziņi un 

atspirdzinājumi jāņem līdzi. Ieejas 
maksa pieaugušajiem $5.00, atli-
kums –aprūpes darbam. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 23. maijā pavasaŗa svētku kon-

certs 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 infor mācijas 
tālrunis: 323-663-6267. DK LB 
Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com

MINEAPOLE (MN)
• 19. maijā no plkst. 10.00 līdz 

12.00 lasītāju pulciņa sanāksmē 
draudzes nama telpās (3152 17th 
Avenue South) pārrunas par 
Leldes Stumbres grāmatu ,,Mā -
cītājas māja”. Visi laipni aicināti. 

ŅUJORKA (NY)
• 15. maijā plkst. 2.00 Daugavas 

Vanagu namā (115 West 183rd Str. 
NY 10453) Kurzemes cie tokšņa 
atceres sarīkojums; Māris Druvis 
lasīs referātu par Andreju Eglīti. 
Dalības maksa $20.00 ar vaka-
riņām. 

• 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 dibinātāja Anna Litvaka 
aicina apmeklēt Latvijas bāreņu 
mākslas darbu izstādi. Art of 
Giving Project mērķis ir uzlabot 
dzīves apstākļus bāreņiem Latvijā. 
Pieņemšanās laikā notiks bāreņu 
mākslas darbu klusā izsole. Latvijas 
goda konsuls Ņujorkā Daris G. 

Dēliņš izstādi atklās plkst. 8.00. 
Ieeja brīva. 

• 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). Infor-
mācija: www.manhattanthe-
atreclub.com Tālr.: 212-947-8844. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 5. jūnijā plkst. 11.00 Ņu -

džersijas skolas izlaidums. 
SIETLA (WA) 
• 22. maijā plkst. 7.00 latviešu 

centrā (11710 - 3rd Avenue NE 
Seattle WA 98125-4726) tautasde-
ju kopas ,,Trejdeksnītis“ pava saŗa 
koncerts.

• 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@cen-
turytel.net) vai Kārlim Gren dzem 
(kgrendze@gmail.com).

ST. PĒTERBURGA (FL) 
• 23. jūnijā, plkst. 16.00 Biedrības 

namā, Līgo vakarā lielā Jāņu die-
nas ielīgošana, ņemot līdzi groziņus 
ar Jāņu sieru, alu un citiem šim 
vakaram piemē rotiem labumiem, 
kā arī Līgo dziesmu krājumu. Jāņu 
bērnus sagaidīs Jāņu tēvs (Ikars 
Čakār  nis), Jāņu māte (Skaidrīte 
Prince) un pats Jānis (Andris 
Ritums). Ieejas ziedojums sākot ar 
$5.00.

• 26. jūnijā, plkst. 18.00 Biedrības 
namā, Latvijā daudzus gadus 
populārā un visu iemīļotā dzie-
dātājā, Raimonda Paula skaistāko 
dziesmu izpildītāja Viktora Lap-

čenoka koncerts. Pēc koncerta tiks 
pasniegtas aukstas uzkodas un 
karsta kafija. Par dzērieniem, kas 
ielīksmo prātus, katram jārūpējas 
pašam. Ieejas ziedojums sākot ar 
$25.00. Nelaidīsim garām šo reto 
iespēju tikties ar leģendāro dzie-
dātāju un baudīt lielisku mū  ziku, 
apmeklēsim koncertu kuplā skai-
tā!

• 6. jūlijā, plkst. 13.00 Biedrības 
namā videoizrāde. Izrādes temats 
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 20. jūlijā, plkst. 13.00 Bied rības 
namā videoizrāde. Izrādes temats 
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 10. augustā, plkst. 13.00 Bied-
rības namā videoizrāde. Izrādes 
temats tiks paziņots at  sevišķi. 
Kafija un cepumi. Visi laipni aici-
nāti! Ieejas ziedojums sākot ar 
$3.00.

24. augustā, plkst. 13.00 Bi • 
edrības namā videoizrāde. Izrā des 
temats tiks paziņots atsevišķi. 
Kafija un cepumi. Visi laipni aici-
nāti! Ieejas ziedojums sākot ar 
$3.00.

VAŠINGTONA (DC)
• Fotografa Metjū Blonga 

(Matthew Blong) fotoizstāde 
Latvian Landscapes: The Road Less 
Traveled atvērta līdz 28. maijam 
Latvijas vēstniecībā Vašing tonā 
(pirmdienās, trešdienās un piekt-
dienās no plkst. 12. 00 līdz 6.00).

• 5. jūnijā Rīgas Doma zēnu 
koŗa koncerts. 

• 26. un 27. jūnijā Montgomery 
County Heritage Days.

Un tapa Gaŗezers!
  Neoficiālās sarunās vēl astoņas 

draudzes atbalstījušas pirkšanu, 
četras neatbalsta. Sapulcē nolēma 
Oak Park gaidām iesniegt for-
mālu pirkšanas piedāvājumu, 
ievēlēja pagaidu valdi un 
nepieciešamos darbiniekus. Par 
priekšsēdi ievēlēja mani, vice-
priekšsēdi – V. K. Treimani, 
sekretāru Albertu Riekstu no 
Grandheivenas, Mičigenā, kasieri 
– Leonīdu Liepiņu no Ciānas 
draudzes. Sv. Pāvila draudzes  
pārstāvji J. Jēkabsons un V. Brie-
dis uzņēmās organizēt līdzekļu 
vākšanu, Kalamazū Sv. Jāņa 
draudzes loceklis Jānis Ķinēns  – 
saimniecisko vadību un talku 
rīkošanu, Eduards Avots un māc. 
Jānis Lazda no Grandrapidu 
Vienības draudzes – vasaras pro-
grammu.

V. Treimanis ievadīja sarunas 
ar Oak Park gaidām. Viņš prata 
lēti pirkt un dārgi pārdot. Salīga 
par  $115 000  land contract, tūlīt 
iemaksājot, ja atmiņa neviļ, 
Kristus draudzes solītos $10 000. 
Vēlāk dabūjām zināt, ka kāda 
Čikāgas melno draudžu grupa 
gaidām piedāvājusi $160 000! 
Taču mums līgums jau bija rokā. 
Naudu deva visas jau minētās 
draudzes un vēl arī Milvoku Sv. 
Jāņa draudze, kā arī Grandrapidu 
Vienības draudze un,  kad kase 
bija tukša, Kristus draudzes 
mācītājs V. Treimanis atkal 
„aizdeva“ $10 000 vai $15 000.

Daudzu vidienes apgabala 
drau  džu locekļi bija atturīgi.  
Piemēram, 1964. gada otros  
Ziem   svētkos pie manis Kon-

stantīnē ieradās trīs vīri no Čikā-
gas Jāņa draudzes. Diena bija 
ne  jauka, reizēm sniga, reizēm 
lija. Kungi stāstīja, ka esot nomet-
ni apskatījuši un izrunājušies ar 
apkārtējiem iedzīvotājiem, kuŗi 
apgalvojot, ka tur zemi, cik vien 
vēloties, varot nopirkt  par $30 
akrā. Mēs esot traki, par 153 
akriem maksādami tik lielu 
naudu. Turklāt ezers izžūstot. 
Būtu zinājis, ka tāda ir šo kungu 
vēsts, nudien nebūtu sievai lūdzis 
viņiem uzvārīt kafiju!

