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XIII latviešu vispārējo
Dziesmu svētku ASV
Rīcības komitejas ziņojums

XIII latviešu vispārējie Dziesmu
svētki ASV notiks Milvokos,
Viskonsinas pavalstī, 2012. gadā
no 4. līdz 8. jūlijam. Rīcības
komitejas locekļi jau divus gadus
cītīgi strādājuši, priekšdarbi ir
pabeigti. Dziesmu svētku norise
ir zināma, sarīkojumu vietas
izvēlētas un sarunātas. Atsevišķu
nozaru vadītāji jau plāno sarīkojumu programas. Daudz
paveikts, bet vēl daudz ko darīt.
Sīkāku informāciju par XIII
latviešu vispārējiem Dziesmu
svētkiem var atrast mājaslapā
tīmeklī:
www.Latviansongfest2012.com.
Nupat svinīgi atklāts Dziesmu
svētku logo. Rīcības komiteja izsludināja konkursu, un par labāko atzina Ritas Garances zīmējumu. Gala variantu izveidoja

mākslinieks Aldis Strazdiņš.
Dziesmu svētku rīcības komiteja
nodibināja īpašu vokālo ansambli, lai daudzinātu Dziesmu
svētkus Milvoku latviešu sabiedrībā un dažādos sarīkojumos.
XIII latviešu vispārējo latviešu
Dziesmu svētku vokālā ansamblī
dzied rīcības komitejas locekļi.
Viesnīcas Hyatt pārstāvji jau trīs
reizes lūdza ansambli dziedāt
sanāksmēs, lai veicinātu tūrismu
Milvokos.
Nevienam nav noslēpums, ka
Dziesmu svētku rīkošanai vajadzīgi prāvi naudas līdzekļi. Jau
šobrīd jāmaksā par apdrošināšanu, jāiemaksā zināma summa
par telpu īri, iespiedmateriāliem.
Rīcības komiteja cenšas, cik vien
iespējams, saimniekot taupīgi,
nepārsniegt budžetu, samazināt
izdevumus. Milvoku latvieši cī-

tīgi rīko līdzekļu vākšanas sarīkojumus, divi tādi jau bijuši.
Latvian Music and Arts
Preservation Committee jeb
LAMP Rozmarijas Kursietes vadībā pērn martā sarīkoja saviesīgu vakaru Mardi Gras. Rīcības
komitejas locekļi Rebekas Brusubārdes vadībā 25. aprīlī Sv. Trīsvienības baznīcas telpās rīkoja
brokastis. LAMP 21. augustā rīkos dziesmuspēles Mamma Mia!
izrādi.
Līdz Dziesmu svētkiem Milvokos ir tikai divi gadi. Sāksim
gatavoties svētkiem. Rīcības
komiteja sirsnīgi aicina latviešus
ieplānot atvaļinājumu, apmeklēt
un piedalīties Dziesmu svētkos.
Dziedāsim, dejosim, latvju tautu
vienosim!
Informācijas nozares vadītājs
Vincents Dindzans

Par Rietumeiropas latviešu laikraksta Brīvā Latvija
turpmāko likteni
Lēmums pieņemts
Kopš vairākām nedēļām iecerētā Brīvās Latvijas izdevēju
kopas (BLIK) sēde notika sestdien, 22. maijā, DVF namā Londonā. Astoņi sēdes dalībnieki nolēma, ka Brīvo Latviju arī turpmāk
izdos 48 reizes gadā par paaugstinātu cenu. Visās valstīs gada
abonements maksās Ls 90, sākot
ar 1. jūliju, t.i., mazāk nekā Ls
2,00 par katru numuru. Izmaksa
Anglijā £ 115,00, Zviedrijā 1250
kronas, Vācijā 130 eiro. Abonementa maksa abonentiem Latvijā un
ārzemēs pasūtītajām avīzēm lasītājiem Latvijā nemainīsies.
Ir cerība, ka ar abonementa
maksas paaugstināšanu BLIK

varēs turpmāk saimniekot bez
gadskārtēja iztrūkuma vai ar minimālu iztrūkumu, jo laikrakstu
tagad abonē mazāk nekā 1000
abonenti ārpus Latvijas un kopējais gadskārtējais budžets ir
apmēram Ls 90 000.
2010. gada līdzšinējo iztrūkumu jāpalīdz segt katrai izdevēju
kopas dalībvalstij sadarbībā ar
tās galvenām organizācijām.
Turpinās darbu ar BL digitālās
tīmekļa versijas veidošanu, kuŗu
izdos parallēli drukātai avīzei.
Par BLIK priekšsēdi vienbalsīgi apstiprināja Aivaru Sinku
(DVF, Anglija), par kasieri Andreju Leimani (ZLCP, Zviedrija),
par financiālo padomdevēju
Pēteri Pētersonu (DVF, Anglija).

Lēmumus pieņēma pēc nopietnām debatēm par avīzes financēm, potenciālu nākotnē, atlaidēm un citu. Plašāku informāciju
publicēs nākamā avīzes numurā.
Atzinums bija, ka BL ir speciāls
izdevums, kas ir ne vien nopietns,
aktuāls informācijas avots, bet
arī vienreizīga mūsu dzīves
dokumentācija. Tas vieno ārpus
Latvijas un Latvijā dzīvojošos.
Bez šādas saites mēs izsīksim šo
laiku globālajā masā. Sēdē piedalījās arī Dzidra Purmale (LNPL,
Anglija), Dr. Andris Zemītis
(TK, Vācija), Vija Freimane (PK,
Zviedrija), Nils Ebdens (TK
Vācija), administrātore Sarmīte BLIK sēdes dalībnieki. No kr. 1. rindā: Aivars Sinka, Andris
Janovskis (Anglija).
Zemītis, Dzidra Purmale, Sarmīte Janovska, Vija Freimane.
Dz.P. 2. rindā: Nils Ebdens, Pēteris Pētersons, Andrejs Leimanis

3x3 nometne Gaŗezerā – jau divdesmit
devītā pēc kārtas!
Tā pagājušā gada 3x3 nometnes dalībnieki aprakstīja savus
iespaidus.
Aicinām gatavoties šī gada 3x3
nometnei, kas notiks no 8. līdz
15. augustam Gaŗezerā, kur
pirms 29 gadiem tika kārts 3x3
kustības šūpulis. Katru gadu nometnes programma mazliet mainās, bet pamatā pieaugušajiem
būs atkal 11 ievirzes (nodarbības)
un dažādu vecumgrupu bērniem
atsevišķas nodarbības.
Pārrunas polītikas ievirzē vadīs
Indianas universitātes polītisko
zinātņu profesors Jānis Peniķis.
Ievirzes galvenais vieslektors būs
Latvijas universitātes polītikas
nodaļas docents Ivars Ījabs, viņš
lasīja referātu arī ALAs kongresā
Sanfrancisko.

Bijušā klīvlandiete, tagad rīdziniece, Astrīda Jansone vadīs Teātŗa ievirzi. Astrīda pati sarakstījusi vairākas lugas, un viņas novērojumi par dzīvi Latvijā publicēti dažādos laikrakstos.
Mums piebiedrosies folkloriste
Zenta Mennika no Latvijas.
Folkloras ievirzē varēs iepazīties
ar Ziemeļkurzemes izloksni, piekrastes cilvēku paražām, ticējumiem, svētku svinēšanu, kā arī
zvejnieku dzīvi stāstos, dziesmās
un rotaļās.
Ievirzi „Okupētā vēsture, okupētā atmiņa” vadīs Valters Nollendorfs (profesors, dzejnieks, vēsturnieks, valodnieks, Latvijas 50
gadu okupācijas mūzeja vadītājs).
Jau pirmajās nometnēs vienmēr

bijušas tā saucamās „amatnieku”
ievirzes. Arī šoreiz dalībniekiem
būs izvēles iespēja. Tie, kuŗiem
patīk šūt, izšūt, adīt, pīt vai aust,
Rokdarbu ievirzē varēs pabeigt
iesāktu darbu vai mācītos ko jaunu Toronto rokdarbnieces Zintas
Enzeliņas vadībā. Stikla apdari
jeb vitrāžu atkal mācīs Zane un
Lauris Rožkalni. Darbnīcā varēs
gravēt vai kausēt stiklu ceplī, izliet krāsainas stikla formas vai
darināt kādu dārza ornamentu.
Rotkalšanas ievirzi vadīs Astrīde Otto ar palīgiem Lilitu Spuri
un Andri Rūtiņu. Viņi dalībniekus iepazīstinās ar vēsturiski
latviskām formām un rakstiem,
ikviens varēs izgatavot latviskas
rotas atkarībā no zināšanām un
spējām. Keramiķe Gundega Pe-

niķe vadīs Podniecības ievirzi,
kuŗā dalībnieki mācīsies veidot
māla figūras vai traukus. Tiem,
kuŗiem patīk zīmēt vai gleznot,
kā arī tiem, kuŗi iedomājas, ka ir
bez talanta, bet tomēr vēlas paši
kaut ko radīt, varēs to darīt
Mākslas ievirzē ar mākslinieces
Lindas Treijas palīdzību. Savukārt
latviešu virtuvē Elga Pones vadībā varēs mācīties cept sklandraušus, siet jāņusieru, cept saldskābo maizi vai gatavot citus
tradicionālus latviešu ēdienus.
Bērniem būs nodarbības rītos,
bet pēcpusdienas varēs pavadīt
plūdmalē pie Gaŗā ezera. Ēdamreizēs visi, lieli un mazi, pulcēsies
kopā. Vakaros būs dažādas nodarbības visu vecumu dalībniekiem – rotaļas un spēles, dziedāšana, pārrunas, lekcijas, ugunskurs, danči, varbūt kāds koncertiņš, izrāde un citi uzvedumi.
Ņemiet līdzi mūzikas instrumen-

tus – redzēsim, kas sanāks, kā
skanēs. Varēs arī mācīties tradicionālo koklēšanu, ja paņemsit
līdzi kokli.
Informāciju var iegūt, zvanot
vai rakstot Maijai Zaeskai, tālr.:
763- 972-2521, e-pasts: zaeska@
frontiernet.net
vai tīmeklī
www.3x3.lv

PĀRDOD
83 ha iekoptu
lauksaimniecības zemi
Latvijā,
Valkas pagastā.
Aptuvenā cena - 1900 $/ha.
Mob. +371 28636662,
+371 29216399,
zskalniesi@inbox.lv
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Pateicība

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

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.

Kā es atmaksāšu tam Kungam
par visu, ko Viņš man labu darījis?”
(Ps. 116:12)
Indianapolē 19. un 20. maijā
notika LELBAs pārvaldes paplašinātā sēde, un ordinācijas dievkalpojumā mani ordinēja par mācītāju. Tas nebūtu noticis bez Dieva un daudzu mīļu cilvēku atbalsta.
Es vēlos īpaši pateikties Detroitas
Sv. Pāvila draudzes locekļiem, kuŗi
gada gaŗumā man sagādāja lielisku iespēju palaikam būt kopā ar
viņiem dievkalpojumos un dalīties
Dieva vārdā, izpalīdzot draudzes
mācītajam diakonam Fricim Sīpo-

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

LATVIJA –
2010

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

lam. Paldies Lansingas draudzei,
tajā es jutos atbalstīta un stiprināta
kā nelielas ģimenes locekle. Šo abu
draudžu mīlestība un atbalsts
mani ir dažādi stiprinājis.
Paldies visiem par ordinācijas
dienā saņemtajām dāvanām. Detroitas draudze man dāvāja balto
un melno kolārblūzi, Lansingas
draudze sarūpēja pārnēsājamo
Svētā vakarēdiena komplektu un
stolas četrās liturģiskajās krāsās.
Īpašs paldies archibīskapam E. E.
Rozītim, manām amata māsām
un brāļiem par mīļajām, reizēm
tik personiskām un noderīgām
dāvanām, kas man palīdzēs
kalpošanas darbā. Jūs manu

Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ar SAS 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

ABONĒJIET LAIKRAKSTU
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga
"LAIKA" abonements ASV maksā: 3 mēnešiem US $42,6 mēnešiem US $75,1 gadam
US $130,Gaisa pasts 1 gadam ASV US $215,Ārpus ASV "LAIKS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $225,pusgadam US $120,Latvijā 1 gadam US $220,pusgadam US $115,Citur pasaulē 1 gadam US $280,pusgadam US $150,Abonenti bez maksas saņems sešus "Jauno Laiks" pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
Pārējiem – 6 "Jauno Laiks" numuri US $18,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

SAGAIDĪSIM JAUNGADU UZ KUĢA AR DRAUGIEM

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

Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________
līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tālrunis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________
Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________
abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.

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

ordinācijas dienu darījāt īpašu un
neaizmirstamu, un ļāvāt sajust, ka
es esmu mīlēta un sargāta gan no
debesīm, gan uz zemes.
Kristus mīlestībā,
māc. Aija Greiema

Pateicība
Latvijas skolās jau mācību gads
iet uz beigām un ar prieku varu
ziņot,ka šis ir atkal bijis ražens
palīdzības gads.
Ar nožēlu tomēr jāsaka,ka dažas
skolas,kurām vairākus gadus palīdzējam, ar trūcīgō bērnu brīvpusdienām,ir slēgušas skolas durvis.
Iemesls: bērnu trūkums. Žēl,ka
vecākiem tagad ir vēl lielākas grūtības un izdevumi sūtīt bērnus uz
kaimiņu pagasta skolām.Tādēļ
gribu sirsnīgi pateikties visiem
ziedotājiem,kas šogad saziedoja $
11,170 un līdz ar to mēs varējam
sniegt palīdzību 8 lauku skolām
Vidzemē un Latgalē.
Ceram ka nākošais gads Latvijai
un skolām būs labāks, tomēr zinu,
ka arī turpmāk mūsu palīdzība
būs vajadzīga un tā tiek augsti novērtēta!
Vēlreiz mīļš paldies visiem ziedotājiem.
Daumants Viks

Vai militāristiem jāizrāda
simpatijas?
Sallija Beinfelde rakstā ,,Divas
pasaules” Laika 15.-21. maija numura 12. lapp. pauž simpatijas
militāristiem, ,,...kuŗi pieliek visus
savus ordeņus un dodas svinēt uzvaras svētkus”. Viņi esot nevainīgi.
Vienmēr, kad viņus redzu, man
jādomā, cik cilvēku viņi nogalināja,
cik sieviešu 1945. gadā Austrumvācijā izvaroja. Tie ir tie paši, kuŗi
savus bērnus un mazbērnus mācīja
nīst latviešus, okupācijas gados
diskriminēja un apspieda. Tie paši,
kuŗi tagad nevar samierināties ar
zaudētajām privilēģijām. Tie paši,
kuŗi teic, ka vajadzējis nošaut vairāk latviešu.
Sallijai Beinfeldei labāk vajadzētu
izrādīt simpatijas latviešiem, tām
latviešu paaudzēm, kuŗām nebija
iespēja uzplaukt, un īpaši gados
veciem cilvēkiem, kuŗiem jādzīvo
pusbadā.
Aivars Slucis

Dalīts prieks dubults
prieks
Kā gadi aizskrējuši, kopš atstāju
Latviju, un tagad, atskatoties, šķiet,
ka mana dzīve bijusi kā brauciens
mazā laiviņā pa skaistu, bet strauju
un akmeņainu līkloču upi. Jūtu,
ka drīz iebraukšu mūžības jūrā...
Man ir 92 gadi, esmu puskurla,
pusakla, artrīta mocīta vecenīte.
Man ļoti gribas, kaut visa pasaule
uzzinātu, cik labi par mani rūpējas
mana meita Ilze ar vīru Lorensu
Erneru. Arī dēls Ansis ar sievu
Lindu mani nekad neaizmirst.
Man Laimīte nolēmusi vieglas dienas vecumā: silts mūrītis, mīksta
gulta, galdā maizes riecientiņš.
Ļoti priecājos par tiem latviešiem,
kuŗi ārpus Latvijas un Latvijā, par
spīti grūtībām, cenšas pulcēties
vienkopus. Atceros, jaunības dienās prezidenta Kārļa Ulmaņa laikā
laikrakstos rakstīja: ,,Vienībā spēks!”
Laikā daudz interesanta, ko lasīt.
Visiem labu vēlot,
Milda Bētiņa
Ņujorkas pavalstī
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Toronto koncertapvienības koncertā
klavierēm; „Velc,, pelīte”, „Aijā,
Ancīt” un „Circenīša Ziemassvētki”, kas bija pirmatskaņojums
Toronto. E. Raginskis ir viens no
jaunākās paaudzes komponistiem Latvijā, viņš ir arī aktīvs
koncertējošs pianists kamermūziķis. Lienes Circenes priekšnesumā tautas dziesmu apdares
tika meistarīgi ievītas pianistiski
sarežģītos un strauji mainīgos
džeza ritmos, ko pianiste atskaņoja it kā rotaļājoties bez
jebkādas piepūles. Koncerta
otrajā daļā viņa atskaņoja F. Šūberta 14. sonātu klavierēm la
minorā Op. 143. D.784
Sonātas traģiskais la minors
Lienes Circenes sniegumā izskanēja ar enerģiski spēcīgu atklāsmi
un pārdomu pilnu drāmatismu.
Viņas pianisma technika ir lieliska, mūzikas uztvere spilgti
personiska un skaņdarba traktējums individuāls.
Abu brīnišķīgo mākslinieču
priekšnesumā izpaudās īpašs
dvēseliskums, kas izpaudās ne
vien skaņu rakstā, bet arī plastikā,
mīmikā, žestos. Kopā veidōjās
veselums, ko sauc par lielo
mākslu.
H. Gintere

No kreisās: liene Circene un Kristīne Blaumane

bieži liriski uztverto kompoziciju, reizē atspoguļojot komponista
nelaimīgo dzīvi.
Pirmo reizi Toronto Kristīne
Blaumane, kaut jau nopelniem
bagāta, bija vēl studiju gados
Londonas Guildhall School. Šoreiz Toronto viesojās pilntiesīga
un nobriedusi mūziķe, Latvijas
Lielās Mūzikas balvas divkāršā
laureāte (2005. un 2007. gadā), ar
lielu un svarīgu posteni vienā no
pasaules ievērojamākiem orķestriem. Spriežot pat tikai no
*
CV, mēs tiešām bijām čella
meistares klātbūtnē.
Vietējam latviešu čellistam ir
Vēl viens čella cienītājs laikam
prieks noklausīties čella brāļus bija Ludvigs van Bēthovens, viņš
un māsas, kuŗi ir ieradušies sacerējis piecas čella sonātas,
Toronto gan Kanadas Latviešu
Dziesmu svētku ielūgumā, gan
Toronto Latviešu koncertapvienības( TLK) jau 51 gadu rīkotos koncertos. Latviešiem čells ir
mīļš instruments - netrūkst ne
izcilu izpildītāju, ne spējīgu komponistu. Toronto tādi ir ieradušies
no visām pasaules malām,
tostarp: Ingus Nāruns no Amerikas, Jānis Laurs no Austrālijas,
Linda Aļļe, studentu gados no
Vācijas, Ivars Bezprozvanovs no
Latvijas, un pēdējā TLK koncertā
Kristīne Blaumane no Anglijas.
Dažus ir bijis prieks uzņemt
vairākas reizes, ieskaitot Londonas Filharmoniskā orķestŗa čello
grupas koncertmeistari Kristīni
Blaumani, kuŗa kopā ar rēgulāro
viešņu, pianisti Lieni Circeni
sniedza koncertu Toronto Universitātes Walter Hall 9. maijā.
Autors, kuŗš kaut ko saprot no
čello spēles, bet stingri mazāk
par klavierēm, ir uzņēmies
aprakstīt koncertu, it kā to būtu
baudījis tikai ar vienu ausi/vienu Koncerta laikā
aci, un sniegt reportāžu tikai no
čellista krēsla.
Tomēr pilnīgi ignorēt fai- kuŗas čellistiem ir de rigeur daļa
nomenālo pianisti Lieni Circeni no repertuāra, kā arī vairākas
nevaru. Pianiste jau trešo reizi variāciju svītas. Kristīnei atskamūzicē Toronto, ar katru reizi ņoja septiņas variācijas par melopieaug viņas spējās un talants. diju „Bei Männern, welche
Nekad neesmu dzirdējis pianisti Liebe”, no Mocarta operas
ar tik fantastisku toņu krāsu „Burvju flauta”. (Bēthovens laiizvēli, ar tik daudziem pianissimo kam ir bijis Mocarta un „Burvju
līmeņiem. Gadījās ar viņu bei- flautas” cienītājs, jo starp komdzamā reizē Toronto pārrunāt ponista variāciju cikliem atrodas
Franča Šūberta īso un traģisko arī variācijas par „Ein Mädchen
dzīvi salīdzinājumā ar kompo- oder Weibchen”.) Čellistes
nista melodisko un bieži saulaino sniegums bija ne tikai techniski
skaņdarbu ražu. Koncertā šoreiz, perfekts, bet tam piemita grūti
Lienei atskaņojot Šūberta la sasniedzams vieglums, lielu virminora sonātu, opus 143, bija stoņu pilna skaņa un izpildījuma
skaidrs, cik precīzi māksliniece pārliecība. Publika momentā
pārdzīvo skaņdarbu kopumā, saprata, no kuŗienes ir cēlušies
viņa spēja pārlicinoši interpretēt Blaumanes minētie nopelni.

Stūŗakmens modernākā čella
repertuārā ir amerikāņu komponista Semjuela Bārbera „Sonāta, opus 6”. Studentu darbs, romantisks, ar franču piegaršu.
Parīzē komponētā sonāta ir reizē
liriska un drāmatiska, pat appasionato, (komponista norādījums
pēdējā daļā). Čelliste nevainojami sekoja norādījumiem – ar
lielu skaņu dažādību, gaŗās,
plūstošās frazēs, reizēm agresīvā,
pārmaiņus maigā, vienmēr
pārliecinošā izpildījumā.
Kā mazas konfektes pēc
Šūberta nopietnās klavieŗu
sonātas bija divas Pētera Plakiža
variācijas čellam solo. Fifīgie

gabaliņi tika pasniegti ar smaidu,
pielietojot visādas neparastas
čella technikas: flažoleti, kuŗi ieskandina instrumenta virstoņus,
kreisai rokai knapi pieskaroties
stīgām, ar mistisku efektu, arī
pizzicato, (bez lociņa), māksliniecei bieži skandinot notis tikai
ar kreiso roku, spēlējot tiltiņa
„nepareizā” pusē, pat lietojot
Kristīnes eleganto belģa čellu par
sitamo instrumentu, atrodot
dažādus tembrus.
Mākslinieces koncertu noslēdza ar 20. gadsimta spāņu komponista Manuela de Faljas „Suite
populaire espagnole” – sešas tautas dziesmu/deju apdares, oriģināli balsij ar klavieŗu pavadījumu, bet, ar poļu vijolnieka
Paula Kočanska līdzdarbu, pārstrādātas vijolei, vēlāk dažādiem
instrumentiem. Gabaliņi ir ļoti
krāšņi, protams, spāņu garšā,
izpildītājām sešas dziesmiņas
sniedzot ar bravūru un enerģiju
(daudziem klausītājiem noteikti
ar grūtībām apspiežot vēlmi
kliegt „Olé”)! Prasīgā publika,
kājās stāvot, spēja izpelnīties tikai
vienu piedevu: Jāzepa Mediņa
"Mazā serenāde" – sulīgi romantisku gabaliņu.
Ir daži ciemiņi, par kuŗiem var
teikt, ka viņi viesojas pārāk bieži.
Par Kristīni Blaumani un Lieni
Circeni varam teikt: „Brauciet
biežāk! Gan atsevišķi, gan kopā,
bet brauciet!”
Juris Ķeniņš

Foto: Andrējs Zeltkalns

2010. gada sezonā Toronto
Latviešu koncertapvienības valde
rīkoja tikai divus pavasara koncertus, kas piedāvāja izcilu
latviešu mūziķu sniegumu. Abi
koncerti notika Toronto universitātes Mūzikas fakultātes
Walter Hall zālē.
Pirmais 11. aprīlī izskanēja
Latvijas Mūzikas akadēmijas
klavieŗu katedras docenta, pianista Juŗa Žvikova solo koncerts.
Otrajā koncertā 9. maijā piedalījās
pianiste Liene Circene un čelliste
Kristīne Blaumane. Viņas nav
gluži svešas Toronto latviešu
klasiskās mūzikas cienītājiem,
abas ir spēlējušas Glena Gulda
studijā koncertapvienības koncertos. Mākslinieču biografijās
ietilpst uzstāšanās gan solo
programmās, gan ar dažādiem
orķestŗiem un diriģentiem, kā
arī ar daudziem citiem pasaules
mūziķiem-instrumentālistiem.
Abas mākslinieces ir piedalījušās
ievērojamos
starptautiskos
mūzikas festivālos un konkursos
un viņas neapšaubāmi pieder
pie spilgtākajām personībām
Latvijas mūzikas pasaulē. Jā,
Latvija ir mūziķu zeme! Grūti
pat izsekot, kur Latvijas mūziķi
gan nav snieguši savu izcilo
mākslu, plūkuši gan Beļģijas karalienes Elizabetes konkursa laurus, gan guvuši triumfālas
uzvaras Marijas Kanalsas konkursā Barselonā. Čelliste Kristīne
Blaumane jau 22. gadu vecumā
iekaroja Amstredamas kamerorķestŗa pirmā čellista vietu un
tagad ir Londonas filharmonijas
orķestŗa pirmais čells. Pianiste
Liene Circene jau 17 gadu
vecumā ieguvusi Grand Prix
Marizas Šelānas pianistu
konkursā Francijā un pēc tam
vēl daudzos citos konkursos un
koncertos, abas ir saņēmušas arī
Latvijas Lielo mūzikas balvu.
Koncerta programma bija
sakārtota kontrastaini un spilgti.
Dzirdējām gan L.van Bēthovena
variācijas par Bei Mannern,
welche Liebe fuhlen čellam un
klavierēm, kas jau no pašas
pirmās nots abos instrumentos
radīja īpaši smalku dialogu.
Semjuela Bārbera trīsdaļīgā
Sonāta klavierēm un čellam īpaši
izcēlās ar tās drāmatisko stāstu.
Izvērstais klavieŗu pavadījums
neaizēnoja čellistes spēli, bet jo
spilgti iekrāsoja visu skanējuma
paleti. Īpaši skaisti izskanēja
Kristīnes Blaumanes magnētiskais pieskāriens stīgām un siltais tonis it kā caur medu izvilktajā
lociņā Bārbera sonātas Adagio
daļā. Čellistes spēle apbūra ar
emocionāli gudru atskaņojumu
un dziļu, piesātinātu toni.
Koncerta otrajā daļā dzirdējām
Pētera Plakiža Divas variācijas
čella solo atskaņojumā un M. de
Faljas "Suite populaire espagnole" čellam un klavierēm.
Pianistes Lienes Circenes
spēle kā vienmēr atstāja īpaši
spilgtu iespaidu. Viņa ir ne tikai
lieliska koncertpavadītāja, bet arī
vienreizēja solo pianiste! Ir
fascinējoši vērot šādu priekšnesumu! Lienes piedāvātā mūzika
bija patiesa un dzīva. Viņas solo
priekšnesumā koncerta pirmajā
daļā dzirdējām Edgara Raginska
Trīs latviešu tautasdziesmas

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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Jau 31. gadskārtējā tikšanās Katskiļos kultūras zīmē
(Turpinājums, sākumu skatiet Laika 13. numurā)
Redakcijas piezīme. Mūsu redakcijā nejauši bija ielavījies pavasaŗa
izklaidības bacilis un vienkārši joka
pēc pavandījies pa manuskriptu
portfeli.
Tad nu mūsu cienījamās autores
Eleonoras Šturmas raksts par mākslinieku saietu Katskiļos palika bez
pieteiktā turpinājuma. Tagad papīri atkal sakārtoti un raksta turpinājumu varam publicēt. Par šo misēkli
atvainojamies autorei, rakstā pieminētajām personām un visiem
lasītājiem!

Jau iepriekš pieteiktas saieta
programmas centrā bija Latvijā
un arī amerikāņu vidē pazīstamā
mākslinieku pāŗa Zojas Frolovas
un Jāņa Jākobsona prezentācija
un attēlu atrāde no viņu kopējās
izstādes „Divēju zeme”Latvijas
nacionālajā mākslas mūzejā
Rīgā 2008. gada vasarā un no
gleznotājas Zojas Frolovas (dzimušas ukrainietes) personālizstādes Ukrainas nacionālā
mākslas mūzejā Kijevā 2007.
gadā. Varu piemetināt, ka
ciemodamās Latvijā, mākslinieku īpatni iecerēto kopizstādi
redzēju. Kamēr Zojas Frolovas
radošais gars kavējas kultūrvēstures un personiskas filozofijas rosinātā izdomas pasaulē,
kas atspoguļota techniski
izslīpēta reālisma stilā balstītā
tēlainībā, Jānis Jākobsons pievērsies vērienīgiem darinājumiem
dzintarā. Viņš šos darbus sauc
par rotām, un darina arī vērienīgākus vides mākslas veidojumus gaismu caurlaidīgā silikona

masā. Pie plašās zāles sienām
visnotaļ redzami Zojas Frolovas
gleznotie mīklainie „vēstījumi”,
bet telpas vidusdaļā iekarinātie,
lielie, gandrīz caurspīdīgie „gaismas maisi” un „gaismas buras”.
Tie telpā it kā ienesa īpašu gaismu, kas centrā novietotajam
galdam ar smalki izslīpētajām
fantastiskajām lielapmēru dzintara rotām piešķīra rituālatribūtikas auru. Virs galda pakarinātā imitētu spuldzīšu
virtene tēlainībā sasaucās ar
Zojas Frolovas gleznas „Svētais
vakarēdiens” mistiskā tumsā
mirguļojošu illuzoriskas gaismas spuldzīšu virteni (virs tumsā ielēpta galda), ieviļinot dīvainā, gandrīz mistisku izjūtu
gaisotnē. Varbūt tādēl, ka uz
gaŗā galda zvīļoja latvioešu
sirdīm tik dārgais, gandrīz līdz
mistikas pakāpei paceltais
Baltijas jūras dzintars? Vienīgā
piebilde – izstādes intriģējošais
kopveids mazināja vēlmi iedziļināties katrā atsevišķā darbā,
manuprāt, visvairāk nodarot
pāri Zojai Frolovai, jo viņas
sarežģītie domu šķetinājumi
prasa individuālu pakavēšanos
pie katras gleznas.
Otrs kultūrprogrammas „Svara punkts” bija līdzšinējā ALMAs
priekšsēža mākslinieka Juŗa
Ubāna (izcilā ainavnieka un
Latvijas Mākslas akadēmijas
ilggadējā, iecienītā paidagoga
Konrāda Ubāna dēla) atskats uz
viņa nokalpotiem 40 gadiem
radošā mākslā un mākslas paidagoģijā. Atskats galvenokārt

(Turpinājums lasītāja vēstulei Laika 1.-7. maija numurā)
Kopš Latvijas neatkarības
atjaunošanas pagājuši divdesmit gadi. Skatoties uz valsts
valdīšanu no ,,Šanas” virsaiša
Miķeļa, Amālijas dēla Vanaga
viedokļa, varam teikt, ka šajos
gados valdībā galvenā loma
bijusi ,,Šanas” ratiņos sēdošajiem trim oligarchiem, ,,3A”, un,
vismaz nomināli, viņu pakalpiņiem, tā saucamām ,,partijām”
– Tautas partijai, Pirmai partijai
un Zaļo un zemnieku savienībai.
Trīs lielākie panākumi šai ,,Šanas” valdīšanai ir valsts iedzīvotāju skaita samazināšanās no
2,7 uz 2,2 miljoniem, valsts
saimniecības novešana līdz
bankrotam un Saeimas darbības
paralizēšana.
Atis Skalbergs grāmatā ,,Gods
kalpot Latvijai” raksta, ka
speciālisti aprēķinājuši – laikposmā no 1945. līdz 1953. gadam komūnistiskā terrora un
deportāciju rezultātā Latvija
zaudēja 119 000 cilvēku. Tātad
okupantu vara iznīcināja 13 200
cilvēku gadā. Taču, ja 20 gados
esam zaudējuši pusmiljona

centrējās viņa darba jubilejai
veltītā izstāē „Ubart: A Retrospective”, kuŗu 2009. gada janvārī atklāja „Gorham” galerijā
Dienvidmeinas universitātē
Portlandē, Meinā, kur mākslinieks līdz šim laikam bija mācībspēks, universitātes vadības
novērtēts un studentu iecienīts.
Jāpiebilst, ka šajā labvēlīgajā pozicijā viņam bija iespēja iedzīvināt sadarbību ar Latvijas
mākslas akadēmiju, izveidojot
mākslas studentu apmaiņas programmu, kā arī būt par viespaidagogu Latvijā. Juŗa Ubāna
stāstījums bija saistošs, bez jebkādas „svarīguma” pieskaņas,
asprātībām piebārstīts, bet ar
visnotaļ izjūtamu nopietnību
pret mākslu, mākslas paidagoga
darbu un sūtību. Kā katru gadu,
saieta jautrajā dalļā līdzekļu
vākšanas „vairāksolīšanā” varējām papriecāties par Juŗa Ubāna
humora dzirksti , kad veiksmīgi
„Sakurinot”solītgribētājus, viņš
ALMAs „naudas lādi” darīja bagātāku par vairākiem simtiem
dolaru.
Kultūrprogrammas īsāki posmi bija iedalīti Aivaram Zandbergam, Gerdai Rozei un šī atskata rakstītājai. Rādot virkni
attēlu, Aivars Zandbergs stāstīja
apr 2009. gadā pēkšņi mūžibā
aizsauktā ALMAs vadības Rietumkrasta pārstāvja gleznotāja
Raimonda Slaidiņa piemiņas izstādi Latvijā un par Latvijā
aktīvo mākslas īpatni Jāni
Anmani, kā arī parādīja savas
pērnvasaras simpozijā Latvijā

gleznotās dzimtenes ainavas.
Gerda Roze pārskatāmi sagatavotā slīdīšu parādē iepazīstināja ar saviem jaunākajiem,
nākamajai personālizstādi gatavotajiem darbiem, ievedot saistošu krāsu pretmetu bagātā, it
kā kosmisku parādību rosinātu
abstrakciju pasaulē. Ar videomateriālu iestarpinājumiem šo
piezīmju rakstītāja stāstīja par
Voldemāra Avena pērnvasaras
personālizstādi Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja mazajā
zālē, ar kuŗu mūzejs, māksliniekam klātesot, svinēja viņa
85. dzimšnas dienu. Neliegšos,
ka saviļņoja kā mākslas lietpratēju, tā publikas pozitīvās
atsauksmēs uzsvērtie secinājumi par Avena gleznās spēcīgi
izjūtamu latviskumu. Nācās
dzirdēt arī neslēptu izbrīnu, kā
mākslinieks, dzīvodams tālu
prom no dzimtenes, turklāt tādā
Amerikas Bābelē kā Ņujorka, ir
spējis šo loatviskumu saglabāt.
Īsākā stāstījumā Maija Šlesere
parādīja gleznotājas Mairas
Reinbergas jaunākos veikumus,
kuŗos arī izmanāmas latviskas
ieskaņas.
Par nožēlu pārbagātajā kultūras programmā pietrūka laika
sestdienas vakara „Dzejas stundai”, kad parasti klausījāmies
ALMAs biedru vidū aktīvo „divējo mūzu kalpu ”Voldemāra
Avena, Sarmas Liepiņas Muižnieces un Maijas Meirānes dzejas lasījumus. Totiesu, pateicoties Aivara Zandberga entuziasmam un ziedotajām nakts at-

pūtas stundām, ALMAs biedru
mākslas darbu izstāde un darbu
pārrunu sesija notika. Izstādē
piedalījās Voldemārs Avens,
Jānis Anmanis (darbs atvests no
Lavijas), Eriks Magons, Dace
Marga, Guna Mundheima, Madelēna Miniata („Jauniešu klasē”) Ilse Plūme, Ligija Roze,
Gerda Roze, Ivars Sproģis, Maija Šlesere, Linda Treija, Aivars
Zandbergs.
Gaŗāku saieta posmu aizņēma
ALMA biedru pilnsapulce kuŗas norisi biedri būs jau izlasījuši piesūtītajā detālizētajā
protokolā. Laika lasītājus vienīgi
varētu interesēt pilnsapulcē
iekļautie ziņojumi par kultūras
jomā veikto sadarbību ar Latviju:
Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS) dibinātājas
Leldes Kalmītes stāstījums par
šīs organizācijas veikumu un
Lilitas Bergas ( Maija Hinkle
bija saslimusi) iepazīstinājums
ar biedrības un mūzeja „Latvieši
pasaulē”(LaPa) iecerēto programmu un jau padarīto darbu.
Manuprāt, daudz pareizāk, ja šo
nozīmīgo pasākumu „aktīvistes”
pašas Laika lasītājiem svarīgāko
pavēstītu.
Paldies drosmīgajai Gunai
Mundheimai par paveikto lielo
darbu un sarūpēto „gara maizi”un Janīnai Briģei un Dieviņam
par „dienišķo maizi”- kā lielos
svētkos galdā pasniegtu! Gaidīsim nākamo saietu 1., 2., un 3.
oktobrī turpat Katskiļos, bet ar
jaunievēlētu vadību!
Eleonora Šturma

