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Amerikas latviešu apvienības 
In formācijas nozares vadītājs 
Jānis Kukainis un ģenerālsekretārs 
Raits Eglītis maija vidū Rīgā tikās 
ar Latvijas Republikas Centrālās 
vēlēšanu komitejas vadītāju Arni 
Cimdaru un atbildīgajiem dar-
biniekiem, lai pārrunātu vēlēšanu 
praktisko izkārtojumu ASV.

„Mēs esam pateicīgi CVK un 
Ārlietu ministrijas darbiniekiem, 
ka ASV būs 15 balsošanas ie -
cirkņu.  Tagad tikai jāstrādā, lai 
pēc vēlēšanām mums nebūtu 
jāsarkst par rezultātiem ASV,” 
teica J. Kukainis.

Ārlietu ministrija un CVK 
šoreiz uzticējusi iekārtot vēlēšanu 
iecirkņus un izveidot komisiju 
ASV latviešu centru vadītājiem. 
(Vašingtonā un Ņujorkā vēlēšanu 
iecirkņi būs vēstniecības un 
ANO pārstāvības telpās, bet Mi -
neapolē to pārraudzīs Goda kon-
sule Laura Ramane.)

ALA sadarbībā ar CVK un 
Konsulāro nodaļu rīkos apmā-
cības kursus Vašingtonā, lai no -
drošinātu precīzu vēlēšanu ie -
cirkņu darbību. Šo projektu 
vienprātīgi atbalstīja arī ALAs 
59. kongresa delegāti Sanfran-
cisko. CVK priekšsēdis Arnis 
Cimdars pats ieradīsies Vašing-
tonā un Latvijas Republikas 
vēstniecībā Vašingtonā 14. 
augus  tā vadīs apmācību kursus.

ALAs valde, ja būs nepieciešams, 
palīdzēs segt kursu rīkošanas 
izdevumus, iecirkņa vadītājam 
vai vienam pārstāvim no vēlēšanu 
iecirkņa komisijas samaksājot 
par lidmšīnu biļetēm uz Vašing-
tonu un apmešanos. 

Vēlēšanu iecirkņi ASV būs 
šādās pilsētās:

BOSTONĀ  – latviešu ev. lut. 
Trimdas draudzes namā 
58 Irving Street, Brookline, MA  
02445,  
tālr. 617-232-5994;  trimdas-
draudzes@aol.com 
Iecirkņa vadītājs: Marcis 
Voldiņš, tālr.: 1-617-969-2310 
vai 1-617-835-1979; e-pasts: 
mvoldins@aol.com

ČIKĀGĀ  – Ciānas draudzes 
telpās   6551 W. Montrose Ave., 
Chicago  IL  60634.
Iecirkņa vadītājs: Jānis Vilciņš,
tālr. 773-728-3947; 
e-pasts:guntav36@aol.com 

DETROITĀ – Sv. Pāvila 
draudzes sabiedriskā centra telpās
30623 West Twelve Mile Rd., 
Farmington Hills, MI  48334.
Iecirkņa vadītāja: Līga Jēkabsone, 

ALAs priekšdarbi 10. Saeimas vēlēšanām turpinās
CVK priekšsēdis vadīs apmācību kursus ASV vēlēšanu iecirkņu vadītājiem

tālr: 734-426-8488 ; e-pasts: jekab-
son@charter.net

FILADELFIJĀ –Brīvo latvju 
biedrības namā
531 North 7th Street, Philadelphia, 
PA 19123, biroja tālr.: 215-922-
9798. 
Iecirkņa vadītājs: Brīvo latvju 
biedrības priekšnieks Marks 
Alberts Liepa, e-pasts: maliepa@
att.net 

GRANDRAPIDOS – latviešu 
biedrības namā
504 Grand Avenue, NE Grand 
Rapids, MI 49503, tālr.: 616-454-
8012. 
Iecirkņa vadītājs: Ivars Arturs 
Petrovskis,
tālr.: 616-975-2705,  e-pasts: 
zipetro@att.net

INDIANAPOLĒ – latviešu 
sabiedriskā centra telpās (Rīgas 
zālē)
1008 W. 64th Street Indianapolis, 
IN 46260.
Iecirkņa vadītājs: Andris 
Bērziņš, tālr.: 317-652-1781,  
e-pasts: aberzins@indy.rr.com
KLĪVLANDĒ –  latviešu 
Apvienotās draudzes telpās 
15120  Detroit  Avenue 
Lakewood, OH 44107. 
Iecirkņa vadītājs: Zigurds Rī -
ders,tālr.: 440-930-5847,  e-pasts: 
zigriders@centurytel.net

LOSANDŽELOSĀ –  
Dienvidkalifornijas latviešu 
sabiedriskajā centrā 1955 
Riverside Dr., Los Angeles, CA  
90039.                   
Iecirkņa vadītājs: Ivars Mičuls, 
tālr: 818-842-3639; e-pasts: 
ivarsm11@yahoo.com 

MILVOKOS –  latviešu ev. lut. 
Svētās Trīsvienības draudzes 
telpās
1853 N. 75th Street,  Milwaukee, 
WI 53213, tālr.: 414-258-8070. 
Iecirkņa vadītāja: Milvoku lat  
viešu pensionāru biedrības 
priekšniece Aina Venta, tālr.: 
262-251-3078; e-pasts: agventa@
hotmail.com

MINEAPOLĒ – latviešu 
draudzes namā 3152 17th Avenue 
South,  Minneapolis, MN 55407, 
tālr.: 612-722-4622. 
Iecirkņa vadītāja: LR Goda kon-
sule Laura Ramane, 
tālr.:  612-840-4615; e-pasts:laura.
ramanis@mercer.com

ŅUJORKĀ – Latvijas Repub-
likas pārstāvībā ANO.
SANFRANCISKO  – 
Ziemeļkalifornijas latviešu drau-
dzes namā 425  Hof  fman Avenue, 
San Francisco, CA 94114,  tālr.: 