Varu teikt, ka esmu Gaŗezera 
„krusttēvs“.  Likās dabiski Long 
Lake latviskot par Gaŗezeru – 
(tiesa, pirmām kārtām tas mums 
bija gara, ne gaŗais ezers). Zināju, 
ka Latvijas skautiem bija vadītāju 
meža zīmes kursu nometne 
„Gaŗezers“. Dažiem skautu vadī-
tājiem tāpēc likās aplami draudžu 
nometni Amerikā saukt par 
Gaŗezeru, bet viņi nomierinājās, 
kad skautu un gaidu vadība 
nolēma 1967. gadā jaunajā Gaŗ-
ezerā Mičigenā rīkot pirmo lielo 
nometni (skat. vad. Šķinķu rak-
stu Laika š. g.10. numurā). 
Neatkarīgajā Latvijā skautu ,,Gaŗ-
ezera“ vairs nav. Tāpēc arī skauti 
var priecāties, ka Gaŗezera vārds 
tomēr ir saglabāts „Mazajā Lat-
vijā“, kur skauti daudz darbojušies 
un iekārtojuši arī savu mūzeju. 

Konstantīnes Rotari klubā ti -
kos ar vietējās bankas prezidentu, 
un pēc gada man izdevās no viņa 
bankas dabūt $70 000 hipotēkāru 
aizdevumu. Varējām gaidām 
atdot parādu un hipotēku maksāt 
pamazām. Parādzīmi varējām 

sadedzināt 1987. gada 23. maijā.
Gaŗezerā izcīnītas dažādas cī -

ņas, sākot jau ar tā oficiālo nosau-
kumu. Vernera Treimaņa ad -
vokāts izgatavoja  statūtus, Gaŗ -
ezeru nosaucot par bezpeļņas 
akciju sabiedrību. Tolaik Miči-
genā tādas bija atļautas un mums 
izdevīgi, jo akciju īpašnieki arī 
pasākuma neveiksmes gadījumā 
nevarēja pazaudēt vairāk nekā 
savu par akcijām iemaksāto nau-
du.  Diemžēl draudžu priekš-
niekiem tas šķita kas neparasts, 
Gaŗezera akcijas mēdza saukt 
par pajām, balsošanu ar akcijām 
nesaprata. V. Teimaņa ieteiktais 
oficiālais nosaukums bija  Gaŗ-
ezers Latvian National Center, 
Inc. Tāpēc liela cīkstēšanās iz -
vērtās Vidienes apgabala 1965. 
gada rudens konferencē Čikāgā.  
Baznīctēvi gribēja to nosaukt par 
Latvian Church Center. Mēs ne -
ap    tvērām, ka V. Treimanim „na -
cio  nāls“ bija galvenokārt nevis 
ideoloģisks, bet gan ģeografisks 
jēdziens, gluži kā amerikāņiem. 
Viņš Gaŗezeru gribēja nosaukt 
par visas Amerikas latviešu cen-
tru!  Beidzot uzvarēja mans ietei-
kums atmest abus kontroversiālos 
nosaukumus un jauno īpašumu 
saukt vienkārši –  „Latviešu centrs 
Gaŗezers“. Kaut biju jau sācis 
lietot saukli „Gaŗezers – Dievam 
un Latvijai“, daži baznīctēvi man 
nepiedeva atkāpšanos no nosau-
kuma „baznīcas centrs“. Sākot-
nējie sirsnīgie atbalstītāji, divas 
Sv. Pāvila draudzes, Čikāgā un 
Detroitā, prasīja atdot naudu. V. 
Treimanis pateica – nedosim!  

Pareizi jau tā laikam bija,  jo 
vēlāk abas draudzes atkal sāka 
Gaŗezeru atbalstīt. Kompromiss 
izrādījās labs, jo, nepieminot 
nosaukumā baznīcu, durvis bija 
atvērtas Daugavas Vanagu apvie-
nībām un citām latviskām bez-
peļņas organizācijām. Pēc tam, 
kad cīņas par nosaukumu un 
statūtiem bija galā, Treimanis 
man sacīja: „Jūs man sagadājāt 
sirmus matus“, un es atbildēju: 
„Un jūs man pirmos sirmos 
matus.“

Sākums nebija viegls, jo sākām 
taču tukšā vietā. Bija jādomā, ko 
ar īpašumu darīsim, kādas pro-
grammas piedāvāsim. Protams, 
bērniem nometni, par to nebija 
jādebatē. Jāatrod tikai vadītāji. 
Pirmais bija Gundars Strautnieks. 
Ko piedāvāsim jauniešiem? Uz 
„kidiņu“ nometni jau viņi ne -
brauks!  Kādā laikrakstā lasīju, 
ka Sv. Pēteŗa kolledžai Minesotā 
esot vācu valodas vasaras nomet-
ne, kur sešās nedēļās varot ļoti 
daudz apgūt. Konstantīnē dzīvoja 
man pazīstama veternārārste, 
kuŗas meita tur vienu vasaru 
pavadījusi. Māte un meita par to 
programmu izteicās ļoti atzinīgi. 
Tāpēc es ierosināju Gaŗezerā lī -
dzīgu programmu latviešu valo-
das apgūšanai.  Plānošanas sē  des 
notika 1965. gada agrā pa  vasaŗa 
sestdienā. Man un pagaidu valdes 
locekļiem bija jānodarbojas ar 
saimniecības lietām. Valdis 
Muiž        nieks bija sasaucis kopā 
vairākus vecos skolotājus, lai 
plānotu jauniešu programmu. 
Darba gaitā gāju cauri ēdamzālei, 
kur sēdēja skolotāji. Valdis pie-
nāca man klāt un sacīja, ka 
skolotāji gudro un spriež, bet 
viņu viedoklis – laikam jau nekas  

neiznāks. Uzsitu dūri uz galda, 
iesaucos: „Jāmēģina!“ un aizgāju, 
nekādās debatēs neielaizdamies. 
Skolotājs Eduards Avots ķērās 
pie darba un jau pirmajā vasarā 
Gaŗezerā bija jauniešu skola ar 
13 audzēkņiem. Mācību stundas 
notika  šķūnī Vēju kalnā. Nāka-
mā, 1966. gada vasarā jau bija 30 
audzēkņu un nolēma veidot divu 
vasaru programmu. Sarunāja 
architektu Gunāru Gruzdiņu 
plānot skolas ēku piekalnē ar 
divām klases telpām apakšstāvā 
un meiteņu guļamistabām augš-
stāvā. Programmu līdz ar katru 
gadu paplašināja, 1969. gadā jau 
bija Gaŗezera Vasaras vidusskola 
ar četru vasaru kursu un 61 
skolēns. Drīz bija jāceļ otra sko-
las ēka, tad zēnu kabīnes utt. 
Gaŗezera padome nespēja sagā-
dāt pietiekami daudz telpu, jo 
skolēnu skaits nemitīgi auga. 
1979. gadā bija visvairāk  – 214 
skolēnu!