Mūsu ,,Šana”

cilvēku, tad matēmatika vienkārša: 500 000:20=25 000 cilvēku caurmērā katru gadu.
Tātad 190% vai gandrīz divas
reizes vairāk Latvijas iedzīvotāju
zuduši Latvijas ,,Šanas” rateļos
sēdošo valdošo ,,partiju” polītikas dēļ. Tautā valda uzskats,
ka valdība nevēlas, lai Latvijā
dzimtu vairāk bērnu un pat
dzirdētas domas, ka valdība sākusi genocīdu pret tautu. To
apliecina minētie skaitļi. Tiem,
kuŗiem šķiet, ka ir starpība starp
faktisku iznīcināšanu un nerīkošanos zuduma novēršanai,
derētu atcerēties ne pārāk seno
Hāgas Starptautiskās tiesas lēmumu – lai gan Serbijas valdība
nav vainojama genocīdā, tā ir
vainīga, ka neko nav darījusi
genocīda novēršanai. Tas tomēr
ir kriminālnoziegums! (skat.
Ziedars, eraksti.lv) Tāda, lūk, ir
tagadne! Padomju vardarbība ir
izbeigusies. Līdzšinējo Latvijas
valdības genocīdu pret latviešu
tautu, kas notiek jau divdesmit
gadu, varam pātraukt, nebalsojot
par to kandidātiem no partijām,

kuŗas sēž ,,Šanas” ratiņos – TP,
LPP/LC un ZZS!
Par valsts novešanu līdz bankrotam ir daudz spriests un
rakstīts presē. Varbūt vienīgi
der pieminēt faktu, ka Īrija bija
nabadzīga valsts, bet tā kļuva
bagāta pēc iestāšanās Eiropas
Savienībā, jo ES piešķirto kapitālu ieguldīja izglītībā. Portugāle ES piešķirto kapitālu
izlietoja autoceļu būvei un katrs,
kas bijis Portugālē, nevar vien
beigt apbrīnot turienes autoceļus. Latvijā no ES piešķirtā
kapitāla nav redzams pat čiks.
Nav mums augsta izglītības
līmeņa, nav mums ne rietumu
līmeņa autoceļu, ne TallinasViļņas maģistrāles. Mums ir
tikai neveiksmīgu valsts apsaimniekotāju ,,3A” partiju bloks.
Valsts likumdevēja iestāde ir
Saeima, tajā darbojas 100 mūsu
ievēlēti deputāti. Mēs sagaidām
no viņiem nopietnas pārrunas
par sarežģīto stāvokli Latvijā,
bet presē parādās ziņas, ka
deputātiem sēžu laikā ir daudz
brīva laika krustvārdu mīklu

minēšanai un citām nodarbībām. Tas it tāpēc, ka Saeimā
balsošana notiek pēc pavēles,
un tā ir obligāta.
Piemēram, iepriekšējās prezidenta vēlēšanās balsošanas
rezultāts bija zināms preses pārstāvjiem, pirms prezidenta kandidāta vārdu uzzināja paši
deputāti. Un, kad pārsteidzošais
balsojuma rezultāts tika paziņots publiski, viens no ,,Šanas”
deputātiem tautai rādīja ,,pigai”
līdzīgu žestu, sak, jūs domājāt
gan, ka jums Saeimā ir kāda
teikšana, bet tā nebūt nav!
Otrkārt, Saeimas deputātiem ir
aizliegts domāt, gluži kā mankurtiem. Tas redzams no ZZS
proponētā bērnu tiesību likuma, ko tauta pazīst kā Baštika
,,vājprātīgo” likumu, jo tā dēļ
bērnu radīšana un audzināšana
ir praktiski neiespējamu. Ikviens
cilvēks, kas prot lasīt un domāt,
saprot šī likuma absurdumu,
bet Saeimas deputāti nobalsoja
par to, līdzīgi mankurtiem.
(PS. Mankurts ir kaŗagūsteknis, kuŗam šaušalīgas spīdzinā-

šanas rezultātā zudusi atmiņa,
viņš neatceras ne savu ģimeni,
ne savu tautu, zaudē gribu un
kļust īpaši paklausīgs. Kaut kas
vidējs starp vergu un zombiju.
Šādi mankurti bija īpaši vērtīgi
vergi, un tos mainīja pret desmit parastajiem. Tā rakstīts
kirgizu rakstnieka Čingiza
Aitmatova darbā ,,Un gaŗāka
par mūžu diena ilgst”.)
Tā vien liekas, ka ir pienācis
laiks tajos ,,Šanas” rateļos iejūgtajam āzim apgriezties un dot
spēcīgu triecienu pa rateļiem,
lai tie aizripo nebūtībā.
G. Šīhijai ir grāmata ,,Pasāžas”
(Gail Sheehy, Passages), kuŗā
teikts, ka cilvēka dzīvē ir izteikti
periodi (pasāžas), katrā no tiem
ir savas izteiktas prioritātes, un
svarīgi apzināties, kad viena
pasāža ir beigusies, lai nekavējoties sāktu nākamo pasāžu ar
jaunajām priritātēm. Tas ir noticis ar mūsu valsti! ,,3A” oligarchu pasāža ir noieta, nekavējoties jāķeras pie nākamās pasāžas
prioritatēm.
A. Tolks
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Spiets

Tālivaldis Dangavs
(Turpināts no 20. numura)
To viņš mēģināja krēslas
mirkļos ar mutes ermoņikām.
Ar tām kareivja gaitās viņš ne
vienu vien skuķi bija pratis
pielabināt. Bet Ieva gan paklausījās, pāris reizes arī atsēdās
tuvāk, un tas bija viss.
„Nevelk,” viņš nosūkstījās,
žēli raudzīdamies uz meičas
krūšu augļiem kā lapsa uz
vīnogu ķekariem.
„Izskatās kā divdesmitgadīga,” puisis sprieda, mīlestības
noalcies, „bet prāts gan vēl
bērna autos.”
„Cik tev gadu?” Ādams noprasīja.
„Astoņpadsmitais,” šī atbildēja.
„Vai uz ballēm ej?”
„Māte neļauj.”
„Un tu ietu?”
„Neprotu dancot.”
„Tik vien tās nelaimes!” puisis
iesaucās. „Es tevi iemācīšu.” Un
dabūjis meiteni rokās kaut kur
ratnīcā, šķūnī vai kūtspriekšā,
viņš to apgrieza ap sevi pāris
reižu, taču no svelmes, kas tādās
reizēs atvilnī no sieviešu cilvēka,
nebija ne vēsts.
„Tu esi kā mūķene,” viņš uzskaities teica Ievai acīs.
Pienāca kviešu laiks, kas Ādamu tā iejūdza darbā, ka nakts
kļuva īsa kā snaudiens, bet
diena vilkās kā vēršu vilkta.
Beidzot sirpjus varēja bāzt aiz
sijas un kviešu kūlīšus vest
mājās. Pēc tik sūra darba Ādams
nu paskatījās spogulī un nobijās:
viņam pretim raudzījās tāds kā
ar ādu pārvilkts ģindenis.
„Vecā visu tikai aiz atslēgām,”
nikni rūca puisis. „mani galīgi
nomērdējusi. Tāda... nu, kad es
tikšu pie bitēm – visu medu
viens pats izēdīšu! E, citādi
paies dzīve, nekā laba neredzot!”
Nākamā svētdienā jau agri no
rīta saimnieks ar saimnieci
ieģērbās melnā, kā tas bija
parasts šajā pusē, lai dotos pāri
kalniem uz baznīcu.
„Tu pīskoti mōju,” tēvs uzdeva
Ievai, „bet tu, Ōdom, uzmoni
bites. Īa špiets, grūd kout kurr
īkšā. Courumu bōz ciet. Mas
buvsim otpokoļ pī vokora.”
Ādams jau sāka urzāties:
„Plēsties, tik plēsties, un pie
citiem ļaudīm nemaz netiec. Es
ar’ gribēju iziet šosvētdien.”
„Gon poloidīšu,” saimnieks
atbildēja un aizgāja ar sievu un
lietussargu.
Kad abas melnās figūras bija
uzrausušās kalnā un nozudušas
starp kokiem, Ieva teica zēnam:
„Starp ogu ceriem liela zāle.
Nopļauj govīm pusdienai.”
„Tik dzīt un dzīt tāpat kā
vecie,” sirdījās Ādams un jau
gribēja ko atcirst pretim, bet
skatiens krita uz meičas ausi –
maziņu, maigu, kuŗā gribētos
iečukstēt visu mīlestību, tad uz
lūpām, pie kuŗām vēlējās
pieplakt ar savējām tā, ka vairs
neatraut, - un karsts vien
izmetās puisim caur kauliem.
„Tik neaizmirsti atnākt nastu
pacelt,” bija viss, ko viņš teica.
Starp krūmiem ābeļu ēnā bija
pakupla zāle. Ādams izpļāva sa-

liņu ap bitēm un starp krūmiem, tad salika pļāvumu uz
segas un pats atlaidās zemē bišu
tuvumā.
Vēji bija aizpātagojuši mākoņus, un saule viena pati
lielījās, debesu platmali uz vienas auss. Tās siltumā zeme bija
apslinkusi kā kaķis pēc uzdzīves
naktī, un tikai bišu sanoņa
klusumā skanēja kā šūpļa dziesma.
Puisis novilka kreklu, atpogāja
bikses un kails ļāvās saulei. Uzmācās salda snauda, pret kuŗu,
dzīslās virmodama, cīnījās jaunība. Tā neļāva aizmigt. Lika
alkt un brīdi tvert.
Vai tagad nebija reize tikt pie
medus?
Un puisis jau cēlās, ņēma
kreklu, kas bija zem galvas, bet
aiz ogu ceriem pazibēja balta
blūzīte ar sarkanraibām lencēm.
Viņš satrūkās un uzsvieda kreklu uz vēdera.
Ieva manīja viņa izbīli un
pienāca tuvumā.
„Ko tu tur darīji?” viņa jautāja
kādās aizdomās.
Zēnā pamodās nerātnis.
„Ko skaties!” viņš iekliedzās,
saliecies virzīdamies pret meiču.
„Met brunčus virsū! Spietu
saņēmu.”
Ieva paklausīja un pārklāja
brunču malu puiša vēderam.
Ādams dega. Sirds kūlās kā
putns pie cilpas, musinādama
zēnu: tver brīdi! Tver brīdi!
Tagad vai nekad!
Viņš virzījās uz priekšu, šī
atpakaļ, līdz abi pakrita virs
sapļautās zāles.
„Ne-ne-nekusties!” Ādams
stostījās. „Man jāsatur bites.”
Ieva ieplēta acis.
„Ko tu man dari?”
„Neko. Bites...Tu dzirdēji...
tēvs...tēvs piekodināja.”

„Dzeļ!...” meiča iespiedzās.
„Vai, ai!...”
„Nespārdies!’ otrs dvesa.
„Bites aizskries.”
„Lai skrien!” viņas rokas
grūstīja puisi.
„Prom ir!” šis nu iesaucās, un
meitene kļuva brīva. Viņa
apvēlās uz vēdera, tad gurdi
pierausās kājās un apjukusi
aizkumpājās pie ābeles.
Ādams vēl gulēja uz mutes,
izplēties kā žūšanai izklāta
vērsēna āda. Beidzot viņš
slābani savilkās, slinki taustījās
pēc krekla, gausi to vilka
mugurā un nepieceldamies sāka
sasiet zāļu nastu.
„Nāc nu pacelt,” viņš aicināja,
tikai tagad paskatīdamies caur
pieri uz Ievu, un sacīja:
„Spieta līdzņemtais medus
esot vissaldākais.”
„Laikam gan,” Ieva piekrita,
tad pārlaida rokas klēpim un
devās pie nastas.
„Nu?” Ādams izslīdēja viņas
priekšā, saņēma meiču aiz zoda
un pievilka klāt: viņa roka
apmetās uz šās pleca. „Ko nu
teiksim vecajiem, ka spiets
prom?”
„Labāk neteiksim neko,” meiča domāja.
Par abiem viņi stiepa nastu
mājās.
Pievakarē puisis atsēdās uz
sola mājas priekšā un pūta
ermoņikas. Viņš nemanīja, ka
virs viņa atveras logs. Ieva
izliecās un klausījās. Tikpat
klusi viņa to aizvēra, kad
ieraudzīja nākam tēvu ar māti.
Vecie neko nenojauta, un
dzīve ritēja tālāk.
Nedēļas vidū saimnieks aizbrauca uz pilsētu. Pusdienas
laikā, kad aprima darbi un māte
nolikās diendusā, Ieva pienāca
Ādamam gluži tuvu, pat pie-

spiedās ar plecu, un čukstēja:
„Vai mums nevajadzētu spietu
saņemt?”
„Tu jau atkal spārdīsies un
kliegsi. Viss būs vējā.”
„Nav tik briesmīgi. Šoreiz
darīšu tā, kā vajadzīgs.”
„Apsolies?”
„Jā. Iesim.”
„Tu nenāc vis līdz,” puisis jau
dega. „Ej labāk šķūnī uz gubeņa
un pagaidi.”
Viņš aizgāja pie bitēm, viņa
ieslīdēja šķūnī.
„Likšu šai drusku pagaidīt,”
Ādams gudroja, tupēdams aiz
ogulājiem. „Tādās lietās es pats
esmu kungs par sevi.”
Puisis cietās, cietās, tad skrēja
atpakaļ, ka švāba zeme nodunēja, bet pie šķūņa viņš
apstājās un pielīda pie cauruma
sienā.
Padzirdusi dipu, Ieva stāvēja
uz gubeņa un skatījās uz
durvīm. Viena roka tai bija uz
sijas, otra uz krūtīm, kas strauji
cilājās.
Viņa gaidīja viņu. Ai! kā gaidīja!
Tas glaimoja puisim, un
šmiuks! Viņš ielaidās šķūnī kā
lapsa alā.
„Tu!” Ieva laimīgi izdvesa un
noslīdēja no gubeņa zemē zēna
priekšā. Atkal pacēla brunču
malu tāpat kā viņreiz. Bet
Ādams stūma viņu un stiepa kā
runcis peli, kamēr abi nokļuva
uz gubeņa tuvu pie paspārnes.
Viņa pildīja solījumu un
nejauca Ādamam spietu saņemt
pa godam.
Nu sārtvaidze un mirdzīgām
acīm, valgu muti meiča čukstēja
zēna ausī:
„Cik labi, ka noķēri spietu!
Vai kur labi!” un: „Tiešām tas ir
vissaldākais medus, ko spiets
nes līdz.”

Parādā diendusai, puisis
drusku aizsnaudās, galva pie šās
krūšgaliņa. Ieva neaizmiga.
Viņa meklēja bites, taču atrada
ko citu – vīrieti, pie kura
apskatīja visu. Beigusi viņa
skūpstīja Ādama muti un seju
un modināja viņu.
„Celies,” liegi skanēja, „ka
māte nepamostas pirmā.”
Kad otrs bija atžilbis, viņa
turpināja mutēdama:
„Tagad zinu, ka nekādu spietu
nesaņēmām, bet tu esi mans
auniņš, es – tava aitiņa, vai ne?”
„Un to tu nezināji?”
Viņa noskurināja melnās cirtas.
„Nu to darīsim vienmēr,”
meiča kvēloja. „Naktī gulēšu te.
Teikšu, ka istabā par karstu. Ja
neļaus – izzagšos.”
Ādams pretojās:
„To es neturēšu.”
„Kāpēc ne?”
„Redzi, mīļā, lai bieži mīlētos,
vajag labi paēst. Desas, vislabāk
aknu desas. Daudz olu. Sviestu.
Krējumu, skābu krējumu ar
gurķiem...Jādzer alus, jāpīpē
cigāri...”
„To visu tev apgādāšu,” Ieva
solīja un jau rausās no gubeņa
zemē.
Ādams turpināja skaitīt:
„Pa svētdienām jāvelk jauns
uzvalks. Jaunas kurpes. Jāiet
pastaigāties...”
„Būs arī tas,” meiča teica, ar
mieru visu pasauli nolikt zēna
priekšā.
„Eh”... Ādams nostaipījās, kad
Ieva jau bija pa durvīm ārā. „Nu
ir piepildījies viss, ko gribēju.
Bet cilvēka prāts jocīgs: nāk
jaunas vēlēšanās.”
Švābu zemē,
1947. gada augustā.

Marta Nereta
Manai tautai

Atgriešanās dzimtenē

Lūgšana

No miega mosties, mana tauta,
ej ārā brālim roku sniegt,
kā koks, kas zibens vētrās sašķelts,
līdz saknēm dziļi šķelta Tu.

Ir tik labi atgriezties reiz mājās,
svešu zemju smaržām pielijusi es –
siltu rudzu maize kūp uz galda,
svētelis uz saviem spārniem nes.

Tver zobenu ne ceļa spieķi
uz tundru Golgātā, kur gājuši jau daudz,
slēdz vārtus savai Dievzemītei,
ap kuŗu gaudo vilku bars.

Ir tik labi atgriezties reiz mājās,
kur mana bērnība pa bērzu gatvi iet,
kur aiz svešu zemju krastiem, jūrām
mana mazā zeme skan un dzied.

Ir stunda pēdējā, laiks celties,
laiks kājas aut un sardzē stāt,
šī diena aicina uz Lielo Jundu,
kur latvju tautas karogs sauc.

Ir tik labi atgriezties reiz mājās,
pie senču galda piestrāties un būt,
reiz ar liktens nolemtības ziņu
man būs par senci viņu vidū kļūt.

Ar dievpalīgu oligarchus
no augstā troņa zemē triec,
lai manā tēvu zemē
var pavasari iezvanīt.

Ir tik labi atgriezties reiz mājās,
svešu zemju smaržām pielijusi es,
bet no svešu zemju tāliem krastiem
pie Tevis ilgu buras mani nes.

Dievs, Tevi lūdzu es,
dod spēku manai tautai,
tai neļauj laika upē grimt,
tā ir tavs mazais bērns
no aizmūžības stepēm,
ko savā mīlestībā
veidojis reiz Tu,
tā ir Tavs mazais bērns
no primitīvas vielas,
kas gadu tūkstošiem
pa Tavām ārēm klīdusi,
līdz nonākusi Dzintarjūras krastā,
kur mājvietu visskaistāko
tai esi piešķīris,
tai pāri darīts daudz,
Kungs, žēlo manu tautu, saudzē
pa taisnu, gludu ceļu
saulē izved to,
tā ir Tavs mazais bērns,
kas bezdibeņa malā
apmulsusi gaida
Tavu Žēlastību, Tavu Mīlu.

(No topošā dzejoļu krājuma)

(No topošā dzejoļu krājuma)

(No topošā dzejoļu krājuma)
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Ligita Kovtuna

„... līdz Bruklinai, kur brīdi ceļā stāts...”

(Ē. Raisters)

Piezīmes pēc ciemošanās pie „Laika” lasītājiem ASV
Ņujorku, uz Bruklinu, kurp
pošos gluži kā uz svētceļojumu.
Nākamajā dienā Priedainē,
Raistera fonda sarīkojumā, Eleonora Šturma nolasīs Ērika Raistera dzejoli „Kļavas”. Tas tapis
pagājušā gadsimta 50. – 60. gadu
mijā, kad Raisters dzīvojis skaistiem kļavu kokiem apstādītajā
Beiridžā. Dzejolis laikam būs
radies gluži vai tādās pašās
pavasaŗa noskaņās, kādās mēs
bijām tobrīd.
Kļavas
Pret maija zilgmi kļavu lapas
raisās
Un platiem vēdekļiem vai katru
ceļu klāj,
Kur gājis esmu. Saulainajā
gaisā
Kā karogs zaļš no dzimtenes tās
māj.
Ar rāmu šalku cauri novakariem
Tās mani sveic un draudzīgs
liekas viss,
Kā senām atmiņām un dzimtās
sētas gariem
Kāds svešo zemi apbūris.
Nāk prātā diendusas un tāla
līgošana
Un pļavas pagalvis no kļavu
lapām segts,
Un rudens zelta skumjā
rotāšana,
Kad zaros likās zemes skaistums degts.
No pašas Vidzemes līdz Alpu
augstām kraujām
Un tagad Bruklinai, kur brīdi
ceļā stāts,
No kļavu lapu gaiši zaļām
saujām
Ar miera siltumu es esmu
dzirdināts.
Lai pateicība cēlam draugam
kokam,
Kas padevībā savu daļu nes
No mūža prieka, ko jūt lēnām
plokam,
Un manas dzīvās zemes
dvēseles.
Tātad – pirmo reizi esmu
vietās, kur tapis Laiks, kur

dzīvojis, strādājis, jā, gluži fiziski
staigājis Helmars Rudzītis, kur
savas gaitas jaunajā mītnesvietā,
agrāk ieceļojošo tautiešu nesavtīgā gādībā te sākuši tūkstoši
tautiešu. Dodos arī uz Bruklinas
Otro ielu nr. 564, kur latviešu
draudzes namā pie Richarda
Zariņa ģimenes paspārnē pulcējušies un sirdsmieru guvuši tie,
kam liktenis nolicis sākt gluži
jaunu dzīvi, kur Zviedru baznīcā
kristītas un iesvētītas latviešu
jaunās atvases. Un arī bārs, no
kuŗa, kā stāsta, mācītājs Zariņš
„ķeksējis” laukā jaunekļus, kas,
saprotamā kārtā, šai vietā domājuši jūtamies labāk nekā svētdienas skolas kārtējā nodarbībā.
Laika namā tagad saimnieko
apsviedīgs italietis, kas tur ierīkojis picēriju „Vezuvi”. Gods kam
gods, visi, tā sacīt, latviešu nami,
tostarp Rudzīšu māja ieguvuši
labus saimniekus. Viss glīts un
sakopts, Rudzītis var dusēt mierīgi. Iegriežos arī majestātiskajā
Grīnvudas kapsētā pie viņa atdusas vietas. Zāliens arī ap Rudzīšu
dzimtas kapavietu todien bija kā
nosēts ar zilām vijolīšu actiņām...
Vakarā esmu ielūgta ciemos
Maijas un Jāņa Šķinķu mājās,
kur mums pievienojas arī gaidu
un skautu vadītāji Nora un
Pēteris Aivari. Ir tik interesanti
un vērtīgi satikt cilvēkus, ar
kuŗiem iznāk tikties tikai avīzes
slejās. Skautu un gaidu vadītāji ir
jauni, sparīgi, ideju pārpilni
cilvēki. Nora dzirkstī smieklos
un asprātībās, Pēteris mēģina
visus dabūt pie nopietnības, kad
jārunā par darba jautājumiem.
Jānis, kā parasti, šķelmīgi smaida, bet mājas un sarunu dvēsele
ir Maija. Izmantošu izdevību
pateikt lielu paldies par atsaucību
un atbalstu mūsu avīzei par to,
ka Maija savas zināšanas un
pieredzi par gaidām un skautiem
lieliskos rakstos sniedz Laikam.
Un nu, 24. aprīļa rītā, uz Priedaini, kur pilnā sparā notiek
gatavošanās Raistera fonda sarīkojumam. Kā jau solīju – par to
plašāk nākamajā numurā.
(Turpmāk vēl)

Latviešu draudzes nams

Rudzīšu ģimenes nams Beiridžā, kur sākuma gados pirmajā
stāvā atradās Laika redakcija

Foto: Ligita Kovtuna

Te nu īsti vietā ir vecais teiciens:
„Cilvēks domā, Dievs dara”, proti,
manu rūpīgi un ilgi plānoto
braucienu uz Ameriku, lai tiktos
ar Laika lasītājiem, 16. aprīļa rītā
pēkšņi metās izjaukt... Eijafjadlajekidla, „slavenais” Īslandes
vulkāns. Sešas dienas, līdz 22.
aprīļa rītam nācās sēdēt mierīgi
gaidīt un grimt pārdomās. Piemēram, par to, vai cilvēks tika
nav pārgudri ieņēmis galvā, ka ir
galvenais saimnieks uz Zemes –
varbūt tomēr tikai viesis, kam
jāprot pieklājīgi uzvesties... Lai
nu kā, tai pašā 22. aprīļa vakarā
izkāpu Ņujorkas Kenedija lidostā,
kurp mani aizvizināja lieliskā
Lufthansa. Kā gan citādi, ka lieliskā , jo acīmredzot par manām
„ciešanām” atdarīja ar vietu biznesa klasē!
Visvairāk priecājos, ka paspēju
uz Raistera fonda sarīkojumu
Priedainē, kurp mani aicināja šā
fonda vadītāja, redakcijas uzticamā autore un draudzene Eleonora Šturma. Par to stāstīšu plašāk, tas ir to vērts, taču pirms
tam – vēl daži iespaidi no pirmajiem mirkļiem Amerikā.
Pēc nogurdinoši gaŗās un dziļās
Latvijas ziemas ar īpašu sajūsmu
kampu silto Amerikas gaisu un
jūsmoju par košajiem un daudzkrāsainiem acāliju un citu man
nezināmu koku un krūmu ziediem, par spirgto zaļumu un
cilvēku draudzīgi smaidīgajām
sejām, vārdu sakot, par visu, kā
man tik ļoti pietrūcis dzimtenē.
„Latviešos” metos iekšā jau tajā
pašā vakarā Laika mītnē Ņudžersijā un TV skatījos pazīstamās mākslinieku Hermanovsku dzimtas atvases – Mīlu Hermanovsku, viņas tēti, radus. Jo
tieši tovakar televīzija rādīja
modes izrādes finālu, kuŗā ar
lieliem panākumiem piedalījās
elegantā Mīla. Viņas melnbaltā
kolekcija man patīk visvairāk,
taču uzvar kāds melnīgsnējs
amerikāņu modes dizaineris,
kuŗa vārdu, protams, neatceros.
Taču lepnums un aizkustinājums ir milzīgs – cik mēs esam
talantīgi visās pasaules malās!
Nākamajā rītā jādodas uz

Grīnvudas kapsētā pie Rudzīšu dzimtas kapavietas

Laika nams 3. avēnijā Bruklinā
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Window on Eurasia: United Russia Party Now has 40,000
Apparatchiks, Moscow Analyst Says
Pols Goubls
(Paul Goble)

Vienna, May 10 – While the
United Russia Party has never
said how large its paid staff is, a
Moscow analyst says, information
the ruling party has released
allows one to conclude that it has
approximately 40,000 full-time
staffers, just one of the ways in
which this post-Soviet party is
converging with its Soviet-era
predecessor.
In an article on the “Svobodnaya
pressa” portal last week, Lev
Ivanov says that the emergence
of a party bureaucracy is one of
the ways in which United Russia
and the CPSU are similar, even
though the former has “never
declared the number of its ‘freed-

workers,’ that is, of those who
are paid from the party’s funds
(svpressa.ru/society/
article/24973).
But Ivanov says that it is
possible to calculate the
approximate number. At the
start of this year, he notes,
United Russia has 2598 local
divisions and about 70,000
primary party organizations. A
former member of the United
Russia central apparatus says
that 8 to 10 people work in each
local section and “approximately
30 to 40” in a regional one.
Using those figures as a base,
Ivanov continues, suggests that
“the total number of the
apparatus of the [United Russia]
party could reach 40,000,” a
figure that is especially high
given that, as the anonymous
former United Russia official
said, salaries for these people
are not high: 20,000 rubles (630
US dollars) a month.
That amount may go up
during elections, the former

United Russia central official
indicated, “both officially and
unofficially,” a suggestion that
many of them profit from the
distribution of administrative
resources and corruption
accompanying Russian elections
during the past decade.
But the real motivation for
young people to join the
apparatus is different, the former
apparatchik said. They “become
party workers in the hope of
networking,
receiving
bureaucratic experience, and this
with that baggage as part of their
experiences
going
into
government corporations or the
executive branch” where they
can make far more.
Ivanov’s article was prompted
by the report released last
Thursday by the Russian Central
Election Commission on the
budgets of that country’s political
parties for the first quarter of
2010. United Russia had by far
the largest income during that
period, 956.5 million rubles (32

million US dollars), more than
90 percent of it from the state
budget.
Under Russian law, the
government distributes funds to
parties relative to the votes they
have received in the most recent
elections. United Russia, having
received the most votes, therefore
receives the most. The Communists (KPRF), for example,
received 179 million rubles (6
million US dollars).
Last week as well, party leader
Boris Gryzlov provided some
additional details on the
membership of United Russia.
He noted that it now has 2.026
million members, that 40 percent
are employed in industry and
education, 5.5 percent in
agriculture, and 8 percent in the
health sector. “A little more than
13 percent” of the party’s
members work in government
jobs.
Gryzlov added that 60.3 percent
of United Russia’s members were
female and that 39 percent had

higher education. And he noted
that “every day,” 20,000 more
people are joining United Russia,
a figure that if it remains
unchanged means it will include
the same share of the population
the CPSU did at the end by
2020.
In his article, Ivanov points to
another interesting detail. United
Russia has stopped collecting
party dues, even though its
wealthy members could have
made it rich. On the one hand,
he says, the 0.5 percent of
incomes above 20,000 rubles
(670 US dollars) that had been
required as dues would have
required some billionaires to pay
millions of rubles a year.
And on the other, the Moscow
journalist points out, if United
Russia did collect dues, it would
provide an indication of the “true
membership of United Russia,
without ‘the dead souls,’” who are
currently listed on its books but
who in fact may not be involved
in the party at all.

VIEDOKLIS

Manas valsts divdesmit gadi
VALDIS KRASTIŅŠ
Uzziņai. Valdis Krastiņš dzimis 1927. gada 16. jūnijā.
Mākslas zinātņu doktors.
Darba pieredze.
1951. – 1955. Pāvila Jurjāna mūzikas skolas paidagogs,
1955. – 1970. Latvijas Radio, skaņu režisors, 1970. – 1991. Latvijas
Konservātorija, docents, profesors, 1992. – 1993. LR pārstāvniecības
Čechijas Republikā pilnvarotais lietvedis, 1993.-1997. LR
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Čechijas Republikā, LR
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Slovakijā, 1996. – 02. 1998.
LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Turcijas Republikā, 03.
1998. – 05. 2000. vēstnieks Norvēģijā, 2000.-2005. vēstnieks
Somijā, 2007.-2008. Vecāko amatpersonu komitejas priekšsēdis
Baltijas jūras valstu padomē. Kopš 2008. gada - darbs Ārlietu ministrijas jauno diplomātu kvalifikācijas komisijā.
Prot krievu, angļu, vācu, franču, zviedru, čechu, poļu valodu.
Svētku runas un uguņošanas
nu aiz muguras. Vai tie bija arī
mani svētki? Bija gan - un kā
vēl! Pēdējās dienās daudz runāts
par dziļajām pārmaiņām, kas
iesākās ar 4. maija deklarāciju.
Man vissvarīgākās ir tās, kuŗas
devušas iespēju Latvijas jauniešiem ceļot, studēt, strādāt
Eiropā un citur (mana paaudze
vēl labi atceras veco boļševiku
saverkšķītos ģīmjus, izlemjot,
vai tu drīksti vai nedrīksti izbāzt
savu degunu ārpus PSRS tautu
cietuma mūŗiem). Un otra deklarācijas gaismā iegūtā brīvība,
kas man neapstrīdama un neaizstājama, ir vārda brīvība,
iespēja izteikt uzskatus, kas,
iespējams, atšķiŗas no pašreizējo
valdītāju viedokļa. Šo brīvību

tūdaļ izmantošu, lai teiktu to,
kas man ir nepieņemams mūsu
līdzšinējā gaitā un – galvenais –
ko nepieciešams novākt no
mūsu ceļa (it īpaši domājot par
rudens vēlēšanām).
Pirmssvētku dienās atjaunojās
mana cieņa pret Daini Īvānu (to
bija izšķobījuši daži viņa polītiskie ekskursi laikā pēc Tautas
frontes). Runāju par viņa lūgumu Latvijai piedot. Tas bija ideālistisks akts ar dziļu saturu. Jo
visai mūsu polītiskajai elitei būtu
daudz kas, par ko nolūgties un
ko labot. Piemēram, par to, ka
atjaunotās valsts divdesmit gadus sagaidījām ar ubaga tarbu
valsts kaklā, ar nepaēdušiem bērniem un sirmgalvjiem. Tas lielā
mērā tieši elites izdarību dēļ.