415-550-9056. 
Iecirkņa vadītāja: Taira Zoldnere, 
mājas tālr.: 650-948-9521; kaba-
tas: 650-279-8409;  e-pasts: taira.
zoldnere@gmail.com
SIETLĀ  – Latviešu biedrības 
Vašingtonas štatā telpās
11710 – 3rd Avenue, N. E. Seattle, 
WA 98125.  
Iecirkņa vadītājs: Paulis 
Kalniņš,  
tālr.: 206-232-6813;e-pasts: kal-
nins@gmail.com

SV. PĒTESBURGA – Latviešu 
centra telpās  
1705 9th  Ave North,   St. Peter-
sburg,  FL  33706.   
Iecirkņa vadītājs: Andris Ri -
tums, tālr.: 727-797-1933;  
e-pasts: am2lat@verizon.net

VAŠINGTONĀ, D. C. – 
Latvijas Republikas vēstniecībā.
Latvijas valdības noteikumi 
paredz, ka vēlēšanu komisijas 
locekļu darbam jābūt atalgotam, 
taču ALAs valde ar komisiju 
locekļiem vienojusies, ka viņi 
strādās brīvprātīgi, atsakoties no 
simboliskās (apmēram 2 lati 
stundā) samaksas.  

Vēlēšanu kalendārs
ALAs pārstāvji Rīgā saņēma 

šādu priekšvēlēšanu darba 
kalendāru:

2010. gada 5. maijs – 10. sep-
tembris. Vēlētāji ārvalstīs div-
desmit četrās LR diplo mātiskajās 
un konsulārajās pārstāvībās var 
pieteikties balsošanai pa pastu. 
Šo pārstāvību saraksts ir mājas-

lapā: www.cvk.lv sadaļā: 10. 
Saeimas vēlēšanas.

 Līdz 2010. gada 13. augustam 
jānosūta informācija par iecirkņu 
komisiju skaitlisko sastāvu un 
komisijas locekļu kandidātiem.

2010.  gada 10. septembris – 
pēdējā diena, kad balsotāji ār -
valstīs divdesmit četrās LR 
diplomātiskajās un konsulārajās 
pārstāvībās var pieteikties bal-
sošanai pa pastu un pēdējā diena, 
kad balsotāji var mainīt vēlēšanu 
materiālu piegādes adresi; līdz 
10. septembrim iecirkņa komisi-
jai jānoteic komisijas darba laiks 
un jānosūta informācija.

Līdz 2010. gada 17. septem-
brim jānosūta vēlētāju sarakstā 
balsošanai pa pastu reģistrētajiem 
vēlētājiem uz iesniegumā no -
rādīto adresi visu pieteikto 
kandidātu sarakstu vēlēšanu zī -
mes, ar attiecīgās iecirkņa ko -
misijas spiedogu apzīmogotu 
vēlēšanu aploksni un reģistrācijas 
lapu ar informāciju par kārtību, 
kādā izdarāma balsošana, 
no rādot arī kārtas numuru, ar 
kādu vēlētājs reģistrēts sarakstā 
balsošanai pa pastu.

2010. gada 22. septembris. 
Vēlēšanu iecirkņu atvēršanas 
diena. Iecirkņos būs informācija 
par komisijas darba laiku, kan-
didātu sarakstiem, priekš vēlē-
šanu programmām, balsošanas 
kārtību.

2010. gada  2. oktobris. Latvi-
jas Republikas 10. Saeimas 
vēlēšanu diena. Iecirkņi atvērti 
no plkst. 7.00 līdz 8.00 vakarā 

pēc vietējā laika. 
ALA sadarbībā ar LR vēst nie-

cību Vašingtonā ziņos par turp-
mākiem vēlēšanu priekšdarbiem. 
Vislielākais sagatavošanās darbs 
ir gādāt par derīgām Latvijas 
Republikas pasēm katram ASV 
dzīvojošajam Latvijas pavalst-
niekam. ALAs valde lūdz ikvienu 
pārbaudīt pases derīgumu un, ja 
nepieciešams,  pieteikties pases 
atjaunošanai kādā no latviešu 
centriem – Klīvlandē, Čikāgā, 
Mineapolē, Sietlā, Losanželosā 
vai Ņujorkā. ALAs valde un LR 
vēstniecība centīsies panākt, lai 
pārvietojamo pasu izdošanas 
darbstaciju maršrutā tiktu 
iekļauta arī Bostona. ALAs valde 
un visi 59. kongresa delegāti 
uzskata, ka šīs vēlēšanas būs 
svarīgs pavērsiens Latvijas vēs-
turē un lūdz visus tautiešus ASV 
aktīvi un atbildīgi tām gata-
voties.

Raits Eglītis,
ALAs Informācijas nozare

ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis (no kreisās) un ģenerālsekretārs Centrālajā 
vēlēšanu komisijā, tiekoties ar Arni Cimdaru  (labā pusē) un CVK atbildīgajām darbiniecēm
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

Citu informāciju par TŪRĒM, EKSKURSIJĀM un APMEŠANOS
Latvijā skatiet mūsu mājaslapā: WWW.RIGAVEN.COM

Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

Drīz pēc Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanas 1991. 
gadā baltieši ASV sāka runāt 
par iespēju pievienoties NATO. 
Reizēs, kad toreizējais Latvijas 
vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš 
pie kafijas tases vai vīna glāzes 
ieminējies ASV polītiķiem par 
šādu varbūtību, viņš uzskatīts 
par nelabojamu sapņotāju. 
Gunārs Meierovics, varbūt vis-
izcilākais polītiķis latviešu 
sabiedrībā ārpus Latvijas, vien-
mēr rezignēti nopūtās, jo 
domāja, ka tad (ja vispār!), kad 
Baltijas valstis uzņems Ziemeļ-
atlantijas līguma organizācijā, 
tā jau būs zaudējusi savu 
oriģinālo sūtību un vairs nebūs 
tas stingrais drošības balsts, 
kāds bija tās pirmsākumos. 
Taču, kad 2004. gada 29. martā 
toreizējais ASV prezidents 
Džordžs Bušs pie Baltā nama 
apsveica septiņu jauno NATO 
dalībvalstu pārstāvjus, tostarp 
no trim Baltijas valstīm, radās 
pārliecība, ka sapņi kādreiz 
tomēr arī piepildās.  Tomēr – 
kā reiz kādā reklāmā Rīgā bija 
rakstīts – pasaule mainās, dzīve 
rit tālāk...