Direktors Kārlis Baltiņš 1971. 
gada rudenī ,,Gaŗezera Ziņās“ raks-
 tīja, ka „65 skolēni (63% no 104 
sko  lēniem) nebūtu varējuši iegūt 
vidusskolas līmeņa izglītību, ja ne -
būtu Gaŗezera vasaras vidus sko-
las, jo viņu dzīves vietā sko     lu nav!“

Vasaras vidusskola kļuva par 
Gaŗezera sirdi, un ne tikai. Drīz 
radās sekotāji – Beverīnas vasaras 
vidusskola, Kursa, līdzīga skola 
Austrālijā un Vācijā samazināta 
skola, jo tur nav vienota vasaras 
brīvlaika. Vēlāk ar direktoru Kār-
li Baltiņu spriedām, ka lētāk un 
jauniešiem katrā ziņā in  tere san-
tāk būtu visu trešo vidus  skolas 
klasi uz sešām nedēļām aizvest 
uz Minsteri. Taču tā paša mainīgā 
brīvlaika dēļ tas praktiski nebija 
izdarāms. 

(Turpināts no 4. lpp.)

(Turpinājus sekos.)
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Zvaigžņu ceļu aizgājusi mūsu mīļā
ILGA VILDE, 

dzim. MALDONIS
dzimusi 1911. gada 14. maijā Rīgā,

mirusi 2010. gada 22. aprīlī Hingham, Massachusetts

Sēro
VĪRS JŪLIJS 

MEITA AIJA BALL
DĒLI ALFRĒDS, INDRIĶIS, VOLDEMĀRS

EDUARDS UN JĒKABS STUKUĻI AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI TUVUMĀ UN TĀLUMĀ

Ņem mūsu mīlestību
Sev zvaigžņu ceļā līdz,
Lai tā mūs kopā saista,
Līdz ausīs jaunais rīts.

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt debesīs;
Mīļš Dieviņš trepes cēla,
Dvēselīti gaidīdams.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
RITA MAIJA STRAUTMANE MARNAUZA

dzimusi 1964. gada 9. jūnijā Fondulakā, Viskonsīnā,
mirusi 2010. gada 11. aprīlī Madisonā, Viskonsīnā

sēro:
KRUSTVECĀKI HELĒNA UN GUNĀRS ZARIŅI:

MĀSĪCA INGRID EBNER AR VĪRU THOM
MĀSĪCA NORA HERBST AR VĪRU ANTHONY

ONKULIS VALDIS UN TANTE AUSTRA STRAUTMAŅI 
MĀSĪCA ANITA BĒRZIŅA AR VĪRU VILNI

UN BRĀLĒNI EDVĪNS UN IVARS STRAUTMAŅI AR PIEDERĪGIEM

Biruta Auziņa mūžībā
Grandrapidu ev. lut.  draudzes dievnamu 13. martā, kad 

izvadīja Birutu Auziņu, pildīja visu vietējo organizāciju 
pārstāvji, ģimenes locekļi un draugi,  kuŗi vēlējās teikt ardievas 
aizgājējai. Atvadu dievkalpojumu vadīja mācītāja Ilze Larsena.

Draudzes locekļi  pirms diviem gadiem Birutu Auziņu 
ievēlēja par priekšnieci. Pēc ilgām pārdomām viņa šo amatu 
uzņēmās, vēlēdamās pateikties Dievam par visu labo savā 
dzīvē un dot arī ko citiem. Birutai  bija savs redzējums, kā 
draudzei būtu jāveido sava dzīve. Viņa bija apņēmības pilna, 
un draudzes locekļi dziļi sēro par šķiršanos  no viņas. Biruta 
līdz mūža pēdējai dienai cerēja, ka spēs uzveikt slimību, ar ko 
cīnījās kopš pagājušā gada rudens. 

Mūsu draudzi tieši uzrunā tā Kunga vārdi:  ,,Jo manas domas 
nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi.” (Jes. 55:8).

Birutas ģimene ieceļoja ASV 1949. gadā, vispirms dzīvoja 
Saginavā, Mičigenas pavalstī, uz Grandrapidiem  pārcēlās 
1973. gadā. B. Auziņu pazina ne tikai latvieši, jo viņa ilgus 
gadus strādāja Witte Travel Agency.  Daudzi latvieši izmantoja 
izdevību un lūdza viņu sameklēt lidojumu biļetes. Biruta pati 
daudz ceļoja, bija pabijusi visos kontinentos. Bībeles stundās 
viņa mēdza dalīties pieredzē, jo daži ceļojumi bija izraisījuši 
garīgu pārdzīvojumu. Viņas ierosmē vairākus gadus pēc kārtas 
mūsu draudze nosūtīja saiņus ar dažādām mantām Latvijas 
bāreņu namiem, arī Zvanniekiem.

Biruta ar dziļu mīlestību augstu novērtēja Dieva palīdzību 
viņas ģimenei, glābjot un vadot kaŗa laikā. Viņa dziļi mīlēja 
Latviju, mūsu tautu svešumā un tēvzemē. Viņa arī izprata 
nepieciešamību ar Dieva vārdu uzrunāt tos, kuŗi latviešu valo-
du tik labi neprot vai nezina. Angļu valodas dievkalpojumu 
laikā viņa  kopā ar vedeklu Terriju (Terry) strādāja svētdienas 
skolā.

Vairāk nekā trīsdesmit gadu Biruta Auziņa bija Grandrapidu 
latviešu koŗa priekšniece, darbojās Latviskā mantojuma 
kreditsabiedrībā Grandrapidos. ALA viņai 2006. gadā piešķīra 
Goda rakstu.

,,Svētīgi mirušie, kas mirst iekš tā Kunga no šī brīža. Tiešām 
saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos 
pavada.” (Jāņa atkl. gr. 14:13)

Sēro dzīvesdraugs Aivars Linde, meita Sandra Vandermore 
ar ģimeni, dēli Gvido Auziņš un Hugo Auziņš ar ģimenēm un 
brālis Andris Ronis. Nelaiķes pelnu urnu apglabās Matīsa 
kapos Rīgā, blakus  tēva un mātes mūžīgajai atdusas vietai. 

Julieta Rumberga

D I E V K A L P O J U M I
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 23. maijā Vasarsvētku dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
30. maijā dievk. nebūs. Māc. J. 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 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. aiz-
vesto 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. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. dr. 
(30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 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. 
Lizlova, L. Upīte un A. Greiema.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale) . 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): 23. maijā 
plkst. 11.00 Vasarsvētku dievk., 
pēc dievk. skolas izlaidums. 30. 
maijā dievk. nebūs. 6. jūn. dievk. 
plkst. 11.00. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 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 sabiedriskajā telpā. 
Mācītājas I. Larsenas adrese: 70388 
16-th Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: 16. maijā plkst.10.00 
dievk. ar dievgaldu. Sadraudzības 
stunda. Ziedot pārtiku. 23. maijā 
plkst.10.00 Vasarsvētki - Sv. Gara 
svētki – dievk. ar dievgaldu. 
Sadraudzības stunda. 30. maijā 
Trīsvienības svētki – dievk. ar 
dievgaldu. Sadraudzības stunda.