Aizritējušā gadsimta 90. gados
liela daļa Latvijas bagātību vēl
bija valsts rokās. Vajadzēja
izšķirties, ko ar tām darīt, kādu
ceļu iet, bet pašiem naudas
tālejošiem projektiem nebija.
Atrodoties tajā laikā valsts
dienestā ārpus Latvijas, biju liecinieks ietilpīgiem sadarbības
piedāvājumiem, kuŗi tika noraidīti. Daži spilgtākie piemēri.
Pilzenes Škodas rūpnīca vēlējās
sadarboties ar Vagonu rūpnīcu
elektrovilcienu ražošanā Krievijas tirgum. Nē! Pēc tam Vagonu rūpnīca nonāca privātu
spekulantu rokās un iegāja gadiem ilgā mijkrēslī. Somu Elcoteq
ierosināja izveidot VEF ražotnēs
detaļu rūpnīcu Nokia un Ericsson
kabatas tālruņiem (rūpnīca
tagad darbojas Tallinā). Nē!
Priekšroka italiešu bodniekiem
un noliktavām. Manā acu
priekšā tika noraidīts norvēģu
priekšlikums kopdarbībai Latvijas jūras kuģniecības flotes
atjaunošanā un ekspluatācijā.
Gluži tāpat tika ,,norakti” norvēģu centieni Liepājas Tosmāri
izmantot par bazi nelielu tankkuģu būvniecībai, apņemoties
nodrošināt 600 darba vietas un
sakopt kaŗa ostas territoriju.
Sarakstu varētu turpināt.
Šie un citi atteikumi būtu saprotami un pat apsveicami, ja
ierosinātos projektus pārņemtu
un īstenotu pašu rokām. Tomēr
tā tas nenotika. Lielie uzņēmumi tika nevis pārstruktūrēti
mūsu vajadzībām, bet gan lielākoties izvazāti, telpas izpārdotas bodniekiem ātrai peļņai.
Gluži tas pats notika ar kolchozu un padomju saimniecību
īpašumu. Visus divdesmit gadus
nevienai no valdībām nebija
nekādu plānu par rūpniecības

un lauksaimniecības attīstību
Latvijā, toties likumdošana un
nodokļi tika sakārtoti tā, lai
atvieglotu un veicinātu spekulātīvus darījumus. Pamazām
kļuva skaidrs tas, kam sākotnēji
negribēju ticēt: Latvijas ražošanas nākotne nebija svarīga,
vajadzīga tik ātra peļņa par
katru cenu. Vēl vairāk – brašos
peļņas tīkotājus patiesībā vispār
neinteresēja Latvijas nākotne, jo
ātri savākto naudu tikpat aši
noguldīja ārzonu bankās, investīcijām Latvijā atstājot gauži
niecīgus apmērus. Rezultāts?
Tagad, kad spekulāciju burbulis
pārplīsis, bagātības izvazātas un
oligarchu nauda droša, mēs
pārējie maksājam bargi par šo
postīgo rīcību, kuŗai brīžam
bijusi klajas laupīšanas ievirze.
Latvijā ražošanas ieguldījums
iekšzemes kopproduktā ir mazākais Baltijas valstīs, toreizējā
peļņas kāre atstājusi mūs plikus
un neaizsargātus milzīgo parādu
priekšā.
Ko nu darīt? Vēlēšanas nāk
virsū, par ko balsosim? Varu
runāt tikai par sevi. Es balsošu
par tādu programmu, kuŗas
stūŗakmens ir Latvija kā nacionāla valsts ar latviešu valodu
kā visas tautības vienotāju
pamatelementu. Un es balsošu
par tādu programmu, kuŗa
izvirzīs par savu pamatuzdevumu atbrīvoties no starptautisko
finanču institūciju kundzības,
pārstruktūrējot gan iedzīvotāju,
gan valsts parādus un atsakoties
no turpmākiem aizņēmumiem,
kuŗi aizdevējiem dod iespēju
izvirzīt savus, Latvijas interesēm
neatbilstīgus noteikumus (atliek
tikai atcerēties fantastiski neticamo Pasaules bankas priekšlikumu par augstākās izglītības

praktisko likvidāciju Latvijā, kā
arī citus līdzīgus ierosinājumus
šajā dokumentā. Nav brīnums,
ka valdība panāca dokumenta
noslepenošanu bailēs no vēlētāju reakcijas). Balsošu par programmu, kas paredz aktīvu
atbalstu vietējai rūpniecībai un
lauksaimniecības nostiprināšanai, lai iedzīvotāju pamatvajadzības varētu apmierināt ar Latvijas produkciju (un, ja no tā
laika gaitā izveidosies veiksmīga, eksportspējīga ražošana, tad
būšu laimīgs, bet pašreizējā eksporta „pieauguma” daudzināšana gan ir klajš populisms, jo
vārgās pozitīvās iezīmes pat nav
mūsu roku darbs, bet ir atkarīgas
no starptautiskās konjunktūras,
kuŗa var strauji mainīties atkal
mums par sliktu – skat. Grieķijas
fainomenu!). Un, protams, balsošu par pilnvērtīgu izglītību un
kultūras dzīvi Latvijā. Bet nebalsošu par sarakstiem, kuŗos
būs Latvijas „sakārtotāju” uzvārdi. Lai ko tie šodien arī dziedātu,
viņu meldiņiem es neticu, pārāk
daudz ir redzēts.
Vai gribu par daudz? Tikai
pašu nepieciešamāko. Prezidents
Valdis Zatlers nupat runāja par
draudīgo demografisko situāciju. Jā, mēs izmirstam – un masveidīgi emigrējam. Te kaut ko
var labot nevis ar runām, bet
gan ar to, ka Latvijas iedzīvotājiem rada normālus, civīlizētus dzīves apstākļus. Pagaidām dzirdam tikai par griešanu,
sašaurināšanu, jo „to no mums
prasa”. Kas? Kuŗš? Kā vārdā?
Latvijas vārdā? Nevar būt, ka
vēlētāji nepieprasīs atbildi uz
šiem jautājumiem. Latvija karājas diedziņa galā!
Valdis Krastiņš
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REDAKTORA RŪDOLFA NORĪŠA
90 GADI
Ir jauks pavasaris, viss atdzīvojas un plaukst, zied ceriņi, skan
putnu dziesmas, un šajā skaistajā
gada laikā ir dzimis Rūdolfs
Norītis un svin savu dzimšanas
dienu. Dzīves gaitas viņš sācis
1920. gada 6. maijā Rīgā, būdams
vienīgā atvase ģimenē. Viņa vecāki bija Pēteris Norītis un māte
Grieta, dzimusi Grundmane.
Pirmo izglītību ieguvis Ventspils
pilsētas 5. pamatskolā, apmeklējis
Bulduru dārzniecības vidusskolu, kur mācības beidzis 1940.
gadā. Prakses gadu pavadījis Latvijas Universitātes Botāniskajā
dārzā, līdztekus apmeklējot Rīgas
Raiņa vakara ģimnaziju, jo gribējis iestāties universitātē. Viņa
pirmā īstā darba vieta bijusi
Ventspilī, kur pildījis Ventspils
apriņķa dārzkopības instruktora
pienākumus. 1944. gada rudenī
viņš ar bēgļu laivu nokļuvis
Zviedrijā, kur varējis izmantot
dzimtenē iegūtās zinības un strādājis dārzkopja darbu.
Kanadā Rūdolfs Norītis ieceļoja1951. gadā, un sākumā apmetās uz dzīvi Bramptonā, kur
strādāja lielajā Dale dārzniecībā.
Pēc pārcelšanās uz dzīvi Toronto
1956. gadā viņa darba vieta bija
Lieltoronto parku pārvaldē, kur
izpelnījās atzinību, kļuva par
Ziemeļjorkas rajona vadītāju, un
šinī darbā palika līdz aiziešanai
pensijā.
Rūdolfs Norītis ir daudzpusīgs
cilvēks, cilvēks ar vairākām dotībām. Dārzkopība bija viņa eksistences, izdzīvošanas darbs. Talantus, ko viņš savā dzīvē izmantoja,
varētu sadalīt četrās grupās: dārzkopja, žurnālista, filatēlista un
sabiedriskā darbinieka talants.
Rakstīšana jubilāru vilinājusi
jau skolas gados. Viņš mēģinājis
rakstīt un drīz nojautis, ka tas
viņam padodas. Viņu interesējusi

galvenokārt žurnālistika, un nemanot viņš bija kļuvis par „Ventas
Balss”, „Talsu Vārda” un vairāku
žurnālu līdzstrādnieku. Gan
Zviedrijā pavadītajā laika posmā,
gan ieceļodams Kanadā, Rūdolfs
Norītis žurnālista darbu turpināja un bija vairāku latviešu laikrakstu korespondents, reizēm arī
redakciju loceklis. Žurnālista
darbs nav viegls, tas ir pat bīstams
un prasa daudz, prasa pacietību,
atbildību un daudz laika, bet tanī
pašā laikā tas ir interesants un
sabiedrībai svarīgs darbs. Par
pilna laika žurnālistu Rūdolfs
Norītis kļuva pēc aiziešanas pensijā, un jutās gandarīts, ka varēja
pilnīgi nodoties savai sirdslietai.
Viņš labi prot uzdot jautājumus,
viņa raksti ir informātīvi, precīzi
un lasītajam labi saprotami. 1985.
gadā Rūdolfs Norītis kļuva par
laikraksta Laiks Kanadas redaktoru, un šo amatu viņš pilda vēl
šobaltdien.
Gavilnieks ir bijis arī Ontario
provinces Etniskās preses apvienības biedrs un pildījis vairākus
apvienības amatus gan Ontario
provinces, gan arī visas Kanadas
etniskās preses mērogā.
Jubilārs bijis rosīgs arī latviešu
sabiedriskajā darbā. Jaunības
dienās dzimtenē bijis skautu,
mazpulka un biedrības „Latvijas
Vanagi” dalībnieks. Kanādas dzīves posmā bijis priekšnieks
Bramptonas latviešu biedrībā,
darbojies LNAK, DV, Latviešu
kredītsabiedrībā, Latviešu preses
biedrības Kanadas kopā, Dziesmu
svētku rīcības komitejās, Latvijas
Nacionālās operas fondā Kanadā,
vadījis rakstnieku cēlienus un
citus sarīkojumus.
Dzimis Rīgā, bērnību pavadījis
Ventspilī, kur vēlāk arī strādājis
un sevi uzskata par „īstu ventiņu”.
Gavilniekam labi padodas un

esot gājis lejā – augšā, lejā –
augšā, līdz beidzot kaut kā
pieķepurojies pie kuģu platformas un uzrāpies uz tās. Grimšanas
brīdī domājis, ka tas viņam par
to, ka neklausījis tēvam un ielaidies ar puikām.
Otro slīkšanu piedzīvojis 17
gadu vecumā Daugavā pie Kokneses. Kādā karstā vasaras dienā
skolas ekskursijā ekskursanti nolēmuši atvēsināties un visi devušies Daugavas ūdeņos. Norītim
gadījies iepeldēt virpulī, kas viņu
griezis arvien dziļāk zem ūdens.
viņš ir kļuvis populārs ar asprā- Laimīgā kārtā atkal izdevies izķetīgiem feļetoniem gan literārā puroties.
valodā, gan tāmnieku izloksnē.
Tos viņš parasti paraksta ar Kriša Lecot par tramplīnu gāzies
Ķepala vārdu, bet ir pazīstams
tieši uz dibena
arī kā Jānis Traips.
Bērnībā, astoņu vai deviņu gaVēl viena no Norīša sirdslietām du vecumā slēpojot un lecot no
jau kopš 1935. gada ir filatēlija. tramplīna nokritis tieši uz dibeAr savām pastmarku kollekcijām na, un turpmākās desmit dienas
latviešu un internacionālās fila- nevarējis ne skolā, ne mājā nortēlijas izstādēs viņš izpelnījies māli sēdēt. Vēl līdz šai dienai esot
daudzus diplomus un godalgas. pateicīgs Dievam, ka varot staigāt.
Viņš ir bijis arī Latviešu filatēlistu
apvienības žurnāla redaktors.
„To nezāli ir grūti izravēt”
Tagad par dažiem jubilāra dzīBērnībā viņam ļoti paticis jāt
ves neparastākiem piedzīvoju- ar zirgiem. Kaimiņam bijis zirgs,
miem.
un darbdienās Rūdolfs bieži
gaidījis kaimiņu atgriežamies no
Divas reizes slīcis
darba, jo viņš ļāvis Rūdolfam
Savā mūžā Rūdolfs Norītis aizvest zirgu uz ganībām. Tas
divas reizes slīcis un bijis itin bijis patīkams pienākums, jo
tuvu iznīcības robežai. Pirmo kaimiņš viņu uzcēlis zirga muslīkšanu piedzīvojis Ventā, kad gurā, un viņš varējis izjust jāšanas
tikko sācis mācīties peldēt. Tas prieku. Bet reiz zirgs bijis jau
noticis kādā svētdienā, kad tēvs ganībās, un kaimiņš lūdzis, lai
viņam iedevis vēstuli, lai aiznes pārvedot zirgu mājās. Puišelis
uz staciju un iemet speciālā pasta zirgu notvēris, bet, nevarēdams
vagonā. „Bet nemaisies ar pui- tikt viņam mugurā, iemānījis
kām,” tēvs esot brīdinājis. Tomēr, zirgu grāvī un tā viegli ticis augšā.
mājās nākot, viņš saticis puikas, Diemžēl zirgs negājis uz lēzenāku
kas aicinājuši peldēties. Tā arī vietu, bet lecis no grāvja ārā, un
visi devušies uz Ventmalu, kur Rūdis nogāzies tieši zem zirga
bijušas ierīkotas speciālas kuģu kājām. Bailes bijušas lielas, bet
lādēšanas platformas. Puikām zirgs bijis gudrs un nespēris ne
tur bijusi iecienīta peldēšanās soli, iekams puišelis nebijis uzvieta, jo tur pakāpeniski kļuvis cēlies kājās. Ja zirgs būtu tūlīt
dziļāks. Rūdolfs nemanot no sācis iet, iespējams, ka šī jubileja
sekluma iepeldējis dziļumā, un nebūtu piedzīvota. Par tādiem
pēkšņi aizgājis dibenā. Trīs reizes pārdrošniekiem un tādām izda-

rībām ventiņu pusē mēdzot teikt:
„to nezāli ir grūti izravēt”. Bet
jubilārs ir priecīgs un pateicīgs
Dievam, ka aizvien ir spējīgs
staigāt pa pasauli un atcerēties
gan laimīgās slīkšanas, gan sadauzīto dibenu. Visumā viņa
dzīve esot bijusi liela „cūcene”.
Un viņa vecāmāte Ventspilī kaimiņienēm par viņu stāstījusi :
„Tas puik i īste laike dzims, jo
paskates, cik viš i gudrs un toup
vecāk noud. Viš sēž viene klasē
trīs gad un ietoup noud pa grāmat pierkšan”.
Un jubilārs piebilst : „Toreiz
mēs par savu dzīvi daudz nedomājām, jo mums bija labi tā kā
bija, un ar to pietika visai dzīvošanai. Toreiz mēs neviens nedomājām, ka kaut kur pasaulē varētu dzīvot labāk nekā Ventspilī.
Tie bija laiki, par ko mēs varam
priecāties tikai atmiņu stāstos.
Tālab es savā jubilejas dienā saku
paldies vispirms Dievam, kas
man ir bijis žēlīgs, tad maniem
mīļiem vecākiem, kas par mani
gādāja un visiem labiem cilvēkiem, kas man ir palīdzējuši staigāt šinī pasaulē.”
Rūdolfs Norītis ir apbalvots ar
PBLA Kultūras fonda goda balvu
žurnālistikā, Latvijas valsts Atzinības Krusta Goda zīmi, Ontario
provinces Etniskās preses apvienības 1. šķiras godalgu, DV centrālās valdes nozīmi zeltā, LNAK
Atzinības rakstu un Ziemeļamerikas Latviešu teātŗa apvienības
Atzinības rakstu.
Rūdolfa Norīša cienītāji, draugi
un paziņas pateicas jubilāram
par viņa ideālismu, par devumu
latviešu sabiedrībai, un sirsnīgi
sumina viņu dižajā dzīves gadu
apritē. Un šo savu stāstu un suminājumu gribu nobeigt ar Laimoņa Brīvzemnieka vārdiem:
Ar dievišķo spēku un garu
Lai likteņa lēmējs Jums dod
Vēl dzīvot daudz laimīgus gadus
Un sirds lai daudz prieka Jums rod !
Vilis Mileiko, MD

pasniegtajām stipendijām Latvijas
medicīnas studentiem (vārdi minēti raksta sākumā) 6. Latvijas
ārstu kongresa laikā. Tāpat kongresa laikā tika pasniegtas “Latvijas
ārstu biedrības goda zīmes Tempus hominis” vairākiem ārstiem - no ārzemēm Prof. B.Zariņam un Prof. K. Keggi. Attēlā var
redzēt kollēģus, kas piedalījās pieņemšanā pie Rīgas Stradiņa Universitātes rektora Prof. J. Gardovska
2009. gada 19. jūnijā, kur piedalījās septiņi LĀZA’s biedri. Prof.
Uģis Gruntmanis lietišķā rakstā
“Pārdomas par Latvijas medicīnu”
apraksta un sīki iztirzā veselības
aprūpes stāvokli Latvijā. Viņš bieži
raksta Latvijas presē par šīm tēmām un ir iecienīts kollēģis mediķos ar savu profesionalitāti un
skaidrību. Rakstā “Briesmas, ko
neaptveram” Dr. J. Dimants norāda uz kritiski zemo dzimstību
Latvijā, kādā mērā mazinās mūsu
tautas dzīvais spēks. Grāmatā “Šūpo šūpuli” autors Jēkabs Ziedars to
visu atspoguļo un norāda ko mēs
varētu sākt darīt un kas būtu jādara lai šo stāvokli sāktu uzlabot. Šīs
grāmatas pirmie 1,000 eksemplāri
ir jau izgājuši tautā, tiek plānots
otrais papildinātais un uzlabotais
izdevums 1,000 eksemplāros līdzko tiks rasti līdzekļi $ 2,500.oo
apmērā. Raksts, kas visus iepriecina “Nelielās, bet dara” apraksta Dr.
Ainas Galējas Dravinieces mecenātes lielo darbu visplašākā nozīmē, par ko viņa saņēma balvu

“Latvijas lepnums”. Tiek sveikti
mūsu jubilāri un Latvijas ārstu
biedrības (LĀB) goda biedri, kā
arī Dr. Vilis Mileiko kā Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Bet
rakstā “Profesors, kas studentu
labā pārdeva Ferrari” ir izteikta
pateicība Prof. Jānis Priedkalnam.
“Par jaunu vakcīnu iekļaušanu un
pārmaiņām vakcinācijas kalendārā” raksta Aigars Eniņš - Farmaceitu
biedrības prezidents un Dr. Sarmīte Veide - Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente.
Divi nekralogi par farmaceiti
Lidiju Raudveri, mēs no viņas atvadāmies, bet “In memoriam” pieminam Dieva mierā aizgājušos
kollēģus.
Pēdējās lappusēs ir LĀZA’s biedru e-pasta adreses. Par labojumiem un maiņām laipni lūdzam
ziņot mums. Tas atvieglina ātru un
ērtu sazināšanos turpmāk.
Pateicāmies kollēģiem par atbalstu ar rakstiem un materiālo pretimnākšanu. Ko mēs vēlamies
turpmāk - kollēģi esiet tik laipni
un apzināt jaunos kollēģus savā
apkārtnē un darāt mums viņus
zināmus mūsu kollēģiālai kopībai.
Vēlreiz vēlos atgādināt mūsu
visu svarīgāko uzdevumu šogad:
10. Saeimas vēlēšanas 2. oktobrī
Latvijā. Parādīsim vienotību pildot šo morālo pienākumu piedaloties vēlēšanās, jo no tā būs atkarīga Latvijas nākotne.
Jānis J. Dimants, Jr., M.D.,
LĀZA’s valdes priekšsēdis

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA)

AKPĀRTRAKSTS Nr. 158
Šis gads iezīmēsies Latvijas vēsturē kā izšķirīgu lēmumu gads, jo
š. g 2. oktobrī notiks 10. Saeimas
vēlēšanas, kas rādīs ceļu, pa kuŗu
iesim un kādā virziena. Virzienu
noteiks mūsu visu piedalīšanās vai
nepiedalīšanās vēlēšanās Latvijā
un ārzemēs. Tas skārs mūs visus,
arī mediķus, vēl vairāk kā līdz šim,
jo visus šos gadus valdība un Saeima nav uzsvērušas valstiskās
prioritātes - izglītību un veselības
aprūpi valstī. Ne tikai to. Mēs esam
izvairījušies nopietni runāt un rīkoties dubultpavalstniecības jautājumā un par zemo dzimstību Latvijā. Tā zaudējam jo daudzus savas
tautas piederīgos, jaunos pilsoņus,
savas neizdarības dēļ attiecībā par
dubultpavalstniecību. Valdība un
Saeima vēl joprojām izvairās
skaidri un nepārprotami deklarēt,
ka mums ir vajadzīgi bērni.
Lai mediķu saimi stiprinātu un
kuplinātu un mēs neatsvešinātos,
biedri saņēma Latviešu ārstu un
zobārstu apvienības (LĀZA) Apkārtrakstu Nr. 158. Tas ir uz 36 lpp
ar 34 uzņēmumiem par LĀZA’s
darbību un mediķiem. Vāku rotā
1. Rīgas slimnīcas attēls. Metiens
400 eksemplāri. Apkārtrakstu iespieda Latvijā, redaktore Maija
Pozemkovska, Dr. med.. Mediķi

kuŗi nesaņēma Apkārtrakstu var
dabūt pie Dr. Jāņa Dimanta - 2330
Innsbruck Parkway, Minneapolis,
Minn. 55421-2068 USA, e-pasts:
dimants@hotmail.com..
Apkārtraksta ievadrakstā LĀZA’s
valdes priekšsēdis Dr. J. Dimants
uzsver, ka “Risinājumi ir” veselības aprūpes jomā Latvijā, ja būs
caurskatamība un pēctecība, un
pateicās visiem par atbalstu ceļā uz
Eiropas Parlamentu. Žurnālists
Kārlis Streips sniedz katra raksta
kopsavilkumu angļu valodā, kas
tik ļoti noder un palīdz kontaktējoties ar kollēģiem plašākā ārzemju lokā. Karmena Kaidaka “Latvijas
Ārsts” redaktore apkopojusi norisi
“Latvijas ārstu 6. kongress - jau
vēsture” un ko saka kollēģi par to.
Rakstā “Aicinājums” nožēlu, neizpratni un sašutumu izsauc Rīgas 1.
slimnīcas slēgšana. Ziedojumi kas
ienākuši LĀZA’i un Latvijas medicīnas fondam (LMF) ir norādīti ar
pateicību par tiem. Īss apskats par
“Ojara Veides stipendiju fonds”
gaida stipendiātus piesakāmies.
Prof. Arnis Vīksna plašā rakstā
apskata “Medicīnas profesori
Latvijā” papildinot to ar sešiem
vēsturiskiem uzņēmumiem. Dr.
Ingrīda Circene, 9. Saeimas deputāte un bijusī Veselības ministre
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izaicinošā rakstā “Pirms prasi no
valsts, pajautā sev, ko pats esmu
devis valstij?” norāda, ka par labklajību mēs paši esam atbildīgi. Seko divi stipendiju paziņojumi: Zariņa ceļojumu stipendija $ 7,000.oo
apmērā tika pasniegta ķirurģijas
rezidentei Patricijai Ivanovai, bet
Prof. Ilmara Lazovska stipendijas
saņēma (katra $ 500.oo) Santa Kadiķe, Tamāra Salamašvili, Arta
Šmite un Georgijs Moisejevs. Garā
rakstā M. Pozemkovska atreferē
iztirzājumu “Medicīnas aprūpe un
veselības tūrisms Latvijā”, kas
radies gadskārtējā apaļā galda diskusijās 2009. gada decembŗa sākumā. Šīs bija trešās pārrunas pēc
kārtas jau. To izkārtoja Ligita Kovtuna laikraksta “Laiks” un “Brīvā
Latvija” galvenā redaktore Latvijā.
Medicīnas tūrisms Latvijā tagad ir
aktuāls un pieejams.
Apraksts par Paula Stradiņa
balvas laureātu Prof. Jāni Gardovsku ir lielisks. “Intresanta fotoizstāde” ir veltīta Prof. Arim Lācim
uzsverot viņa lielo un neatlaidīgo
profesionālo darbu un rūpi bērnu
kardioloģijā Latvijā.
Dr. Ēriks Niedrītis, Prof. I. Lazovska Medicīnas fonda priekšnieks, sniedz pārskatu par fonda
darbību, tā attīstību un nupat
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Čechijas prezidents Latvijā
Divu dienu oficiālā vizītē Latvijā
bija ieradies Čechu Republikas prezidents Vāclavs Klauss ar kundzi
Līviju Klausovu. Pie Rīgas pils notika Čechijas prezidenta un viņa kundzes oficiālā sagaidīšanas ceremonija. Čechijas prezidents nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa. Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze
par godu augstajiem viesiem parlamentā rīkoja pusdienas.
Viesnīcā Radisson Daugava abu
valstu prezidenti – Valdis Zatlers un
Vāclavs Klauss teica uzrunas Latvijas un Čechijas uzņēmējdarbības
forumā. Viesi apmeklēja Okupācijas mūzeju.
Ministru prezidenta Valža
Dombrovska vizīte Afgānistānā
Ministru prezidents apmeklēja
Latvijas lielāko kontingenta izvietojuma bazi Afgānistānā, Meimanā,
tikās ar tajā dislocētajiem kaŗavīriem, kā arī ar vietējās Fārjābas provinces vadību, lai pārrunātu situāciju provincē. Dombrovskis apmeklēja arī reģionālo ziemeļu pavēlniecību Mazārešarīfā. Šī bija pirmā
reize neatkarīgās Latvijas vēsturē,
kad valdības vadītājs apmeklē Latvijas bruņoto spēku starptautisku
operāciju ārvalstīs.
Afgānistānas prezidents Hamids
Karzaji, tiekoties ar Valdi Dombrovski Kabulā, atzina, ka Latvija
nākotnē varētu kļūt par izdevīgu
valsti transitam no Afgānistānas
uz Eiropu.
Latvijas valdības vadītājs un Afgānistānas prezidents pārrunāja transita un nemilitāro kravu nodrošināšanu NATO spēkiem Afgānistānā, izmantojot Latvijas ostu un
dzelzceļu, kas ir svarīgs faktors Afgānistānas valsts drošības, stabilitātes un ilgtermiņa attīstības no-

drošināšanā. Šis maršruts patlaban
dod iespēju dažādot nemilitāro kravu transita ceļus uz Afgānistānu.
Taču nākotnē, uzsvēra Karzaji, tas
varētu kļūt par izdevīgu tirdzniecības ceļu no Afgānistānas uz Latviju un Eiropu.
Sarunas laikā Dombrovskis un
Karzaji pārrunāja arī starptautiskās
operācijas norisi Afgānistānā un
Latvijas ieguldījumu tajā gan drošības, gan valsts rekonstrukcijas ziņā. Afgānistānas prezidents ļoti
augsti novērtēja Latvijas līdz šim
sniegto ieguldījumu.
Karzaji interesējās par pārmaiņām Latvijā kopš neatkarības atgūšanas gan ekonomikā, gan armijā,
gan sabiedrībā kopumā, tostarp
valsts uzbūvē.
Afgānistānas prezidents pauda
cerību rast iespēju kādreiz apmeklēt Rīgu.
Pašreiz Latvijas kontingentā Afgānistānā dien 177 karavīri.
Darba vizītē Ķīnā
No 23. līdz 27. maijam Ministru
prezidents Valdis Dombrovskis
uzturējās darba vizītē Ķīnas Tautas
Republikā, kur 24. maijā tikās ar
ĶTR vicepremjēru Hueju Ļanju.
Abas amatpersonas atzina, ka
Latvijas un Ķīnas labās divpusējās
attiecības joprojām dinamiski attīstās. Tikšanās laikā tika uzsvērtas
iespējas sadarbībai transportā, transitā, kultūrā, izglītībā un lauksaimniecībā. Valdis Dombrovskis informēja, ka no 24. līdz 28. maijam Pekinā Baltijas valstu darba grupas
seminārā tiek pārrunātas lauksaimniecības attīstības un sadarbības
veicināšanas iespējas Baltijā un
Ķīnā.
Valdis Dombrovskis piedalījās
starptautiskās izstādes World Expo
2010 Latvijas paviljona atklāšanā.

Ķīnas vicepremjērs H. Ļanju izteica atzinību par Latvijas veikumu
ekonomiskās krizes pārvarēšanā
un apsveica Latvijas dalību starptautiskajā izstādē World Expo 2010
Šanhajā, jo tā dos iespēju nest Latvijas vārdu Ķīnā un pasaulē.
Ministru prezidents uzstājās ar
uzrunu pirmajā Ķīnas un Eiropas
Savienības augsta līmeņa polītisko
partiju forumā.
Austrumu partnerība stiprina
reformas ES kaimiņvalstīs
Eiropas Savienības (ES) un Austrumu partnerības dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmē Sopotā, Polijā, ārlietu ministrs Aivis Ronis
pauda atbalstu turpmākai ES Austrumu partnerības iniciātīvas attīstībai, norādot, ka tā ļauj stiprināt
reformu procesus ES kaimiņvalstīs.
“Austrumu partnerība bagātina
Eiropu,” sanāksmes diskusijās uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs, tomēr norādot, ka šīs iniciātīvas veiksmīgai attīstībai ir būtiski nodrošināt atbilstīgu financējuma līmeni,
tostarp ieguldot līdzekļus struktūrālo reformu īstenošanā ES kaimiņvalstīs.
Ronis akcentēja ES partneŗu pašu
aktīvas iesaistes nozīmi Austrumu
partnerības attīstībā un norādīja uz
nepieciešamību vērtēt Austrumu
partnerības dalībvalstis pēc to individuāliem sasniegumiem.
ASV vēstnieces vizīte Ventspilī
ASV vēstniece Latvijā Džūdita
Gārbere 26. maijā ieradās darba
vizītē Ventspilī. Vēstniece piedalījās atjaunotā ugunsdzēsēju torņa
atklāšanas ceremonijā Ventspils
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Gatavojoties militārajām mācībām, torni palīdzēja atjaunot ASV
celtniecības bataljona kaŗavīri. Vēstniece devās arī uz Vārvi, kur ASV
un Latvijas kaŗavīri veic sagatavošanās darbus jūnijā plānotajām militārajām mācībām BALTOPS 2010.
Celtniecības projektā, kas tiks izmantots militāro mācību BALTOPS
laikā, kopā ar Latvijas Bruņoto spēku kaŗavīriem nodarbināti ASV
Jūras spēku mobilā celtniecības bataljona 24 kaŗavīri. Militāro mācību
laikā cita kaŗavīru grupa veiks remontdarbus Ventspils bērnu patversmē „Selga”.
Viesojoties Ventspilī, ASV vēstniece tikās arī ar Ventspils domes
priekšsēža vietnieku Jāni Vītoliņu
un Ventspils ostas pārstāvjiem. Pēcpusdienā viņa apmeklēja Pārventas bibliotēku un uzdāvināja tai
amerikāņu grāmatu kollekciju
Library of America.
Vēstniece iepriekš jau ir viesojusies Liepājā, Daugavpilī, Valmierā,
Rēzeknē un Jelgavā.
TP kongress ievēlē jaunu valdi
Tautas partijas (TP) priekšsēdis
Andris Šķēle TP kongresā uzrunu
sāka ar TP biedru pieļauto kļūdu
atzīšanu, tomēr asāko kritiku veltīja
partijām, ar kuŗām TP konkurēs
10. Saeimas vēlēšanās. TP valdei,
veicot biedru pārreģistrāciju, nācies
pieņemt lēmumus par vairāku
cilvēku izslēgšanu no TP rindām izslēgti gan bijušie ministri un
pilsētu galvas, gan citas augstas
amatpersonas, tomēr nevienu uzvārdu runātājs nenosauca. Šķēle
atzina, ka ir personas, kas TP rindās ir pieļāvušas rupjas polītiskas
un profesionālas kļūdas.
Runājot par TP aiziešanu no Valža Dombrovska (JL) vadītās valdības, Šķēle apgalvoja, ka TP nekad

neesot atteikusies no atbildības, bet
šajā gadījumā tā atteikusies no “līdzatbildības par Dombrovska mazspēju veikt ko nozīmīgu valsts labā
un Jaunā laika valdības tukšā patosa”.
Apvienību Vienotība Šķēle nodēvēja par “neloģisku veidojumu ar
tipiskām priekšvēlēšanu interesēm”. Vienotībā esot satikušies ļaudis, kuŗi partijas mainījuši ne vienu
reizi vien, turklāt bez liekas kautrības. “Ļaudis, kas, polītikā nākot,
devuši zvērestu Dievam baznīcā un
tad Dievam atprasījuši to atpakaļ,”
par konkurentiem ironizēja Šķēle.
Pēc Šķēles vārdiem, pašreizējā
ekonomiskā situācija nosaka nepieciešamību polītiķiem īpaši rūpīgi
ieklausīties uzņēmēju viedoklī.
TP valdē turpmāk strādās Reinis
Bērziņš, Guntis Gūtmanis, Mārtiņš
Zemītis, Māris Kučinskis, Edgars
Zalāns, Māris Riekstiņš, Kristiāna
Lībane-Šķēle, Gints Šķenders, Aldis
Adamovičs un Oskars Spurdziņš.
Partijas Revīzijas komisijā turpmāk
darbosies Žanete Vasaraudze, Ivars
Sokolovskis un Margarita Brikmane, savukārt TP Goda tiesā ievēlēti
Astrīda Lukina, Juris Dalbiņš un
Guntars Velcis.
Mūrniece paliek amatā
Saeima noraidīja trīs opozicijas

partiju - Tautas partijas, Saskaņas
centra un LPP/LC - iesniegto lēmumprojektu par neuzticības izteikšanu
iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei
(JL).
Opozicija prasīja ministres demisiju saistībā ar kratīšanu žurnālistes
Ilzes Naglas dzīvoklī un Neo jeb Ilmāra Poikāna aizturēšanu. TP valdes loceklis Māris Kučinskis aģentūrai LETA sacīja, ka Mūrniecei
būtu jāuzņemas atbildība, “tas tikai
darītu godu viņai pašai, bet, ja viņa
neprotas, tad mēs palīdzēsim”. Kučinskis norādīja, ka, pēc partijas
domām, kratīšana žurnālistes dzīvesvietā nav bijusi samērīga rīcība.
Par neuzticības izteikšanu Mūrniecei nobalsoja 44 deputāti, pret
bija 48, viens tautas kalps atturējās.
Iepriekš Mūrniece aģentūrai
LETA bija izteikusies, ka TP, aizejot
no valdības, nevarot izcelties ar darbiem, tāpēc izceļoties ar populismu.
“Manai demisijai nav pamata, policija ir rīkojusies likuma ietvaros.
Es stingri esmu par preses brīvību,”
sacīja ministre. Arī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (JL)
demisijas iespēju nepieļāva, jo Mūrnieci uzskata par ļoti spējīgu ministri.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
NATO Parlamentārās Asamblejas (PA) 2010. gada pavasaŗa sesija Rīgā notiek no 28. maija līdz 1. jūnijam. NATO Latvijas delegācijas vadītāja Vaira Paegle pastāstīja, ka NATO Rīgas sesijas laikā
ārvalstu viesi saņems īpašas dāvanas, kas dažādos veidos vēstīs par
mūsu valsts vēsturi. Parlamentāriešiem tiks dāvāta sudraba jubilejas
monēta „Neatkarības deklarācija”, kas izdota par godu Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas 20. gadadienai, un
4. maija Deklarācijas kluba izdotā brošūra „1990. gada 4. maijs”, kuŗā
aprakstīti šā vēsturiskā laika notikumi un skaidroti arī citi mūsu
valsts vēstures nozīmīgākie pagrieziena punkti u. c.
Saeima 20. maijā slēgtā balsojumā ar balsu vairākumu par Satversmes tiesas (ST) tiesnesi uz turpmākiem 10 gadiem ievēlēja Tautas
partijas deputāti Vinetu Muižnieci. Par Muižnieci ST tiesneses amatā
balsoja 52 deputāti, pret bija 41 deputāts. Par otru kandidāti – Vienotības virzīto Silviju Meijeri balsoja 28 deputāti, pret bija 65 parlamentārieši. Muižniecei jānoliek Saeimas deputāta mandāts, un viņas
vietā nāks mediķis Valdis Ģīlis, kas jau vairākkārt ir bijis Saeimas
deputāts.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informācijas, maija
vidū bezdarba līmenis Latvijā samazinājies līdz 16,5%. 17. maijā bez
darba bija 186 824 iedzīvotāji.
Lodzas 13. starptautiskajā tekstilmākslas triennālē bronzas medaļu ieguva Latvijas pārstāve Dzintra Vilks. Godalgu viņa ieguva par
šķiedras mākslas darbu „Pasaules vēju samits”. Konkursam bija iesniegti 130 mākslas darbi.
Pie Alberta kolledžas Rīgā, Skolas ielā, uzstādīta skulptūra Skursteņslauķis Alberts. Viens no skursteņslauķa uzdevumiem ir iedrošināt skolēnus un studentus, kā arī nest veiksmi pārbaudījumos.
Skulptūras veidošanai iztērēti 40 kg bronzas.
Jūrmalas domes deputāti no pilsētas galvas amata atcēla Raimondu
Munkevicu (partija Jūrmala - mūsu mājas). Par Munkevca atbrīvošanu
balsoja 10 deputāti, pret bija divi, viens vēlēšanu biļetens atzīts par
nederīgu. Iesniegumu Munkevica atbrīvošanai no pilsētas galvas
amata bija parakstījuši deviņi no 15 deputātiem. Iepriekš KNAB bija
aizturējis Munkevicu par 5000 latu kukuļa piedāvāšanu, lai nodrošinātu viņam labvēlīgu rezultātu opozicijas ierosinātajā neuzticības
balsojumā. Kukulis piedāvāts opozicijas deputātei Blauai. Par jauno
Jūrmalas pilsētas galvu ārkārtas sēdē ievēlēts Romualds Ražuks. Par
Ražuku nobalsoja 11, pret bija divi domes deputāti.
Administrātīvā rajona tiesa uzlikusi par pienākumu apvienībai
TB/LNNK nekavējoties atmaksāt valsts budžetā 18 000 latu. KNAB
konstatējis, ka šī summa maksāta kā kāda partijas biedra nauda no
ienākumiem, kas neatbilst Polītisko organizāciju financēšanas likumam.
Īrijas Augstākā tiesa atzinusi, ka Latvijas valsts piederīgā pret tēva
gribu uz Īriju nelikumīgi aizvedusi savu meitu. Tiesa likusi bērnu
vest atpakaļ uz Latviju, jo tur tiesai jālemj par bērna aizbildniecību,
vēstī laikraksts The Irish Times. Trīs tiesneši arī apstiprināja iepriekšējās instances tiesas lēmumu, ka piecus gadus vecās meitenītes
viedokļa uzklausīšana šajā lietā nav piemērota.
Vizītes laikā Baltkrievijā 19. maija rītā mūžībā aizgājis Saeimas
deputāts Aleksandrs Golubovs (Saskaņas centrs). Viņš 10. Saeimā bija
ievēlēts no Latgales vēlēšanu apgabala.
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Diviem lāgiem 20: subjektīvs atskats
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Būtu jau parocīgi
rakstīt par Pirmo republiku un Otro republiku, bet, atbalstot postulātu par LR
juridisko nepārtrauktību, ko starp citu nodrošināja Latvijas sūtniecība Vašingtonā DC, ņemos te spriest par
starpkaŗu Latvijas un atjaunotās
Latvijas 20 & 20 gadiem.
Šodien ārkārtīgu cieņu iedveš
tas, cik ātri Latvija atžirga pēc Pirmā pasaules kaŗa, kas ar ierakumiem izvagoja abus Daugavas krastus, daudzviet atstājot gruvešus un
krāsmatas. Bēgļu straume atgriezās
dzimtenes ārēs, pēc skarbās, bet nepieciešamās zemes reformas jaunsaimnieki palīdzēja savai valstij kļūt
par sviesta un bēkona piegādātāju
Vakareiropai.
Grāmatniecībā, mākslā, presē
valdīja svētīga daudzveidība, kultūras dzīve plauka.
Starpkaŗu Latvijas pirmie desmit
gadi, manuprāt, pelnījuši nākamo
paaudžu atzinību. Diemžēl pasaules saimnieciskā krize, kas bija
daudz postīgāka par mūsdienu
dižķibeli, smagi skāra Latviju. Auga
bezdarbs, un Jaunāko Ziņu lappuses decembrī bija pilnas ar izmisīgām bērnu vēstulēm Ziemsvētku
vecītim: lūdz mētelīti, dūraiņus...