Viedokli ,,pasaule mainās...”, 
šķiet, apstiprināja 2008. gada 
konflikts starp Gruziju un 

Kāda būs NATO 
nākotne?
Krieviju, kad veltīgi tika gaidīta 
kāda NATO reakcija. G. Meie-
rovica prognōze par NATO 
nevarību vai negribu iesaistīties 
konfliktu risināšanā sāka pi  e-
pildīties. Ievērojot daudzās 
polītiskās, ekonomiskās un 
citas izmaiņas pasaules telpā, 
NATO vadītāji nolēma izvērtēt 
līdzšinējo darbību un nākt 
klajā ar ieteikumiem, kā uzlabot 
un stiprināt NATO ietekmi 
pasaulē.

Kopš 2009. gada izveidota 
ekspertu grupa bijušās ASV 
Ārlietu ministres Madlēnas 
Olbraitas (Madeleine Albright) 
vadībā, lai sagatavotu ieteiku-
mus nepieciešamajām maiņām 
NATO darbībai nākotnē.  

Š. g. 21. maijā Woodrow 
Wilson International Center for 
Scholars un Apvienotā baltiešu 
komiteja (ABK) Vašingtonā 
(DC) sarīkoja vienas dienas 
semināru, pieaicinot gan ASV 
valdības iestāžu ekspertus, gan 
baltiešu diplomātiskos pārstāv-
jus. Galveno uzrunu teica M. 
Olbreita.  Baltiešus pārstāvēja 
Eiropas Savienības komitejas 
Igaunijas parlamentā vadītājs 
Marko Mikelsons (Marko Mih-
kelson), Viļņas universitātes 
lektors Kēstutis Paulausks, un 

Latvijas vēstnieks NATO Jānis 
Eichmanis.

Vairāki lektori norādīja, ka 
maiņas pasaulē ietekmē, kā 
atsevišķas valstis un valstu 
sa vienības reaģē uz moderni-
em, vēl pirms gadiem 20 ne -
iedomājamiem faktoriem, kuŗi 
ietekmē un apdraud valstu 
sadarbību, īpaši par drošību, 
piemēram, enerģijas piegāde; 
terrorisms; ekonomiskā lejup-
slīde; dabas katastrofas (gan 
cilvēku, gan dabas radītas), 
vides piesārņošana, klimata 
maiņas, cilvēku pārvietošanās 
(gan brīvprātīgi, gan ekono-
misku apsvērumu un polītisku 
iemeslu, gan dabas katastrofu 
dēļ). Neviena problēma nero-
das izolācijā, bet gan ir saistīta 
ar daudziem citiem, radnie-
cīgiem elementiem.

M. Olbraita savā runā piemi-
nēja galvenos tematus, kuŗi šai 
ekspertu grupai jāap spriež, 
piem., aizsardzība (iespēju ātri 
pārvietot militāros spēkus; 
sagatavošanās nepare dzētiem 
gadījumiem); terrorisms, cyber 
wars (krievu mēģinājums ap -
drau  dēt Igauniju), dabas un 
cilvēku izraisītās katastrofas, 
sadarbība ar valstīm, kuŗas nav 
NATO (piem. Krieviju un 
Austrāliju), varbūtēja NATO 
paplašināšana utt. Par daudzko 
nepieciešama vienota nostāja, 
īpaši drošību, aizsardzību un 
enerģijas piegādi.       

Baltiešus, protams, interesēja 
NATO nostāja situācijās, kādas 
pieminētas NATO satversmes 
5. punktā (ja tiek izraisīts 
militārs konflikts ar kādu 
NATO dalībvalsti, NATO jā -
rea  ģē kollektīvi un tieši). 
Vienotai nostājai jābūt ne tikai 
polītikā. NATO jācenšas aiz-
kavēt nevēlamas aktīvitātes, 
piemēram, jārada krieviem 
bailes no militāra pretuzbru-
kuma. Sprieda, ka par vienu no 
vissvarīgākajiem NATO uzde-
vumiem jākļūst konfliktu 
aizkavēšanai. 

NATO dalībvalstu amat-
personām ir atšķirīgi uzskati 
par dažādām problēmām un to 
risināšanu, it sevišķi par sa -
darbību ar Krieviju. Trūkst arī 
stratēģijas sadarbībai starp 
NATO un Eiropas Savienību, 
starp NATO un ANO, kaut gan 
vēlēšanās sadarboties šķiet 
spēcīgāka par atšķirībām. 
Jauno komiteju gaida plašs 
darba lauks. Pirmais darba 
posms jau gandrīz pabeigts; 
izstrādātos dokumentus pub-
licēs jau šopavasar.

Seminārā bija apmēram 
60-70 dalībnieku, tostarp vēst-
nieki no Polijas un Latvijas.

Pusdienu galdabiedru neofi-
ciālais sarunu temats bija – kas 
izraisīja liktenīgo lidmašīnas 
avariju pie Smo ļenskas? Uzskati 
dalījās.  

Anita Tērauda 
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Viskonsinas pavalsts Vaitvo-
teras universitāte piešķīrusi sesto 
gadskārtējo reģionālo literāro 
balvu.  2010.gadā to saņem Agate 
Nesaule no Me  disonas. Rakst-
nieci godinās par viņas darbiem 
kopumā, tostarp  par 2009.gadā 
izdoto romānu „Iemīlējusies Je -
žijā Kosinskī” (In Love with Jerzy 
Kosinski) un jau apbalvoto auto-
biografisko grāmatu „Sieviete 
dzintarā” (A Woman in Amber).