• Klīvlandes latviešu ev. lut. 
dr.: 23. maijā plkst. 10.00 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 30. 
maijā plkst 10.00 dievk. ar dievg. 
Iesvētības. Sprediķis angļu valodā. 
6. jūn. plkst. 10.00 dievk. 13. jūn. 
plkst. 2.00 1941. gada 14. jūnija 
aizvesto dievk. Māc. Dr. Sarma 
Eglite.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church (1020 
Harrison Road, East Lansing, MI), 
māc. L. Vīksne. Pēc dievk. ģimenes 
dienas sarīkojums ar priekš ne-
sumiem un auksto galdu. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 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.: 
23. maijā plkst.11.00. Vasarsvētki 
ar dievg. 13. jūn. plkst. 11.00 
dievk. kopā ar Vilimantikas 
draudzi 1941. gada 14. jūnijā aiz-
vesto piemiņai. 27. jūn. plkst. 
11.00 dievk.

 • Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 20. maijā plkst. 
10.30 Bībeles stunda. 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. sadrau-
dzības 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.: 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.: 23. maijā plkst. 
11.00 Draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick) dievk. ar dievgaldu: 
Vasarsvētki. Dievkalpojumus vada 
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 16. 
maijā plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 
23. maijā plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars; 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. 

• 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.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 23. maijā 
plkst. 11.00 dievk.; pēc dievk. kafi-
jas 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): 
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.seattle-
latvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
16. maijā ģimenes dienas dievk. 
plkst. 2.00 Trīsvienības baznīcā 
(35 Furman Str.). Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D.Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grāmatas. Pēc dievk. groziņu 
azaids.

• Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 16. maijā plkst. 14.00 dievka-
lpojums, kuru ar dziesmām 
papildinās Aleksandra Rituma. 
23. maijā plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 30. maijā 
plkst. 11.00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. 6. jūn. plkst. 14.00 
dievkalpojums, kuru kuplinās 
Ilmārs Vilmanis. 13. jūn. plkst. 
14.00 Aizvesto Piemiņas dievkal-
pojums, kuŗu kuplinās Andris 
Ritums. 20. jūn. plkst. 11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda. 
27. jūn. plkst. 11.00 Bied rības 
namā Bībeles stunda. Vasaras 
dievkalpojumi un Bībeles stundas 
Andra Rituma vadībā. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121): 23. maijā plkst. 
11.00 Vasarsvētki; latviešu skolas 
izlaiduma dievk. un sarīkojums. 
30. maijā plkst. 10.00 Trīsvienības 
sv. dievk. ar dievg.; jubilāru sveik-
šana. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 6. jūn. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 13. jūn. kopīgs dievk. ar 
Mančesteras dr., pieminot 1941. 
gada 14. jūnijā aizvestos. 20. jūn. 
plkst. 11.00 dievk.
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Dieva mierā aizgājis
mīļais vīrs un brālis

PAULIS IMANTS ZELTIŅŠ
dzimis 1920. gada 10. jūlijā Jaunraunā, Latvijā,
miris 2010. gada 4. aprīlī Minetonkā, MN, USA

Mīlestībā piemin
SIEVA LILITA AR BĒRNIEM

UN MĀSA RITA AR DĒLIEM ULDI UN DĀVIDU
UN VIŅU ĢIMENĒM

Klusē koki, klusē lauks,
Klusē tālie sili –
Tālu mana dzimtene,
Meži, meži zili.
                      (J. Tomsons)

DR. ANDRIS KALUPNIEKS, 
BSC,. DDS, DIPLOMFSA

dzimis 1949. gada 19. februārī Halifaksā, Anglijā,
miris 2010. gada 16. aprīlī Čikāgā, ASV

Sēro
SIEVA BARBARA (DR.) DĒLI PAULS

MATEJS UN NIKOLAJS, MEITA MARISA
MĀSA RUTA, VECĀKI AINA UN ARVĪDS 

KALUPNIEKI

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
                                   (Ā. Elksne)

ĒRIKS VARIS VELDRE
dzimis 1958. gada 13. jūlijā (Fort Wayne, IN),

miris 2010. gada 10. aprīlī (Milvokos, WI)

... Ir tuvām sirdīm grūta
Šai brīdī šķiršanās,
Bet mīlestība gūta,
Tā nekad neatstās....

(Nikolajs Kalniņš)

Sēro 
VIŅA SIEVA INTA (DZIMUSI KALVE)

KALVES UN VELDRES ĢIMENES
 RADI UN DRAUGI VISĀ PASAULĒ

Mūžībā aizgājusi mūsu radiniece
HEDVIGA MARGA,

dz. VILHELMS
dzimusi 1916. gada 10. novembrī Rīgā,
mirusi 2010. gada 4. aprīlī Lansdale, PA

Mīlestībā viņu piemin
KRUSTDĒLS JĀNIS ZUBKOVS, VIESTARTS ZUBKOVS,

IEVA DOYBE AR ĢIMENĒM
VOLDEMĀRS UN IRĒNE AVENI, INDRA AVENS, 

OLIVERS AVENS AR ĢIMENĒM UN ELEONORA ŠTURMA

Mūžībā aizgājis

LUDVIGS UPENIEKS
dzimis 1918. gada 15. novembrī Daugavpilī,

miris 2010. gada 9. martā Bolton, CT

Sēro
SIEVA JERI LYNN, DĒLS SCOT AR 

MAZMEITU MARY ANASTASIA “MISA”
DĒLS ANDREJS UN MEITA MĀRA

VILHELMS HOFMANIS
dz. 1912. g. 23. aprīlī,
m. 2009. g. 6. martā

ANSIS KĀRLIS MAURIŅŠ
dz. 1917. g. 7. janvārī,

m. 2009. g. 28. decembrī

PAULS RUDZĪTIS
dz. 1923. g. 10. martā,
m. 2009. g. 4. oktobrī

Kas savai zemei uzticīgs,
Tas saules mūžu dzīvo.

Sērās piemin
DAUGAVAS VANAGI FILADELFIJĀ

Pavasaŗa dienās, pašā dzīves plaukumā no mums  šķīries  
Latvijas patriots Guntis Sokins. Pirms diviem gadiem žurnāls 
„Mājas viesis” par Gunti bija rakstīts: ”Viņa dzīve noteikti būtu 
izvērtusies pavisam citāda, ja pēc savas dabas viņš nebūtu tik 
liels dumpinieks. Tad pagātnē nebūtu sēdēšana čekas kambaŗos 
un Šķirotavas cietumā, politiskā patvēruma meklēšana Kanadā, 
dzīve svešumā un atgriešanās dzimtenē.” Kopš raksta 
publicēšanas pagājuši tikai divi gadi, bet slimība darījusi savu. 
Limbažu kapsētā no Gunta atvadījās vecāki, radi, darba 
kollēgas, klasesbiedri, kā arī draugi, kas iegūti dzīvojot Kanadā, 
ziedus sūtīja arī skolas biedri, kas mīt ASV. 