Vēlēšanu sistēma bija viscaur
demokratiska un proporcionāla,
tai trūka tās piecu procentu barjēras, ko attapās uzsliet atjaunotajā
Latvijā, un daudzo sīkfrakciju deputāti itin viegli pārdeva savas balsis „vairāksolītājiem”. Tas radīja piktumu vēlētājos. Taču, ja tagad atskatīsimies uz tām pirmajām četrām
LR Saeimām, jāpiemin kāds pozitīvs faktors: trīs lielākajām partijām - Zemnieku savienībai, LSDSP
un Demokratiskajam centram bija katrai sava seja, sava autentiska
ideoloģija un programma. Demokratiju varbūt būtu izdevies glābt:
taisni apvērsuma priekšvakarā jau
tika spriests par prezidenta pilnvaru
paplašināšanu un 5 % barjēru, taču
debates kaut kur iestrēdza, un “ausa
15. maija rīts”.
Mēģinu izprast autoritārā režīma
savdabīgumu. Gods, kam gods pienākas: tādas Kārļa Ulmaņa ierosmes kā Draudzīgais aicinājums,
skolu būve laukos, mazpulku kustība, kuŗas principus viņš bija noskatījies savās Nebraskas gaitās,
bija svētīgas.
Bet patiešām nav ko apjūsmot
jebkādas Vadoņa kritikas apspiešanu, vēlētu pašvaldību aizstāšanu ar
varai paklausīgiem ielikteņiem, Sabiedrisko lietu ministrijas vagara
lomu preses un grāmatniecības

apcirkņos, Zemes Saimnieka (tāds
bija viens no Kārļa Ulmaņa tituliem) daudzināšanu. 1936. gadā
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis pats sevi padarīja par Valsts prezidentu, un Albertam Kviesim nācās nodot viņam savas pilnvaras,
kas jau divus gadus bija tik tukša
čaula vien.
Jā, saimnieciskā dzīve atplauka,
bet tas nu nebija 15. maija režīma
nopelns, jo šī augšupeja sakrita ar
ekonomikas globālo atžirgšanu,
sākot ar to pašu 1934. gadu.
1940. gada 17. jūnijā Rīgā dārdot
iebrauca padomju tanki. Un te nu
man, grēcīgajam, gribas aizstāvēt
Kārli Ulmani: manuprāt, viņš nebija ne gļēvulis, nedz nodevējs. Viņš
bija traģiska figūra tai nežēlīgajā
farsā, kuŗa režisori bija Staļins un
Višinskis. Apcietinājumā Ulmanis,
atbildot pratinātājiem, turējās godam.
Atjaunotajai Latvijai nu pienākusi divdesmitā gadskārta, un te
prasās dažas piezīmes.
Ir pēdējā laikā tāda tendence pulgot gan no trimdas atgriezušos
latviešu sabiedriskos darbiniekus,
“kuŗi mūs nesaprot”, gan Latvijā
palikušos, kuŗi esot “pārkrāsojušies čekas aģenti”. Te nu man labs
vārds sakāms par Anatoliju Gorbunovu, kas Gorbačova laikā bija

LKP CK ideoloģiskais sekretārs un
toreiz teica tādas runas, ka viņam
vēl šodien par tām būtu jānosarkst.
Un tomēr šis vīrs kļuva par vienu
no padomju sistēmas kapračiem
Latvijā, par vienu no tiem, kuŗi
sekmēja Atmodas uzvaru un - galu
galā - par atjaunotās Latvijas pirmo
de facto prezidentu.
Un tie, kas nāca no Rietumiem?
Manuprāt, uzņēmums, kuŗā redzami NATO Rīgas virsotņu saieta
dalībnieki - “šīs pasaules varenie” ar prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu
centrā, iemūžināja atjaunotās
Latvijas zvaigžņu stundu (Sternstunde, lietojot Stefana Cveiga
terminu). Tas bija brīdis, kad varēja
but gandarīti visi, kas cieta un cīnījās brīvās Latvijas dēļ.
Nu jā, tiem “taukmūļu” solītajiem
septiņiem treknajiem gadiem sekoja rūgtas paģiras, ko vēl saasināja
Latvijai uzklupusī dižķibele, mainīgo valdības vadītāju un ģenerāldirektoru izdarības un neizdarības.
Ko tad līdzēja svētīgā piecu procentu barjēra, ja publikai jeb elektorātam ar katru gadu kļuva grūtāk atšķirt partijas citu no citas?
Jau 2002. gada janvārī es intervijā
Latvijas Avīzei teicu: “Man šķiet, ka
Latvijas polītiskajām partijām gandrīz nevienai nav savas sejas,” - un
Voldemārs Krustiņš tūdaļ precīzēja: “Šķēlem portrejās ir bārda,
Repše gludi skūts.” Kopš tā brīža
apritējuši astoņi gadi, un ko mēs
redzam? To pašu Šķēli ar Šleseru

un tās pašas burtu kopas...
Tagad, kad tuvojas 10. Saeimas
vēlēšanas, kas var kļūt liktenīgas
atjaunotajai Latvijai. Andris Šķēle
ar Aināru Šleseru saliedējušies vienā “maģiskajā” formulā (AŠ)2, lai
kopīgiem spēkiem pārvarētu 5 %
barjēru. Abi viņi sakās pārstāvam
LR pamattautas intereses, bet Šlesers ir Rīgas lielvecākā Nila Ušakova vietnieks, un nav gan dzirdēts,
ka Šlesers būtu atvēsinājis Ušakova
krievestīgo degsmi, kas izpaudās
viņa liesmainajā uzrunā t.s. Uzvaras
svētku dalībniekiem.
Ušakova Saskaņa ir spēcīgs krievvalodīgo bloks, kas cer 2. oktobŗa
vēlēšanās uzvarēt. Šādu uzvaru novērst var tikai latvisko un reizē demokratisko spēku saliedētība, un
Vienotības galvenais uzdevums ir
to veicināt.
Valdis Krastiņš Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. gadskārtai
veltījis skarbu rakstu. No piemēriem, ko viņš min, mani skumdina VEF liktenis: Krastiņš atgādina,
ka savulaik “somu Elcoteq lika
priekšā izveidot VEF ražotnēs detaļu rūpnīcu Nokia un Ericsson
mobilajiem telefoniem (rūpnīca
tagad darbojas Tallinā). Nē! Priekšroka italiešu bodniekiem un noliktavām.”
Par to patiešām būtu jānosarkst.
Un ne tikai šai jautājumā vien
Igaunija sekmīgi apsteidz Latviju.
Kāpēc?
Franks Gordons

Baismas par nākamajiem mēnešiem… un arī pēc tam
Skumji to atzīt, bet,
domājot par Latvijas
polītisko iekārtu un it
īpaši par Saeimu, ir zudušas pašas pēdējās
cerības, ka tur darbojas ļaudis, kuŗus interesē Latvijas tauta, nevis tie, kas viņus financē. Visskaidrāk tas bija redzams 20. maijā, kad parlamentā
notika milzīgi liela tirgošanās uz
„pakasi man muguru, un tad es
pakasīšu tev” pamata.
Vispirms „gudrās galvas” nolēma,
ka nākamos desmit gadus Latvijas
Satversmes tiesā, tātad konstitūcionālajā tiesā, darbosies pārpārēm
polītizēta persona Vineta Muižniece. Dāma, kas iepriekšējos 12 gadus ir bijusi Saeimas deputāte no
„Tautas” partijas (TP). Viņa ir bijusi
šīs partijas frakcijas vadītāja un tieslietu ministre. Viņa ir bijusi Saeimas Juridiskās komisijas vadītāja.
Gradu jurisprudencē viņa ieguvusi
jau tad, kad Latvijas valsts vēl nebija,
bija tikai Padomju Savienība. Pati
stāsta varone radio intervijā man
stāstīja, ka sajēgu par konstitūcionālām tiesībām ieguvusi pirmajos
gados pēc valsts neatkarības atjaunošanas, kad darbojusies par juridisko konsultanti toreizējā Augstākajā padomē un pēc tam pie atjaunotās Latvijas pirmā prezidenta
Gunta Ulmaņa. Piedevām V. Muižniece nozvērējās, ka, protams, viņa
būs polītiski neitrāla.
Nešaubos, ka Vineta Muižniece
pati svēti tic tam, ko ir stāstījusi.
Piedevām šī nav situācija, kas būtu
pārlieku jādrāmatizē, jo Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši un
viens tur nav un nebūs cīnītājs. Taču Satversmes tiesai vēl ilgi būs jārisina jautājumi, kas saistās ar visu to,

ko ne jau bez Muižnieces līdzdalības Saeimas „gudrās galvas” pēdējo
četru gadu laikā ir sastrādājušas.
Patlaban tiesa apsveŗ vairākus jautājumus, kuŗos ļoti tieši ir ieinteresētas Latvijas polītiskās partijas
un it īpaši to sponsori „oligarchi”. Ja
arī Muižniece domā, ka no rūdītas
polītikānes viņa vienā mirklī varēs
pārtapt par bezpartejisku tiesnesi,
tomēr katru reizi, kad Satversmes
tiesa apspriedīs jautājumu par kādu no viņas parlamentārās karjēras laikā pieņemtajiem lēmumiem,
vismaz man būs jautājums - cik
patiešām neitrāla viņa spēs būt. Un
es ceru, ka nebūšu viens.
Taču te jārunā ne vien par polītizētas personas iebīdīšanu tik nozīmīgā amatā, bet arī par to, ka
patlaban Saeimā ir milzīgs bars polītikāņu, kuŗi izmisīgā tempā cenšas visu „sakārtot” tā, kā tas ir vajadzīgs viņiem pašiem, jo nākamās
vēlēšanas vairs nav aiz kalniem. Ir
pamatots iemesls domāt, ka Muižniece savas 52 „par” balsis dabūjusi
daļēji tāpēc, ka Saskaņas centram
solīts - pēc tam „Tautas” partija balsos par grozījumiem valsts kreditiestāžu likumā, un šais grozījumos
ir ieinteresēti Pareks bankas kādreizējie akcionāri Kargins un Krasovickis. Balsojums par Muižnieci bija
slepens, un tāpēc neko droši zināt
nevaram, taču Kargina dēls Rems ir
bijis dāsns Saskaņas centra atbalstītājs, un te kārtējo reizi jārunā par
dūmiem un uguni. Par „vajadzīgo”
lēmumu nobalsoja arī it kā piepeši
apolītiskā Muižniece. Nekur viņai
nav jāsteidzas. Saeimas deputāte
viņa būs līdz brīdim, kad pienāks
laiks pārvākties uz Satversmes tiesu.
Tas nozīmē, ka viņa varēs balsot
par visiem jautājumiem, ko Saeima

apspriedīs nākamo nedēļu laikā.
Un varam būt pat ļoti pārliecināti,
ka neesam vēl redzējuši visu, ko
ciniskās partijas spēj sastrādāt.
Šis ir ilgstošs process, un tā nemaz
īpaši neslēptais mērķis ir izveidot
valsti, kuŗā polītikāņi var rīkoties,
kā pašiem tīk, un visi pārējie - stāvēt
pie ratiem. Pirmais solis bija ar ļoti
apšaubāmām metodēm atbrīvoties
no Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja vadītāja Alekseja
Loskutova, un kopš tā laika pat
knābja fani bijuši spiesti atzīt, ka
biroja darbs ir krietni pieklusis. Sekoja nodokļu nemaksāšanas leģitimizācija, par Valsts prezidentu ievēlējot cilvēku, kuŗš pats atzina, ka
nav maksājis nodokļus par visiem
ienākumiem (tiesa, Valdis Zatlers
tomēr nav tā raustāmā lelle, kādu
viņā acīmredzot saskatīja tie polītikāņi, kuŗi viņu toreiz izvilka no
piedurknes). Nākamais solis bija
noraidīt tiesneša Māŗa Vīganta kandidātūru darbam Augstākajā tiesā,
jo viņš bija paguvis uzkāpt uz varžacīm zaļo zemnieku krusttēvam
Lembergam. Tad nāca ģenerālprokurora Jāņa Maizīša noraidīšana
trešajam amata pilnvaru termiņam.
Nu Vineta Muižniece iebīdīta Satversmes tiesā. Un tas viss notiek
apstākļos, kad arī citādā nozīmē
polītikāņi var justies netraucēti pie
siles. Valsts kontroles nepārtrauktos
ziņojumus par nebūšanām valsts
un pašvaldību iestādēs citā pēc citas
polītikāņi var vienā mierā ignorēt,
jo Valsts kontrolei represīvu tiesību nav.
Administrātīvā tiesa, kur ļaudis
var pārsūdzēt valsts un pašvaldību
iestāžu pieņemtos lēmumus, ir vieta, kur tiesību dzirnas maļ ļoti,
ļoti lēnām. Visskaidrāk tas kļuva redzams, uzzinot, ka pirmā (uzsve-

ŗu – pirmā) Administrātīvās tiesas
sēde par to, ka pirms 2006. gada Saeimas vēlēšanām Latvijas Pirmā
partija/Latvijas ceļš krietni pārtērējās, tādējādi pārkāpjot priekšvēlēšanu kampaņas financējuma likumu, - būs tikai pēc 2010. gada Saeimas vēlēšanām. Tas ir tik skarbs
absurds, ka gandrīz vai rokas nolaižas. Kāds Augstākās tiesas senātors radio intervijā atzina, ka jā,
Administrātīvās tiesas darbs rit lēnām, bet jautājumus tā izskata pieteikumu iesniegšanas kārtībā. Tomēr nudien šķiet, ka ir daži lielāki
jautājumi, tostarp Latvijas polītisko
partiju neslēptā bezkaunība, kuŗus
varētu izskatīt ārpus kārtas.
Viss minētais saistāms ar divām
problēmām. Pirmkārt, līdz 2. oktobrim palikušas vēl apmēram 130
dienas. Daļu šī laika Saeima būs
atvaļinājumā, taču valdības darbs
tāpēc neapstāsies, pa vasaru būs nepieciešams izstrādāt nākamā gada
valsts budžeta aprises, un tas nu
būs kārtējais veids, kā padomāt par
sponsoriem un atbalstītājiem. Pagaidām bez vadītāja ir Ģenerālprokurātūra, un nav skaidrs, vai Augstākās tiesas priekšsēdis, kam pieder tiesības izvirzīt kandidātu, to
darīs pirms gaidāmajām Saeimas
vēlēšanām, bet agrāk vai vēlāk kandidāts būs jāizvirza. Ja nebūtu noteikuma par Augstākās tiesas priekšsēža iesaistīšanu procesā, Saeimas
polītikāņi droši vien Ģenerālprokurātūras vadītāja amatā iebīdītu
cilvēku, kas būtu gluži vai klēpja
sunītis attiecībās ar valsts polītkorumpētajiem „varoņiem”.
Otrkārt, ļoti iespējams, ka AT
priekšsēdis ģenerālprokurora amatam nevienu neizvirzīs, jo šī Saeima ir nepārprotami pierādījusi, ka

tai nevar uzticēties. Taču kur ir garantija, ka nākamā Saeima būs par
sprīdi labāka? Patlaban rādās, ka
izredzes nākamajā Saeimā iegūt
mandātus ir četrām partijām vai
partiju apvienībām. Ir Vienotība, ko
izveidoja Jaunais laiks, Sabiedrība
citai polītikai un Pilsoniskā savienība. Tas ir polītisks veidojums, ar kuŗu es saistu vislielākās cerības. Vēl ir
Saskaņa, kuŗas darbs ievērojamā
mērā saistās ar Krievijas interešu
aptekalēšanu mūsu valstī. Ir zaļie
zemnieki, kuŗu galvenā interese ir
kriminālapsūdzībām apkrautais
Ventspils pilsētas galva Aivars Lembergs un viņa pasargāšana. Ārpus
tā un tiesībām kontrolēt Zemkopības ministriju zaļajiem zemniekiem
principu nav vispār, viņi var sadarboties te ar vieniem, te ar otriem.
Un vēl ir veidojums, ko stutē abi
polītikāņi, kuŗi pēc 2005. gada
pašvaldību vēlēšanām aktīvi pārrunāja kukuļa došanu Jūrmalas domes deputātam, lai pilsētā ievēlētu
„pareizo” pašvaldības vadītāju. Andris Šķēle un Ainārs Šlesers nu
ir izveidojuši kopību, ko pagaidām
sauc (AŠ)2, un viņiem acīmredzot
kopā ir lielākas izredzes pārvarēt
5% balsu barjēru. Nepavisam nav
grūti paredzēt, ka Krievijas, Lemberga un merkantilās intereses var
apvienoties pat bez mazākā pieklājības žesta tādu jēdzienu virzienā
kā tiesiskums, godīgums, atklātums
u.tml. Jau vienreiz tautai „izdevās”
ievēlēt Saeimu, kuŗā vairākums
bija polītikāņi ar svētu pārliecību,
ka viņi ir absolūti nesodāmi un
var darīt absolūti jebko. Biedē - un
nopietni - iespēja, ka oktobrī tas
pats notiks vēlreiz.
Kārlis Streips
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Rīgas Latviešu biedrībai jauns vadītājs
Ingmāru Čaklo uzklausīja žurnāliste Inese Raubišķe

"Ko es, Ingmārs Čaklais, daru polītikā? Man ir divi vārdi nacionāla valsts."

kuŗam es neuzticu biedrību. Šodien es - atbildīgs cilvēks, būdams domnieks, skatos, ka no
domnieku vidus nav ko izvēlēties par priekšsēdi, redzu, ka ir
cilvēki, kas labprāt redzētu atpakaļ veco vadību un veco kārtību,
ir kollēgas, kas gribētu vienu,
otru vai trešo, bet es nevienu no
viņiem nesaskatu par priekšsēdi.
Es redzēju pāris cilvēku un viņus uzrunāju, bet abi atteicās.
Šodien - ja man jāizvēlas, tad es
domāju, ka esmu labāks. Izvēlos
mazāko ļaunumu. Trīsdesmit seši
domnieki iezīmē vietu Latvijas
vēsturē. Apziņa par Rīgas Latviešu biedrības nozīmību manī ir
ļoti dziļi iesakņojusies. Esmu atteicies no saviem radošajiem
projektiem – palikusi tikai darbība Mārupes teātrī. Būdams Pilsoniskās savienības biedrs, esmu
aktīvi iesaistījies polītiskā darbībā, taču patlaban lūdzu savus
partijas biedrus izprast manu aizņemtību, veicot jaunos pienākumus. Arī tas pierādīs, ka mūsu
partijā darbojas spēcīgi un atbildīgi cilvēki. Protams, arī ģimenei
uzmanību varu veltīt mazāk.
Esmu izvirzījis biedrībai
programmu - mazāk muldam,
vairāk darām.
Viens no būtiskākajiem uzdevumiem - programma „plus 200”.
Ļoti vienkārši, - ja biedrībā ir 500
biedri, tad mums ir jāpiesaista
vēl vismaz 200. Tad varēs teikt,
ka biedrība ir atjaunota. Vajadzīgi jauni cilvēki ar jaunu enerģētiku. Es redzu, ka tas ir reāli izpildāms. Tātad biedrība, pirmkārt,
iespaidīgi pieaugtu, otrkārt, nāktu klāt jauna domāšana, jaunas
idejas. Man bieži uz jautājumu:
“Vai negribi kļūt par RLB biedru?” - atbild ar pretjautājumu:
“Kāda vajadzība?” Un tas ir sāpīgi. Man noteikti!
RLB ir tā vieta, kuŗas rašanās

divi vārdi - nacionāla valsts. Un
faktiski tas ir arī Latviešu biedrības pamatprincips – nacionāla
un valsts. Un jādara VISS, lai tā
būtu un paliktu. Pilnasinīgi. Ja
tev ir pieņemami lielie mērķi,
tad visu mazo (sazaroto), atsevišķo var darīt jebkuŗā izpausmē, statūtu ietvaros.
Kas šobrīd traucē strādāt?
Ne visi ir apmierināti. Bet ar
mani ir grūti cīnīties tāpēc, ka
esmu atklāts un es nespēlēju spēlītes, es no tām itin vienkārši eju
projām. Jā, ir viena daļa, kas staigā, runādami, ka esmu izdarījis
apvērsumu un biedrību „laižu
uz grunti”. Mums ir vairāk nekā
Ls 120 000 liels parāds, no tiem
vairāk nekā 80 000 nodokļos. Ne
uz kādām Eiropas fondu naudām cerēt nevaram, tieši nodokļu
parādu pēc. Tāds ir mantojums
no iepriekšējās vadības. Es mēģinu nevis aizbāzt caurumu, bet
sakārtot sistēmu, kuŗā vairs nebūtu caurumu. Biedrībai ir jāparāda, ka tā mainās, un, kad cilvēki to ieraudzīs, tad būs ar mieru
arī mums palīdzēt. Cilvēkiem ir
svarīgi zināt - biedrība nesaņem
nekādas dotācijas ne no valsts,
ne pašvaldības. Jāizdzīvo, tikai
pašiem nopelnot.
Mums ir savas pelnītājas sfairas - pati ēka, pelnītāji sarīkojumi, kas būtu jāorganizē brīvdienās ģimenēm, mazās konferences utt. Savulaik RLB notika
slavenās inteliģences apvienības
diskusijas, ko radio pārraidīja visas dienas gaŗumā. Šis dzīvais
kontakts ar polītiķiem, filozofiem, zinātniekiem, māksliniekiem šodien atkal ir ļoti nepieciešams. Mēs esam runājuši ar
Inteliģences apvienību un atjaunosim šo formu.
Beidzot, skaisti!
Biedrībā ir izveidota „ideju
banka”, kas nepārtraukti tiek papildināta. Daudzas no tām mēs
nevaram šodien īstenot, bet ir
šis tas un tiešām grandiozs, kas
jau sāk notikt. Šogad pirmo reizi
biedrība uzmirdzēja līdztekus
visiem mūzejiem „mūzeju naktī”…

pati par sevi ir unikāla, savulaik
sanāca kopā latvieši - gudri, turīgi - un teica: “Klau, mums jāsanāk un jāsasaistās kopā.” Pamēģināja 1861., 62., 63. gadā - nesanāca, sanāca tikai 1868. gadā.
Kāpēc? Jo bija stipri vienots mērķis - palīdzēt kaimiņiem igauņiem, kuŗus tolaik bija piemeklējusi totāla neraža un reāls
bads. Latviska palīdzības biedrība
priekš trūkumu ciezdamiem
igauņiem (tāds bija pirmais Rīgas Latviešu biedrības nosaukums). Tālākais - saprata, o, labs
darbs padarīts, mums jāpalīdz
arī latviešiem, un tā viss virzījās,
un jau no sociāliem pievēršas zinību jautājumiem. Tā ir ģeniāla
attīstība - sākt ar vienkāršo un iet
uz pieaugsmi. Veidojās lieliska
sistēma - liekot pamatus dziesmu
svētkiem, latviešu teātrim, universitātei, zinātņu akadēmijai,
brīvdabas mūzejam.
Un tas ir nācis nevis no šīs
skaistās ēkas Merķeļa ielā, bet no
konkrētiem cilvēkiem. Tas ir galīgs absurds, ka cilvēki biedrību
šodien vairāk zina kā biedrības
namu. Bez biedrības šis nams
būs tikai ēka, bet biedrība ir cilvēki, kas diktē noteikumus. Biedrībā ir bijušas tādas situācijas,
kad vadītājs, piemēram, Pēteris
Pētersons (viņš te bija viena no
spilgtākajām personībām, vadītājiem) likvidēja teātŗa komisiju
(režisora laikā!). Pētersona ieskatā (un pareizi!) ir destruktīvi, ja
komisija skaitās, bet cilvēki tajā
nedarbojas.
Un tas, ko es gribu panākt, RLB atkal jāuzplaukst ar to cilvēku līdzdarbību, kuŗi darbojas
ar interesi.
Vienkārši. Līdz bezgalībai
vienkārši!
Man bieži jautā, kāds ir mans
polītiskais gājiens, ko es, Ingmārs
Čaklais, daru polītikā? Man ir Gauja

Mēs esam atgriezušies pie ballēm,
kas jau vairākus gadus biedrībā
nav notikušas. Mums ir iecerētas
4 - 6 balles gadā. Slavenās RLB
balles! Cilvēki Latvijā ir nedaudz
apmaldījušies 21. gadsimtā, bet
daba visu noliek pa vietām. Bija
t.s. treknie gadi, „dabūjām pa bieti”, un piepeši cilvēkiem smadzenes „atkrita vietā” - jā, naudai
ir nozīme, bet tā neizšķiŗ visu.
Paskat, kā cilvēki sākuši apmeklēt sarīkojumus. Turklāt kā sarosījušās ģimenes!
Mums nav jādiedelē, bet jāparāda, ka mēs esam tā vērti,
lai mums ziedotu.
RLB ir svarīga organizācija tautiešiem ārzemēs. Gribu vēlreiz
pateikties par daudzajiem apsveikumiem un laba vēlējumiem,
man stājoties amatā. Patiesībā es
ceru, ka tautieši būs tā auditorija, kas arī mums līdzēs tikt laukā
no lielajām nepatikšanām, bet
esmu arī latvietis, kuŗam ir gods,
cieņa un pašvērtība. Nevaru teikt
latviešiem Amerikā vai citur pasaulē: “Cilvēki, mēs bijām idioti,
tagad izglābiet!” Tas ir nenopietni. Man gribētos teikt: “Tautieši,
vajadzīga jūsu palīdzība organizācijai, kas atzinusi un sapratusi
savas kļūdas, izdarījusi visu iespējamo, lai šīs kļūdas labotu, pati ir
mainījusies un pārliecinoši redz
savu nākotni.”
Mani interesē to visu sakārtot
un palaist!
Un nākamgad februārī, es domāju, vairs nebūšu priekšsēdis,
būšu visu sakārtojis un vairs nebūšu vajadzīgs. Savu dzīvi vadu
pēc principa - ko sakarīgu vēl
varu izdarīt?
Mani neinteresē priekšsēža
krēsls, mani interesē šajā amatā
izdarīt kaut ko labu, labu darbu.
Un es nevaru pieļaut, ka biedrība
„aiziet pa burbuli”, iet rēgulāros
minusos, netiek galā ne ar saimniecisko, ne ideoloģisko darbu.
Kad cilvēki sapratīs, ko biedrībā
var darīt un izdarīt, viņi nākamajam priekšsēdim NEĻAUS
NEDARĪT. Viņi jau PIEPRASĪS!
Uz to es arī eju.

Foto: Imants Urtāns

Ingmār, tu vari gribēt, bet
uzvar labākais.
Ingmārs Čaklais: Uz Rīgas
Latviešu biedrības (RLB) priekšsēža amatu mani musināja jau
pirms pieciem gadiem, bet tolaik tam vēl tiešām nebiju gatavs,
aizrāvos ar daudz ko citu. Nekāda nosēšanās vēl nebija notikusi.
Bet pirms pāris gadiem kārtējās
biedrības domes un vadības vēlēšanās (kas notiek reizi trijos
gados) es jau biju sapratis, ka tas
varētu būt pavērsiens manā dzīvē. Daudz kas mani totāli neapmierināja biedrības darbā un jo
īpaši domu un darbu gausums.
Man ļoti patīk labās, konservātīvās, vēsturiskās lietas biedrībā,
tās, kuŗām nedrīkst ļaut apklāties ar putekļu kārtu. Es vispār
esmu par senām lietām - un tas
savā ziņā manī ir ieaudzināts.
Arī tētim savā darbā patika rakņāties pa vēstures apcirkņiem dažādos formātos, gan archīvu krājot, gan meklējot dažādus izziņas materiālus, izceļot tos gaismā
un salīdzinot ar šodienu. Taču
biedrības vadības slānī mani kaitināja tukšas, bezsaturīgas sanākšanas, kas parasti beidzās ar
NEKO.
Vārdu sakot, atkal iecēla jauno
domi, kuŗā tiku iebalsots arī es.
Priekšsēža vēlēšanās izklāstīju savu redzējumu par biedrības darbu, zinot konkrēti, ko es gribētu
mainīt. Piemēram, biedrībai ir
statūti, kas grozīti daudzreiz, bet
faktiski ir tuvi tiem, kuŗus pirmo
reizi uzrakstīja jau 19. gadsimtā.
Nav pat pamainīta pamatjēga,
pamatpunkti. Mana versija bija
tāda, ka katram šim punktam ir
jāliek pretī konkrēta, reāli izpildāma programma. Toreiz, pirms
diviem gadiem, iespējams, biju
pārāk agresīvs vai pārāk aktīvs
to cilvēku sapratnē, kuŗiem bija
jālemj par priekšsēža amatu. Varbūt es vairākumu nobaidīju, ka
tas, ko piedāvāju, ir par dullu.
Mani priekšsēža amatā neievēlēja. Nu re, Ingmār, tu vari gribēt,
bet uzvar labākais, – toreiz sev
teicu.
Manas domas, ko darīt, nav
mainījušās, varbūt nedaudz zudusi degsme.
Rīgas Latviešu biedrība ir vecākā latviešu sabiedriskā organizācija pasaulē, un savu sākotnējo
ritmu tā ir saglabājusi. Un, ja cilvēki nebūtu pieļāvuši mazliet negodīgas un mazliet stulbas rīcības un aiz nezināšanas vai glupības nesavārītu nepatikšanas biedrībai kā organizācijai, tad nekas
nebūtu mainījies. Bet šī gada sākumā RLB dome lēma, ka darbošanās nav bijusi pareiza, un atskanēja aicinājums atsaukt valdi. Tā
arī tika atsaukta, tāpat priekšsēdis un viņa vietnieki. Mani iebalsoja par Rīgas Latviešu biedrības
priekšsēdi šī gada 3. februārī.
Manas domas, ko darīt, nav mainījušās, varbūt nedaudz zudusi
degsme.
Saku tādu frazi, ka pirms
diviem gadiem gribēju būt
priekšsēdis, bet tagad negribu.
Kāpēc saku, ka negribu? Tāpēc, ka manī nav vairs tās sajūtas, kas pirms diviem gadiem,
kad gribēju ar duku iet.
Bet patiesība ir tāda, ka es nevaru pacelt roku PAR cilvēku,
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Ilgonis Bērsons

Kas likts uz svaru kausiem un kas vēl jāliek,
260. Jauno Gaitu lasot

Kā parasti, uzņēmis sevī ļoti
dāsno ziņu klāstu, guvis aistētisku baudu no latviešu bērnības atmiņu klasikas garā rakstītas prozas (Laima Kalniņa) un modernās
dzejas zibsnīgās sapņainības (Jānis Vādons), atkārtoti pakavējos
pie kritiskajām piezīmēm šajā numurā.
Psīchiatrijas doktore Aina Siksna, vērtējot filoloģijas doktores
Gundegas Grīnumas grāmatu par
Raiņa un Aspazijas atceri Kastanjolā „Piemiņas paradoksi”, saskatījusi galvenokārt nelādzīgu
autores tendenci pret trimdiniekiem („nicinoši vārdi”, „nicīga attieksme”, „veltījusi nicinošus vārdus”). Grīnuma savākusi bezgala
daudz materiālu, kas ir milzīgā
pētījuma galvenā vērtība. Izkārtoti secīgi stāstījumi par lieliem
un maziem notikumiem, analizēti
Dr. Dz. Svenne
(Turpinājums no nr. 20)
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darbi un pretdarbi, raksturotas
galvenās personas. Ļoti vērtīga
grāmata. Pētnieces rakstura īpašības ir aizraušanās ar īstām vērtībām, vēlme notraust putekļus no
senām lietām, konfliktu šķetināšana, kas prasa arī asu mēli. Akadēmiskā pētījumā reizumis spilgtāka izteiksme ir tieši vajadzīga,
citādi grāmata var iznākt gaŗlaicīga. Gundega Grīnuma paradoksus varēja izcelt vēl vairāk, nevis atsevišķām personībām, īpaši
Kārlim Dzelzītim, piekarināt negātīvus apzīmējumus, tos pārmērīgi variējot un atkārtojot (untumainais, apsēstais). Piekrītu recenzentei, ka nav īsta pamata tradicionālo, pareizo formu „Kastaņola” nomainīt ar Kastanjolu.
Jau 268. JG numurā Vita Gaiķe
iededzināja sarkano trauksmes
signālu par Ilgvara Veignera grāmatu „Latvieši Rietumzemēs un
vēl dažās zemēs”: „čum un mudž
no paviršībām, kļūdām un dažādām muļķībām” (79. lpp.). Gandrīz to pašu īpašā recenzijā saka
Valters Nollendorfs: „...parādās
trūkumi, neprecīzitātes vai kļūdas” (73. lpp.). Sarunā ar publicistu
Ojāru Celli es dzirdēju gaužu neapmierinātību. Būdams zinātnieks, es gribētu šo lielo ziņu vākuumu izmantot, bet nejūtos
drošs. Kaut vai pa daļām, bet
jāsveŗ, kāda rakstura kļūdas tur
ir. Nevajadzētu milzīgo ziņu klāstu vienkārši nolikt malā.
Latvijas rakstnieks Ainārs Zelčs
(Alūksnē) Jaunajā Gaitā, nodaļā
„Lasītāju vēstules”, atkārtoti uztur

apgalvojumu: „Trimdas literātūra
ir saistošāka un vērtīgāka par to,
kuŗu spējām sarakstīt vairāk nekā
40 zaudētajos gados dzimtenē”
(45. lpp.). Nāk klāt papildinājums:
„Būtu ļoti interesanti - pasvērt.
Bet tad likt uz svaru kausiem visu,
sākot jau ar to, kas tika sarakstīts
1940. gadā, sovjetizācijai iesākoties” (45.lpp..).
Gribas domāt līdzi: vispirms nevis piekrist vai nepiekrist, bet dot
vielu svēršanai.
Ārlatvieši rietumtrimdā varēja
publicēt visu, ko uzrakstīja (arī vājus darbiņus, jo bija autorizdevumi). Okupētajā Latvijā rakstniekus bremzēja padomju polītiskā
cenzūra vairākās iestādēs. Tāpēc
produktīvs svara mērs ir arī sarakstītā, bet savā laikā neiespiestā
literātūra. To diezgan grūti apzināt, bet talkas veidā izdarīt var
daudz. Jāapzina publiskie un personiskie archīvi, jāveido plaša bibliografija, kuŗā iekļaujami arī tie
šeit sarakstītie darbi, kuŗus varēja
izdot tikai vai nu PSRS pārbūves
laikā, vai pēc neatkarīgās Latvijas
atjaunošanas, vai kuŗi joprojām
palikuši manuskriptos: Vidara
Balta, Alberta Bela, Miervalža Birzes, Kaža Dunča, Valta Grēviņa,
Veras Kacenas-Kalpiņas, Augusta
Laiviņa, Egona Līva, Žaņa Sūniņa,
Visvalža Lāma, Tāļa Vaidara u.c.
proza, Konstantīna Aizpura, Olgas Andžānes-Zvirgzdiņas, Miervalža Birzes, Ērikas Briedes, Jāņa
Kalniņa, Laimoņa Pura, Gunāra
Priedes u.c. lugas, Inta Baltarāja
(Ēvalda Valtera „Rusiāde” slepeni