„Ir brīnišķīgi izrādīt godu 
kādam, kas ir tik daudz devis 
Vaitvoteras universitātei,” saka 
rektors Ričards Telfers (Richard 
Telfer). „Agates stāsti joprojām 
rod atbalsi lasītājos, un mēs ar 
prieku iepazīstināsim jaunu stu-
dentu paaudzi ar viņas izcilajiem 
darbiem.’’

A.Nesaules romāns „Iemīlēju-
sies Ježijā Kosinskī” stāsta par 
imigrācijas problēmām un kaŗa 
sekām. Grāmatā ‘’Sieviete dzin-
tarā’’ autore dalās ar lasītāju savā 
dzīves pieredzē kaŗa plosītajā  
Eiropā un atminas savu ierašanos 
Amerikā 12 gadu vecumā. ‘’Sie-
viete dzintarā’’ tika tulkota 6 
valodās un 1996.gadā saņēmusi 
nozīmīgo Amerikāņu grāmatu 
balvu (American Book Award).

A.Nesaule dzimusi Latvijā, 

Nozīmīga literārā balva 
Agatei Nesaulei

emigrācijā nonākusi Indianā. 
Filozofijas zinātņu doktora gradu 
viņa ieguva Viskonsinas pavalsts 
Medisonas universitātē. A.Ne -
saule bijusi angļu valodas un 
sieviešu studiju pasniedzēja 
Vaitvoteras universitātē līdz 
1996.gadam, kad viņa pensio-
nējās. Uzzinājusi par savu apbal-
vojumu, Agate Nesaule teica: 
„Visi iepriekšējie šīs godalgas 
saņēmēji ir bijuši izcili rakstnieki, 
kuŗu darbus es apbrīnoju, un es 
jūtos pagodināta būt starp 
viņiem. Mani dziļi iespaido tas, 
ka – lai gan mēs dzīvojam ne -
literārā laikmetā – Rektors un 
Vaitvoteras universitāte turpina 
atbalstīt nopietnās literātūras 
autorus. Protams, šī godalga man 
nozīmē īpaši daudz arī tāpēc, ka 
Vaitvoteras universitāte tuva 
manai sirdij.”

Ar Reģionālo Literāro godalgu 
tiek apbalvots kāds mūsdienu 
autors, kuŗa publicētajos prozas, 
dzejas, dokumentālajos vai drā-
matiskajos darbos ir jūtama sais-
tība ar ASV centrālās daļas zie-
meļrietumu reģionu. Pirmā šāda 
godalga tika pasniegta 2006.
gada aprīlī Marketas universitā-
tes profesoram C.J.Hribalam 
(C.J.Hribal) par romānu ”The 

Company Car”(„Kompānijas 
auto”). 2007.gada aprīlī tika god-
algota A.Manete Anseja (A.
Manette Ansay) par visu, ko viņa 
sarakstījusi, ieskaitot “Vinegar 
Hil” („Etiķa kalns”), “Limbo”   un 
” Blue Water”  („ Atklātā jūra” ). 
2008.gada aprīlī Maikls Perijs 
(Michael Perry) saņēma šo god-
algu par saviem darbiem, to skai-
tā par ”Population 485”  („Kop-
skaitā 485” ) un ”Truck: A Love 
Story” („ Sakari. Mīlas stāsts”). 
Bet 2008.gada oktobrī Džeina 
Hamiltone (Jane Hamilton) tika 
apbalvota par viņas literāro devu-
mu, kas ietveŗ arī ”Pasaules karti” 
(„A Map of the World”) un „Rutas 
grāmatu” („The Book of Ruth”). 
2009.gada oktobrī Deivids Rouds 
(David Rhodes) to saņēma par 
„Driftless” („Bezmērķīgais.”).

Agate Nesaule tiks godināta ar 
priekšlasījumu 2010.gada 11.
oktobrī pulksten 7 vakarā Vis-
konsinas pavalsts Vaitvoteras 
universitātes pilsētiņā Centrā-
lajā Vasaras Auditorijā (Central 
Summer Auditorium). Uz šo no -
tikumu aicināti visi interesenti; 
ieeja brīva. Pēc priekšlasījuma 
tiks sniegti autogrāfi.    

Sāra Kūla (Sara Kuhl)

Rīgas Franču licejā skolēnu 
teātŗa tradicijai ir senas saknes, 
savā laikā skatuves mākslas 
noslēpumiem audzēkņus te 
tuvinājis Pēteris Pētersons, 
vairākus gadus teātri vadīja 
Ingmārs Čaklais, bet tagad jau 
ilgus gadus teātŗa režisore ir 
Velga Līce. Viņas vadītais teātra 
ansamblis maijā rīkotajā skolou  
teātŗa festivālā „Teātŗu svētki 
Rīgā – 2010” ar Andŗa Zeibota 
komēdiju „Ikviena diena” no -
pietnā konkurencē ieguva galve-
no balvu.

Lugas darbība notiek mirušo 
valstībā, kur tiek novērtēta katra 
„jaunpienācēja” iepriek šējā dzīve. 
Tā drīzāk ir līdzību spēle, ne 
reālistisks notikumu atveids, un 
to iedzīvināt var tikai domu-
biedru ansamblis. Režisorei 
Velgai Līcei šādu ansambli izde-

Franču liceja teātrim – 
galvenā balva          

vies izveidot, un jauniešu entuzi-
asmam arī savs izskaidrojums. 
Kurš gan vidusskolas pēdējos 
gados nav aizņemts ar dzīves 
jēgas apceri, kurš gan sevī nepūlas 
atšķirt šķietamās vērtības no 
patie sajām? 