„Svešumā dzīvojot, es īstenībā atradu savas dzīves 
piepildījumu. Ja nebūtu emigrējis uz Kanadu, nezinātu, ka ir 
tāds arods – interjera dekorātīvā krāsošana – un ka tieši šī 
nodarbošanās ir manas dzīves aicinājums. Jaunībā es vēlējos 
mācīties par juristu, taču labi apzinājos, ka padomju Latvijas 
augstskolas durvis pretpadomju darbības dēļ man ir slēgtas,” 
intervijā „Mājas viesim” atzina Guntis, kuŗš savulaik mācījās 
Rīgas 7. vidusskolā. Šīs skolas vadība bija izteikti komunistiski 
orientēta, bet skolēni izcēlās ar pretpadomju darbību. 18. 
novembrī skolēni lika ziedus pie Čakstes pieminekļa, vēlāk 
Guntis Sokins ar domubiedriem drukāja pretpadomju aģitācijas 
lapiņas, lasīja aizliegtās grāmatas, kuras uz Latviju veda 
Minsteres Latviešu ģimnazijas skolēni. Astoņdesmito gadu 
sākumā Guntis jau bija nonācis Valsts Drošības komitejas 
(VDK) uzmanības lokā un vairākas dienas pavadījis „stūra 
mājas” drēgnajos pagrabos. Tad viņš ar cīņu biedru Haraldu 
Burņicki aizbrauca uz Maskavu, lai ASV vēstniecībai lūgtu 
polītisko patvērumu. Vēstniecībā iekļūt neizdevās bet pēc 
atgriešanās mājās puišus apcietināja. Trīs gadus Guntis atradās 
apcietinājumā Šķirotavas cietumā.  Pēc atbrīvošanas viņa gars 
nebija salauzts. Guntis iesaistījās Latvijas cilvēktiesību 
aizstāvēšanas grupas „Helsinki–86”  Rīgas nodaļā un LNNK 
jaunatnes nodaļā. Aktīvi demonstrēja par PSRS  armijas 
izvešanu.1989.gadā kā LNNK pārstāvis tika ielūgts uz 
Vispasaules latviešu jaunatnes kongresu Somijā. No Latvijas 
pienāca ziņas, ka tiek arestēti LNNK jaunatnes nodaļas biedri. 
Sazinoties ar Daugavas Vanagiem un Kanadas vēstniecībai  
Guntis lūdza polītisko patvērumu un gada nogalē ieradās 
Toronto. Svešajā pilsētā Guntis rada patvērumu pie Haralda 
Ozola. Vispirms vajadzēja sākt ar angļu valodas apguvi. Guntis 
šim nolūkam apmeklēja imigrantiem paredzētos kursus. Viņa 
pirmais darbs bija pie Andreja Rītiņa, mums labi pazīstamā 
pavāra Mārtiņa Rītiņa brāļa. Guntis kļuva par profesionālu 
dekorātīvo krāsotāju, savu darba prasmi pilnveidoja arī Milānā. 
Lai arī Guntis  izjuta vilinājumu palikt Kanadā, viņš redzēja, ka 
cietumā pavadītie gadi un cīņa pret padomju varu ir nesusi 
augļus, Latvija bija atguvusi neatkarību. Mājup viņš atgriezās 
1997. gadā. Rīgā  Guntis veidoja interjerus , veica dekorātīvo 
krāsošanu ēkās, dzīvokļos, birojos, baznīcās. Gunta vectēvs pēc 
tautības bija igaunis un viņa īstais uzvārds ir Sohkens, to 
padomju okupācijas ierēdņi ar vieglu roku pārveidoja par 
Sokinu.  Par Latviju šodien Guntis teica: „Šī nav tā sapņu 
Latvija, par kuŗu mēs savulaik cīnījāmies, mēs to redzējām 
pavisam citādu. Bet, paldies Dievam, ka Latvija ir brīva, kaut 
arī neatbilst mūsu kādreizējam sapņu tēlam.” Vieglas smiltis 
tev, Gunti, varbūt tur, debesīs, ir mūsu īstā Latvija!”

Dainis Mjartāns

Mūžībā aizgājis 
Guntis Sokins

Aizsaulē aizgājuši mūsu biedri
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, meita un māsa

RITA MAIJA STRAUTMANE 
MARNAUZA

dzimusi 1964. gada 9. jūnijā Fondulakā, Viskonsīnā,
mirusi 2010. gada 11. aprīlī Madisonā, Viskonsīnā

Ej, bitīt, tu pie Dieva,
Atdod tavu saldumiņu;
Atdod savu medutiņu,
Es kārītes tev atdošu!

Eņģeļu korim ir pievienojusies mūsu ilggadējā,
gādīgā un pašaizliedzīgā koŗa priekšniece

BIRUTA AUZIŅA
dzimusi 1933. gada 19. augustā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2010. gada 8. martā Grand Rapids, Michigan

Atvadāmies ar koŗa himnu:
Lai senatnes dziesma šalc nākotnei
Un atbalso tālei un dzimtenei.
Lai dziesma top lūgsnā par brīvību,
Un lūgsna lai dziesmā par Latviju.
                                                (Velta Toma)

KOPĒJO DZIESMU DZIEDĀTĀJI
GRANDRAPIDU LATVIEŠU KORIS UN KOŖVADOŅI

ROBERTS ZUIKA UN MONIKA DAUKSTA

Dzīves draugs, tēvs, vectēvs, vecvectēvs

ARVĪDS ŽĪGURS
dzimis 1926. gada 5. maijā Valkas apriņķa Kalncempju pagastā,
miris 2010. gada 4. aprīlī Koloradospringos, Kolorado pavalstī

No dzīves nemierīgās steigas
Tevi veļu laiva projām nes,
Kur nav nedz ciešanu, nedz smeldzes,
Tik klusais, svētais mūža miers.