Par ģimnaziju Bernsenē

Atmiņā palicis, ka tajā vasarā
abi ar mammu aizbraucām uz
amerikāņu zonu. Tam vajadzēja
atļaujas, ko nevarējām dabūt.
Mums laimējās tā, ka onkulis Sīmanis bija atsūtījis telegrammu
no Melnes nometnes pie Osnabrikas, kuŗā kļūdaini Melne bija
nosaukta Memmingena. Memmingena ir franču zonā. Mamma gribēja nokļūt uz Lauingenu
amerikāņu zonā satikt skolas
draudzeni Birutu. Ceļš uz Memmingenu ietu caur Lauingenu. Ar
šo telegrammu mamma dabūja
atļauju braukšanai no franču armijas pārstāvja Hamburgā.
Ceļošana tajās dienās bija drāmatiska. Lai tiktu iekšā vilcienā,
mums samācīja, lai jau iepriekšējā
vakarā ierodamies gala stacijā
Hamburgas Altonā un pārguļam
stacijā uz grīdas. Tā arī darījām. Bet
citi bijuši vēl gudrāki. Kad nākamajā rītā pienāca vilciens, tas jau
bija piebāzts cilvēku pilns. Kaut
kā vēl tomēr tajā iespiedāmies.
Krustot amerikāņu robežu bija
tikpat kā tikt cauri dzelzs priekškaram. Vilcienu aptur, visiem jāizkāpj no vagoniem gaŗā rindā to
priekšā, kamēr militārie pārbauda
visas atļaujas. Nebija arī mūsu atļauja, gluži kā vajadzēja, kaut kas
tajā datumā bija labots. Cauri
tomēr tikām.
Lauingenā latvieši likās dzīvojam kā Dieva ausī, ērtos dzīvokļos, lielās mājās, labi apgādāti. Pilsētiņa bija romantiska, pilna baznīcu ar skanīgiem zvanu torņiem
un krodziņiem, kur vācieši ādas

biksēs cilāja milzīgus alus kausus.
Visos stūŗos skanēja bravūrīga ragu mūzika. Cauri tecēja Donava,
tur pavisam niecīga upīte, bet gandrīz putojoši strauja. Bija jauki
aizbraukt, bet vieta mums tomēr
tur neatradās.
Atpakaļceļā mums ieteica vēl
apmest līkumu caur Garmišpartenkirchenu, ko arī izdarījām.
Nezinādami, kur pārnakšņot, uzbraucām ar virves bānīti Alpšpicē tūristu hostelī, kur kalnu virsotnē starp sniegotām Alpu galotnēm ganījās gotiņas ar skanīgiem zvārgulīšiem ap kaklu. Tā
visa bija patīkama pārmaiņa pēc
mūsu nometnes dzīves.
Reiz arī braucām ar Daumanta
Vītola kori dziedāt uz Altgarges nometni, kas atradās otrā pusē Elbai,
kur tieši pretim pāri upei ir jau krievu zona Meklenburgā. Ja iepeldētu
Elbā līdz vidum, nonāktu krievos.
Braucām kā kādreiz savā laikā Latvijas koristi, sasēduši uz gaŗiem soliem smagās mašīnas kulbā.
Lai tiktu pāri Elbai, tilts ir tikai
Lauenburgā. Turp braucot, varējām
ceļā skatīt arī Elbas stāvajā senkrastā ierakto Krimmeļa dinamīta
fabriku. Ar mežu pāri pārstādīta,
tā tiešām angļu bumbvedējiem bijusi neatklājama. Zinājām, ka mūsu Bernsenes tautieši tur bija eksplozijā bojā gājuši. Oriģinālā Alfreda Nobela dinamīta ražotava,
visneticamāk, darbojusies arī mūsu
laikā, bet toreiz to nezinājām.
Vēlāk uz Angliju mums kāds
rakstīja, ka Krimmelī darinot modīgas cepures. Bet tad mums pie-

nāca autentiskas ziņas no Špakenbergas nometnes, ka mums pazīstamais nometnes kaimiņš Filips
Vanags strādājis Krimmelī un gājis bojā eksplozijā 1948. gada 2.
martā. Traģiski, viņa jaunā sieva
bija kritusi nesamaņā ar asins izplūdumu smadzenēs, un viņiem
bija mazs bērniņš.
Izrādās tātad, ka angļi paturējuši Krimmeli lietošanas kārtībā
un tur tiešām paši turpinājuši dinamīta ražošanu. Patiesībā tad
jau bija sācies Aukstais kaŗš un
krievi bija noslēguši angļiem un
amerikāņiem ceļu uz Berlīni.
Gan ar lielu sirds drebēšanu, gan
ar cerībām arī latvieši tad jau
gaidīja uz nākamā kaŗa sākšanos.
Tā mums bija gandrīz divi gadi pagājuši Bernsenes nometnē,
kad mūsu nometnei un skolām
pienāca gals 1947. gada martā.
Daudzus bernseniešus vēlāk satikām Anglijā. Tur nonāca vēlākā
Auziņas kundze, mazais leģionārs
Brantevics, Nikolajs Bisenieks,
Kūrs Birzgalis, Emīls Gailis, Alfons Lindens, pulkv. Osis, Ozoliņu
ģimene, Daumants Vītols.
Angļi mūsu nometni likvidēja
un visu vairumu mūsējo pārcēla
uz Špakenbergas nometni pie
Gēstachtas, bet kāda daļa tika arī
aizsūtīti uz Neuštates nometni.
No mūsu klases uz Neuštati tika
nosūtīta Mauls Guna un viņas ģimene. Bijām tieši nobeiguši ceturto skolas gadu un visi tūlīt
sākām piekto un pēdējo klasi
Saules ģimnazijā
Gēstachtā, ar kuŗu tad jau bija

izdota Zviedrijā, 1956), Alberta
Caunes („Atvilktnes darbi”, 1996),
Lilijas Auzas, Frīdricha Gulbja,
Ata Ķeniņa, Broņislavas Martuževas, Aleksandra Pelēča, Harija
Skujas, Lūcijas Strodas, Ojāra Vācieša, Voldemāra Zariņa dzeja,
Veras Kacenas-Kalpiņas, Andreja
Kurcija, Augusta Smagara, Elzas
Stērstes, Indriķa Zeberiņa, Modŗa
Zichmaņa u.c. atmiņas, Pēteŗa
Atspulga, Voldemāra Kalpiņa,
Augusta Laiviņa, Egona Līva, Gunāra Priedes, Saulcerītes Vieses,
Kārļa Zariņa (arī Ilgoņa Bērsona,
1950-1951) dienasgrāmatas.
Var jautāt: vai tad Alberta Caunes patriotiskie 18. novembŗa dzejoļi (1957, 1960, 1961, 1963, 1967,
1988, 1989, 1990) ir mazāk saistīgi
un mazāk vērtīgi nekā brīves apstākļos tapušie trimdinieku rakstītie veltījumi valsts svētkiem?
Turklāt Caune riskēja ar savu dzīvi. Ainārs Zelčs domā tikai par
rietumtrimdu, bet dzimtenes
rakstnieku pulkam jāpievieno arī
austrumtrimdinieki, tie literāti,
kas uz laiku bija padomju režīma
nometnēs, taču rakstīja visu laiku
(Gunārs Freimanis, Knuts Skujenieks u.c.).
Var svērt arī pa gadiem. Atšķiriet, lūdzu, Raimonda Brieža sastādīto „Latviešu literātūras chroniku sastatījumā ar notikumiem
pasaulē un Latvijā 1945 – 2005”
(Valters un Rapa, 2006), tās 101.
lappusē, kas rāda 1958. gadu.
Tur Latvijas vērtību ailē ir M. Birze, S. Kaldupe (diemžēl izlaists
A. Krūklis), V. Lāms (tolaik gan
apvienota arī kādreizējā Špakenbergas ģimnazija.
Saulē pastāvēja parallēlās humānitārās un reālās klases. Mēs, zēni,
visi iestājāmies reālajā klasē, arī
es, kas biju sācis Pēteŗa ģimaazijā
Jelgavā ar humānitāro. Tagadējā
dzīvē reālā izskatījās reālāka. Tikai Biļķina Jānītis no mūsējiem
aizgāja uz humānitāro, kur vispār
bija tikai pāris zēnu.
Mūsu meitenes visas aizgāja humānitārajā, izņemot Dzintru un
mazo Richterīti, tikai divas meitenes mūsu klasē. Mana klase tagad
bija liela, kādi 28 puiši. Gandrīz
visi tie jau bija ekszaldāti, kaŗus
izkaŗojuši lieli puiši, kuŗus iepazīt
labāk nemaz vairs neiznāca lāga
iespējas. Vēl jo mazāk sakaros varēju nākt ar kādām 18 meitenēm
parallēlajā klasē.
Nebijām jau arī vairs komūnālā
dzīvoklī, kā Bernsenē, nedz komunālajā, kā Saules nometnē, bet
paši savā dzīvē Špakenbergas lietuviešu daļā.
Arī kādi Bernsenes skolotāji joprojām strādāja Saules ģimnazijā.
Šī skola jau vairākkārt aprakstīta.
Mēs bijām tās trešais izlaidums,
laikam priekšpēdējais, paredzēts
novembrī, lai no tā varētu tūlīt turpināt studijas tad jau pastāvošajā
Pinebergas Baltiešu augstskolā.
Uz to arī es biju pieteicies pārliecībā, ka ģimnazijai tūlīt jāseko
universitātei.
Iznāca citādi. Biju pieteicies uz
romāņu filoloģijas fakultāti, tāpat
kā Biļķina Jānis, bet pa to laiku bija
sākusies arī strādnieku vervēšana
uz Angliju. Pirmās nometnes meitenes jau bija aizbraukušas. Arī
mūsu Aišpura kundze jau strā-

V. Eglons, divi darbi, izlaists arī
J. Medenis), A. Sakse, O. Vācietis
(divi darbi), G. Priede, trimdas
ailē – Anšlavs Eglītis (divi darbi),
Z. Mauriņa, J. Rudzītis, L. Tauns,
Dzidra un Modris Zeberiņi.
Ēvas Eglājas-Kristsones JG rakstu ciklā par saskarsmēm minēts,
ka kritiķis Jānis Andrups 1982.
gadā augstu vērtējis V. Belševicas,
I. Ziedoņa, O. Vācieša, Z. Skujiņa,
R. Ezeras un V. Lāma darbus,
publicists Franks Gordons 1981.
gadā – V. Belševicas un I. Ziedoņa
darbus. Tātad svaru kausi nebūt
nesveŗas tikai uz vienu pusi. Un –
nedzīvosim ar mazvērtības kompleksu!
Bibliografijai un reklāmai. JG
260. numurā publicējušies arī
rakstītāji Vilnis Auziņš, Irēna Avena, Māris Brancis, Leons Briedis,
Dz. E. Bušs, Ruta Čaupova, Rolfs
Ekmanis, Vita Gaiķe, Franks Gordons, Lolita Gulbe, Alvis Hermanis, Sarmīte Janovska-Ērenpreisa,
Amanda Jātniece, Jānis Krēsliņš,
Sr., Gundars Ķeniņš-Kings, Indulis Lācis, Laimonis Mieriņš, Lalita Muižniece, Ilze Nāgela, Dzidra
Purmale, Edmunds Rusovs, Juris
Silenieks, Uldis Siliņš, Biruta Sūrmane, Juris Žagariņš, mākslinieki
Aina Balgalve, Ramona Kalniņa,
Ila Kellermane, Raimo Lielbriedis,
Leons Samulis.
P.S. Lūgums lasītājiem.
Ja jums ir (vai ir zināmi) kādi
vērtīgi prozas, dzejas, drāmaturģijas, literātu atmiņu, dienasgrāmatu manuskripti, uzrakstiet par
to man uz Brīvās Latvijas redakciju. Neesmu grāmatu izdevējs,
es tikai vācu ziņas literātūras
chronikai.
dāja par aptīrītāju slimnīcā pie
Glazgovas Skotijā.
Pirmākā izmeklēšanas komisijā
jau biju noraidīts, jo ārsts bija manu sirdi saklausījis nemierīgu. Pēc
mammas padoma aizgāju uz otru
komisiju Saules nometnē, kur mani atzina par veselu. Bet tad izrādījās, ka tagad ņem vairs tikai tīrus
vieniniekus, bez kādiem radiem
un ģimenēm. Tad nākamajā reizē
svēti noliecināju, ka esmu te viens
pats bez savējiem, kā kādreiz svētais Pēteris. Man noticēja un mani
pieņēma.
No mūsu klases pieteikušies bijām es un Ojārs Ieviņš. Un tad iznāca nelāga, jo datums izbraukšanai tika nolikts pirms skolas nobeiguma. Mums abiem ar Ojāru
ģimnazija noorganizēja likt ģimnazijas gala eksāmenus atsevišķi
pāris nedēļas pirms to sākšanās visam mūsu gadam. Nolikām tos.
Bija man arī iemesls vēlēties tikt
projām pirms mūsu abitūrija. Mūsu klase gatavojās uz lielu skolas
beigšanas svinēšanu pazīstamā
meža krodziņā „Pie zaļā jēģera”.
Katram bija paredzēts iemaksāt
100 vācu markas. Varbūt pārāk
daudz tas nebija. Simt markas varēja dabūt par paciņu amerikāņu
Camel cigaretēm, bet man arī to
nebija. Kur es būtu ticis pie naudas? Lielie puiši mācēja pabrūvēt
ļergu vai paspekulēt ar siļķēm.
Man nekādas naudas nebija. Ja
prasītu mammai, viņa kaut ko izdomātu, varbūt kaut ko varētu
pārdot no mūsu mantām. Bet
prasīt naudu priekš tā, lai ar
draugiem pažūpotu?
(Turpinājums sekos)

LAIKS

2010. gada 29. maijs – 4. jūnijs

13

Joprojām „Svētā mantojuma” sardzē
Pirms diviem gadiem, kad pieminējām Leonīda Breikša simto
dzimšanas dienu, ar dzejnieka likteņbiedra Mārtiņa Bistera atsaucību, izmantojot viņa krājumu un
personisko archīvu par dzejnieku,
skolas mūzejā atklājām piemiņas
izstādi. Toreiz biju ļoti iepriecināta,
ka Leonīds Breikšs (Rīgas Valsts 1.
ģimnaziju viņš absolvēja 1928. gadā)
pie sevis bija pulcinājis gan radiniekus – krustdēlu Andreju Evanu,
Aleksandru Kiršteinu, gan tālākus
un tuvākus viesus ( par šo notikumu
vairāk var lasīt laikraksta 2008. gada
Nr. 18), taču visnozīmīgākais bija
fakts, ka šajā skaistajā brīdī, kam
bijām gatavojušies jau krietnu laiku
iepriekš, bija klāt abi dzejnieka Kopotu rakstu sastādītāji Ilgonis Bērsons un Mārtiņš Bisters. Pēc publikācijas par skolas mūzeju šo divu
gadu laikā ceļu uz izstādi ir mērojuši dzejnieka cienītāji gan no Latvijas pilsētām un lauku skolām, gan
tālākām zemēm pasaulē.
Atsaucoties uz publikāciju par
izstādi, skolas mūzejam ir izvedojusies sadarbība un notiek rēgulāra
sarakste ar Leonīda Breikša jaunības
dienu līdzgaitnieci un domubiedri
Zentu (Ozoliņu) Ulmani, kas dzīvo
Birminghamā, Anglijā.
Pirmo vēstuli saņēmu 2008. gada

Zenta (Ozoliņa) Ulmane jaunībā
1. jūlijā, to man nodeva Zentas Ulmanes pirmā sūtne – Aija Rudze.
Pēc vēstules uzzināju, ka publikācija
laikrakstā viņu mudinājusi mums
atrakstīt, un ar šo brīdi sākās mūsu
rēgulārā, interesantā sarakste. Pirmajā vēstulē Zenta Ulmane saka
paldies un sūta sirsnīgus sveicienus
visiem tiem cilvēkiem, kuŗi pielikuši roku izstādes veidošanā.
Kad Zenta Ozoliņa iepazinusies
ar Leonīdu Breikšu?
Vēstulē (un vēlāk arī tālruņa sarunā) Zentas kundze man pastāstīja,

ka, ejot apciemot savu brāli Robertu Ozoliņu, kas dienēja Latvijas
armijā un tanī laikā mācījās instruktoru un virsnieku vietnieku bataljona kursos, uzgaidāmajā telpā
viņa vērsusies pie jaunekļa formas
tērpā, lai pieteiktos viesu sarakstā.
Viņa uzreiz bija pazinusi dzejnieku.
Leonīds Breikšs vaicājis, pie kā viņa
nākot ciemos. Zenta atbildējusi:
„Pie Roberta Ozoliņa.” - „Un kas jūs
būtu Robertam Ozoliņam?” jautājis
Breikšs. „Vecmāmiņa!” skanējusi
jaunās dāmas atbilde.
Pēc šī dialoga aizsākusies draudzība, kas ilgusi pusotru gadu. Zenta Ulmane atceras kopā apmeklētos koncertus, operas izrādes, laipno,
sirsnīgo Leonīda Breikša māti. Dzejnieks vēlējies nodibināt ģimeni, bet
Zentai Ozoliņš vēl bija jāpabeidz
studijas...
Vēlāk Leonīds Breikšs par dzīvesdraugu izraudzījās Ainu Bilderi.
Diemžēl liktenis bija nežēlīgs, jo
kopdzīve ilga ļoti īsu laiku. Leonīdam Breikšam pat nebija lemts
redzēt savu dēlu. Viņa mūžs beidzās jau 1942. gada jūlijā Krievijā,
Astrachaņas cietumā pie Kaspijas
jūras. Tikai vienu gadu dzejnieka
sirds bija spējusi panest nežēlīgās
varas uzliktās mokas. Dzejnieka
māsa Tamāra Čaure žurnālā Uni-

versitas (1978,41) rakstā „Dzejnieka
Leonīda Breikša 70 gadu dzimšanas piemiņai” izsakās: „Viņa kaps ir
nezināms, ziedi to nerotā. Ko šis
cilvēks bija ļaunu darījis? Neko.
Viņš mīlējis Latviju vairāk nekā
savu dzīvību, tāpat kā daudzi citi.”
***
No Birminghamas rēgulāri saņemu vēstules. Zentas kundze ļoti
interesējas par visu, kas notiek
Latvijā, un iespēju robežās ir vēl
aktīva sabiedriskajā dzīvē. Ik pa
brīdim uz Latviju brauc viņas draugi un paziņas, kas tagad kļuvuši arī
mūsu draugi. Īpaši vēlos pieminēt
Irēnu un Imantu Piķeļus, kuŗi
vairākkārt bijuši mīļi gaidīti viesi
skolas mūzejā. Vienmēr saņemam
kādu sūtījumu mūzejam - tā ir tapis ekspozīcijas foto papildinājums:
tagad blakus L. Breikša korporanta
Fraternitas Lataviensis fotouzņēmumam skatāmas vairākas jaunas
fotografijas. Tās ir L. Breikša dienesta biedra Roberta Ozoliņa un
viņa māsas Zentas kopfoto. (Komentārs pie attēla vēstī, ka foto redzamā Zenta tolaik mācījusies ģimnazijas pēdējā klasē un viņas brālis,
kas ir divus gadus jaunāks, arī ir
ģimnazists.) Arī Zentas Ozoliņas
divas fotografijas tajos gados, kad
viņa satikās ar dzejnieku, kā arī

Zentas (Ozoliņas) Ulmanes deviņdesmit trešajā dzimšanas dienā –
2009. gada 26. jūlijā tapusī fotografija.
Mūzeja krājumā ir uzņēmumi,
kur Zentas kundze svin savu 90.
dzimšanas dienu savas korporācijas Imeria lokā un Imerias 85 gadu svinību kopfoto 2009. gada novembrī ar Zentu Ulmani centrā.
Pēc publikācijas par Leonīda
Breikša jubilejas izstādi Zenta
Ulmane sarakstās arī ar Mārtiņu
Bisteru – dzejnieka izsūtījuma
biedru. Mūsu skolas mūzejam ir
cieša sadarbība ar Leonīda Breikša
Kopotu rakstu sastādītājiem Ilgoni
Bērsonu un Mārtiņu Bisteru.
Uzzinājusi par grūtībām piektā
sējuma (publicistika, vēstules, atrasti
dzejoļi) izdošanā, Zenta Ulmane
atsaucās ar atbalstu. Mīļš paldies viņai no Kopotu rakstu sastādītājiem
un mūsu saimes. Rainis saka: „Spēks
ir vienībā!”
Vēlos sirsnīgi pateikties laikraksta
redakcijai. Ar jūsu palīdzību mēs
atrodam cits citu plašajā pasaulē un
stiprinās mūsu saknes dzimtajā
zemē!
Aina Elita Zumente,
Rīgas Valsts
1. ģimnazijas skolotāja,
Skolas vēstures mūzeja vadītāja

Jaunumi par Opermūzikas svētkiem Siguldā

Par svētkiem, jaunatklājumiem un ne tikai par to ar Ligitu Kovtunu sarunājās Dainis Kalns
Ko jaunu varat pastāstīt opermūzikas mīļotājiem, kuŗi ar nepacietību gaida svētkus Siguldā
7. un 8. augustā un jau sparīgi pērk
biļetes to tirdzniecības vietās –
Operā, Nacionālajā teātrī un citās
Biļešu paradīzes vietās?
Pirmām kārtām – šajos svētkos
būs viens spožs jaunatradums: latviešu operdziedātāja ar balsi, kas
līdzīga Maijas Kovaļevskas balsij,
dziedātāja, kuŗa noteikti ierindosies
mūsu zvaigžņu kopā līdz ar Elīnu
Garanču, Maiju Kovaļevsku, Marinu
Rebeku. Viņu sauc Silga Tīruma.
Galā koncertā Silga dziedās Margaretas āriju no operas „Fausts”, kā
arī duetu no „Traviatas” kopā ar jauno igauņu opermūzikas zvaigzni,
tenoru Juhanu Trallu.
Arī jaunatradums?
Juhans Tralla jau piedalījās Opermūzikas svētkos 2007. gadā, kad tie
notika Jūrmalā, patīkami pārsteidzot gan klausītājus, gan arī mūsu
orķestri. Tik labi skan varbūt vēl
trim četriem tenoriem Eiropā!
Juhans ir sparīgs, spēcīgs vīrs,
nevar teikt, ka varena auguma, bet
varenas balss īpašnieks gan. Šobrīd
viņš dzīvo Šveicē.
Esot vēl kāds jaunums...
Lai Opermūzikas svētki neieslīgtu
stagnācijā, ikreiz jāizdomā kaut kas
jauns. Šoreiz jaunums programmā
būs koncerts „No drāmas līdz romantikai”, kuŗā skanēs mūzika no
mūzikliem un arī no teātŗa izrādēm. Šo koncertu var saukt arī –
„No Zigmāra Liepiņa līdz Glenam
Milleram”, jo tajā iekļauti četri Liepiņa skaņdarbi. Ļoti cienu Zigmāru
Liepiņu - talantīgu komponistu, vērienīgu uzņēmēju un patiesu savas
zemes patriotu. Tātad koncertā būs
skaņdarbi no „Vadoņa”, no „Parīzes
Dievmātes katedrāles”. Īpaši uz
svētkiem no Norvēģijas būs ieradusies Ilze Kozlovska, Esmeraldas
lomas atveidotāja. Būs arī Juris Vizbulis, tenors, kas jau otro gadu

papildinās Anglijas Ksaraliskajā mūzikas akadēmijā.
Koncertā piedalīsies arī mūsu
talantīgie aktieŗi Dita Lūriņa, kas
mani pilnīgi apbūra „Vestsaidas
stāstā” – ar savu dabisko, „nesamaitāto” balsi, Mārcis Maņjakovs, Mārtiņš Egliens. Bet slaveno Memory
no Loida Vēbera „Kaķiem” dziedās
Kristīne Zacharova. Dzirdēsim Liepājas simfonisko orķestri Atvara
Lakstīgalas vadībā.
Un vēl viens atradums – padsmitgadniece Amanda no Alūksnes,
meitene, kas veiksmīgi piedalās konkursos un dzied pazīstamus skaņdarbus no Glena Millera „Saules
ielejas serenādes”. Šīs savulaik pazīstamās un ļoti populārās melodijas
arī dzirdēsim koncertos – 5. augustā
Liepājā, koncertestrādē „Pūt, vējiņi!”, un 8. augustā – Siguldā. Sekojiet reklāmai un pērciet biļetes
tūlīt – vēl ir dabūjamas lētas un labas, drīz būs tikai labas!
Uz mūsu sarunu jūs esat ieradies pēc... diennakts dežūras slimnīcā.
Jā, vēl praktizēju arī par ārstu,
chirurgu, pusslodzē. Bet jūs jau zināt, kādas ārstiem algas!
Ārstiem, kā novērots, raksturīga
dziļāka mūzikas un mākslas izpratne salīdzinājumā ar citu profesiju pārstāvjiem. Vai tāpēc, ka
mākslas cilvēki dziedē dvēseli,
ārsti – miesu?
Droši vien. Savā praksē esmu
novērojis, ka pozitīva, gaiša dzīves
uztvere, labu domu straume palīdz
ātrāk atkopties, piemēram, pēcoperāciju periodā. Īgņām un snobiem
slimības tik ātri neatkāpjas.
Pats, lai justos viegls, brīvs un
vesels, nodarbojos ar sportu, daudz
peldu, kustos. Un esmu pārliecināts,
ka veselības un labsajūtas pirmā numura vitamīns ir C vitamīns. Tāpēc
pats audzēju upenes, novācu 5 – 6
spaiņus ik gadu, spiežu sulu, taisu
želeju, ēdu pats un dodu draugiem.

Dainis Kalns ar jaunatradumu - Silgu Tīrumu
Biju klāt, kad atzinīgi novērtējāt
Silgas Tīrumas fizisko formu.
Būdams ārsts, labi redzu, vai dziedātāja nodarbojas ar sportu, redzu,
kā darbojas muskuļu grupas, un ir
taču zināms, ka tas ir būtiski dziedātāja mākslinieciskajai formai.
Kā jūs, ārsts pēc profesijas, iegūstat informāciju par jaunām
zvaigznēm?
Ir jākopj kontakti, jāklausās, jābraukā pa izrādēm.
Jāteic, ka es nebūt nepretendēju
uz liela profesionāļa statusu, esmu
publikas pārstāvis. Ja šādu mākslas
svētku rīkotājs ir profesionālis, viņš
gribot negribot cenšas pašapliecināties gluži profesionālā ziņā, reālizēt sevi. Mans mērķis ir veidot
augstvērtīgu māksliniecisko produktu, ar kuŗu iekaŗot publiku. Esmu
brīvs un neatkarīgs cilvēks, man nav
jārēķinās ar „aizmugurēm”, ietekmēm, intrigām. Tas ir pats svarīgākais.

Uzziņai
SilgaTīruma mūzikālo pamatizglītību ieguvusi dzimtajā pilsētā,
Valkas mūzikas skolā, kur mācījusies savas mātes Tatjanas Tīrumas
vadībā. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā absolvējusi U. Siksnes koŗdiriģēšanas un G. Ungures
vokālo klasi. Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā Silga Tīruma
vokālo mākslu apguvusi profesores
L. Braunas, mācībspēku L. Zilveres
un M. Krīgenas klasē. Studiju gados
S. Tīruma piedalījusies arī profesora
V. Gaiļa vadītās operstudijas „Figaro” iestudējumos (Grietiņa E.
Humperdinka operā „Ansītis un
Grietiņa”, Fannija Dž. Rosīni operā
„Laulību vekselis”, Adīna G. Doniceti operā „Mīlas dzēriens”), Rīgā
mācījusies profesores I. Gavrilovici
(Vīne) meistarklasē. No 2002. līdz
2008. gadam S. Tīruma turpināja
studijas Austrijā, Grācas Mūzikas

un tēlotājmākslas universitātē pie
profesores J. Borovskas (Polija), kur
ieguva maģistra diplomu. Piedalījusies meistarklasēs pie I. un Ž.
Nāčeviem (Bulgārija), kā arī mācījusies Vīnes Mūzikas un tēlotājas
mākslas universitātē pie viesprofesores K. Viskas (ASV).
2002. gadā S. Tīruma mācību nolūkiem ieguva erchercoga Johana
stipendiju. Piedaloties 2006. gadā
R. Zandonai konkursā Italijā, Riva
del Garda pilsētā, viņa 160 dziedātāju konkurencē izcīnīja laureātes
nosaukumu, kā arī saņēma divas
godalgas – par R. Zandonai dziesmu labāko atskaņojumu un stipendiju vasaras meistarkursiem
pie operdziedātājiem M. Sigeles
(Mietta Sighele) un V. Luketi
(Veriano Luchetti).
Dziedājusi Elvīras lomu V. A.
Mocarta operā „Dons Žuāns” un
Annas Elīzas lomu F. Lehāra operetē
„Paganīni” Leobenes teātrī Austrijā.
2007. gadā dziedāja galveno lomu – Francisku Jēgeršteteri Viktora
Fortina operas „Franz Jägerstätter”
pirmatskaņojumā (diriģents M. Maierhofers (Mayerhofer)).
2009. gadā sākās sadarbība ar
slaveno austriešu diriģentu un režisoru Gustavu Kūnu (Kuhn). Viņa
vadībā Silga dziedāja Tiroles festivālā Evas lomu R. Vāgnera operā
„Nirnbergas meistardziedoņi”,
2010. gada jūlijā dziedās Papagēnu
V. A. Mocarta operā „Burvju flauta”.
2010. gada jūnijā atkārtoti koncertēs ar pazīstamo latviešu pianisti
Ievu Ošu un Vīnes filharmoniķu
grupu.
Kopš 2009. gada piedalās vokālās nodarbībās pie slavenās vācu
operdziedātājas Kristas Ludvigas
(Christa Ludwig), kā arī mesistarkursos pie franču paidagoģes un
dziedātājas Mireille Alcantara.
Sniegusi solokoncertus Lielbritanijā, Vācijā, Igaunijā, Italijā, kā arī
Austrijā.
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L AT V I E Š I AU S T R Ā L I JĀ

Austrālijas Latviešu teātŗu 50. festivāls
Ir aizritējis pusgadsimts, un latviešu teātŗi vēl darbojas. Reiz bija
pieci teātŗi – Adelaidē, Brisbanē,
Melburnā, Pertā un Sidnejā. Tagad
vēl aktīvi strādā tikai Melburna,
Perta un Sidneja. Varbūt tieši tāpēc
ir gaišs prieks, redzot šo teātŗu aktieŗus sanākam kopā un skatoties
viņu iestudētās lugas. Pertas latviešu drāmatiskā kopa rādīja Māras Zālītes lugu „Zemes nodoklis”,
Sidnejas teātris sniedza Viljama
Šekspīra lugu „Divpadsmitā nakts”,
un Melburnas teātris rādīja Alberta Gurneja (Gurney) lugu „Kokteiļu
stunda”.
Festivāla pirmajā gadā Sidnejas
Latviešu nama lielā zāle bija stāvgrūdām pilna. Piecdesmit gadus
vēlāk nama zālē pulcējās apmēram 500 cilvēki. Tagadējā laikā
tas ir liels skaits. Festivālu ievadīja
Austrālijas latviešu mākslinieku
gleznu izstādes atklāšana, ko veiksmīgi izdarīja Sidnejas Latviešu
biedrības valdes priekšsēdis Jānis
Grauds, pats Sidnejas teātŗa loceklis. Izstādē piedalījās 14 mākslinieki. Atklāšanas runā Jānis Grauds
stāstīja par piecdesmit gados redzēto un dzirdēto. Pieminēja arī tos
aktieŗus, kuŗu vairs nav mūsu
vidū. Dažus uzmundrinošus vārdus teica aktieris Uldis Siliņš.
Pirmā luga bija Pērtas drāmatiskās kopas iestudētā Māras Zālītes

„Zemes nodoklis”. Tēlo divi aktieŗi. Zenta, veca un mazkustīga, un
Hermanis, vecs un kustīgs. Izrādē
gadījās robs, jo bija saslimis un neieradās Jūlijs Bernšteins. Viņu aizstāja Daina Vārpiņa. Neviens nepieteica aktieŗu maiņu, un skatītāji
brīnījās, ka Hermaņa lomu no manuskripta lasa meitene. Festivāla
rīkotāji taisnojās, ka pie zāles lielajām durvīm esot pielipināta zīmīte, kas piesaka maiņu. Zāles durvis
bija atvērtas, un zīmīti neviens nevarēja redzēt.
Zentu ļoti izteiksmīgi tēloja Anita Vaļikova. Daina Vārpiņa bija izrādes režisore, gaismas un skaņas
pārzināja Jānis Vucēns, dekorātors – Mārcis Vārpiņš, sufliere Austra Kaģe, ieskaņojumā dzirdama
aktrises Veras Singajevskas balss.
Autore Māra Zālīte par lugu saka,
ka žūrijai to iesniegusi, slēpjoties
aiz segvārda, jo nav gribējusi, ka
lugu pieņem tāpēc, ka to rakstījusi viņa. Lugas darbībā ietverta
latviešu tautas vēsture, tautas sirdsapziņa un arī tagadējā latvieša būtība. Lugu rakstot, Māra Zālīte jutusi dziļu garīgu pārdzīvojumu, jo
pati dzimusi izsūtījumā Sibirijā.
Šajā lugā aktrise Anita Vaļikova sevi
parādīja par ļoti spējīgu aktrisi.
Sidnejas teātŗa izrāde bija Viljama Šekspīra „Divpadsmitā nakts”.
Piedalījās aktieŗi Pēteris Kains,

Klāra Brūvere, Jānis Čečiņš, Jānis
Daniklifs, Lija Veikina, Linda Ozere,
Jānis Grauds, Andris Kariks, Māra
Bruzgule, Voldis Kains. Režisore
Ilona Brūvere, dekorācijas – Jānis
Grauds, Ilona Brūvere, sufliere Vaira Zemīte. Mūzikanti - Daina Bogdanoviča, Toms Mačēns, Rita Vīksniņa.
Izrāde gluži pilnīgi neatbilda Šekspīra lugas stingrajām prasībām.
Neizdevās Šekspīra laikmeta atspoguļojums. Pietrūka attiecīgā laika
kostīmu. Vīriešu lomu tēlotāju galvu sedza modernas „hūtītes”, ap
kaklu apsietas modernas kaklasaites. Šīs kļūmes mazināja izrādes
spēku. Būtu derējis grāmatās papētīt Šekspīra laikmeta aprakstus.
Jāatkārto vecā klišeja: „Mūžu dzīvo,
mūžu mācies!”
Pēdējā bija Melburnas Latviešu
teātŗa izrādītā Alberta Gurneja
(Gurney) luga „Kokteiļu stunda”.
Aktieŗi: Gunārs Klauss, Valda Rube,
Māra Kaziņa, Ivars Mirovics. Režija – Ieva Kaina, skatuves iekārtojums – Rita Kauliņa, gaismas un
izrādes vadība – Jānis Kārkliņš.
Darbība noris kādas bagātas ģimenes dzīvoklī Amerikā, un izrādes gaitā tiek iztirzātas ģimenes
problēmas. Aktieŗu tēlojums ir bez
vainas, var pat teikt – izcils. Tomēr
arī šai lugai gadījās pa kļūmītei.
Nebija īsti izdevusies tērpu izvēle.

Kokteiļu stunda ir angļu paraža,
ko pieņēmusi arī pārējā pasaule.
Kokteiļu laiks ir no plkst 19 līdz
21. Dāmu tērpu gaŗums sniedzas
mazliet pāri ceļgalam, gaŗās kleitas
ģērbj no plkst. 21. Rokassomiņas
ir mazas – nekādā ziņā nav plecā
kaŗamas, kā tas bija izrādē. Arī šajā lugā jāatšķiŗ aktieŗu tēlojums no
pārējā uz skatuves redzētā. Aktieŗu
tēlojums bija izcils!
Festivāla nobeigumā bija sarīkots
saviesīgs vakars ar vieglu programmu un vakariņām. Visi baudīja gardo maltīti un slavēja teātŗa dāmas
par labo darbu.
Programmas daļu ievadīja Jānis
Čečiņš, lasot agrāk rakstītu Elgas
Lejas rīmi par Teātŗu festivālu norisi. Priecīgus brīžus sagādāja Viktorijas Mačēnas sakārtotais un vadītais vokālais ansamblis Somesing
like zet. Priekšnesums bija skanīgs
un precīzs. Sidnejas mūzikas dzīvē
ir ienākusi jauna, stipra jauniešu
grupa. Par to jāsaka paldies Viktorijai. Jānis Čečiņš svinēja sešdesmito un Jānis Jaunbērziņš – sešdesmit pirmo dzimumdienu. Visi
dziedāja „daudz baltu dieniņu”.
Bija arī „Oskaru” dalīšana. Kārlis
Gulbergs ziņoja par balvu iegūšanas kārtību. Labākās aktrises balvu
saņēma Anita Vaļikova, labākā aktieŗa „Oskars” krita Jānim Čečiņam.
Māra Kaziņa saņēma balvu par
labāko palīglomas tēlojumu. Vīriešu palīglomas balvu ieguva Jānis
Daniklifs. labākā teātŗa balvu saņē-

ma Melburnas teātris.
Īsu uzvedumu sniedza Valda
Rube un Ivars Mirovics – divu sievu
cīņa par vīriešiem. Perta bija sakārtojusi mazu vokālo ansambli,
kas izraisīja jautrību ar Anitas Vaļikovas skaļiem izsaukumiem. Linda Ozere lasīja humoristisku sacerējumu par agrākiem festivāliem
un aktieŗu lomām.
Par labāko režiju balvu saņēma
divas pertietes – Daina Vārpiņa un
Austra Kaģe. Jānis Čečiņš un Linda Ozere lasīja humoristisku sacerējumu par agrākiem festivāliem
un dažādām aktieŗu lomām.
Par labāko režiju balvu saņēma
divas Pertas aktrises - režisores:
Daina Vārpiņa un Austra Kaģe.
Jānis Čečiņš stāstīja par izrādi „Rīgas kabarejs” (Cabaret de Riga).
Viņš arī dziedāja kupleju „Ja es būtu bagāts vīrs”. Ivars Mirovics humoristiski stāstīja par latviešu valodas problēmām. Gunārs Klauss
lasīja humoresku, kuŗā iztirzātas
dažādu lugu lomas, Silvija Veikina - īsu sacerējumu ar virsrakstu
„Restorāns”. Bieži restorānu apmeklētājiem jāmaksā par to, ko
nav ne ēduši, ne dzēruši.
Saviesīgais vakars noritēja draudzīgā, sirsnīgā gaisotnē. Satikās seni
draugi, un dibinājās jaunas draudzības. Jāsaka paldies Teātŗu festivālu
rīkotājiem un dalībniekiem. Paldies arī skatītāju krēslu piepildītājiem! Atkal labs darbs padarīts.
Elga Rodze-Ķīsele

vināts arī kaut kas no E. Virzas daiļdarbā paustā. Studentu saņemtais
atbalsts viņiem nav tikai stipendija,
tas ir apliecinājums iespējai pārmantot to gara aristokratiskumu,
kas raksturīga Jānim Tauriņam cilvēkam, kuŗš izlēmis, ka šībrīža
vērtīgākais ieguldījums ir to jauniešu izglītošana, kuŗi veidos rītdienas
Latviju.
Visus šos gadus Jānis Tauriņš ir
aktīvi sekojis līdzi DV Bedfordas
nodaļas stipendiātu dzīvei un mācībām, divas reizes gadā ieradies Rīgā,
bijis visos Vītolu fonda organizētajos
sarīkojumos. Šopavasar tikšanās
bija sarīkota viesnīcā ”Radi un draugi”, un visi trīs DV Bedfordas nodaļas stipendiāti - Elza Blažēviča, Kristaps Moruss un Dace Leonoviča bija ieradušies ar ziediem, lai godinātu savu atbalstītāju, lai pateiktos
par uzticēšanos. Pie kafijas tika runāts ne tikai par studijām - Jānis
Tauriņš vērīgi ieklausījās arī stāstos
par ikdienas gaitām un uzklausīja
jauniešu domas un viedokļus.