  „Spēlējot nosacītu, savdabīga 
humora un asa vērtējuma pilnu 
dramaturģiju, jauniešiem bija 
interesanti domāt līdzi un atraisīt 
savu iztēli,” atzīst re  žisore. 
Savukārt paši dalīb nieki stāsta, 
ka, spēlējot šo izrādi, sajutuši: 
viņu ieceres un domas skatītāji 
uztveŗ precīzi un saprot. Šī 
vienreizējā sajūta at  raisījusi 
spārnus, radījusi paļā vību saviem 
spē kiem un vēlāk arī gandarījumu 
par paveikto.

Ir prieks par saņemto balvu, 
kas šī ansambļa pieredzes gaitā 
pirmo reizi ir speciāli festivālam 
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Franču liceja teātra ansambļa dalībnieki kopā ar režisori Velgu Līci

ASV vēstniecība izsludinājusi 
ASV valdības  Fulbraita program-
mas stipendiju konkursu studen-
tiem un pētniekiem 2011./2012. 
mācību gadam. ASV vēstniecība 
aicina pieteikties ikvienu studen-
tu un pētnieku, kuŗi kvalificējas 
programmai. 

Fulbraita stipendija studentiem 
tiek piešķirta uz vienu mācību 
gadu studijām ASV universitātē. 
Fulbraita stipendija pētniekiem 
tiek piešķirta, lai veiktu pētījumu 
vai lasītu  lekcijas. Fulbraita sti-
pendija sedz mācību maksu ASV 
universitātē (studentiem), ikmē-
neša stipendiju, veselības apdro-
šināšanu un ceļa izdevumus. 
Stipendijas pretendentiem jābūt 
oficiāli reģistrētiem Latvijas 
iedzīvotājiem un pieteikšanās 
laikā jāatrodas Latvijā. Preten-
dentiem jābūt atbilstīgai akadē-
miskai izglītībai, jāprot angļu 
valoda un pēc studiju beigām 
ASV iegūtās zināšanas jāizmanto 
Latvijas labā. 

Studentiem, piesakoties šai sti-
pendijai, līdz 2011. gada jūnijam 
jābūt ieguvušiem bakalaura 
gradu, turklāt pieteikties studijām 
var jebkuŗā nozarē, izņemot 
medicīnu. Pētījumu stipendijai 
var pretendēt akadēmiķi vai 
augstskolu mācībspēki, kas jau 

ASV vēstniecība izsludina 
gadskārtējo Fulbraita programmas 

stipendiju konkursu
ieguvuši doktora gradu vai gata-
vojas pabeigt disertāciju. Arī 
pētījumus iespējams veikt jeb-
kuŗā nozarē, izņemot medicīnu.

Pieteikšanās termiņš studentu 
stipendijām ir š. g. 7. septembris, 
pētnieku stipendijām – 24. no -
vembris. Plašāka informācija un 
pieteikuma anketa Fulbraita sti-
pendiju programmām atrodama 
tīmeklī (http://riga.usembassy.
gov/), to var arī saņemt  ASV 
vēstniecības Preses un kultūras 
nodaļā Rīgā, Smilšu ielā 7. 

Programmas mērķis ir veicināt 
ASV un citu valstu iedzīvotāju 
saprašanos.  Izmantojot šo pro-
grammu, jau vairāk nekā 300 
000 dalībniekiem bijusi iespēja 
dalīties viedokļos, iepazīt dažādas 
kultūras, kā arī polītiskās un 
ekonomiskās struktūras. Kopš 
1992. gada ASV valdība ir 
piešķīrusi 196 Fulbraita stipendi-
jas izciliem Latvijas studentiem, 
skolotājiem un profesoriem. 

Bijušais ASV senātors Viljams 
Fulbraits nodibināja Fulbraita 
programmu 1946. gadā. Fulbraita 
programmu pārrauga Valsts de -
partamenta Starptautiskās izglī-
tības institūts. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

Augustdorfas bijušo skolēnu salidojums notiks Rīgā, Mārstaļu 
ielā 1/3, 7. jūlijā, plkst. 13 viesnīcā „Radi un draugi” 2. stāva zālē. 
Būs zviedru galds. 

Dalības maksa starp Ls 15-20 no personas. Kontaktpersona Vija 
Brigadere, adrese: Ģertrūdes iela 27-5, Rīgā, LV 1011, Tālr.: 
67295453, mob.: 26091288. Uz redzēšanos Rīgā!

Augustdorfa – Rīga

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

15. latviešu salidojums 
Trinidadā un Tobago

ar graciozu komedianta figūriņu 
centrā un apkārt ie   gravētu uzrak-
stu „Teātŗu svētki Rīgā – 2010”. 
Bet ar god  algoto izrādi „Ikviena 
die na” jaunieši šovasar uzaicināti 

piedalīties Dobeles jauniešu 
teātŗa fes tivālā „Pitons” jūlija 
sākumā. 

Gundega Saulīte

veidota, līdz šim par panā-
kumiem vienmēr godalgā sa -
ņemtas konfektes vai grāmatas, 
tagad kā lielu dārgumu teātŗa 
entuziasti glabās balta stikla kubu 
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Mīļie un cienījamie latviešu 
kultūras draugi!  

Ērika Raistera Piemiņas fonda 
valdes vārdā sirsnīgi sveicu jūs 
ne tik vien mūsu gadskārtējos 
atzinības balvas pasniegšanas 
svētkos, bet arī Ērika Raistera 
Piemiņas fonda 40 gadu darbības 
jubilejā! 

Dzejnieks, žurnālists un kād-
reizējais Laika kopredaktors, Vi -
dzemē dzimušais Ēriks Raisters 
no šīs zemes šķīrās 1967. gadā, 
bet ar savu trauksmaino un 
mūžam darbīgo garu bija radījis 
cildenu un paliekošu latviskās 
kopības sargātāja piemēru, tādēļ 
arī tikai dažus gadus pēc viņa 
pēkšņās aiziešanas laikabiedros 
dzima vēlēšanās dibināt viņa pie-
miņas fondu – sākumā ar nodo-
mu sakopot un publicēt viņa 
dzeju un neskaitāmos rakstus – 
visādās jomās, bet vēlāk, lai izvei-
dotu piemiņas balvu, ar kuŗu 
izteikt atzinību Raisteram līdzī-
giem latviskās kultūras kopējiem. 
Radās arī tradicija, pulcējoties ik 
gadu kopā – parasti pavasarī – 
nosvinēt viņa piemiņu.