Sēro
SIEVA, 60 GADU LĪDZGAITNIECE VĒSMA

MEITA BRIGITA (MARTINSONS) AR VĪRU OTTO 
MAZMEITA KASSI (NEASE) AR VĪRU BRETT 

MAZDĒLS MATTHEW (SKINNER) AR SIEVU JENNIFER
TRĪS MAZMAZDĒLI – MICHAIL, JACOB, GARRETT

Ar mīlestību piemin un sēro
BĒRNI HELĒNA UN SVEN

VĪRS AINĀRS
TĒVS IMANTS

MĀSA RASMA BARBEE AR VĪRU ROBERT UN DĒLIEM HENRY UN MAX
BRĀLIS MĀRIS AR SIEVU TAMSIE UN DĒLU LAURI

UN BRĀLIS SIGURDS AR SIEVU ALISA UN MEITĀM ŪVI UN ANNU

Mūžībā aizvadīts mūsu mīļais

AIVARS ANDREJS ZEPS, M.D.
dzimis 1926. gada 14. septembrī Rīgā, audzis Daugavpilī,

miris 2010. gada 9. aprīlī Milwaukee, WI

Mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MĀRA AR ĢIMENI

MELISSA (MATIAS) ZACHARY, FRANK (MATIAS)
UN ZEPU ĢIMENES NO MADISON, WI

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.
                                   J. Silazars

Mūsu mīļais filistrs

FELIKSS KUKS
dzimis 1917. gada 28. oktobrī Tallinā, Igaunijā,

miris 2010. gada 16. aprīlī Waidhofen an der Ybbs, Austrijā

KORPORĀCIJA TALAVIJA
              

Mīlestībā pieminam Cēsu Valsts ģimnazijas skolotāju

LIJU BRIEDI MEDNI
8.26.1905 – 12.20.2009

Tavās rokās ir mūsu laiki, ak, Dievs.
                                            Ps. 31

MILDREDE UN IMANTS KALNIŅI

Mūžībā aizgājusi

SANDRA GUNTA TRAJKOV,
dzimusi PAEGLIS

dzimusi 1965. gada 27. decembrī Toronto,
mirusi 2010. gada 15. aprīlī Toronto

Mīlestībā viņu piemin
VĪRS BODIZAR TRAJKOV, KRUSTMĀTE MIRDZA UN 

BONARS EGLĪTIS

Mūžības slieksni pārkāpusi mūsu 14 coetus filistre

ERIKA PĒTERSONE,
dzim. GRĪVIŅA

dzimusi 1908. gada 8. augustā Rīgā,
mirusi 2010. gada 9. marta Columbia, CT

Apglabāta Konektikutā, blakus vīram.

Skumst un piemin
GAUJMALIETES SAIME

Pēc ilgas slimības  šīs zemes gaitas beidzis

HELMŪTS HOFMANIS
dzimis 1929. gada 31. oktobrī,

miris 2010. gada 10. martā Filipīnās

Viņu atceras un piemin
BIJUŠIE HANAVAS ĢIMNAZIJAS KLASES BIEDRI

Un, ja mani guldīs citā pusē,
Neskumsti, ir cilvēkam viss viens.
Pāri viņam visur zeme klusē,
Un no miera netraucē neviens.
                                     (E. Raisters)

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs-dibinātājs

HERBERTS PĒDE
dzimis 1920. gada 5. maijā Rīgas Jūrmalā, Latvijā,

miris 2010. gada 30. aprīlī Toronto, Kanadā

Sēro
FRATERNITAS IMANTICA

Sit tibi terra levis
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PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA 

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

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

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

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

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

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

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

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

     

Kur apmesties Rīgā?

PĒRK 
latviešu un krievu 

vecmeistaru 
gleznas.

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

Par gadskārtu Jānīts nāca, Līgo, Līgo
Svinēsim visi kopā tradicionālos  Jāņus 

PRIEDAINĒ  -  Sestdien, 19. jūnijā,

Pirmo reizi ASV dziesmu meistars, mākslinieks, 
dziedonis Viktors Lapčenoks

Dejos Filadelfijas tautas dejas ansamblis “Dzirkstele”
Vakarā spēlēs latviešu deju kapella

“Pēdējais Vilciens” Ričarda Skultes vadībā.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

   Izlasījis  tikko  iznākušo  
Viļa  Vītola   grāmatu, nevaru  
beigt  par  to  priecāties.  Manu-
prāt, tā  ir šodienas zelta  atslē-
dziņa  uz  saulainu  latvju  tau-
tas un Latvijas nākotni. Gal-
venokārt tādēļ, ka tā uzrunā 
tieši jauniešus un dod skaidrus, 
dzīves pieredzē pamatotus 
slēdzienus. Par šo grāmatu tāpat 
ir sajūsmā visa  mana  ģimene.

  Tādēļ mana  doma:  tā  ir  ļoti  

   Laba  dāvana
laba  dāvana  ikvienam jaunam  
latvietim,  skolas  gaitas  beidzot.  

Sekojot  Vītola  paraugam,  
viņi  nodrošinās cerīgu  nākotni  
mūsu  tautai  un  Latvijai.   Katrā  
ziņā  šī  grāmata  pacilās  ikvie-
na  latvieša  sirdi, kam  ir nopi-
etnas raizes  par  mūsu  tautas  
nākotni,  vienalga kāda  gada-
gājuma  viņš  būtu.     

S.R.,
Čikāgā.
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No 27. aprīļa līdz 2. maijam St. 
Michel arēnā Montrealā notika 
2010. gada pasaules meis-
tarsacīkstes stāvhokejā, kuŗā 
piedalījās piecas vienības – 
Kanada, Somija, Latvija, ASV un 
Pasaules vienība. 

Latvija pārspēja ASV vienību 
– 6:5. Sākumā ASV divos  perio-
dos bija ieguvušas pārsvaru 4:1. 
Trešajā periodā rīdzinieks Sergejs 
Akudinovs amerikāņiem iemeta 
četras ripas, panākot uzvaru.

Vēlāk Latvijas stāvhokejisti 
pieveica Pasaules izlasi - 8:5, bet 
zaudēja somiem – 2:11 un 
Kanadai – 1:8. Cīņā par bronzas 
medali pret ceturtās vietas 
ieguvēju zaudēja ASV – 3:4. 
Tāpat kā pirmajā spēlē pret ASV 
Latvija nokļuva zaudētājos -1:4, 
bet tad pēdējā spēles minūtē 
iemeta divas ripas. Atlikušās 20 
sekundes bija par īsām, lai 
uzvarētu un iegūtu izlīdzinājumu 
un turpinājumu virslaikā. Spēle 
bija raita un saistoša. Jāapbrīno 
bija spēlētāju gatavība spēlēt tik 
agresīvā sporta veidā, kāds ir 
stāvhokejs. Atdeve bija spēcīga. 
Nelaimīga sagadīšanās bija ties-
nešu piešķirtie pārkāpumu sodi, 
kādu mūsējiem bija vairāk un 
deva pretiniekiem iespēju veiks-
mīgi mest. Treneŗa Paula 
Makarova-Makaronoka vadībā 
saspēle bija veiksmīga. Kapteinis 
Uldis Pūpols aizstāvēja savu 

Pasaules meistarsacīkstēs hokejā

spēlētāju intereses. Vārtsargi 
Andris Ulmanis, kas ir Latvijas 
Paraolimpiskās komitejas izpild-
direktors, un Egīls Žuks, kas 
šobrīd strādā Saskačevanā, darīja 
visu iespējamo, lai nosargātu 
savus vārtus.