Stipendiāte Elza Blažēviča pateicības vēstulē raksta: “Katrs mirklis ir
jāpieņem tāds, kāds tas ir, un jāizbauda pēc iespējas vairāk. Es cenšos
dzīvot šeit un šodien, jo rītdiena nekad nepienāk, tā tikai pārvēršas par
tagadni. Paldies Jums par Jūsu palīdzību, kas ļauj man bez raizēm dzīvot, augt un attīstīties šeit un tagad...”
Latviešu sudrabs lielākoties glabājas nevis grezni apkaltās pūra lādēs,
bet dzīves grūtības izturējušu māmuļu un vīru sirmajās galvās un tai sidraba birzī, caur kuŗu mums visiem
vēl jāiziet, ne tikai ne zariņa nenolaužot, bet arī jaunas atvases audzējot
un atvēlot sidrabotiem caur šo pasauli iet arī citiem - tiem, kam šo sidrabu
nākotnē būs lemts nest Pasaulē.
Vita Diķe,
valdes priekšsēde

ZIŅAS NO VĪTOLU FONDA

DV Bedfordas nodaļas stipendija
Ir pagājuši jau pieci gadi, kopš ar
DV Bedfordas (Anglijā) nodaļas atbalstu kādam latviešu jaunietim tiek
sniegta iespēja iegūt augstāko izglītību. Ne velti jubileja šai stipendijai
tiek svinēta tagad, kad gan Latvija,
gan Anglija kļūst sudraboti baltas
un svin ziedēšanas un atjaunotnes
svētkus - pavasari, kas ābeļziedu baltumu sabēris arī daudzu gudru, staltu un godīgu latviešu vīru sirmajās
galvās. Taču jāatzīst - kaut arī gadu
ritējumu nevar apturēt neviens, apbrīnojama ir daudzu Anglijas latviešu spēja saglabāt un dzīves pūra
lādē noglabāt tikai laimīgos dzīves
mirkļus – tie ir brīži, kad izdevies
palīdzēt citiem, un šis dvēseles ziedēšanas laiks ir sniedzis vislielāko
prieku, laimi un spēku brīžos, kad
tas bijis visvairāk nepieciešams.
Vītolu fonds allaž lepojas ar cilvēkiem, kuŗu dzīves mērķis ir palīdzēt citiem, sniedzot iespēju kādam
iegūt izglītību - vienīgo īpašumu, ko
neviens nespēj atņemt. Taču satikšanās ar DV Bedfordas nodalas
priekšsēdi Jāni Tauriņu allaž ir īpaša, jo, kaut ar cienījamu gadu skaitu
plecos, viņš ar savu starojošo spēku
liek kārtējo reizi pārliecināties - Latvija tik tiešām ir bijusi un ir stipru,
godīgu un cēlu vīru izauklētāja.
DV Bedfordas nodaļa dibināta
1948. gada 12. decembrī, un sākuma
gados nodaļā bijis vairāk nekā 160
biedru. 1950. gadā daudzi izceļoja uz
ASV, Kanadu, palika un aktīvi darbojās 120 biedri, bet tagad daudzi
no viņiem jau atdusas smilšu kalniņā vai vada vecumdienas atpūtā un
nodaļas dzīvē vairs aktīvi nepiedalās. DV fonda Bedfordas nodaļa

ziedojusi trūcīgiem leģionāriem,
daudzbērnu ģimenēm, Brīvības pieminekļa atjaunošanai, Brāļu kapiem,
Lestenes Brāļu kapu izbūvei u.c.
2005. gada 12. maijā Latvijā dibinātas
piecas Daugavas Vanagu fonda Bedfordas nodaļas stipendijas.
Un tomēr ir pienācis brīdis, kad
aktīvā darbība ir beigusies, un, šoreiz,
ieradies Rīgā, Jānis Tauriņš atved
pēdējo ziedojumu no DV Bedfordas
nodaļas. Nodaļas vairs nav, jo uz pēdējo sēdi ieradušies tikai daži biedri, tāpēc nolemts DV Bedfordas nodaļu likvidēt.
Taču DVJ kontā DV Bedfordas
nodaļas stipendijām iemaksātās
summas pietiks vēl vairākiem gadiem, un esam pārliecināti, ka Jānis
Tauriņš arī turpmāk aktīvi sekos
līdzi savu stipendiātu gaitām, tikšanās reizēs nodos nākamām paaudzēm savus atmiņu stāstus, savu
dzīves pieredzi. Un jaunajiem ir ko
no šī sirmā kunga mācīties.
Jānis Tauriņš ir vienkāršs, sirsnīgs
un ļoti taisnīgs cilvēks, īsts godavīrs.
Jau pirmajā tikšanās reizē viņš atklāja ziedošanas vienkāršo patiesību - jādod nevis tad, kad cilvēks
kļuvis bagāts un pašam nekā netrūkst, bet tad, kad vēlme darīt laimīgākus citus ir kļuvusi par vienu
no dzīves prioritātēm. Viņš pats ziedot sācis jau no pirmās algas. Kaut
arī daudz kā trūcis, nav bijis pat sava
spilvena, viņš domājis par tiem, kam
klājas vēl grūtāk, - par Vācijā palikušajiem cīņu biedriem. Palīdzības
sūtījumi galvenokārt nogādāti uz
Vāciju - leģionāriem un invalidiem,
kuŗiem bija liegta iespēja izceļot un
kuŗi dzīvoja ļoti trūcīgos apstākļos.

Nodaļas biedru saimnieciskajam
stāvoklim uzlabojoties, kā arī saņemot ziedojumus un testamentārus
novēlējumus, nodaļas kasē uzkrājās
līdzekļi un tā varēja atbalstīt arī dažādus projektus.
Patlaban Jāņa Tauriņa dzīvesvieta
ir „Straumēni” - vieta, kur rasta mājas sajūta, kur vairāku desmitu gadu
gaŗumā ar lielu atbildības apziņu
veikti saimnieciskie darbi. Arī patlaban bez viņa palīdzības nevar iztikt - allaž atrodas kaut kas paveicams - slotai jāieliek kāts, jānopļauj
zālīte. Un tādos brīžos Jānis Tauriņš
atkal jūtas vajadzīgs un piederīgs šai
mazajai daļiņai no Latvijas, kuŗai
pats ziedojis daudz darba un enerģijas, lai tā kļūtu par mājām trimdā
dzīvojošiem latviešiem. Viņš ir DV
mūža biedrs un tāds arī mūžam
paliks - aktīvs un darbīgs, bezgalīgā
dzīvības rituma apliecinātājs. Ne
velti „Straumēnu” nosaukumā iedzī-
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Noguldījumu likmes
Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās
Termiņnoguldījums ar procentu
izmaksu termiņa beigās, %

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

1,25

0,30

1,75

90-119

3

1,75

0,40

1,00

180-209

6

2,25

0,75

1,30

270-299

9

3,00

0,85

1,45

367-395

12

3,50

1,00

1,60

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos

Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 25.05.2010.

AUD/LVL
CAD/LVL
CHF/LVL
DKK/LVL
EEK/LVL
EUR/GBP
EUR/LVL
EUR/USD
GBP/LVL
LTL/LVL
NOK/LVL
SEK/LVL
USD/LVL

PƝrkam
0.4618
0.5274
0.4891
0.0936
0.0445
0.8405
0.6983
1.2003
0.8163
0.2017
0.0858
0.0708
0.5730

PƗrdodam
0.4758
0.5434
0.5039
0.0965
0.0459
0.8661
0.7159
1.2369
0.8411
0.2079
0.0884
0.0730
0.5876
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Citur lasīts
Bulgārija no Eiropas Savienības (ES) saņēmusi dotāciju 2 miljonu mārciņu vērtībā, lai Dimitrovgradas pilsētā izveidotu
tematisku parku par komūnismu. Parks atspoguļos dzīvi, kāda tā bijusi aiz dzelzs priekškara. Netrūks bijušo diktātoru
statuju, šautuvē varēs lietot Kalašņikovu AK-47 – uzbrukuma
šautenes, un tur būs arī piemēroti nomācoši restorāni. Bulgārija
prot izmantot Eiropas Savienības
naudu savai valstij par labu!
Kopš 2010. gada aprīļa iece-

ļotāji Anglijā no Polijas, Igaunijas, Latvijas, Ungārijas, Lietuvas, Slovakijas, Slovēnijas un
Čechu Republikas būs tiesīgi
saņemt bezdarbnieku pabalstu
jau pēc trim, nevis 12 mēnešiem, kā līdz šim. Diez vai angļu
strādātāji saņemtu tādu pašu
atbalstu, ja dzīvotu kādā no
iepriekš minētām valstīm, kur
algas ir krietni zemākas. Nezin
cik ilgi Anglija spēs būt tik
devīga?
Tūkstošiem studentu no Austrumeiropas ierodas Anglijā

studiju nolūkā. Studentus, kuŗi
izvēlas tās universitātes Anglijā,
kas atrodas tuvu kādam lidlaukam, no kurienes viegli var
atkal braukt mājās, tagad sauc
par easystudents. Tas vislabāk
novērojams Bedfordšīras universitātē (tuvu ir Lūtonas lidlauks, ko lieto Easyjet un Ungārijas Wizz Air aviolīnijas), kuŗā
studentu no Eiropas Savienības
ir vairāk nekā citās universitātēs Anglijā. Visvairāk studentu
tur ir no Austrumeiropas, jo
viņus pievelk lētās lidojumu

biļetes. No tiem 33,6% pretendentu, kuŗi šogad pieteikušies
mācīties Anglijas universitātēs,
kandidāti no Lietuvas un Latvijas ir skaitā dubultojušies (no
Latvijas iebraukušo studentu
skaits sasniedzis 955 (113,2%),
no Lietuvas - 2140 (102,3%),
bet no Rumānijas ir vairāk par
70%. Anglijā esot 50 000 pēdējā kursa studentu no ES, apmēram 4,5% no kopskaita, no tiem
1400 studē Bedfordšīras universitātē – 11,4% no universitātes studentu kopskaita. Mācību

maksa angļu un ES studentiem
ir vienāda – £ 3225 gadā, un viņiem ir tiesības saņemt krietnu
aizdevumu, kas ar laiku jāatmaksā. Kritiķi ir nobažījušies
par to, ka piedzīt aizdevumu atmaksu no ES studentiem ir tikpat kā neiespējami un summa,
kas angļu nodokļu maksātājam
jāsedz, jau ir sasniegusi 200
miljonus mārciņu. Anglija vairs
nevar atļauties dalību Eiropas
Savienībā, – domā angļu nodokļu maksātāji.
Marita V.Grunts

Neparastas bibliotēkas
Vestberijas pilsētiņas pašvaldība Anglijā nesen izbeidza mobilās bibliotēkas pakalpojumus
vietējiem iedzīvotājiem, kuŗi
acīmredzot ir lieli grāmatu lasītāji. Kādam bija radusies ideja,
kā atrisināt bibliotēkas jautājumu, - no pašvaldības par £1,00
nopirka tradicionālo sarkano
tālruņa kabīni, iebūvēja tajā
plauktus, pie durvīm pielika uzrakstu – Grāmatu apmaiņas centrs, plauktos salika grāmatas, un
viss kārtībā. Nu lasītāji vienalga
kad var paņemt grāmatas un atlikt to vietā citas, tālruņa kabīne
nekad nav slēgta, grāmatas vien-

mēr ir lasītājiem pieejamas. Drīz
cilvēki nāca rindām vien, nesa
un ņēma grāmatas no šīs mazās
bibliotēkas, kas ieguva laikrakstu
uzmanību, un tie vēstīja par šo
neparasto bibliotēku.
Kroidonā, Londonā, nesen atvērta digitālā bibliotēka lasītājiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem. Taču šī bibliotēka nav
redzama, tajā nav ne grāmatu,
ne grāmatplauktu, - bibliotēka
meklējama datorā, un grāmatas
tajā ir elektroniskas. Grāmatas
var lasīt tīmeklī kā e-grāmatas,
tās lasāmas uz datora ekrāna vai
var klausīties ar datora palīdzību

vai ar MP-3 atskaņotāju. Soda
nauda par grāmatas laikus neatdošanu ir palikušas pagātnē, jo,
kad aizņēmuma termiņš beidzas, izbeidzas arī grāmatas darbība. Šī digitālā bibliotēka ir pirmā Anglijā, un to var lietot visi,
kuŗiem ir bibliotēkas kartīte.
Adrese jaunajai digitālajai bibliotēkai ir http://croydon.lib.overdrive.com
Londonas latviešu bibliotēka
arī ir neparasta, jo tā ir vienīgā
latviešu bibliotēka Londonā un
atvērta jau kopš 1951. gada. Bibliotēku atbalstījušas vietējās latviešu organizācijas, un lasītāji –

organizācijas tai piešķīrušas
bezmaksas telpas, lasītāji - naudu grāmatu iegādei vai ziedojuši
latviešu grāmatas. Bibliotēka atrodas pagraba telpās DVF namā
Londonā (72 Queensborough
Ter., London W2 3SH) un ir
atvērta otrdienās no plkst. 12.00
līdz 14.00, ceturtdienas un piektdienas vakaros no plkst. 19.00
līdz 21.00. Vairāk informācijas
par bibliotēku var atrast mājaslapā: www.72qt.co.uk
Austrālijā tas notiek citādi –
lai nosvinētu savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju, mēbeļu veikals IKEA, uzbūvējis 30 lielus

sarkanus grāmatplauktus pasaulslavenā Bondī plūdmalē Sidnejā, piepildīja tos ar grāmatām. Tas ir pasaules gaŗākais
brīvdabas grāmatplaukts. Katrs,
kas baudīja sauli Bondī plūdmalē, varēja arī izvēlēties lasīšanai
kādu literāru darbu. Saules cienītājiem bija izvēle - aizņemties
grāmatu, mainīt savu grāmatu
pret kādu plauktos atrasto. Ja neviena no iespējām lasītāju neinteresēja, varēja arī ziedot naudu
Lasīt un rēķināt pratēju fondam
Austrālijā (Australian Literacy
and Numeracy Foundation).
Marita V. Grunts

Kam domāti starptautiskā aizdevuma līdzekļi?
Latvijas TV raidījumā, atbildot uz
žurnālistu jautājumu, kā valdība stimulē ekonomiku,
Ministru prezidents V. Dombrovskis gaŗi un plaši
stāstīja par dzīvokļu māju siltināšanas programmu. Šinī brīdī
bija noprotams, ka valdības galva vai nu neizprot akūto nepieciešamību atbalstīt pašmāju ekonomiku, vai arī ir spiests pakļauties starptautisko aizdevēju prasību diktātam. Katram, kuŗš cik
necik izprot ekonomikas jautājumus, ir skaidrs, ka ražotāju

atbalstīšana rada jaunas darba
vietas un ieņemtie nodokļi pilda valsts kasi. Diemžēl Starptautiskā valūtas fonda (SVF) aizdevums nav domāts ieguldīšanai
Latvijas reālajā tautsaimniecībā,
valdībai jāaprobežojas ar ēku
siltināšanas atbalstu.
Starptautiskā aizdevuma programmā 2010. gada 31. martā
Latvijas saņemtā financējuma
apjoms ir četri miljardi eiro jeb
2,8 miljardi latu. No saņemtās
naudas pašlaik jau iztērēti 1,57
miljardi latu. Puse aizdotās naudiņas aiztek valsts parāda atmaksai, novirzot šim mērķim
784 miljonus latu jeb 50% no

kopējā izlietojuma. Valsts budžeta deficita un valsts budžeta
aizdevumu financēšanai novirzīti 456,2 miljoni latu jeb 29% no
kopējā izlietojuma. Finanču sektora jeb ārzemju banku atbalstam stabilitātes nodrošināšana - 265,3 miljoni latu jeb 17%
no kopējā izlietojuma, bet Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas atbalsts AS Parex
banka bijis 64,4 miljoni latu
jeb 4% no kopējā izlietojuma.
Kā redzams, vietējo ražotāju respektīvi valsts tautsaimniecības atbalstam līdzekļi netiek izmantoti, jo SVF un Eiropas Komisijas noteikumi katēgoriski
aizliedz ieguldīt naudu Latvijas
tautsaimniecībā, bet paredz nepārtrauktu nodokļu un citu izmaksu palielināšanu. Vienlaicīgi
tiek uzspiesta budžeta izdevumu
un algu samazināšana. Pat 10
miljonu latu dotācijas zemniekiem sējai ir jāsaskaņo ar Starptautisko valūtas fondu. Vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem tātad nekādā ziņā nav
Latvijai izdevīga un neveicina
valsts ekonomikas atveseļošanu.
Pēdējo divu gadu laikā Latvijas
iekšzemes kopprodukta (IKP)
apjoms ir krities par 25,5%, bet,
piespiedu kārtā atsakoties veicināt pašmāju ekonomiku, izrāpties no bedres Latvijai nav iespējams. Neaizmirsīsim, ka Latvijas valdība strauji palielina parādus, jo valsts budžeta deficits šī
gada pirmajos četros mēnešos
bija 246 miljoni latu. Latvijas uzņēmumu nonākšana maksātnespējā ir ikdiena.
Nule ciemojoties Latgalē, iznāca uzklausīt skumju stāstu par
sešu veikalu ķēdi, kas divdesmit
gadu laikā izaugusi no neliela
lauku veikaliņa. Pirms mēneša

uzņēmums bankrotējis, nekāds
banku, valsts vai starptautiskā
aizdevuma atbalsts šiem pašmāju uzņēmējiem, kas nodrošināja
150 darba vietas Jēkabpilī, Lubānā un Rēzeknē, nepienācās. Papildinātas ir bezdarbnieku rindas, pārsvarā tie ir gados jauni
cilvēki, kas apsveŗ domu doties
darbā uz ārzemēm. Plašsaziņas
līdzekļi vēstī arī par Latvijas sejas - Gunāra Ķirsona „Lido” uzņēmumu nonākšanu maksātnespējā. Lai gan polītiķi nevēlas
meklēt vainīgos, presē aizvien
biežāk lasāma analize - kas noticis un kur meklējami krizes
cēloņi.
Neviens vien novērotājs norāda, ka sākums Latvijas krizei
meklējams jau Ivara Godmaņa
Latvijas ceļa valdības laikā ar
pieļautajām privātizācijas kļūdām, kas beidzās ar tautsaimniecības izpostīšanu. Latvijas
valdība jau kopš paša sākuma ar
smagiem nodokļiem aplikusi
darba ņēmējus, mazos un vidējos uzņēmējus, savukārt pret
bankām un nekustamā īpašuma
spekulantiem izturējusies ar sevišķu labvēlību. Tas pats sakāms
par nespēju izskaust pelēko
ekonomiku, aplokšņu algas u.c.
Visus šos gadus trūcis naudas
reālajā tautsaimniecībā, tas nozīmē - lai uzsāktu uzņēmējdarbību vai uzņēmumu attīstītu,
bija jāņem kredits komercbankās. Vēl pirms iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas ierēdņi
ļoti kūtri atbalstīja vietējos ražotājus, pasākumi „Izvēlies Latvijas preci” bija reta parādība.
Izteikta labvēlība pret ārzemju
bankām, nekontrolējama korupcija un polītisko partiju darbība
oligarchu uzdevumā. Šādā gaisotnē pavadīts laiks kopš neat-

karības atgūšanas.
Analizējot krizes iemeslus,
prof. J. Dreifelds Latvijas Avīzes
slejās norāda, ka tā bijusi „konspirācija” no vairākām pusēm.
Vispirms jāmin bankas, it sevišķi Skandinavijas kreditiestādes, kas cīnījās, lai iegūtu sev
plašāku tirgus daļu. Vieglo kreditu ņēmēji un spekulanti, Latvijas iedzīvotāju griba dzīvot
„kā cilvēkiem”, remontēt savus
mājokļus, pirkt lepnas auto mašīnas, celt vasarnīcas, izbraukāt
slavenas tūrisma zemes. Milzīgie iedzīvotāju aizņēmumi, it
sevišķi ārzemju valūtā, sākoties
krizei, liedza valdībai izmantot
krizes pārvarēšanas ieroci – lata
devalvāciju. Valdība, pēc J. Dreifelda domām, varēja bremzēt
kreditu vieglprātību, laikus ieviešot nodokļus ēkām un kapitāla pieaugumam. Varēja arī
bremzēt kreditu izsniegšanu
ārzemju valūtā, kā to veiksmīgi
darīja Polija.
Latvijai izrāpšanos no krizes
bedres liedz samilzušās sociālās
problēmas. Kā vēstī Centrālā
statistikas pārvalde, ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju pēc nodokļu nomaksas saņem minimālo algu vai pat vēl mazāk.
Aprēķināts, ka 180 latu un vēl
mazāku atalgojumu saņem 25,2%
Latvijas iedzīvotāju. Kopumā
līdz 200 latu lielu algu saņem
44,4% Latvijas iedzīvotāju. Robežās no 200 līdz 300 latiem
lielu algu saņem 23,2% cilvēku,
savukārt no 300,01 līdz 500 latiem - 19,2%. Visbeidzot, no 500
līdz 1000 latiem lielu atalgojumu saņem 6,6%. Vairāk nekā
1000 latu liela alga ik mēnesi
ir tikai 1,1% iedzīvotāju.
Dainis Mjartāns
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Nemateriālā kultūras mantojuma aģentūra aktīvizē novadus
Krustpils pilī notika Nemateriālā kultūras mantojuma valsts
aģentūras rīkotā pavasaŗa Tradicionālo prasmju skola 2010.
Klātesot Latvijas prezidentam
Valdim Zatleram un Lilitai Zatlerei, sarīkojumā godināja 12 dažādu amatu meistarus, kuŗi sestdienās Sēlijas un Zemgales 12 novadu vietās ikvienam cilvēkam
bija devuši iespēju bez maksas
mācīties, kā cept sēļu karašas un
rupjmaizi, apgūt salmu sienas
segu aušanu, sēļu rakstus cimdos
un zeķēs, kokgriezuma pamatus
un karošu grebšanu, dravniecību,
vaska sveču liešanu. Prasmes un
amatus pavasaŗa Tradicionālo
prasmju skolā pie 12 meistariem
apguva 745 mācekļi. Atzinību
meistariem izteica arī Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Nākamā Tradicionālo prasmju skola paredzēta Latgalē šā
gada rudenī.
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra (NKMVA)
izveidota 2008. gada 2. decembrī, lai optimizētu amatieŗmākslas procesus visā Latvijā. Būtībā
ar LR Ministru kabineta lēmumu valsts aģentūra „Tautas mākslas nams” tika pārveidota par
NKMVA, kuŗas misija ir rūpēties
par nacionālās kultūras identitātes apzināšanu, saglabāšanu, dokumentēšanu, veicinot tās dzīvotspēju un nodrošinot pazīstamību
Latvijā un pasaulē. Pēc konkursa
par aģentūras direktoru Ministru
kabinets apstiprināja komponistu
Juri Karlsonu. NKMVA strādā
Latvijas Kultūras ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem, Latvijas
valsts atzītu un parakstītu starp-

Viena grāmatas daļa veltīta tautastērpa komplektēšanai, atsevišķi
aplūkojot sieviešu un vīriešu tērpus. Izdevumā ir plašs vizuālais
materiāls – fotografijas un zīmējumi, kā arī kopsavilkums angļu
valodā.
Kultūras centrs „Lauska” sadarbībā ar Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūru, UNESCO
Latvijas Nacionālo komisiju un
Valsts Kultūrkapitāla fondu izdevis Valža Muktupāvela grāma-tu
„Kokles un koklēšana Latvijā”,
kas noderēs gan kokļu spēles
skolotājiem un folkloras kopu
vadītājiem, gan cilvēkiem, kas
vēlas apgūt šī instrumenta spēli
Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers Krustpils pilī notikušajā pilnīgi patstāvīgi. Izdevumā ir
pavasaŗa „Tradicionālo prasmju skola 2010” nobeiguma vispārējs apskats par koklēšanas
sarīkojumā
tautisku UNESCO konvenciju
par „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu”.
NKMVA stratēģijas galvenās
darbības jomas: nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un dokumentēšana,
dziesmu un deju svētku process,
amatieŗmāksla (amatieŗteātŗu, vokālo ansambļu, tautas instrumentu ansambļu, kokļu spēles, folkloras un lietiskās mākslas nozarē),
tālākizglītība - Latviešu dejas skola, Folkloras skola, Teātŗa kursi un
TLMS kursi.
Vasarsvētku ieskaņā – 22. maijā plkst. 21.00 Rīgā, Ķīpsalas
hallē, norisinājās NKMVA rīkotais latviešu skatuves deju lielkoncerts “Mugura lai nesaliecas”. Piedalījās 70 deju kopu 2500
dejotāji no visiem Latvijas novadiem. Dejotāji no Latgales,
Vidzemes, Kurzemes un Zemgales
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Līmeniski. 1. Upes ielejas daļa,
kas palu laikā applūst. 4. Lieli
pārnadžu kārtas tuksneša dzīvnieki. 7. Speciāli šūti audekla gabali, ko piestiprina pie laivu mastiem. 8. Ilgstoša tieksme (pēc kā).
9. Sporaugs. 12. Nātrija karbonāts.
14. Sakaru iestādes darbinieks. 16.
Pagalmi. 17. Pamatskaitlis. 19. Jūrnieku guļamvietas kuģī. 20. Grezna vasarnīca. 21. Drēbnieka
darbarīks. 25. Segti rati. 26. Viegls

28

34
36

38

sals pavasaŗa un rudens naktīs.
27. Meža gars, burve latviešu
folklorā. 29. Mājas īpašnieks. 32.
Dievkalpojums katoļu baznīcā.
34. Dīgļi. 35. Pārtikas produkts.
36. Noejošās saules staru atspīdums. 37. Skausta augšējā daļa.
38. Spējas apziņā saglabāt agrāk
dzirdēto, redzēto.
Stateniski. 1. Apaļi trauki dažādu vielu smalcināšanai ar stampu. 2. Slavens latviešu hokeja

izdeja kopumā 22 skaistākās dejas
no latviešu skatuves deju “zelta
fonda”, kā arī jaunrades dejas, kas
tapušas pēdējos gados. Lielkoncertu kuplināja jauniešu koris “Sonore”. Koncerta režisors Valdis Lūriņš saka: „Vienosimies koncertā
“Mugura lai nesaliecas” – dejojot,
elpojot, dzīvojot!”
Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra izdevusi
Ārijas Jansones grāmatu „Latviešu tradicionālais tautastērps
un tā valkāšanas tradicijas”.
Tautas raksturs, ideāli un garīgā
kultūra visspilgtāk izpaužas tieši
tās apģērbā. Grāmatā ir apraksts
par tautas apģērba vēsturisko attīstību Latvijā, sākot no archaioloģisko tērpu rekonstrukcijām,
pirmajām rakstītajām ziņām
13. gadsimtā, līdz mūsdienām –
tautastērpu skatēm Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos.
vārtsargs. 3. Posms kādā norisē.
4. Kalēja darbnīca. 5. Latīņu alfabēta burts. 6. Naids. 10. Uz muguras nesams sainis. 11. Svara mērvienības angļu mērvienību sistēmā. 13. Narkotiska viela. 14. Če_
murziežu dzimtas lakstaugs ar
paresnu sakni. 15. Skopulis. 17.
Asinsvadu sienu periodiskas
svārstības. 18. Apdzīvota vieta
Krāslavas raj. 22. Skotiem un
īriem – ģints kopiena. 23. Māla
grīda. 24. Alkoholisks dzēriens no
ruma un augļu sulas. 25. Spilgti
sarkana krāsviela. 28. Īslandes
parlaments. 30. Zemes garozas
minerālu slānis. 31. Viens no daiļliterātūras pamatveidiem. 33. Sievietes vārds (jūn.). 34. Pilsēta Italijā.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 20)
atrisinājums
Līmeniski. 9. Garantēt. 10. Retorika. 11. ANO. 12. Kadeti. 13.
Rasene. 14. Kritika. 15. Nolemt.
17. Sparta. 19. Takas. 22. Partija.
24. Karkass. 26. Karpa. 27. Kronins.
29. Reiters. 31. Eleja. 34. Stibas. 37.
Astats. 39. Terīnes. 40. Antena. 41.
Kanons. 42. Ego. 43. Patentēt. 44.
Naturāla.
Stateniski. 1. Maradona. 2. Palete. 3. Atlikt. 4. Stabila. 5. Aronija.
6. Skaras. 7. Freska. 8. Skanstis. 16.
Mairita. 18. Porains. 19. Takse. 20.
Kirke. 21. Skara. 23. Ruo. 25. Abe.
28. Rotondas. 30. Retinols. 32.
Lornete. 33. Jangona. 35. Breves.
36. Starts. 37. Askēts. 38. Tenors.

tradicijām un vēsturi Latvijā, kā
arī par kokļu uzbūvi, attīstību un
variācijām. Lielāko grāmatas daļu
aizņem kokļu spēles mācību metodika ar skaņojumu piemēriem,
akordiem, vingrinājumiem, dažādām latviešu melodijām – dziesmām un dančiem. Grāmatas
teksts ir latviešu un angļu valodā,
jo interese par kokli un tās spēlēšanu ir visā pasaulē. Izdevumu
papildina audio pielikums Koklētprieks – skaņojumi, vingrinājumi, repertuārs.
Abas grāmatas iespējams iegādāties Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūrā Rīgā, Pils
laukumā 4, 3.stāvā. Informācija
pa tālruni: 67228985.
Teksts un foto Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Šis ir pirmais mācību gads, kad ikviens Saldus profesionālās
vidusskolas skolēns var pretendēt uz Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju (30 – 35 latiem), ko nepiešķiŗ, ja audzēknis ir nesekmīgs vai
neattaisnoti kavē stundas. Tādu audzēkņu skolā esot ap 30 procentu.
Ventspils augstskolā parakstīts līgums par infrastruktūras modernizācijas projekta īstenošanu, lai sekmīgi veiktu Informācijas
technoloģiju fakultātes studiju programmu. Lielākā daļa piesaistītā
financējuma 2 969 384 lati ir Eiropas Savienības fondu nauda.
Kuldīgas novada projekta “Darīsim paši” žūrija iepazinusies ar
visiem 43 pieteikumiem kopt kultūrvēsturisko mantojumu daudzās
pilsētas vietās. Redzot, cik interesantas ir iedzīvotāju idejas, iecerētais
financējums 8000 latu varētu tikt palielināts par trim vai četriem
tūkstošiem latu.
Par godu V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnazijas 90 gadu jubilejai izdota
skolas vēstures skolotājas G. Upesdegles grāmata “Eiropai atvērta” - par
mācību iestādes iepriekšējiem pieciem gadiem. Mērķis bija parādīt
skolu, kas atvērta Eiropas projektiem un citām aktīvitātēm.
Saldus novada Zaņas pamatskolas audzēkņu, skolotāju un darbinieku salidojums notika par godu jubilejai – pirms 75 gadiem uzkalna
baltajā ēkā sāka darboties skola.
Vairākās Saldus un Brocēnu novada izglītības iestādēs bērni saņēma
dāvanas no tālām zemēm. Tās sarūpējuši Amerikas kristieši – organizācija
“Samariešu soma”.
Daugavpils Universitātes (DU) rektora, profesora un entomologa
Arvīda Barševska vārdā nosaukta jauna, līdz šim neatklāta skrejvaboļu
suga Platyderus barsevskisi, tas ierakstīts 2010. gada 12. maijā Spānijā
iznākušajā zinātniskajā žurnālā Arquivos entomolóxicos.
Latvijā ik gadu par 10–15 hektariem palielinās smiltsērkšķu platības. Nākamgad klāt nāks 50 hektari, stāsta Latvijas smiltsērkšķu audzētāju asociācijas vadītājs.
Rēzeknes metallapstrādes rūpnīca Rebir, kas ražo instrumentus un
darbarīkus, 2009. gadā strādājusi gandrīz ar 240 000 latu zaudējumiem.
Uzņēmums sācis strādāt izdzīvošanas režīmā un ražotni pārcēlis uz
Ķīnu.
Latvijas koku sēšanas un stādīšanas akcijas „Skābeklis” laikā 840
Latvijas skolām izsūtīti kopumā vairāk nekā 2500 komplekti egļu un
priežu sēklu, un visi Latvijas 5. un 6. klašu skolēni tiks aicināti iesēt vismaz vienu koku.
Bioloģiskā zemnieku saimniecībā „Ozoliņi” Cēsu novadā 2000.
gadā vāktās un žāvētās „Lauku tējas” sākotnējais ražīgums 500 beŗamās
tējas paciņas gadā pieaudzis līdz 16 000 paciņām. Interese par bioloģiskām zāļu tējām augusi Latvijā un arī ārzemēs.
Līvānu novada Turku pagastā drīz durvis vērs jaunuzceltais Saieta
nams. Kopējās izmaksas ir aptuveni 300 000 latu, no tiem 106 000 sedz
Lauku atbalsta dienests, pārējos financē Līvānu novada dome. Namā,
starp citu, būs publiskais tīmekļa pieejas punkts un pasta nodaļa
„Gavārtiene”.
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, no 4. līdz 14. jūnijam
notiks vēl nebijis projekts – atlaižu lielveikals “Cenplēsis 2010”, kuŗā
piedalīsies uzņēmēji no visas Latvijas un kur būs vienreizēja iespēja
pārdot saražotās preces un piedāvāt pakalpojumus ar ievērojamām
atlaidēm.
Balvu ezerā noķerta rekordliela - 1,10 m un 9,530 kg smaga līdaka.
Lubānas novadā cīnās pret odu „mākoņiem”, kuŗu savairošanos
veicinājuši pavasaŗa plūdi un mitrājus žāvē pēkšņais karstais laiks. Pēc
1956. gadā Lubānā piedzīvotajiem plūdiem odu gan bijis daudz vairāk.
Starptautiskā žūrija šogad ekosertifikātu “Zilais karogs” piešķīrusi
visām iepriekš pieteiktajām 11 Latvijas peldvietām un divām jachtu
ostām. Tātad “Zilo karogu” saņems trīs Liepājas pilsētas peldvietas.
Rēzeknē notikušajā festivālā Jauniešu etno dienas –2010 nobeiguma
lekcijās, meistardarbnīcās, koncertos un dančos piedalījās arī Liepājas
folkloras kopas “Baļķi” dalībnieki.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Amerikas latviešu apvienības paziņojums
par pārvietojamo darbstaciju nogādāšanu
ASV latviešu centros Latvijas pavalstnieku biometriskās
pases noformēšanai
Amerikas latviešu apvienība
sadarbībā ar Latvijas Republikas
vēstniecību ASV ir panākusi
Ārlietu ministrijas, Saeimas
Ārlietu komisijas, ĀM Konsulārā
departamenta un Valsts prezidenta kancelejas atbalstu pārvietojamās darbstacijas nogādāšanu personas biometrisko datu
(digitālā attēla un pirkstu nospiedumu) iegūšanai sešos ASV latviešu centros.
Šis unikālais projekts tiks
īstenots, izpildot ALAs 59. kongresa Sanfrancisko delegātu
pieņemto
rezolūciju
par
gaidāmajām Latvijas Republikas
10. Saeimas vēlēšanām un to
izkārtojumu ASV. ALA sākotnēji
ierosināja darbstaciju nogādāt
apmēram 20 latviešu centros,
ASV un ĀM Konsulārais dienests – piecos. „Mums bija
jāpieņem šis kompromisa piedāvājums, jo sapratām, ka laika
maz, valsts līdzekļi ierobežoti un
nākamās Saeimas vēlēšanas ir
svarīgas Latvijas nākotnei,” pēc
tikšanās Rīgā ar LR ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieci
Aldu Vanagu, Konsulārā departamenta vadītāju Zandu Grauzi
un citiem atbildīgajiem darbiniekiem teica ALAs Informācijas
nozares vadītājs Jānis Kukainis.
Projekts, kuŗa īstenošanu ALAs
valde mēģināja panākt jau
vairākus gadus, ikreiz saņemot
negātīvu atbildi, kļuva iespējams
šajā vēlēšanu gadā, kad Latvijas
polītiķi sāk apzināties katras
balss svarīgumu. Par galveno
projekta virzītājspēku un atbalstītāju pēc tikšanās Vašingtonā ar ALAs pārstāvjiem, kļuva
Saeimas Ārlietu komitejas priekšsēdis Andris Bērziņš. Viņš izsauca uz komisijas sēdi ministriju
pārstāvjus, lai pārrunātu ALAs
valdes ierosinājumus.
Plānots, ka apmēram no 30.
jūnija līdz 24. jūlijam ASV ieradīsies divi atbildīgi darbinieki –
viens no Iekšlietu ministrijas,
otrs no Ārlietu ministrijas Konsulārās daļas, līdzi vedot divas
pārvietojamās pasu noformēšanas iekārtas. Šie valsts darbinieki par valsts budžeta līdzekļiem vēstniecības konsulārās
nodaļas vadītājas Sigitas Puriņas
pavadībā un ar ALAs praktisko
nodrošinājumu apceļos sešus
ASV latviešu centrus – Klīvlandi,
Čikāgu, Mineapoli, Sietlu, Losandželosu un Ņujorku, katrā uzturēsies divas vai trīs dienas un
pieņems ASV dzīvojošo Latvijas
pavalstnieku pieteikumus jaunajām pasēm ar biometriskiem
datiem. Pases izgatavos Rīgā un
atsūtīs līdz vēlēšanām. Iespējams,
ka darbstaciju būs iespējams
nogādāt arī Bostonā, kur daudzi
Latvijas pavalstnieki vēlas izņemt
pasi. Par konkrēto maršrutu un
datumiem ziņos vēlāk.
Vienlaikus ar pieteikumu pasei
būs iespēja iesniegt pieteikumu
balsošanai pa pastu10. Saeimas
vēlēšanās, kā arī notiks konsulārās
konsultācijas.
ALA valde palīdzēs praktiski
– gādās, lai būt piemērotas darba
telpas. Latvijas ministriju prasības
ir noteiktas: jāgādā par darbinieku drošību un netraucētību,
darba telpās jābūt interneta un

tālruņa sakariem, nepieciešamie
kancelejas priekšmeti, iespējai
izmantot kurjērpasta pakalpojumus utt. Delegācijas locekļi
jāsagaida, jāsagādā transports un
naktsmājas.
Ārlietu ministrijas Konsulārā
departamenta direktore Zanda
Grauze pastāstīja, ka ALAs ierosinājums par ceļojošo darbstaciju
pasu noformēšanai ASV sajūsminājis visus nodaļas darbiniekus
un viņi darīšot visu, lai tas izdotos. Z. Grauze brīdināja, ka neiztiks bez ALAs un ASV tautiešu
palīdzības, sapratnes un atbalsta.
ALAs pārstāvji Jānis Kukainis
un Raits Eglītis piecu dienu laikā
Rīgā tikās visām atbildīgajām
personām, sākot ar praktiskajiem darītājiem Ārlietu ministrijas
Konsulārajā nodaļā un beidzot
ar jauniecelto ārlietu ministru
Aivi Roni. Ieceri atbalstīja arī
Valsts prezidenta kancelejas
vadītājs Edgars Rinkēvičs. ALAs
pārstāvji apmeklēja Saeimu un
tikās ar Andri Bērziņu, lai pateiktos par atbalstu.
Praktiskais risinājums:
Šis ir unikāls vēl neizmēģināts
projekts, tāpēc profesionālie
Konsulārā departamenta un
vēstniecības darbinieki centīsies,
lai viss izdotos, kā iecerēts.
ALAs valde lūdz Latvijas pavalstniekus ASV, kuŗi vēlas saņemt
pasi pieteikties un līdz 15.
jūnijam atsūtīt uz LR vēstniecības
Vašingtonā Konsulārās nodaļas
e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.
lv pieteikumu ar šādu
informācija:
vārds, uzvārds;
personas kods;
augums (centimetros);
vai tautību vēlas ierakstīt pasē
(jā/nē);
ja pasē vēlas ierakstīt ziņas par
nepilngadīgu bērnu – bērna
uzvārds, vārds un personas kōds
(vai dzimšanas datums);
ja vēlas pasē ierakstīt uzvārda
vēsturisko vai orīģinālformu, tad
jānorāda uzvārda vēsturiskā vai
orīģinālforma un dokuments, no
kuŗa ierakstāmas šīs ziņas (piemēram, laulības vai dzimšanas
apliecība);
pilsēta, kuŗā tiks iesniegti
dokumenti pases maiņai;
Tālruņa numurs, lai varētu
sazināties neskaidrību gadījumā
(Pieteikuma veidlapa pievienota, to var arī izdrukāt no
vēstniecības mājaslapas: www.
latvia-usa.org )
LR pases tiek izsniegtas uz
šādiem termiņiem:
Bērnam līdz 5 gadu vecumam –
uz diviem gadiem;
Personai no 5 līdz 60 gadu
vecumam – uz pieciem gadiem;
Personai virs 60 gadu vecuma –
uz 10 gadiem.
Samaksa par pases izgatavošanu:
Pirmreizēja pases izsniegšana
vai pases nomaiņa, ja beidzies
derīguma termiņš – 125 UDS;
pases izsniegšana līdz 20 gadu
vecumam – 100 USD; pases
atkārtota izsniegšana, ja iepriekšējā pase pazudusi – 135 USD.
Vēstniecības Konsulārās nodaļas darbiniekam maksājumu
varēs iesniegt ar ASV personīgo
čeku vai naudas pārvedumu