Ar Ērika Raistera Piemiņas 
fonda līdzekļiem dzejnieka dzim-
tajā pusē Rankā ir uzstādīts pie-
mineklis, kur Rankas kapsētā 
atdusas arī Ērika Raistera dzīves-
biedre Elvīra, kas, Latvijai atgūs-
tot neatkarību, kopā ar meitu 
Rasmu bija pārcēlusies uz dzīvi 
Latvijā. 

Rankas pilsētas bibliotēkā atro-
damas Ērika Raistera grāmatas, 
arī vidusskolas bibliotēkā. Rankas 
bibliotēka vēlējās arī saņemt 
Raistera fonda godalgoto autoru 
darbus, kas daļēji ir izpildīts. 
Rankas pilsētas un vidusskolas 
bibliotēkās ir iekārtots Ērika 
Raistera piemiņas stūrītis. Bet 

Tautsaimnieks ar dzejnieka dvēseli
Eleonoras Šturmas uzruna Ē.Raistera Piemiņas fonda sarīkojumā š.g. 24. aprīlī Priedainē

šeit, svešatnē, viņa piemiņu dau-
dzinām ik gadu, meklēdami 
Ērika Raistera gara rosmes un 
latviskuma degsmes mantinie-
kus, lai par viņu veikumiem 
varētu izteikt pelnītu atzinību.

Tagad dažos vārdos pakavēšos 
pie paša Ērika Raistera. 

Mūsu vidū vairs nebūs pārāk 
daudz to cilvēku, kas vēl labi 
atcerēsies Ēriku Raisteru un viņa 
darbošanos, jo jau 1967. gadā, 
mūža 62. gadskārtā pēkšņi pār-
trūka viņa rosmīgās dzīves pave-
diens. Vecākajai paaudzei vēl 
spilgtā atmiņā Ērika Raistera 
loma Laika redakcijā, kur viņa 
aprūpē bija ārzemju ziņas, kā arī 
izsekošana aktuālajiem notiku-
miem latviešu dzīvē. Un latviešu 
dzīve tolaik kūsāt kūsāja. Kā 
šodien vēl acīs vīd Raistera dzīvī-
gā kustēšanās ļaužu jūklī, viņa 
allaž smaidīgā seja un steiga visu 
pagūt, aptvert, lai pēc tam ietver-
tu trāpīgos informatīvos ap -

rakstos Laikā, parādot izteiktu 
žurnālista talantu. Bet žurnālisti-
ka nebija Ērika Raistera pirmā 
sauksme. Kopš agras jaunības 
viņa sirds piederēja dzejai, kaut 
arī pēc formālās izglītības viņš 
bija tautsaimnieks, 1932. gadā 
beidzis Latvijas Universitātes 
taut    saimniecības fakultāti.

1905. gadā Vidzemē, Rankas 
pagastā dzimušais lauksaimnie-
ka dēls jau agri bija devies uz 
Rīgu, iztiku sev pelnīja strādā-
dams par ierēdni Latvijas pastā, 
studēja pavisam praktisku zināt-
ni, bet rakstīja lirisku, reizēm 
jūsmīgi sabangotu dzeju. Kāds 
literātūras vērtētājs sevišķi izcēlis 
viņa erotiskās temas, citi izceļ 
Raistera devumu pilsētas un tā 
laika modernās dzīves temu risi-
nājumos, kas tolaik bija jauns 
pienesums latviešu dzejā. Sācis 
publicēt dzejoļus žurnālā Lira 
1924. gadā, bet 1931. gadā iznāk 
patstāvīgs krājums ar nosauku-

mu „MEN”. Otrais krājums „Plos-
   ti” 1937. gadā, bet trešais „Es un 
mans laiks” 1950. gadā jau pēc 
dzimtenes atstāšanas „Grāmatu 
Drauga” apgādā Ņu  jor   kā.  

Kā Raistera kollēga, otrs Laika 
redaktors Kārlis Rabācs savulaik 
bija teicis, ar žurnālisma bacili 
Raisters saindējās krietni vēlāk 
Rīgā, 1936. gadā kļūdams par 
laikraksta Rīts redaktoru. 1944. 
gadā kopā ar Otrā pasaules kaŗa 
bēgļu vilni atstāj Latviju un  
Vācijas trimdā tūdaļ iesaistās 
jaundibināto latviešu laikrakstu 
redakcijās. Tūliņ pēc izceļošanas 
uz Savienotajām Valstīm 1950. 
gadā sāk strādāt Laika redakcijā 
Ņujorkā līdz savai pēkšņajai aiz-
iešanai mūžībā, atstājot aiz sevis 
dzīvesbiedri Elvīru un mazu 
meitiņu Rasmu. 

Ēriks Raisters allaž bija pozitīvi 
noskaņots, reizēm ironisks, bet 
līdz ar to sabiedrībā iemīļots. 
Viņa talants uz visvisādām ēver-
ģēlībām esot bijis neatsveŗams 
Latvijas laika mākslinieku un 
literātu biedrības Zaļā vārna dzi-
nējspēks. Zaļā vārna rīkoja lite-
rārus vakarus, mākslas diskusi-
jas, bet visspilgtāk saglabājušies 
nostāsti par viņu jautrības 
sanāksmēm „jampampiem”, ku -
ŗās Raisters bija pati sirds un 
dvēsele. Nopietnāko Latvijas 
mākslinieku grupai piederīgie 
gan esot šad tad kritizējuši „zaļ-
vārniešu” bezbēdīgo bezmērķību.