 Latvijas vienības sasniegums 
uzskatāms par sevišķu panākumu 
mūsu invalidu sporta sarīko-
jumos. Līdzi bija atbraukuši ārsti 
Agris Skujevskis un Pāvels Mus-
tafins, kas aprūpēja savainotos 
spēlētājus. Tādu gadījumu nebija 
daudz. Kā pastāstīja Agris Ulma-
nis, uz pasaules turnīriem drīz 
došoties arī basketbola un volej-
bola  sportistu vienības. Stāv-
hokejisti rīkošot Eiropas meis-
tarsacīkstes 2011. gadā Jelgavā, 
kur Latvijas sportisti trenējas 
divas reizes nedēļā. Sabrauc no 
Brocēniem, Kuldīgas, Piebalgas, 
Līvbērzes, Tukuma, Dobeles, 
Iecavas, Rīgas. Viņu vidū ir da -
žādi profesiju cilvēki, leģionāri 
un citi, kuŗiem šis sporta veids 
sagādā gandarījumu. Pirmajā 
spē    lē bija pavisam maz skatītāju. 
To vidū vairāki latvieši. Ar katru 
spēli to skaits pieauga. Kad noti-
ka spēle par zelta medaļām starp 
Kanadu un Somiju, zāle, kuŗā ir 
vietas 5000 skatītājiem, bija 
gandrīz pilna. Uzvarēja Kanada. 
„Bronzas spēli” noraudzījās 
apmēram 100 skatītāji, to vidū 20 
latviešu līdzjūtēji, kas uzgavilēja 

pie veiksmīgiem metieniem, 
dusmo jās par tiesnešiem, pūta 
taures, ka skanēja visa arēna un 
ciet aizkrita ausu bungādiņas, 
plivināja Latvijas karogus. 
Daudzi bija tērpušies Latvijas 
hokejistu for mās. Vai viss tas 
spēlētājiem palīdzēja, neuzdro-
šinājos vienī bas vadībai uzprasīt.

Vienības uzņemšanā ārkārtīgi 
daudz veica Latvijas goda kon-
suls Kvebekā Roberts Klaiše. Uz 
vienu spēli bija ieradies arī 
Latvijas vēstnieks Kanadā Mar-
ģers Krams.

30. aprīļa vakarā vienība cie-
mojās Montrealas Latviešu sa -
biedriskaja centrā, kur tai latvis-
kas vakariņas bija sagatavojušas 
saimnieces B. Kalace, H. Ozoliņa, 
R. Jozuus, V. Audere un Antra 
Lazdiņa. Hokejistiem vakariņas 
gāja pie sirds un viņi teica, ka 
tieši tās palīdzējušas nākamajā 
diena pieveikt Pasaules vienību. 

Maltītes viesnīcā neesot garšo-
jušas un apnikušas.

Latvijas izlases direktors Andris 
Ulmanis iepazīstināja ar katru 
hokejistu. Viens no spēlētājiem 
(Vilnis Rupeiks) skandēja „Tā -
lavas taurētāju” un aicināja mūs 
iet balsot Saeimas vēlēšanās 2. 
oktobrī! Atgādināja, ka tas esot 
mūsu valstiskais pienākums. 
Ārsts Agris Skujevskis savā 
spēcīgajā baritona balsī dziedāja 
„Lai slavēts tas nama tēvs, kam 
alus kausi pilni”, piedziedājumā 
piedaloties visai šā sadraudzīgā 
vakara saimei. Tā bija varena 
dziedāšana. Tālie ciemiņi 
saimniecēm par veikumu bija 
atveduši pamatīgu dāvanu maisu 
– „Rīgas balzamu”, „Laimas” 
šokolādes, savas komitejas 
žetonus un kreklus. Šī tikšanās 
bija tik gaisīga, ka līdzinajās tām, 
kādas še notika pirms 20gadiem, 
kad viesojās tautfrontieši, kas 

bija piedalījušies Gonakves 
konferencē Ontario, un Ave Sol 
koris ar savu meistarīgo dzie-
dāšanu. Tas bija vienkārši skaisti. 
Centra telpās valdīja garīgums 
un sadraudzība, ko par naudu 
nevar nopirkt. Un ciemiņiem 
patika mūsu mazā Latvija.

Interesanti pieminēt, ka viesi 
paši bija sagādājuši ceļoju  mam 
vajadzīgos 40 tūkstošus latu. Tos 
bija devuši organizācija „Latvijas 
meži”, vairākas uzņēmēju 
sabiedribas, Tukuma un Saldus 
pašvaldība un atsevišķi sponsori, 
to vidū jelgavnieks Imants 
Kanaška. Ciemiņi liecināja, ka 
viss jau Latvijā neiet greizi, ka ir 
citi piemēri. Viņi bija vieni no 
tiem. 

Paldies visiem par devumu! 
Gan ciemiņiem, gan pašu mājas 
ļaudīm.
 

M. Štauvers

Latvijas izlase sāk ar 
zaudējumiem

Latvija – Šveice 1:3 (0:1, 0:1, 
1:1). Latvijas hokeja izlase ar 
zaudējumu iesāka 2010. gada 
pasaules meistarsacīkstes augstā-
kajā līgā. Manheimā B grupas 
pirmajā spēlē tā piekāpās Šveices 
valstsvienībai. Tādējādi Latvija 
kopš spēlēšanas augstākajā līgā 
joprojām ne reizi pasaules meis-
tarsacīkstes nav iesākusi ar 
uzvaru.

Latvijas izlases vārtus sargāja 
Edgars Masaļskis, atvairot 30 
metienus. Šveiciešu vārtsargs 
Martins Gerbers atvairīja 21 
metienu. Šveicieši Latvijas hoke-
jistus pārsteidza ar lielu cīņas 
sparu un pirmajās divās trešdaļās 
jau pašā sākumā guva pa vieniem 
vārtiem. Panākot sev labvēlīgu 
rezultātu, Šveices hokejisti lielāku 
vērību veltīja aizsardzībai, kas 
viņiem izdevās. Latvijas vienībai 
bija grūti izlauzties cauri preti-
nieku aizsardzībai, pēdējā spēles 

periodā pietrūka spēka. Vienīgos 
vārtus mūsu vienības labā guva 
Gints Meija.

 Latvijas izlases zaudējuma 
iemesls bija tas, kā to atzina 
vienības galvenais treneris Oļegs 
Znaroks, ka uz pretinieku vār-
tiem tika izdarīts maz metienu, 
un hokejisti nespēja īstenot skait-
lisko vairākumu. Pirmajā periodā 
pieci metieni, otrajā pieci - tas 
nekam neder. „Trešajā periodā  
nospēlējām pietiekami labi, gu -
vām vārtus, bija vēl vairākas labas 
iespējas. Līdz pat pašām spēles 
beigām ticēju, ka izdosies izlī-
dzināt rezultātu. Mums vajadzēja 
gūt vārtus. Daudziem hokejis-
tiem šīs ir pirmās pasaules meis-
tarsacīkstes, tāpēc dažos epizo-
dos pietrūka koncentrēšanās. 
Nav jēgas bārt šos spēlētājus - lai 
gūst pieredzi,” izteicās Znaroks.

Uzbrucēja Laura Dārziņa ie -
ska  tā mūsu hokejisti pieļāvuši 
kļūdu, cenšoties šveiciešus no -
skriet. Ar prātu vajadzējis noslā-
pēt viņu uzbrukumus.