(Money Order), ko ieguldīs vēstniecības kontā un vēlāk nosūtīts
uz Ārlietu ministriju.
Personai, kas iepriekš pieteikusies, ierodoties biometrisko datu
iegūšanas vietā pases noformēšanai, līdzi jāņem:
Iepriekšējā Latvijas pase, ja
tāda ir bijusi;
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Ja Latvijas pase iepriekš nav
bijusi – dokuments, kas pierāda,
ka personai piešķirts personas
kōds, ārvalstu ceļošanas dokuments vai dzimšanas apliecība;
Dokuments par tiesisko statusu ASV (ASV pavalstnieka pase, zaļā karte vai ASV imigrācijas
dienesta izdots dokuments);
Valsts un konsulārā nodeva
par pases noformēšanu (personīgais čeks vai naudas pārvedums.
ALAs valde uzskata šo par
unikālu pakalpojumu un iespēju
izņemt Latvijas pasi vēlēšanu gadā ne tikai saviem biedriem, bet

visiem tautiešiem ASV. Tāpēc lūdzam izplatīt šo informāciju, informēt jauniebraucējus, kā arī
nelatviešus. Šī iespēja ir dota visiem un ikvienam Latvijas pavalstniekam ASV. Lūdzu, izmantojiet to, lai varētu aktīvi piedalīties
Latvijas Republikas 10. Saeimas
vēlēšanās šī gada 2. oktobrī!
Par šī projekta financējumu vēl
jālemj Ministru kabinetam. Ārlietu ministram Aivim Ronim
par to būs jāziņo un tas jāaizstāv
kabineta sēdē, iespējams, jau
maija pēdējā nedēļā.
Raits Eglītis
ALAs Informācijas nozare

Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (no kreisās) Jānis Kukainis, Raits Eglītis, vecākais
referents Ingars Veicis, Evija Klauze, kas vadīs pasu noformēšanu ASV, Nora Lobanovska,
Konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja, Speciālo uzdevumu vēstnieks sakariem ar tautiešiem
ārzemēs Juris Audariņš, Valsts sekretāra vietniece Alda Vanaga un Konsulārā departamenta
vadītāja Zanda Grauze
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“Daiļās Dāmas” latviešu centrā Gaŗezers
Ik pa pāris gadiem latviešu
centrā Gaŗezers rīkoto “Daiļo
Dāmu” saieta dalībnieces piektdienas jeb iepazīšanās vakarā šā
gada 23. aprīlī dienvidu Mičiganas ezeru apvidus sagaidīja ar
lietus šaltīm un brāzmainu vēju.
Piektdien pie vienas no saieta
organizātorēm - Rūtas Vitandes,
viņas personiskajā mājā netālu
Gaŗezera ar sirds siltumu, cienastu un vīna glāzi tika sagaidītas
pirmās saieta dalībnieces.
Sestdienas rīts jau agri sākās ar
“DaiļoDāmu” dalībnieču reģistrāciju un savlaicīgi klātu kafijas
galdu Gaŗezera Treimaņa zālē.
Aromātiskā kafija kļuva par lielisku uzmundrinājumu samērā
vēsā rīta sākumam, kā arī dienas
turpinājumam. Sākotnēji bija 58
dalībnieces, daiļā dzimuma pārstāves no ASV, gan arī Kanadas,
vēlāk kopskaits bija 60. Ar
iejūtīgu uzrunu “ Daiļo Dāmu”
saietu atklāja viena no organizātorēm Rūta Vitande, viņa
pamatoja jau iepriekš izvēlēto
lektoru un nodarbību vadītāju
izvēli. Jau laikus bija domāts par
visām dalībniecēm, lai “Daiļo
Dāmu” saietā Gaŗezerā būtu interesanti un sievietes šo divu
dienu laikā varētu sevi ne tikai
fiziski un garīgi atjaunot, bet arī,
sekojot padomdevēju norādījumiem, saņemt garīgās enerģijas
lādiņu turpmākajām ikdienas
gaitām.
Rūta Vitande klātesošas iepazīstināja ar pirmo no lektoriem
- stiprā dzimuma pārstāvi Dr.
Jāni Grantu. Viņš iztirzāja individa ķermeņa valodu, liekot
klausītājām padomāt par ikdienas stāju, ķermeņa pozām,
kustībām, izskaidrojot vienu vai

otru ķermeņa “valodas” īpatnību
un noslēpumu, atklājot mums
ikdienā novērotas, bet ne vienmēr
izprastas patiesības.
Pēcpusdienas darba kārtībā
bija ietverta interjēra speciālistes
Diānas Ezeriņas interesantā tema par enerģiju mājokļa un telpas iekārtošanā, kā arī vides
dekorēšanā.
Pēc lekcijas neliels atelpas brīdis pārtraukumam, kurā pie
improvizētā daiļdarbu tirdziņa
varēja iegādāties rotas lietas, apsveikuma kartītes un latviskās virtuves pavāru grāmatas. Nākamais dienas kārtībā bija Gaŗezera
Klinklāva Mākslas galerijas apmeklējums. Galerijas vadītāja Līga Ejupe stāstījumā ar datora
projekcijas palīdzību atklāja
mākslas interesentēm vadošās
nianses pagājuša gadsimta 20.30. gadu latviešu māksliniekugrafiķu reklāmas un komercdarbos. Ieskats tika dots arī galerijas
latviešu trimdas makslinieku
pastāvīgās ekspozicijas darbu
dažādībā.
Pavisam nemanot, bija pienācis arī vakariņu laiks. Par dažiem
pārsteigumiem “Daiļo Dāmu”
dalībniecēm bija parūpējušās
gan saieta organizātores, kā arī
vakariņu galvenā pavāre un kulinārijas eksperte Liene Rava ar
savām čaklajām palīdzēm Maiju
Liepiņu un Salliju Šmiti, sagatavojot īstas gaŗdēžu vakariņas.
Pārsteigumu klāstā bija arī
mantu loterijas dāvinājums, kuru
bija sarūpējušas pasākuma organizātores Rūta Vitande, Ilze Antone un Sandra Robežniece.
Ar dziesmotu izskaņu, par
kuŗu bija parūpējusies Astrīda
Rīdere ar mūzikālo pavadītāju,

otru stiprā dzimuma pārstāvi
Raimondu Matisonu, beidzās
pirmās dienas programma.
Jau agri svētdienas rītā Gaŗezera
Kalpaka zāli bija piepildījušas
jogas vingrošanas entuziastes,
tālu ceļu līdz Gaŗezeram mērojušās, vingrinājumu instruktores Lindas Bilsēnas vadībā. Rīta
dzestrums, acīmredzot, nebija
spējis ietekmēt fizisko un garīgo
spēku praktizētājus. Kā varējām
pārliecināties, Lindas praktiskie
jogas padomi grupai “Daiļo
Dāmu” lieti noderēja, attīstot
iemaņas pareizas sēdēšanas un
elpošanas vingrinājumos, jeb ta
sauktajā krēsla joga.

Pēc Astrīdas Rīderes sarūpētājām brokastīm, lielākā daļa
“Daiļo Dāmu” jau bija gatavas
noklausīties Maldas Pūteles svētdienas rīta lasījumu, kurš ar savu
saturu iedvesmojot klātesošos.
Drīz vien, ar praktiskiem padomiem un demonstrāciju matu
daiļā sakārtošanā un kopšanā
atziņas sniedza “Satori” kosmētikas un matu kopšanas salona
darbinieces no Mičiganas. Par
šo darbinieču modelēm bija kļuvušas dažas no “Daiļo Dāmu”
dalībniecēm. Vēl Gardumu bodītē uz mājām līdzpaņemšanai, savus sānus spīguļojot, aicināja žāvētas foreles, pašcepta rupjmaize

un “Gotiņas”.
Arī šoreiz gandrīz divas dienas
“Daiļo Dāmu” saiets bija izglītojis, rosinājis un izklaidējis ikvienu dalībnieci. Šis notikums reizi
divos gados Gaŗezerā gūst samērā
plašu rezonansi Ziemeļamerikas
latviešu aprindās Par to sirsnīgs
paldies ir sakāms “Daiļo Dāmu”
saieta čaklajām rīkotājām un
aprūpētājām Ilzei, Rūtai un
Sandrai, kā arī visiem pārējiem,
kas tika pielikuši savu izdomu un
roku tā veidošanā.
Uz atkalredzēšanos nākamajā
reizē Gaŗezerā!
Dzidras Tropas
teksts un fotoattēli

“Daiļo Dāmu” saieta Gaŗezerā kopējais attēls

Čikāgas pensionāru saiets
12. maijā izvērtās par īstu svētku
dienu, jo bija veltīts priekšnieka
dzīvesbiedrei,
sirsnīgajai
pensionārei Martai Cakarei, kam
22. maijā apritēja 90 mūža gadi.
Svētbrīdi vadīja pats pensionāru
priekšnieks mācītājs Oļģerts
Cakars, apcerot Jāņa ev.15 nodaļu
no 1. līdz 12 pantam, kur runāts
par ,,Vīna dārza augļiem”.
„Es esmu īstais vīna koks, un
mans Tēvs ir dārza kopējs !”
Jēzus ir vienīgais vīna koks
dārzā, ko kopj pats Tēvs. Tur nav
apustuļu vārdā saukti vīna stādi,
ne Pēteŗa, ne Pāvila, ne Jāņa, ne
kāda svētā vai Jēzus mātes Marijas
vīna koki. Tur nav ne baptistu, ne
luterāņu, ne katoļu, ne pentakostu stādīti vīna koki.
„Es esmu īstais vīna koks !”
saka Jēzus. Viss centrēts Viņā.
No Viņa, caur Viņu mēs dzīvojam! Uzrunas beigu daļā mācītājs runāja par cilvēku draudzību, mīlestību. Jāņa ev. 15. nodaļas 12. pantā lasām: „Tas ir
mans bauslis, lai Jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis”!
Pēc dievvārdiem ,,Tek, saulīte,
tecēdama” melōdijā dziedājām
skaisto Leonīda Breikša dziesmu;
citēšu tās pirmo pantu:
„Kungs, kas zāles čukstus dzirdi,
Kas pat smilgai neliec ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdī
Deg un kvēl, un nenodziest...”
Pēc šīs dziesmas godināja
maijā dzimušos, Elvīra Alberiņa

jubilāriem pasniedza puķes,
skanēja tradicionālā apsveikuma
dziesma, un šajā mēnesī dzimušo
ir vai pusducis.
Īpaši godināja 90 gadu jubilāri
Martu Cakari.
Marta Cakare dzimusi 1920.
gada 22. maijā, ģimenei esot
bēgļu gaitās Krievijā. Beigusi
1943. gadā žēlsirdīgo māsu skolu,
viņa strādāja par bērnu žēlsirdīgo
māsu Bolderājā. Tautas konservatorijā Marta Cakare mācījās
dziedāšanu, viņas padaigoģe bija
Magda Stota.
Kaŗa beigās Marta kopā ar
tēvu, mācītāju Juri Lambertu
bēga uz Zviedriju, kur iesaistījās
latviešu leģionāru atbalsta darbā.
Viņa leģionārus apmeklēja slimnīcā un kopa bada streika laikā,
iegūstot nosaukumu ,,māsa Marta”. Jenčepingā viņa nodibināja
latviešu bērnudārzu.
Čikāgas skolas pārzinis Hermanis Kreicers, Martai 1953.
gadā ieceļojot ASV, lūdza viņu
nodibināt Kr. Barona skolā
bērnudārzu. Marta strādāja šai
skolā par skolotāju no 1953. līdz
1996. gadam, galvenokārt mācot
latviešu valodu, dziedāšanu un
ticības mācību. Vēlēdamās papildināt izglītību, viņa iestājās un
beidza Mūdija Bībeles institūta
vakara skolu darbam ar bērniem
un jaunatni, kā arī turpināja
mūzikālo izglītību Cosmopolitan
School of Music. M. Cakares tautasdziesmu koncerti notikuši

daudzviet ASV un Kanadā, 15
gadus viņa dziedāja Ialviešu un
krievu iknedēļas garīgos raidījumos, ko sagatavoja un pārraidīja uz Austrumeiropu Brīvo
metodistu Light and Life Hour
komiteja. M. Cakare bez pārtraukuma no 1966. līdz 1998. gadam
strādājusi Gaŗezerā par galveno
audzinātāju, žēlsirdīgo māsu,
skolotāju nometnē, 16 gadu bija
skolotāja Gaŗezera Vasaras vidusskolā, kur mācīja latviešu folkloru. M. Cakares garīgie dzejoļi
publicēti ,,LaRAs Lapā”, kopā ar
vīru Oļģertu Cakaru 1995. gadā
izdots dzejoļu krājums ,,Dziesmas
par Dievu”. Desmit gadu viņi abi
vasaras pavadīja Latvijā, Marta
dziedāja dievkalpojumos, cenšoties, lai vairāk cilvēku iepazīst
tautasdziesmas. Viņas recenzijas
par koncertiem ievietotas izdevumos ,,Laiks”, ,,Latvija Amerikā”,
,,Čikāgas Ziņas”, ,,Jaunā Gaita”.
Marta Cakare vēl aizvien dzied
Ciānas draudzes korī, ir baptistu
draudzes diakone un rosīgi piedalās Čikāgas latviešu sarīkojumos.
Jubilāri ar skaistu Kornēlijas
Apškrūmas dzejoli „Dienas bijušas kā ābeles” apsveica Dagmāra
Kadeģe. Juris Valainis pastāstīja
par viņas dzīvi, atgādinot, ka
Marta Cakare ir sirsnīgs cilvēks,
skolotāja, žēlsirdīgā māsa, dziedātāja, koriste, jauka dzejoļu lasītāja un Pensionāru biedrības
sekretāre.

Foto: Juris Valainis

Marta Cakare – 90 gadu jubilāre

Marta un Oļģerts Cakari

Duetā Oļģerts Cakars un Juris
Valainis nodziedāja Oļģerta veltījumu dzīvesbiedrei. Jubilāre pakavējās atmiņās par traģiskajām
dienām Zviedrijā pēc Otrā pasaules kaŗa, Toreiz viņai, Sarkanā
krusta žēlsirdīgai māsai, bija
iespēja palīdzēt, kad Zviedrijas
valdība 1945. gada vasarā piekrita izdot Padomju Savienībai latviešu leģionārus. Daži izdarīja
pašnāvību vai sevi ievainoja, lai
nokļūtu slimnīcā, cerot paglābties. Pēc leģionāru izdošanas viņa
pati ilgāku laiku pavadījusi slimnīcā, jo no pārdzīvojumiem
sasirgusi. Tā laika notikumi nav
aizmirstami.
Oļģerts nolasīja dažus jubilāres
dzejoļus un pastāstīja par viņu
abu darbu Gaŗezerā jau no tā
pirmajām dienām 32 gadu ga-

ŗumā. Pēc viņa stāstījuma atskaņoja divas jubilāres iedziedātas
dziesmas, vienu sōlo, otru duetā
ar Pēteri Geistautu.
Pensionāri jubilārei pasniedza
puķes, Mirdza Zaļuma bija izcepusi kliņģeri, Martu apsveica
māsas Elvīra Alberiņa un Hilda
Kitnere, Ciānas koŗa priekšniece
Aina Caune atnesa torti un pasniedza puķes.
Jubilāre Marta sirsnīgi pateicās
visiem par šajā dienā saņemtajiem
sveicieniem, puķēm, dāvanām
un dziļo mīlestību.
Pēc apsveikumiem turpinājās
saviesīga pēcpusdiena ar mielastu.
Vēlam jubilārei vēl daudz Dieva
svētītu gadu!
Juris Valainis
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AIZ 100 GADU ROBEŽAS
Bostonieši svin LILIJAS KLUCIS simtgadi

Nav pieklājīgi runāt par dāmu
vecumu, bet ir robeža, kad to jau
var publiski atļauties. Tā ir robeža, kad apsveikumus sūta pat
Amerikas prezidenti.
Kad nesen bostonieši svinēja
Lilijas Klucis dižās 100 gadu
robežas šķērsojumu, valdīja īsti
pavasarīga noskaņa. Sabiedrībā,
kas jau krietni pakāpusies gadu
kalnā, varēja vērot, ka jubilāres
klātienē katrs mēģināja izslieties
drusku slaidāks un vingrāk kustēties.
Liliju Klucis bostonieši sauc
par Klucis kundzi un žēl, ka latviešiem nav angļu ”dāmas” titula,
kas viņai ļoti piestāvētu. Kāds
runātājs atgādināja, ka maz būs
tādu latviešu māju Bostonā, kur
nebūtu kāds no viņas daiļamatniecības mākslas darbiem, gan
keramikā, gan audumos. Un ne
tikai Bostonā vien.
Pirms gadiem viņa uzauda un
dāvinaja Bostonas Trimdas drau-

Jubilāre Lilija Klucis

dzei krāšņas prievītes katrai baznīcas dziesmu grāmatai. Zīmīgi,
ka dziesmu grāmatu dāvinātājs
Arturs Veidiņš pārsniedza 100
gadu robežu (gandrīz 107) un

tagad to aizsniegusi arī prievīšu
audēja Lilija Klucis.
Pēc dievkalpojuma, kur dievlūdzēju vidū bija arī jubilāre, draudzes zālē notika viņai veltīta
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pēcpusdiena. Jubilejas sarīkojumu vadīja Sarma Puriņa. Pēc
mācītājas Jogitas Minginas galda
lūgšanas sākās mielasts un apsveikumu runas. No pēcpusdienas
viesiem tālāko ceļu bija mērojuši
bijušie Lilijas Klucis Latvijas
kaimiņi no Toronto Kanadā. No
lielā Bostonas draudžu un organizāciju klāsta, šķiet, neiztrūka
neviena runātāja. Kur tad vēl
lielais draugu un viņas mākslas
cienītāju pulks! Gluži 100 runātāju gan nebija... Pie runām nekavēšos, jo tās jau galvenokārt
visvairāk iepriecina pašus runātājus. Uz gaumīgi dekorētajiem
viesību galdiem bija nodrukātas
glītas burtnīciņas ar Klucis kundzes iemīļotākajām dziesmām.
Izpildot jubilāres vēlēšanos, runām sekoja dziesmas.
Tiem, kas Liliju Klucis labāk
pazina, nebija liela pārsteiguma,
ka viņa pievienojās Bostonas
latviešu simtgadnieku “klubam”.
Viņas dzīves un darba prieks,
peldes jūrā (jau agri pavasarī un
vēlu rudenī ), interese un atbalsts
visam latviskajam (cik kriņģeļu

vien nav cepts?) - tās ir tikai dažas norādes viņas mūža veikumam. Pazīstamākie Bostonas
latviešu simtgadnieki ir Varvara
Auškāpa, Arturs Veidiņš,
Valda Lejiņa (autora, režisora,
aktiera Jāņa Lejiņa dzīves biedre), Lija Medne, Lilija Klucis. Ja
meklētu kādu kopēju īpašību
viņu gaŗā mūža noslēpumam, tā
varētu būt spēja skatīties pāri
personiskās dzīves horizontam.
Satiekot šos cilvēkus, esot viņu
sabiedrībā, jūtama īpaša pozitīvas
enerģijas plūsma.
Tas attiecas arī uz Lilijas Klucis
100 gadu jubilejas svinībām.
Jubilāre pati gāja pie bufetes
galda un laipni atraidīja, ja kāds
vēlējās nest viņas azaida šķīvi.
Vakara nobeigumā jubilāre deklamēja dzejoli “Atmiņas”. Tā
pēdējās rindas: ”Sarkst padebeši,
vakars kalnos zvana – Es sūtu
jums daudz mīļu sveicienu!”
Dzīves ceļš aiz 100 gadu robežas
ir “nenospraudīts, nezināms”.
Vēlēsim to, pēc iespējas, līdzenāku...
Ivars Galiņš

Grandrapidu latviešu pensionāru gada sapulce notika 3.
maijā. Vispirms priekšniece Julieta Rumberga pateicās visiem,
kuŗi viņu atcerējās slimības laikā
un aizlūdza par viņu. Sanāksme
notika pirms mātes dienas, un J.
Rumberga lasīja rindas no māc.
Egila Grīšļa grāmatas ,,Mēs
dzīvojam cerībā”, kuŗās autors
citē latviešu tautasdziesmas, kā
arī Kārļa Skalbes un Viļa Plūdoņa
dzejoļus par māti. Liecības par
māti vispirms saistās ar bērnības
atmiņām. Bērnības dienas senos
laikos nebija vieglas, bet mātes
mīlestība grūtumu palīdzēja pārvarēt.
Māmiņ, manu māmuliņ,
Sūru dienu redzējusi!
Kalnus kāpi, dubļus bridi,
Mani nesi padusē. (T. dz.)
Šķiet, daudziem atmiņā Kārļa
Skalbes dzejolis: Vēl sapņu tēli /

glaužas man klāt, / Grib mani
silti vēl midzināt /. Es redzu, pie
gulta stāv māmiņa / Un smaidot
mani modina.
Šķiršanās no mātes ir bezgala
sāpīga. Vilis Plūdonis pauž savas
sāpes un cerības dzejolī ,,Pie
mātes kapa”:
Pie tava klusā kapa
Jau viršus ziedam redz:
Un daža sausa lapa
Tev dusas vietu sedz.
Nāk gads pēc gada klusi
Un kapam pāri iet,
Bet tu, tu mierā dusi
Vai saule lec vai riet.
Zem dzīves smagās nastas
Vairs negurst kamieši;
Pie cita – jauna krasta
Tu esi tikusi....
Dr. Zigfrids Zadvinskis pastāstīja par gaidāmajām 10. Saeimas
vēlēšanām 2. oktobrī.
Maltīti gatavoja saimniece Dai-

na Lukaševica, pēc tās sākās gada
sapulce, ko vadīja Dr. Z. Zadvinskis. Sapulcē vērtēja aizritējušā gada darbu un sprieda, ko
vēl spējam darīt nākotnē. Viens
no mērķiem – atbalstīt mūsu
bērnu latvisko izglītību. Ievēlēja
jaunu valdi. Līdzšinējo kasieri
Jāni Zīmeli nomainīs Dzintra
Kornete, viņai palīdzēs Dagnija
Butlevica. Sekretāre tāpat kā līdz
šim būs Ruta Vanuška, mantzine
– Renāte Makolo (McCoulogh),
priekšniece – Julieta Rumberga,
viņas vietnieks – Dr. Z. Zadvinskis. Valdes loceklis Jāzeps
Virbulis arī paliek savā vietā.
Revīzijas komisijas locekļi Dr.
Arnolds Ruperts un Paulīne Zadvinska biedrības darbību atzina
par sekmīgu, kase ir kārtībā, un
sanāksmes dalībnieki pateicās
gan priekšniecei, gan līdzšinējās
valdes locekļiem. Jānis Zīmelis

Čikāgas slēpotāju kluba biedru sanāksme
Pēc ziemas sezonas, kad slēpotāji slēpes un siltās drēbes nolikuši līdz nākamgadam, Čikāgas
slēpotāju kluba biedri, kuŗi dzīvo
Čikāgas apkaimē, 1. aprīlī sapulcējās pie slēpošanas sporta entuziastiem Arņa un Māras Skultēm,
lai sezonas beigās izvērtētu aizritējušā gada aktīvitātes un pārvēlētu kluba vadību.
Kluba priekšnieks Pēteris Plūme pastāstīja par izbraukumu
Kolorado no 6. līdz 13. martam,
kuŗā piedalījās 27 slēpotāji no
Amerikas un Kanadas. Atvadu
saviesīgajā vakarā bijuši arī pieci
viesi no Latvijas, kuŗi tonedēļ
piedalījās ārstu konferencē. Slēpošana bijusi laba, laiks saulains,
uzsnidzis jauns sniegs. Pēteris
paziņoja, ka vairs nekandidēs
kluba priekšnieka amatam, jo
tajā bijis trīs gadus. Sākās pārrunas, vai klubam vēl turpināt
darbu, jo neviens negribēja
uzņemties to vadīt. Likās jau, ka
šis ir pēdējais saiets. Pēc ilgām
debatēm un apzinoties, ka Čikāgas slēpotāju klubs bijis vienīgais
Ziemeļamerikā, kas rīkojis izbraukumus, kuŗos piedalījās slē-

potāji no ASV, Kanadas un citām
vietām, par kluba priekšnieci
ievēlēja ilggadējo izbraukumu
praktisko lietu kārtotāju Valiju
Galenieci, par viņas palīgu – Juri
Valaini. Izbraukumu vadību uzņēmās Ilze Gertnere no Gaŗezera.
Viņa ar vīru Juri, šķiet, piedalījušies visos kluba slēpošanas
izbraukumos. Viņas palīdze būs

Lelde Ore. Valdes locekļi: kasieris Māris Preiss un sekretārs
Modris Galenieks.
Sanāksmes dalībnieki nolēma,
ka 2011. gadā latviešu slēpotāju
izbraukumu rīkos Jūtas pavalstī
Parksitijā (Park City), turpat, kur
2004. gadā un kur notikušas arī
Ziemas olimpiskās spēles.
Juris Valainis

Ziemas beigās Čikāgas slēpotāju kluba biedri prāto, kur slēpot
nākamziem. Pirmā rindā no kreisās: Juris Valainis, Valija
Galeniece, Pēteris Plūme, Vija Miezīte; otrā rindā: Pēteris Lapiņš,
Ilze Gertnere, Modris Galenieks; aizmugurē: Vija Līcīte, Lelde
Ore, Māra Skulte, Juris Gertners, Minjona Plūme, Gatis Plūme,
Guntis Ore, Arnis Skulte, Aivars Kuplis

Grandrapidu latviešu pensionāru valde. Pirmā rindā no kreisās:
Dr. Z. Zadvinskis, J. Rumberga, I. Vanuška, D. Butlevica; otrā
rindā: Dz. Kornete, R. Makolo, P. Zadvinska, trešā rindā: Dr. A.
Ruperts, J. Zīmelis

pievienojās Revīzijas komisijas šos pienākumus veikt arī nākotlocekļiem A. Rupertam un Z. nē.
Zadvinskai, kuŗi bija ar mieru
Julieta Rumberga

Apbalvojums
Birutai
Grunvaldei
Mecosoprāns Biruta Grunvalde par
pašaizliedzību, ar savu dziedāšanu iepriecinot hospitalizētos amerikāņu kaŗavīrus un kaŗa veterānus, 2010. gada
aprīlī atzīta par nacionālo patrioti un
viņas vārds ierakstīts
īpašā Nacionālo patriotu goda sarakstā
(Patriot National
Roll of Honor). Paziņojumu par šī goda
nosaukuma piešķiršanu parakstījis bezpeļņas organizācijas
Help Hospitalized
Veterans dibinātājs
Ro džers
Čapins
(Roger Chapin).
Mecosoprāns
Biruta Grunvalde

Foto: Baiba Lejiņa

Grandrapidu pensionāri aizvien darbīgi
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Baptistu Dziesmu diena Kalamazū
sabiedrībā – smalks, nevainojami tērpies kungs…
Baptistu koŗu apvienības
rīkotā 61. Dziesmu diena šogad
25. aprīlī attaisnoja rīkotāju un

aizmirstamajā V. Baštika „Pateicības kantātes“ dziedājumā „Cik
tālu ir rīti no vakariem“ (No
103. psalma), diriģente Gunta
Plostniece, dziesmas piano

lēja Dāvids Šmits, klavieres –
Sarma Aļļe.
Tradicionālo Dziesmu dienas
pārdomu uzrunu teica ALBAs
priekšsēdis māc. Dr. Uldis

Foto: O. Cakars

Pirmo reizi Amerikas Latviešu
baptistu koŗu apvienības rīkotā
gadskārtējā Dziesmu diena notika pilsētā, kur nav latviešu
baptistu draudzes. Rīkotājai –
Čikāgas latviešu baptistu draudzei tā bija liela uzdrīkstēšanās.
Latviešu ciemā pie Gaŗezera
gan dzīvo četri draudzes locekļi,
un Rūdolfa un Rutes Kalnmalu
mājā notiek Bībeles stundas
Kalamazū latviešu ev. lut.
Apvienotās draudzes mācītājas
Birutas Puiķes vadībā, kas
solījusi savu un draudzes atbalstu un telpas, tomēr… Rūdis
Kalnmalis nav bijis jāpierunā,
kad ciema iedzīvotāja Gaida
Veidmane ieteikusi rīkot Dziesmu dienu Kalamazū. Bijušās
Grandrapidu latviešu baptistu
draudzes locekle Ināra Groskurta apņēmusies saimniekot,
pieteikti pāris lielāki draudzes
locekļu ziedojumi – un Čikāgas
draudze un Koŗu apvienība
piekrita.
Taču radās jaunas bažas – vai
būs klausītāju?
Šo rindiņu rakstītājs bija viens
no tiem, kas cerēja, ka kādreizējā latviešu dziesmu un mūzikas
lielpilsētā Kalamazū vēl būs
palicis kodols, kam mīļa latviešu
mūzika un koŗdziedāšana. Kā
nu ne! Koris ,,Dziesmu Vairogs“
, sava diriģenta Arnolda Kalnāja
vadīti, gandrīz pilnā sastāvā no
Vācijas pārcēlās uz Kalamazū
kopā ar spējīgiem koŗu priekšniekiem un rīkotājiem. Kāds
tur valdīja dziesmu prieks!
Smalkais komponists Ādolfs
Ābele spēlēja ērģeles draudzē.
Tad vēl Roberts Zuika ar saviem
vīriem un rūpi, lai latviešu bērni
iemācītos dziedāt tautasdziesmas. Rakstu krājums „Latvju
Mūzika“ viņa redakcijā izvērtās
par īstu latviešu mūzikas klēti,
kur vēl tagad varam pasērst,
atcerēties un apbrīnot, cik dzīvs
un liels bijis dziesmas un
mūzikas spēks mūsu tautas
dzīvē. Kalamazū dzīvoja un
mūzicēja izcilais vijolnieks
Voldemārs Rušēvics, komponists Jēkabs Poruks, diriģents
Jānis Zuika, vēl aizvien mīt tenors un Liezēres baznīcas atjaunotājs Pēteris Lielzuika.
Savulaik neprātīga likās Roberta Zuikas ierosme – rīkot
Gaŗezera mežā Dziesmu svētkus! Toreiz sabrauca gandrīz
divtūkstoš klausītāju… Mežā
uzcēla skatuvi, izveidoja laukumu, pakalnā sēdvietas, un
Dziesmu svētki notika vai ik pa
pāris gadiem. Būdams Gaŗezera
padomes priekšsēdis, biju
atbildīgais rīkotājs četriem šādiem svētkiem. Nevaru aizmirst,
kā varoņtenors Pēteris Lielzuika
ar gaŗā kārtī iestiprinātu veltnīti
krāsoja augsto skatuves sienu
vai viens pats izveidoja sēdvietas
klausītājiem dabiskā amfiteātŗa
kalna ielokā. Jau pusstundu
vēlāk viņš darba drēbes bija
nomainījis
un
parādījās

Sēž no kreisās: Dagnija Bērziņa, Sarma Aļļe, Rūdolfs Kalnmals, Dāvids Šmits, Gunta Plostniece,
Arvīds Purvs, Ralfs Augstroze, Vera Gertnere, Oļģerts Cakars

klausītāju cerības. Ieradās klausītāji no Kalamazū, Trejupēm,
Latviešu ciema. Bija liels prieks
Kalamazū latviešu ev. lut.
draudzes dievnama priekštelpā
apsveikt katru dziesmu draugu,
īpaši Robertu Zuiku ar pavadoņiem – nupat ar Atzinības
krustu apbalvoto Pēteri Lielzuiku, kā arī dakteri un dziedātāju Jāni Poni…
Dziesmu dienas koris bija
diezgan īpatnējs: seši soprāni,
septiņi alti, četri tenori un viepadsmit basu! Par tenoriem
nebūtu ko brīnīties, viņu mūsu
koŗos vienmēr ir maz, bet –
tikai seši soprāni? Tomēr koris
izrādījās apskaužami līdzsvarots. Ne velti virsdiriģents
Arvīds Purvs sarīkojuma uzrunā otrā daļā teica, ka soprānus
var raksturot ar tautasdziesmas
vārdiem: „Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās.“ Dziedātāji no Bostonas, Bukskauntijas, Čikāgas, Filadelfijas,
Klīvlandes, Losandželosas un
Toronto dienu iepriekš sadziedājās piecu stundu mēģinājumā
un koncertā apliecināja savu
mūzikālitāti, īpaši a capella
dziesmās – Em. Melngaiļa „Kā
briedis brēc“ (42. psalms),
diriģents Arvīds Purvs; Ed.
Baštika „Ziedonī“ un K. Līdaka
„Tik brīnišķi“ (E. Vankina), dir.
Ralfs Augstroze; kā arī ne-

daļas izskanēja reti dzirdētā
saskaņā un saliedētībā.
Koncerts sākās ar ērģeļnieka
Dāvida Šmita spēlētu prelūdiju.
H. Pavasara „96. Dāvida dziesmu“ diriģēja Arvīds Purvs,
Dāvidam Šmitam spēlējot pavadījumu. Mācītājs Oļģerts Cakars
teica apsveikuma vārdus. Programmu ievadīja draudzes dziedāts korālis.
V. Baštika aranžēto „Tu esi,
Kungs, mans labais gans“ (pēc
23. psalma) diriģēja Rūdolfs
Kalnmals, Sarmai Aļļei spēlējot
klavieres, Dāvidam Šmitam
ērģeles.
Kalamazū latviešu ev. lut. Apvienotās draudzes mācītāja Biruta Puiķe apsveica Diesmu
dienu dalībniekus un pateicās
viņiem. Ē. Ešenvalda „Pie Tava
krusta“ (V. Lācekles vārdi) diriģēja Gunta Plostniece, solo
dziedāja viņas brālis Gatis Ķeris,
klavieŗpavadījumu spēlēja Dāvids Šmits. Šķiet, šī dziesma
viegli iemācama, jaunais spējīgais komponists tai piešķīris
īpatnēju noskaņu, arī solo dziedājumi bija vienkārši un pievilcīgi.
Kopkoŗa vienīgā nelatviešu
komponista dziesma bija T. Fetkes „Cik liels un godājams Tavs
vārds“ (pēc 8. psalma). Tā skanēja pārliecinoši diriģenta Ralfa
Augstrozes vadībā, ērģeles spē-

Ukstiņš. Gaŗāks skaņdarbs bija
A. Purva „Laiks“ (V. Dzelmītis),
kuŗa ievadā jāskan timpaniem
un bungām, un nezinātājs
varbūt domātu, ka korim tiek
uzdots sākumtonis. Timpanus
šoreiz aizstāja pianiste Sarma
Aļļe, koris toni uzņēma viegli.
Diriģēja pats komponists, ērģeles spēlēja Dāvids Šmits.
Dziedājums aizkustināja, to
nevarēja noklausīties ar vienaldzību. Klavieŗu un ērģeļu
spēle ir svarīga – tā nav tikai
„pavadījums“. Abi mūziķi un
koris godam veica savus uzdevumus – beigās ļoti gribējās
aplaudēt…
Programmā bija rakstīts, ka
dziedās kameransamblis. Kādreiz to sauca par jauniešu kori,
bet, jauniešiem sasniedzot vīru
un sievu gadus, to sāka dēvēt
par kamerkori. Tajā piedalās
jaunieši, arī tādi, kas lielajā korī
vēl nedzied. Tā dalībnieces ir
jaunās diriģentes Dagnija
Bērziņa un Vaira Gertnere,
augot un iegūstu māku koŗa
vadīšanā. Dziesmu izvēle parasti atspoguļo jaunās paaudzes
interesi par visu jauno dziesmu
pasaulē. O. Fetkes „Tu esi gaisma“, A. Herringa „Lieldienas
dziesma“ un T. A. Dorseja „Dārgais Kungs, roku sniedz“ bija
patīkami klausīties, pie klavierēm – Sarma Aļļe un Dāvids