Nav noslēpums, ka Ērikam 
Raisteram jaunības gados bijusi 
ļoti „plaša sirds” ar izteiktu nevē-
lēšanos „noenkuroties”. Kad viņa 
laba draudzene Elza Ķezbere 
viņam jautājusi par pirmās laulī-
bas pēkšņo izbeigšanu, viņš atbil-
dējis, ka nav varējis pakļauties 
noteiktajai ikdienas rutīnai un 

dzīves kārtībai. Bet otrreizējā 
laulībā ar Elvīru Ņujorkā viņš, 
likās, bija pavisam labi noenku-
rojies un bija brīnišķīgs tēvs savai 
meitiņai Rasmai.

*
Esam saņēmuši sirsnīgu 

ap sveikuma vēstuli no Rasmas 
Rīgā. „Gribu apsveikt  Ē. Raistera 
fondu 40. gadadienā. Pateicos 
fonda darbiniekiem par cītīgu 
darbību, uzticību fondam un par 
brīnišķīgajiem sarīkojumiem. 
Seviški fonda priekšsēdei Eleo-
norai Šturmas kundzei liels un 
sirsnīgs paldies, kā arī Ē. Raistera 
fonda dibinātājam, manam 
krusttēvam Jānim Kļaviņam. 
Novēlu fondam gaišu nākotni, 
darbasparu un veiksmi! 

Nobeigšu ar dzejnieka Ērika 
Raistera dzejas „Prieks” pirmo 
pantu:

Tas laiks ir pagājis, kad slavinā-
ja māņus,

Tas laiks ir pagājis, kad nīka 
dziesminieks.

No jauna, drebinādams neticī-
bas slāņus,

Iet dzīvi iekaŗot un labu darīt 
prieks.

Sirsnībā un ar laba vēlējumiem 
dzejnieka Ē. Raistera meita 
Rasma Raistere.” 

*
Apsveikumu atsūtījis arī Jānis 

Kļaviņš. 
„Sirsnīgi apsveicu Ē. Raistera 

fondu 40 gadu jubilejas svētkos!
Kad ar lielu sajūsmu šo fondu 

dibinājām – ar K. Rabācu un V. 
Irbi – zinājām, ka nākotnē tam 
būs sekmīgi gadi.

Tas ir piepildījies, pateicoties 
Eleonorai Šturmas kundzei un 
darbīgajai fonda valdei.

Vēlu raženus gadus nākotnē!
Jānis Kļaviņš
 
  

Eleonora Šturma atklāj Ē. Raistera Piemiņas fonda sarīkojumu 
Priedainē

Trimdas draudzes lauku īpa-
šums Piesaule  savu 55. jubilejas 
gadu atzīmēja ar īpašuma uz -
pošnas talku, kuŗā piedalījās 
jubilejas gadu skaitam gandrīz 
līdzīgs talcinieku skaits. Talku 
vadīja draudzes Labvēļu sabied-
rības priekšnieks Valdis Spalviņš, 
kuŗš reizē atzīmēja savu otrā 
gada sākumu priekšnieka amatā.

Aktīvi talkā piedalījās un savu 
90 gadu jubileju svinēja arī 
Arvīds Mačs, kuŗš sevi iedēvējis 
par Piesaules traktoristu. Viņš 
daudzu gadu desmitus ir rūpējies, 
lai  Piesaules zāles pļāvējs vienmēr 
būtu labā kārtībā, pats arī va -
dīdams traktoru. Tagad Arvīdam 
jau radušies spējīgi atvietotāji.

Labvēļu sabiedrības dibinātāji 
varētu būt vairāk nekā  gandarīti, 
ka pēc 55 gadiem  talcinieku 
pulks bija tik liels, to vidū arī  
viņu  bērni un mazbērni.

Jubilejās pelnīti tiek pieminēti 
dibinātāji, bet līdzīgu atzinību 
būtu jāveltī tiem daudzajiem dar-
 biniekiem un vadītājiem, kas 
lielo pasākumu virzījuši tālāk.

Te vietā pieminēt iepriekšējo 
priekšnieku Andri Jansonu, kuŗa 
„valdīšanas laikā” notikušas vai-
rākas pārbūves un uzlabojumi, 

PIESAULE  GAIDA  SABIEDRISKOS 
UN PRIVĀTOS PASĀKUMUS
55 gadu jubilejas  talka 

kā jauna virtuve un kapitāl  re-
monti.

Orģināli Piesaule bija domāta 
galvenokārt kā bērnu vasaras 
nometne. Pēdējos gados nomet-
nes vairs nav notikušas, jo Bos-
tonas un apkārtnes bērni apmeklē 
Ņujorkas Katskiļu nometni. 
Fakts, ka labs pulks Piesaules 
dibinātāju mazbērnu brauc uz 
kaimiņu pavalsts nomentni, 
varbūt kairina lokālpatriotiskās 
jūtas, jo Piesaules īpašums tika 
iegādāts gadu pirms Katskiļu 
īpašuma, tomēr jāatzīst, ka Ņu -
jorkas nometne savu pastāvēšanu 
izcīnījusi  ar veiksmīgu garīgās, 
saimnieciskās un administrātīvās 
nometnes vadības prasmi.

Iepriekšteiktais nebūt neizslēdz 
daudzas citas Piesaules īpašuma 
izmantošanas iespējas. Laiks pie-
nācis Austrumapgabala latviešu 
pasākumiem no jauna „atklāt” 
Piesauli, jo īpašums ir pirmklasīgi 
sakopts un tikai gaida „pre-
ciniekus”.