Latvija - Kanada 1:6 (0:2, 0:4, 
1:0). Pret Vankuveras Olimpisko 
spēļu čempioniem Latvijas hoke-
jisti uzvarēja tikai pēdējo peri-
odu, kad vienīgo ripu kanadiešu 
vārtos iemeta Georgijs Pujacs. 
Iepriekš mūsu vienības vārtsargu 
Edgaru Masaļski  pretinieki jau 
bija „sarūgtinājuši” četras reizes. 
Pēc tam Masaļska vietā vārtos 
stājās Mārtiņš Raitums un 
„iekasēja” vēl divas ripas. Kanadas 
hokejisti meistarīgi savā labā 
prata izmantot situācijas, kad 
nokļuva skaitliskā vairākumā.

Latvija vēl nekad nav uzvarējusi 
Kanadas izlasi pasaules meis -
tarsacīkstēs vai olimpiskajās spē-
lēs. Pēc Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas ar Kanadu pasaules 
meistarsacīkstēs un olimpiskajās 
spēlēs ir aizvadītas astoņas spēles, 
un tikai reizi – 1997. gadā Turku 
– izdevās sagādāt sensāciju, 
cīnoties neizšķirti 3:3. Pārējās 
spēlēs Latvija piedzīvoja zaudē-
jumus. Smagākais zaudējums - 
0:11 tika piedzīvots Rīgā 2006. 
gada pasaules meistarsacīkstēs, 
2008.gadā Halifaksā tika piedzī-
vota sagrāve ar 0:8.  Pagājušajā 
gadā – ceturtdaļfinālā kanadieši 
uzvarēja ar 4:2.

Pēdējā apakšgrupas spēlē Lat-
vijas izlasei bija jāspēlē ar Italiju. 
Tikai uzvara dotu iespēju iekļūt 
meistarsacīkšu nākamajā pos-
mā.    

Ieraksti Latvijas tenisa 
vēstures lappusēs

Latvijas labākais tenisists 
Ernests Gulbis  ATP World Tour 
Masters turnīru Romā iesāka tei-
cami. Pirmās kārtas spēlē pirmo 
reizi savā karjērā pieveica Kipras 
tenisistu Markosu Bagdati (6:2, 
6:2). 

Nākamajā spēlē Gulbis sarū-
pēja vienu no šī gada lielākajām 
sensācijām, ar 2:6, 6:1, 7:5 piev-
eicot pasaules ranga līderi Ro -
dže  ru Federeru. Pirmajā setā 
Latvijas tenisists pieļāva 17 kļū-
das, un tas bija iemesls zaudē-
jumam. Otrā setā aina mainījās, 
Gulbis „atrada” savu spēli un 
uzvarēja pārliecinoši. Federers 

sen nebija zaudējis setu tik 
bezcerīgi (1:6). Izšķirīgajā setā 
Gulbis spēlēja precīzāk par pre-
tinieku un uzvarēja pelnīti.    

Ernesta Gulbja treneris tagad 
ir Ernāns Gumī. Tenisista paša 
ieskatā viņam izdevies progresēt 
visos spēles komponentos. Daudz 
strādāts, lai būtu labāka fiziskā 
sagatavotība. Izdevies nomest 
dažus liekā svara kilogramus.

Turnīra trešajā kārtā Gulbis ar 
lielām grūtībām 6:2, 3:6, 7:6 (7:4) 
pārspēja mājinieku Filipo Vo -
landri.

Ernests Gulbis pirmo reizi kar-
 jērā iekļuva ATP World Tour 
Masters serijas turnīra pusfinālā, 
pieveicot  Felisiano Lopesu. Pir-
majā setā 66 minūšu ilgā cīņā 
Gulbis uzvarēja tie break izspēlē 
ar 7:6 (8:6), otrajā setā Gulbis 
pārliecinoši uzvarēja ar 6:1.

Pusfinālā Gulbis tikās ar kād-
reizējo pasaules tenisistu vērtē-
juma līderi spāni Rafaelu Nadalu. 
Vēl vienu sensāciju tomēr neiz-
devās sagādāt. Trīs stundu ilgā  
sīvā cīņā Gulbis ar 4:6, 6:3, 4:6 
zaudēja Nadalam.

Pēc veiksmīga starta Romas 
Masters 1000 turnīrā Gulbis ATP 
vērtējumā pakāpās uz 35. vietu, 
paceļoties par piecām vietām. 
Līdz šim Gulbis bija. 40. vietā. 
Gulbja līdzšinējais karjēras re -
kords bija 38.vieta, ko viņš sas-
niedza 2008. gada augustā. 

*
Latvijas labākā tenisiste Ana-

stasija Sevastova izcīnīja pirmo 
Eštorilas WTA International seri-
jas turnīrā. Finālspēlē Sevastova 
ar 6:2, 7:5 pieveica Arantksu 
Parru Santonju no Spānijas. 

Sevastova ir pirmā Latvijas 
tenisiste kopš 1993. gada, kas 

spējusi izcīnīt WTA katēgorijas 
titulu. Toreiz to paveica Larisa 
Neilande, uzvarot Skenektadi 
turnīrā ASV. Par uzvaru Eštorilas 
turnīrā Sevastova nopelnīja 280 
vērtējuma punktus un 26 756 
eiro (18 800 latu) prēmiju.

Vieglatlētika
Vācijas pilsētā Hanoverā 

tradicionālajā maratona (TUIfly) 
skrējienā pusmaratona distancē 
ļoti veiksmīgi startēja arī trīs 
latviešu skrējēji. Vīriešiem 3746 
dalībnieku konkurencē uzvaru 
guva Mareks Florošeks – 1.07:30,  
trešais ar jaunu personisko rekor-
du (1.09:50) finišēja Jānis Ar -
seņņikovs. Sievietēm (1286 da -
līb  nieces) Dace Lina bija otrā, pie 
tam ievērojami, par vairāk nekā 
trim minūtēm labojot personis-
ko rekordu (1.25:06) – 1.21:55. 
Uzvarētājai Katrīnai Kreilai 
(Vācija) Dace zaudēja 47 se -
kundes.

Vingrošana 
Pasaules kausa izcīņas  posmā 

sporta vingrošanā Mariborā 
(Slovēnija) atbalsta lēciena dis-
ciplīnā pārliecinošu uzvaru 
izcīnīja Latvijas vingrotājs Jev-
geņijs Saproņenko (15, 812 p.). 
Kvalifikācijas sacensībās Sapro-
ņenko ierindojās  otrā vietā 
(15,300), zaudējot somam Tomi 
Tūham (15,625).

Finālā Saproņenko tika pie sta-
bilas uzvaras. Ungārs Peters 
Marjans pārspēts gandrīz par 
0,600 punktiem, Tūha, kuŗš iegu-
va trešo vietu, - vairāk nekā par 
0,700 punktiem.

P. Karlsons

PAR MATA TIESU NETIEK PIE BRONZAS
Latvijas stāvhokeja 
vienība. 

Pirmajā rindā vidū 
sēž izpildirektors 
Andris Ulmanis. 
Otrajā rindā trešais 
no kreisās Latvijas 
vēstnieks Kanadā 
Marģers Krams, 
vidū ārsts, neurologs 
Agris Skujevskis