Šmits.
Pēc draudzes kopējās dziesmas ,,Man žēlastība dāvāta“ savāktā kollekte bija prāva –
$1570!
Trīs dziedājumus no V. Baštika
„Pateicības kantātes“ diriģēja
Gunta Plostniece. Pērlīti „Cik
tālu rīti no vakariem“ jau pieminēju. „Teici to Kungu, mana
dvēsele“ (no 103. psalma) un
kantātes beigu dziedājums
„Teici to Kungu“ (no 95. psalma) izskanēja krāšņā pacēlumā.
Jāpiebilst, forte dziedājumi bija
saskanīgi, neviena balss neizdalījās, kā tas palaikam koŗos
dzirdams, kad dzied „ar spēku
un sajūsmu“. Dziedāja dubultkvartets: Dagnija Bērziņa, Velta
Nama, Silvija Augstroze, Ruta
Ķere, Pēteris Aļļe, Jānis Plostnieks, Pauls Barbins, Gatis Ķeris. Flautu spēlēja Kolins Brauns,
Dāvids Šmits ērģeles.
Pēc māc. Dr. U. Ukstiņa svētības vārdiem drīkstēja aplaudēt.
Paldies koristiem, ka viņi atkal
apsēdās, un visi noklausījāmies
vareno Dāvida Šmita ērģeļu
postlūdiju, kuŗai izskanot, atskanēja pelnītie aplausi māksliniekam.
Dziesmu dienas otrā daļā
Kalamazū latviešu centrā turpat
blakus apmēram 80 dziedātāju
un klausītāju mielojās un
priecājās par jauniešu priekšnesumiem. Latviešu baptistu
draudzēs jau no senām dienām
bērnus māca dziedāt, spēlēt
mūzikas instrumentus, un cenšas viņiem sagādāt iespēju
piedalīties koncertos. Arī šoreiz
Tai (Tighe) ģimenes trīs bērni
Aija, Kirils un Augustīns spēlēja
vijoli, gan mātes Gunas (māc.
Augusta Mētera mazmeita),
gan Augustīns Dāvida Šmita
klavieŗpavadījumā. Augustīns
apliecina jau it teicamu technisku gatavību. Visi trīs jaunieši
kameransamblī dziedāja divas
dziesmas, dirigējot Vairai Gertnerei un Sarmai Aļļei. Savukārt
Rūdolfa Kalnmaļa mazmeita
Liena atskaņoja trompētes sōlo,
mātei Džudītei spēlējot klavieŗpavadījumu, un mazdēls Kristofers veikli skandināja populāras melodijas ar mandolīnu.
Ievērojot tradiciju, uzrunu
teica diriģenti Arvīds Purvs,
Ralfs Augstroze un Gunta
Plostniece; rīkotāji – Rūdolfs
Kalnmals un rīcības komitejas
priekšsēdis Pēteris Aļļe pateicās
dziedātājiem, darba darītājiem,
klausītājiem un vietējai draudzei
par atbalstu un sirsnīgu uzņemšanu. Pēc tam vakara vadītājs māc. Oļģerts Cakars aicināja visus sadoties rokās, un
Dziesmu dienu dalībnieki aizrautīgi nodziedāja mūsu (atkal
jāsaka) tradicionālo beigu
dziesmu „Šī saite mūžu dien‘,
kas brāļus vienot māk…“
Tā bija patiešām skaista un
skanīga Dziesmu diena!
O. Cakars
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Ludvigs
Upenieks
mūžībā
Ludvigs Upenieks 9.
martā 91 gada vecumā
aizmiga mūža miegā savās mājās Boltonā, Konektikutā, klātesot ģimenes locekļiem un viņa
kopējai.
L. Upenieks dzimis
1918. gada 15. novembrī
Daugavpilī. Viņš mācījās
pamatskolā Sventē, mācības turpināja skolā Ilūkstē, brīvajā
laikā strādādams dažādus darbus. Pēc skolas beigšanas viņš
pildīja obligāto kaŗadienestu. L. Upenieks 1941. gadā sāka
strādāt par Ilūkstes pilsētas valdes sekretāru. Otrā pasaules
kaŗa beigās viņš nokļuva Vācijas pilsētā Eslingā, kur bēgļu
nometnē no juvelieŗa Osvalda Kārļa Jurisona iemācījās
darināt rotaslietas. L. Upenieks kopā ar draugu Vincentu
Ķīseli 1949. gada 13. decembrī transportkuģī General Stewart
no Vācijas izceļoja uz Ameriku. No Ņujorkas ceļš veda uz
Orgeonu, Portlandē, kur jau dzīvoja Kārlis Jurisons.
Nostrādājis obligāto līgumgadu, Ludvigs Upenieks atgriezās
austrumu krastā un apmetās pie sava drauga Gunāra Krastiņa
un viņa ģimenes Mančesterā, Konektikutā. Tolaik Mančesterā
latviešu bija samērā daudz, bet L. Upenieks bija pirmais, kas
iegādājās auto. Mančesterā viņš sāka strādāt celtniecībā un
1960. gadā kopā ar Ilmāru Rupneru nodibināja U & R
Construction, Inc. Vincents Ķīselis arī pievienojās šai firmai
un vairāk nekā 40 gadu bija lielākais palīgs.
Ilggadējais celtniecības firmas U & R Construction Inc.
īpašnieks Ludvigs Upenieks bija viens no ietekmīgākajiem
un sekmīgākajiem būvuzņēmējiem Konektikutā, kur uzcēlis
simtiem māju Mančesterā, Boltonā, Vernonā, Austrum
hartfordā un Dienvidvindzorā. L. Upenieks izcēlās ar
neizmērojamu laipnību un devību, viņu mīlēja visi, kuŗi
viņu iepazina.
Vecāki Andrejs un Māra Upenieki miruši Latvijā. Ludvigs
Upenieks saviem bērniem deva vecāku vārdus – Andrejs un
Māra. L. Upenieka vecākais brālis Jāzeps Upenieks miris
2007. gadā, māsa Māra Romanovska 1994. gadā, māsa
Emīlija Zammaite 1995. gadā. Jaunākais brālis Jūlijs Upenieks
dzīvo Latvijā.
Sēro bērni Andrejs un Māra, viņu māte Džerija Linna
Freizere (Jeri Lynn Fraser), dēls Skots Bentlijs (Scott Bantly),
mazmeita Mērija Anastasija Upeniece, krustmeita Ilze
Kalvāne Ņujorkā, radinieki Latvijā.
Ģimene vēlas īpaši pateikties Barbarai Zalevskai (Barbara
Zalewski) un Dorīnai Konradei (Doreen Conrad) par rūpīgu
kopšanu L. Upenieka mūža beigās. Privāta izvadīšanas ceremonija notika Boltonā katoļu baznīcā 13. martā, nelaiķa
pelnu urnu apbedīs ģimenes kapos Daugavpilī.
Ziedojumus L. Upenieka piemiņai var nosūtīt MACC
Charities Food Pantry, (P.O Box 3804, Manchester, CT
06045-3804) vai Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejam
Latvijā, izrakstot čeku ar norādi New Alliance Bank un
nosūtot: Atty. Ronald Jacobs, P.O. Box 480, Manchester, CT
06045.

15. latviešu salidojums
Trinidadā un Tobago
Latvieši no sešu valstu – ASV, Kanadas, Latvijas,
Īrijas, Beļģijas un Venecuēlas – vienpadsmit
dažādām pilsētām š. g. 19. jūnijā ieradīsies
Portofspeinā, lai piedalītos 15. latviešu salidojumā un svinētu Jāņus pie Lielā Kurzemes līča.
Vēl ir iespēja pieteikties! Tautieši, kuŗi vēlas
pievienoties, aicināti steidzīgi rakstīt salidojuma
rīkotājam Guntaram Gedulim,
e-pasts: guntars.gedulis@gmail.com

GAŖEZERA 45. GADU JUBILEJAS SVINĪBAS!
PIEKTDIEN, 23. JŪLIJĀ
Čikāgas piecīšukoncertsplkst.20:00Grašapaviljonā[$15]
SESTDIEN, 24. JŪLIJĀ
Mākslas izstādes atklāšana
Līgas Ejupes referāts
„Mākslinieks trimdā: latviešu bēgļu māksla 1944–1950”
plkst.10:30Klinklāvamākslasgalerijā[$10]
Gaŗezera 45. g. jubilejas lieluzvedums un balle
plkst.19:00Dziesmulejā[$25]
SVĒTDIEN, 25. JŪLIJĀ
Dievkalpojumsplkst.10:30Brīvdabasbaznīcā
GVV rīkotas saviesīgas pusdienasplkst.12:00ēdamzālē[$10]
VisossarīkojumosbezmaksasieejaGVVskolēniemunbērniemlīdz12g.v.

Daiļamatnieku tirdziņš no piektdienas līdz svētdienai Kalpaka zālē
DIŽBIĻETE visiem sarīkojumiem $50
Latvian Center Garezers, 57732 Lone tree Road, Three Rivers, MI 49093
Tālr.: 269-244-5441, e-pasts: garezers@garezers.org
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
CIEMS LATVIJA (MI)
• 14. jūnijā plkst. 1.00 pulcēsimies pie pieminekļa ,,Nomocītajiem un izsūtītajiem” Gaŗezerā. Būs īsa garīga un laicīga
programma, pēc tam sadraudzības stunda pie kafijas galda.
Visus sirsnīgi aicina ciema Latvija
valde.
FILADELFIJA (PA)
• 1. jūnijā plkst. 1.00 Filadelfijas
pensionāru kopas saiets Brīvo
latvju biedrības telpās. Valdes
ziņojumi, pārrunas par jaunākajiem notikumiem Latvijā un
citur, dzimumdienu svinēšana
un kafijas galds. Viesi laipni
gaidīti.
DENVERA (CO)
• 28. un 29. maijā no plkst.
8.00 līdz 3.00 lietotu mantu
tirdziņš Kolorado latviešu
kultūras centrā (10705 West
Virginia Ave., Lakewood, CO
80226), tālr.: 303-986-5337 vai
303-424-4442.
• 26. jūnijā Jāņu svinības kalnos (Frazier, CO) kopā ar
lietuviešiem; būs alus muca, līdzi
jāņem groziņi.
GRANDRAPIDI (MI)
• 13. jūnijā Tautas sēru dienas
atcere.
• 28. jūnijā latviešu biedrības
un pensionāru Jāņu sarīkojums.
INDIANAPOLE (IN)
13. jūnijā plkst. 12.00 14. jūnija
piemiņas sarīkojums – latviešu
tautas sēru dienas oikumeniskais
dievkalpojums Pleasant View
Evangelical Lutheran Church, 801
W. 73rd. St. ( 73. ielas un Hoover
Rd. krustojumā). Plkst. 14.00
Piemiņas
akts
Latviešu
sabiedriskā centrā. Programma:
Ievads – Aija Vintere Brugman,
Organizāciju
padomes
priekšsēde. Svētbrīdis – prāvests
Gunārs Lazdiņš. Runa –
Konstantīns Sventeckis. Klavieŗu
solo – Velta Kirhnere. Koŗa
dziesmas – Indianas Latviešu
biedrības koris – Dir A. Vintere
Brugman. Kafijas galds: Apvienotā dāmu komiteja. Ieeja: ziedojums sākot no $ 10,00, skolu
jaunatnei – bez maksas. Laipni
aicinām katru latvieti apmeklēt
tautas sēru dienas sarīkojumus!
Rīko Indianapoles latviešu organizāciju padome.
26. jūnijā no plkst. 16.00 līdz
24.00 Starptautiska vasaras
saulgriežu svinēšana Indianapolē.
Ieeja $ 5,00 par personu, bērniem
līdz 14 gadu vecumam – bez
maksas. Par bagātīgām vakariņām
gādās Indianapoles latviešu jaunatnes apvienība. Jāņu sieru,
pīrāgus un kūkas gādās LSC
dāmu komiteja. Programmā:
katrai tautībai raksturīgas dziesmas, dejas un spēles/rotaļas no
17.30 līdz 21.30. Deju priekam
spēlēs lietuviešu orķestris „Biru
Bar”. Nodarbības bērniem.
Aicinām viesus ņemt līdzi zāliena
krēslus, veselīgu ēstgribu un
priecīgu prātu! Rīko: LSC saskaņā
ar igauņu, lietuviešu, poļu, skotu
un zviedru pārstāvjiem.
KLĪVLANDE (OH)
• 6. jūnijā pēc dievkalpojuma
vanadžu pavasaŗa sarīkojums
Apvienotās draudzes zālē (15120
Detroit Avenue, Lakewood, OH
44107). Klīvlandes DV teātŗa
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kopa izrādīs Vasku Jāņa viencēlienu ,,Vectētiņa seši krāsaini
mazbērni”. Pēc izrādes azaids un
kafijas galds. Dalības maksa
$15.00, atlikums – palīdzības
darbam Latvijā.
• 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, atlikums – aprūpes darbam.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. jūnijā ,,Jautrais vakars”
latviešu namā; nams būs atvērts
no plkst. 5.00, vakariņas plkst.
6.00. plkst. 7.30 filmas ,,Jāņu
nakts” izrāde.
• 13. jūnijā plkst. 12.30 piemiņas
sarīkojums 1941. gada 14. jūnijā
aizvestajiem.
• 19. jūnijā Jāņu svinības pie
Baltakmeņu ezera.
• Līdz 5. jūnijam Latvijas
mākslinieces Janas Briķes izstāde
,,Pazudušie bērni” atvērta
Distinction Gallery (317 E Grand
Ave, Escondido, Ca 92025; tālr.:
760-781-5758; www.distinctionart.com)
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
ŅUJORKA (NY)
• 29. maijā plkst. 2.00 sōlistes
Birutas Grunvaldes un pianistes
Šarlotas Rosas Zandas koncerts
Veterānu administrācijas centrā
(79 Middleville Road, Northport,
Long Island). Programmā tautasdziesmas (spāņu, amerikāņu,
latviešu), F. Šūberta dziesmas, kā
arī no Brodveja teātŗu (R.
Rodžera, I. Berlina un J.
Hermaņa) izrādēm. Izziņas,
zvanot pa tālr.: 631-261-440, ext.
5261.
• 29. un 30. maijā ALAs
meistarsacīkstes volejbolā, basketbolā un ledus hokejā College
of Staten Island (2800 Victory
Boulevard, Staten Island NY).
Apmešanās viesnīcā Comfort Inn
(310 Wild Avenue Staten Island,
NY, tālr.: 718-370-8555; $99 +
nodoklis) vai Hampton Inn (1120
South Avenue Staten Island, NY,
tālr.: 718- 477-1600; $119 +
nodoklis); abās ir American
Latvian Association atlaides cena.
Sīkāka informācija tīmeklī: www.
finalspeles.com Basketbola un
volejebola spēle sāksies plkst.
8.00, hokejs plkst. 6.00 Staten
Island Skating Pavilion (3080
Arthur Kill Road, Staten Island
NY). Balle notiks The Grand
Plaza (23 Nelson Avenue, Staten
Island, NY, tālr.: 718- 967-4034.
• 30. maijā - Ņujorkas latviešu
koŗa koncerts kopā ar Rīgas
Doma zēnu kori Ņujorkas
draudzes Katskiļu nometnē.
• Aktrise Laila Robiņa līdz 27.
jūnijam piedalīsies Polijas
Stenhamas (Polly Stenham) lugas
,,Tā seja” (That Face) izrādē
Manhattan Theatre Club.
Režisore Sāra Bensone (Sarah
Benson). Informācija: www.
manhattantheatreclub.com Tālr.:
212-947-8844.

PRIEDAINE (NJ)
• 5. jūnijā plkst. 11.00
Ņudžersijas skolas izlaidums.
• 19. jūnijā Jāņu vakars,
jāņabērni gaidīti no plkst. 4.00
pēcpusdienā. Dejos Filadelfijas
tautasdeju ansamblis ,,Dzirkstele”,
dziedās Viktors Lapčenoks, deju
mūziku atskaņos ,,Pēdējais vilciens” Ričarda Skultes vadībā.
Dalības maksa $30.
SANFRANCISKO (CA)
• 13. jūnijā plkst. 1.00
Pirmsvēlēšanu diskusiju klubs
Ziemeļkalifornijas draudzes
namā (425 Hoffman Ave).
Latvijas vēlēšanu process un
pārrunas par polītiskajiem
spēkiem un viņu nostādnēm.
Informācijai rakstīt: taira.zoldnere@gmail.com
SIETLA (WA)
• No 29. līdz 31. maijam lielā
talka Kursā. Lūdzu pieteikties,
rakstot A. Lūsim (alusmuca@
centurytel.net) vai Kārlim Grendzem (kgrendze@gmail.com).
ST. PĒTERBURGA (FL)
23. jūnijā, plkst. 16.00 Biedrības
namā, Līgo vakarā lielā Jāņu dienas ielīgošana, ņemot līdzi
groziņus ar Jāņu sieru, alu un
citiem šim vakaram piemērotiem
labumiem, kā arī Līgo dziesmu
krājumu. Jāņu bērnus sagaidīs
Jāņu tēvs (Ikars Čakārnis), 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 dziedātājā, Raimonda Paula skaistāko
dziesmu izpildītāja Viktora
Lapčenoka 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 dziedātāju
un baudīt lielisku mūziku,
apmeklēsim koncertu kuplā
skaitā!
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 Biedrības
namā videoizrāde. Izrādes temats
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas
ziedojums sākot ar $3.00.
10. augustā, plkst. 13.00
Biedrības namā videoizrāde.
Izrādes temats tiks paziņots
atsevišķi. Kafija un cepumi. Visi
laipni aicināti! Ieejas ziedojums
sākot ar $3.00.
24. augustā, plkst. 13.00
Biedrības namā videoizrāde.
Izrādes temats tiks paziņots
atsevišķi. Kafija un cepumi. Visi
laipni aicināti! 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 vestniecībā Vašingtonā (pirmdienās, trešdienās
un piektdienās no plkst. 12. 00
līdz 6.00).
• 5. jūnijā plkst. 5.00 Rīgas
Doma zēnu koŗa koncerts
latviešu ev. lut. draudzes namā
400 Hurley Avenue, Rockville,
MD. Ieeja pieaugušiem $25,
bērniem un jauniešiem līdz 15
gadu vecumam, iepriekš piesakoties, brīva; sponsoriem $50,
patroniem $100. Ziedojumi palīdzēs segt zēnu koŗa uzņemšanas
izmaksas. Biļetes var pasūtināt,
sazinoties ar Kasparu Krēsliņu,
tālr.: 301-926-1063. Rīgas Doma
zēnu korim ir 21 tvarts, tostarp J.
S. Bacha ,,Svētā Mateja pasija“ un
,,Ziemassvētki“,
piedaloties

pasaulslavenajam Lielbritanijas
sōlistam Krisam Normanam
(Chris Norman). Koncertu rīko
Latviešu organizācijas Vašingtonā, DC, sadarbībā ar
Latvijas vēstniecību ASV; kontaktpersona – Anita Juberte, tālr.:
301-869-3127.
• 26. un 27. jūnijā Montgomery
County Heritage Days.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 30. maijā dievk.
nebūs. 6. jūn. dievk., 13. jūn.
Kurzemes cietokšņa un 1941. g.
14. jūnijā aizvesto piemiņas
dievk. ar dievg. 20. jūn. dievk.
Piesaulē, Jāņu atsvētes diena,
pilsētā dievk. nebūs. 27. jūn.
dievk. Visi dievk. sākas plkst.
11.00. Māc. J. Mingina.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 13. jūn. plkst. 11.00
Kvēkertaunā 1941. g. 14. jūn.
aizvesto piemiņas dievk. ar dievg.
20. jūn. plkst. 3.00 Lankasterā
1941. g. 14. jūn. aizvesto piemiņas
dievk. ar dievg. 27. jūn. plkst.
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc
dievk. kafija. 11. jūl. plkst. 11.00
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk.
kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis un
māc. Dr. R. 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.
(Turpināts 23. lpp.)

Mūžībā aizgājis

VIESTURS ZELTIŅŠ
dzimis 1914. gada 28. augustā Rīgā,
miris 2010. gada 4. maijā Toronto

Sauc tevi Dievs uz tālām mūža mājām,
vēl brīdis lemts mums sērām atvadām,
cik jauks bij ceļš, ko visi kopā gājām:
liels spožums pārklājies pār dienām tām.
(Nikolajs Kalniņš)

Dziļās sērās
KRUSTMEITA ILZE IEVANS
SILIŅA ĢIMENE TORONTO

Mūžībā aizgājusi

ALMA ĀBELE

dzimusi 1909. gada 16. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2010. gada 21. aprīlī Corvallis, Oregonas pavalstī

Dusi Dieva mierā

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA MIRDZA, DĒLS ARNOLDS
MAZBĒRNI JURIS, LIANA UN INTA
MAZMAZBĒRNI NIKOLAIS UN LAIMA

LAIKS

2010. gada 29. maijs – 4. jūnijs

SARĪKOJUMI
(Turpināts no 22. lpp.)
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast Lutheran
Church (1909 E. Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone
A. Venta, tālr.: 954-427-3558.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: 6. jūn.
plkst. 11.00 dievk., māc. Dr. J.
Keggi. Pēc dievk. rožu pēcpusdiena ar siltām pusdienām.
Lūdzam ziedot mantas izlozei.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073, tālr.: 610-353-2227): 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).
Mācītājas I. Larsenas adrese:
70388 16-th Ave., South Haven,
MI 49090, tālr.: 269-637-4847;
kabatas:
269-214-1010;

23

DIEVKALPOJUMI

e-pasts: ilzego@comcast.net
Kalamazū latviešu Apvienotā
ev. lut. dr.: 30. maijā Trīsvienības
svētki – dievk. ar dievgaldu.
Sadraudzības stunda. 6. jūn.
plkst.10.00 dievkalpojums ar
dievgaldu. Māc. B. Puiķe. 13.
jūn. plkst. 10.00. Māc. B. Puiķe.
20. jūn. dievkalpojums Kala-

mazū nav paredzēts, visi
aicināti doties uz Gaŗezeru.
27. jūn. plkst.10.00. Māc. L.
Vīksne.
• Klīvlandes latviešu ev. lut.
dr.: 30. maijā plkst. 10.00 dievk.
ar dievg., iesvētības, sprediķis
angļu valodā. 6. jūn. plkst. 10.00
dievk. 13. jūn. plkst. 2.00 1941.

g. 14. jūnija aizvesto dievk. Māc.
Dr. Sarma Eglīte.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.
(University Lutheran Chruch,
1020 S. Harrison Road, East
Lansing, MI.): 6. jūn. plkst. 2.00
dievk. un kristības māc. L.
Vīksnes vadībā, Pēc dievk.
pikniks T. un A. Greiemu

(Graham) mājās (207 Loree Dr.,
East Lansing, MI), tālr.: 517-6144853.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 30. maijā iesvētes dievk. ar
dievg.

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

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

PRIEDAINĒ - Sestdien, 19. jūnijā,
Pirmo reizi ASV
dziedonis Viktors Lapčenoks
Dejos Filadelfijas tautas dejas ansamblis “Dzirkstele”

MEIJA & ASSOCIATES
Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068
janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

Vakarā spēlēs latviešu deju kapella
“Pēdējais Vilciens” Ričarda Skultes vadībā.

Kur apmesties Rīgā?
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

The fast-paced story is set in
Russia and Latvia 1914-1925.
Passion, treachery and civil war
in the life of a
Baltic German family.
Visit
www.baronessthenovel.com
480 pgs. $20 incl. shipping,
thru Giselaz@Comcast.net.

PĀRDOD ĪPAŠUMU MURJĀŅOS, Sējas novadā, netālu no Murjāņu–Saulkrastu
šosejas. Netālu no Sējas pamatskolas un rakstnieku jaunā nama. Platība – 1,06 ha.
20 km attālumā jūra. Renovējama ēka, bijušais zirgu stallis. Var izbūvēt 3 stāvus.
Vēl vienas mājas pamati. Tuvākās mājas 1 km.
Pirmskrizes cena bija 65 000 Ls, tagad 35 000 Ls. Tālr.: +371 29478432

ADVOKĀTS

P ĒTE R I S J U R J Ā NS

Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,
pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.
ASV

38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665
Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

(Turpināts 24. lpp.)

LATVIJĀ

„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

Gaidīsim Jāņa bērnus no plkst. 16:00 – Ieeja $30
Rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība

LAIKS
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SPORTS

Amerikas latviešu apvienības
57. sporta meistarsacīkstes
ALAs Sporta nozares rīkotās
finālspēles volejbolā, basketbolā un hokejā notiks
Memorial dienas nedēļas
nogalē 29. un 30. maijā College
of Staten Island 2800 Victory
Boulevard, Staten Island NY.
Apmešanās un balles vieta ir
mainīta. Balle notiks The
Grand Plaza 23 Nelson Avenue,
Staten Island, NY (718) 9674034. Paredzētais Staten Island
Hotel ir aizvēris durvis un jaunie hoteļi ir Comfort Inn 310
Wild Avenue Staten Island, NY
(718) 370-8555 ($99 + nodoklis) vai Hampton Inn 1120
South Avenue Staten Island, NY
(718) 477-1600 ($119 + nodoklis). Abās vietās atlaides cenas
ir zem American Latvian
Association grupas vārda.

Pasaules
meistarsacīkstes
beigušās
Latvijas hokeja izlase saglabāja
vietu pasaules meistarsacīkstēs
augstākajā līgā un nākamgad
Slovakijā jau 15. reizi pēc kārtas
spēlēs starp pasaules labākajām
izlasēm. Šāgada meistarsacīkstēs
Vācijā mūsu hokejisti ierindojās
11. vietā.
Hokeja cienītājiem sniedzam
Latvijas hokeja izlases izcīnītās
vietas Pasaules meistarsacīkstēs.
1933. gadā 10. vieta, 1935. – 13,
1938. un 1939. – 10., 1993. – 21.,
1994. un 1995. – 14., 1996. – 13.,
1997. – 7., 1998. – 9., 1999. – 11.,
2000. – 8., 2001. – 13., 2002. –
11., 2003. – 9., 2004. – 7., 2005.
– 9., 2006. – 10., 2007. – 13.,

(Turpināts no 23. lpp.)
6. jūn. dievk. 13. jūn. 1941. g.
14. jūnijā aizvesto piemiņas
dievk. ar dievg. kopā ar igauņu
draudzi. Dievk. sākas plkst.
11.00. Māc. D. Kaņeps.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(Winter & Garden Street,
Manchester, CT 06040, tālr.: 860872-3350): 13. jūn. plkst. 11.00
dievk. kopā ar Vilimantikas
draudzi 1941. g. 14. jūnijā aizvesto piemiņai. 27. jūn. plkst.
11.00 dievk.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 30. maijā plkst.
10.30 Trīsvienības svētku dievk.
ar dievg. un uzrunu bērniem;
pēc dievk. sadraudzība, referāts
un pārrunas par bērnu
aizsardzību. 3. jūn. plkst. 10.30
Bībeles stunda. 6. jūn. plkst.
10.00 dievk., pēc dievk.
sadraudzības pusstunda. 13. jūn.
plkst. 10.00 1941. g. 14. jūnijā
aizvesto piemiņas dievk. ar
dievg.; piedalīsies viesmācīt.
Raita Nīlīja (Neely) un teiks
uzrunu angļu valodā; māc. M.
Cepures-Zemmeles uzruna latv.
val.; pēc dievk. sadraudzības

Latvijas visu laiku izcilākais
vārtsargs Artūrs Irbe 23. maijā
oficiāli tika uzņemts Starptautiskās Hokeja federācijas
(IIHF) Slavas zālē. Irbe ir otrs
Latvijas pārstāvis, kas uzņemts
IIHF Slavas zālē. Pirmais no Latvijas šo godu izpelnījās Helmuts
Balderis.
Uzrunā Artūrs Irbe sacīja:
“Man bija tikai četri gadiņi,
kad tēvocis mani aizveda uz hokeju Rīgā. Es neko daudz toreiz
neapjēdzu, bet sapratu, ka to
vēlos spēlēt. Desmit gadu vecumā
es nenojautu par tādas NHL
eksistenci, 19 gadu vecumā kļuvu
par Rīgas Dinamo pamatvārtsargu, un man ir izdevies spēlēt
savas valsts izlasē. Kad biju bērns,
Visi sportisti un skatītāji ne par ko tādu es pat sapņot
laipni gaidīti sacensībās un nevarēju, bet tas viss ar mani
notika.”
sarīkojumos!!

Sīkāka informācija ir atrodama
uz website www.finalspeles.
com. Tiem, kuŗiem bija rezervācijas SI Hotel, istabas ir
aizrunātas par sarunāto cenu
pie Comfort Inn, bet ir atkal
jāpiesakās sniedzot personīgo
informāciju (datumus, adrese,
maksāšanas veids).
Volejbols un basketbols
notiks College of Staten Island,
sākot ar basketbolu plkst. 8 no
rīta abās dienās, hokejs plkst 6
sestdienas vakarā Staten Island
Skating Pavilion 3080 Arthur
Kill Road, Staten Island NY.
Tuvāka hokeja informācija un
spēlētāju pieteikšanās pie Māŗa
Lazdiņa (mlazdins@hotmail.
com). Pēc hokeja spēles ir
paredzēta tikšanās Killmeyer’s
Old Bavarian Inn, vai vienā

Manhattan satikšanās vietā ar
Staten Island Ferry braucienu
(sīkāka info sekos).
Svētdienas vakara apbalvošanas ballē spēlēs latviešiem
pazīstamais Bernie’s Orchestra
un diskžokejs N.O.E.. Sākums
plkst. 8. Pieteikšanās vakariņām
ar vai bez premium open bar
pie Aivara Bāra, rakstot uz
aivars@njkursa.com, jeb zvanot Jānim Ģigam (908) 9311228. Balle un vakariņas ar
premium open bar $90, balle ar
vakariņām $ 60, balle ar premium open bar $45, vai balles
ieeja vien $20.

2008. – 11., 2009. – 7., 2010.11.
Par Pasaules čempioniem 2010.
gada meistarsacīkstēs Vācijā
kļuva Čechijas hokejisti, kas
finālā ar 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) pārspēja
Krievijas vienību. Bronzas
medaļas izcīnīja zviedri, kas ar
3:1 (1:0, 0:1, 2:0) uzvarēja Vācijas
hokejistus.
Notikusi 2011. gada pasaules
meistarsacīkšu izloze. Latvijas
vienība iedalīta vienā grupā ar
Somiju, Čechiju un Dāniju.
Grupa atkal Latvijas hokejistiem
gadījusies smaga. Šāgada
meistarsacīkstēs dāņi pārspēja
vairākas favorītvienības (pret
Somiju 4:1, pret ASV – 2:1).
Nākamgad pasaules labākie
hokejisti pulcēsies Slovakijas
pilsētās Bratislavā un Košicē.

Rīgas maratons –
20. reizi

SARĪKOJUMI

Artūrs Irbe
uzņemts IIHF
Slavas zālē

Par Nordea Rīgas maratona
uzvarētājiem kļuva Marokas
skrējējs Slimani Benazuzs –
2.17:33 un baltkrieviete Marina
Damanseviča – 2.38:16. Maratonā sasniegts jauns rekords startēja 11 457 dalībnieki.
Labākie no Latvijas sportistiem maratona distancē bija
Mareks Florošeks – 2.27:00 un
Dace Lina – 2.54:30, abi ieņēma
piekto vietu.
Pusmaratona distancē vīriešu
konkurencē uzvaru izcīnīja Latvijas skrējējs Valerijs Žolnerovičs,
21,098 km gaŗo distanci veicot
stundā, piecās minūtēs un 40
sekundēs. Otrā vietā ierindojās
Jānis Višķers, trešais bija krievs

Jurijs Vinogradovs.
Dāmu konkurencē trešo vietu
ieņēma Latvijas sportiste Inna
Poluškina -1.16: 54.
Minimaratona 5 km distancē
otrā vietā ierindojās Jānis Razgalis (16 minūtes, 22 sekundes),
trešais bija Kaspars Gulbis - 16
minūtes, 26 sekundes. Dāmām
pirmajā trijniekā iekļuva Lāsma
Grīnberga, Anete Midrijāne un
Līga Saulīte.
Visvairāk skrējēju bija minimaratona distancē - 7813, pusmaratonā startēja 2189 skrējēji,
pilno maratonu veica 789 dalībnieki.Visvairāk dalībnieku bija
no Latvijas - 10 212, 251 skrējējs
Rīgā ieradās no Somijas un
vairāk nekā 100 pārstāvju bija
arī no Vācijas, Lietuvas un
Igaunijas.

Irbe (42 g.) šobrīd ir Nacionālās
hokeja līgas (NHL) kluba Vašingtonas Capitals vārtsargu treneris. Profesionālā hokejista
karjēras laikā viņš 13 sezonas
aizvadījis NHL, pārstāvot Sanhosē Sharks, Dalasas Stars,
Vankuveras Canucks un Karolīnas Hurricanes. Kopumā NHL
karjērā Irbe aizvadījis 568 spēles,
katrā ielaižot caurmērā 2,83
vārtus un atvairot 89,9% metienu.
Latvijas valstsvienības rindās
leģendārais vārtsargs aizvadījis
64 spēles.
IIHF Slavas zāle tika izveidota
1997. gadā. Kopumā tajā ir
uzņemti 160 hokeja izcilnieki no
22 valstīm.

Šachs
Rīgā pazīstamā Latvijas šachista, lielmeistara, trīskārtējā
pasaules veterānu čempiona
Jāņa Klovāna 75 gadu jubilejas
turnīrā uzvarēja viņa audzēkne,
lielmeistare Laura Rogule. Uz
turnīru bija ieradušies daudzi
spē cīgi sportisti, Klovāna
audzēkņi - Ņikita Meškovs,
Toms Kantāns, Katrīna Šķiņķe,
Arturs Bernots. 20 dalībnieku
konkurencē 6 punktus deviņās
kārtās ieguva pieci šahisti, no
kuŗiem labākie papildrādītāji
bija Rogulei. Aiz viņas palika
(vietu secībā) Meškovs, lielmeistars Māris Krakops, Jānis
Daudzvārdis, Kantāns un
Vitalijs Ļevčenkovs.
P. Karlsons

DIEVKALPOJUMI

pusstunda. 17. jūn. plkst. 10.30
Bībeles stunda. Draudzes māc.
M. Cepure-Zemmele, tālr.: 761546- 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.: 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.: 6. jūn. plkst. 8.30
Leikvudā dievkalpojums ar dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 7th St.)
13. jūn. plkst. 10.00 14 jūnija
izvesto piemiņas dievkalpojums
ar dievgaldu draudzes dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick), piedalās draudzes
koris. 27. jūn.10.00 Draudzes
dievnamā dievkalpojums Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick). 18. jūl. plkst. 8.30
Leikvudā dievkalpojums ar dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 7th St.).
25. jūl. plkst. 10.00 Draudzes
dievnamā dievkalpojuns ar dievgaldu Īstbransvikā (12 Gates Ave

East Brunswick). Dievkalpojumus vada māc. I. PušmucāneKineyko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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. 12.
un 13. jūn. dižtalka Katskiļos,
13. jūn. plkst. 9.00 dievk., māc.
L. Saliņš; Jonkeru bazn. plkst.
10.00 Tautas sēru dienas dievk.,
māc. J. Saivars; 14. jūn. Salas
bazn. plkst. 5.00 Tautas sēru dienas dievk., māc. L. Saliņš. 20.
jūn. Jonkeru bazn. plkst. 10.00
dievk., māc. J. Saivars; Salas
bazn. dievk. nebūs. 27. jūn.
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk.,
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst.
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 4.
jūl. Katskiļu nometnē plkst.
7.00 vakarā dievk., māc. L. Saliņš,
Jonkeros un Salas bazn. dievk.
nebūs.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 12.
jūn. Tautas sēru dievk. Grace
Lutheran Church (3993 Park
Boulevard, San Diego, CA
92116); pēc dievk. kafijas galds.
Prāv. D. Kaņeps. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.

sandiegodraudze.us
• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.
(425 Hoffman Ave.):. Kristīgās
meditācijas vakars 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.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA
98125): 30. maijā Trīsvienības
dievk. angļu valodā, pēc dievk.
Bībeles stunda. 6. jūn. dievk. ar
dievg., pēc dievk. Bībeles stunda.
13. jūn. 1941. g. 14. jūnijā aizvesto piemiņas dievk. 20. jūn.
plkst. 11.00 Jāņu dienas dievk.
Izglītības centrā Šeltonā. 27. jūn.
dievk. angļu valodā ar dievg., pēc
dievk. Bībeles stunda. 11. jūl.
dievk., māc. G. Galiņa. 25. jūl.
kapusvētki, dievk. Washelli
kapsētā; pēc dievk. pusdienas
latviešu namā. Māc. D. Cilne,
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts:

cilnis@earthlink.net Baznīcas
mājaslapa: www.seattlelatvianchurch.org
Sv. Pētersburgas lat. ev. lut.
dr.: 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 dievkalpojums, kuŗu kuplinās Andris
Ritums. 20. jūn. plkst. 11.00
Biedrības namā Bībeles stunda.
27. jūn. plkst. 11.00 Biedrības
namā Bībeles stunda. Vasaras
dievkalpojumi un Bībeles stundas Andra Rituma vadībā.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121): 30.
maijā plkst. 10.00 Trīsvienības
sv. dievk. ar dievg.; jubilāru
sveikšana. 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 draudzi, pieminot
1941. g. 14. jūnijā aizvestos. 20.
jūn. plkst. 11.00 dievk.