No Piesaules labvēļu sabiedrī-
bas dibinātājiem visi jau aizsaulē. 
Pēdējais palicis Dainis Lauris, 
kuŗš 1955. gadā  bija vēl tikai 
jauns students. Dibinātāju sa -
rakstā  29 ir personas, bet  30. 

dibinātāju sarakstā ir Trimdas 
draudzes dāmu komiteja. Tas 
norāda uz faktu, ka tajā brīdī 
pietrūka  vēl viena draudzes lo -
cekļa, kas iemaksātu 100 dolaru. 
Tagad to grūti saprast, bet 1955. 
gadā vairumam latviešu tas bija 
tikai piektais gads Amerikā, kad 
katrs dolars bija dārgs jaunās 
dzīves sākumam. Vairums lat-
viešu vēl mitinājās Bostonas un 
priekšpilsētu dzīvokļos. Pašai 
Trimdas draudzei arī līdzekļu 
nebija, nebija vēl savas baznīcas. 
Tā toreiz bija liela uzdrīkstēšanās. 
Inkorporācijas dokumentu 1955. 
gada 16. februārī parakstījuši: 

mācītājs Alberts Galiņš, Alek-
sandrs Ļūļa, Bernhards Skulte, 
Jānis Galiņš, Aleksandrs Cīrulis, 
Arvīds Lukstiņš, Arvīds Kļaviņš 
un Žanis Feldmanis.

Nerunājot par naudas iegul-
dījumu, pietiekami nav uzsvērts 
laika ieguldījums, jo visiem bija 
jārūpējas par ģimenes iztiku, 
daudziem pat jāstrādā neierasts 
fiziskais darbs.

Ir neiespējami pieminēt visus, 
kas pielikuši roku lielā pasākuma 
tapšanas sākuma gados, bet ir da -
ži, kuŗus nedrīkstu aizmirst: māc. 
Alberts Galiņš, Aleksandrs Ļūļa,
architekts Arvīds Lukstiņš, in -

ženieri Bernhards Skulte, Ernests 
Elmuts, Viktors Sils, būvnieki 
Edgars Eglītis, Žanis Feldmanis, 
Jānis Galiņš, Alberts Eglītis, 
Aleksandrs Cīrulis, Jūlijs Lauris, 
vēl Artūrs Veidiņš, Kārlis Lincis, 
Arvīds Kļaviņš, Jānis Krastiņš, 
Ervīns Ramoliņš, Roberts Sisenis, 
Rūdolfs Gosts un daudzi citi.

Visi šie cilvēki par daudzajām 
Piesaulei veltītajām darba stun-
dām atlīdzībā saņēma vienīgi 
gandarījumu par padarīto.

Nesen aizsaules pulkiem pie-
vienojās ilggadīgs Piesaules Lab-
vēļu sabiedrības priekšnieks 
Ādolfs Gailītis un daudzu gadu 
Piesaules saimniece Aina Kusiņa, 
arī pagājušajā gadā ievēlētais 
Labvēļu sabiedrības valdes locek-
lis Jānis Galiņš.

Piesaules Labvēļu gada sapulcē 
tika ievēlēti Pēteris Auģis, Al -
donis Bērziņš un Māra Treimane. 
Vairs nekandidēja Arvīds Mačs. 
Revīzijas  komisisjā ievēlēja līdz-
šinējos – Vilni Bērziņu, Lauri 
Eg   līti un Aivaru Ogu. Pilnsapulce 
arī ieteica stingrāk raudzīties, lai 
biedri kārtotu savus maksājumus 
biedrībai un nekustamā īpašuma 
nodokļus ar Varneras pilsētai. 
Piesaulē ir 50 savrūpmāju un 7 
„treileri”. Tika nolemts veidot 
darba grupu Piesaules nākotnes 
plānošanai. Tā dotu ieteikumus, 
kā labāk pārvaldīt 365 akru lielo 
Piesaules īpašumu. 

Ivars Galiņš

Piesaules 55 gadu jubilejas talks dalībnieki. Uz traktora vidū - 
Arvīds Macs, kurŗš svinēja savu 90. dzimšanas dienu  
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

Tālivaldis Dangavs

Marta Nereta
Mana Latvija

Šī zeme pasakās un teikās izdziedāta,
kur latvju tauta gadu simtiem mīt,
tā mana dzimtene, pie krusta pienaglota,
ko reizi Dievs no mokām atpestīs.
Tur balto bērzu rindas ceļu malās
kā sargposteņi vējā galvas liec,
un sirmie ozoli no tēvu tēvu laikiem,
kā senču cilts par savu zemi brīvē stāv,
No Leišmales līdz Dzintarjūras krastiem
tur vasarās viss pļavu smaržās tīts,
tur tautu meitas krāšņos tautas tērpos
kā saulpuķes uz dziesmu dienām iet.
Tur meži sērās šalc par varoņcilti,
kas asins lējusi par zemi šo,
kur latviets, nodevējs nav godu pratis,
par savu labklājību apsmējis ir to,
tai liktens bargs, bet ticība dod spēku,
jo tautas nodevēji sodu saņems reiz
un mana baltā tauta atkal augšup celsies,
tās druvās latviets ies un vagu dzīs.

(No topošā dzejoļu krājuma) 

„Citi poļi dažreiz mani nemaz 
neatzīst par savējo, jo es daudz 
nerunāju, neplātos un, par visām 
lietām, neuzdodos par to, kas 
esmu,” sāka savu stāstu majors 
Chlopotovskis – cilvēks, ko 
četrus gadus bija barojušas, 
īstenībā – mērdējušas UNRRA 
un IRO Vācijas bēgļu nometnēs, 
lai tad kā savu metamo kauliņu 
aizsviestu, kur patīkas. Tā šis 
kauliņš nokļuva pie mums, 
ci tiem dzīves liekačiem Stran-
dējošo salā. 

„Tā arī šeit, Paragvajā, es nees-
mu vis ģenerālis, maršals vai 
Polijas troņmantnieks, par ko 
uzdodas kāds apdzēries tautietis 
Asunsionā, bet tikai tāds pats 
majors, kādu dienesta pakāpi 
godam esmu nopelnījis, cīnīda-
mies gan pret krievu, gan vācieti. 
Šī rakstura atšķirība manī varbūt 
ir tāpēc, ka nāku no Latvijas 
pierobežas – Daugavpils tuvumā, 
un manī laikam ir kāda daļa 
latviešu savaldīgo asiņu.

Zinādams, ka citu armiju virs-
niekiem maza nozīme pasaulē, 
es Vācijā sagatavojos praktiskai 
dzīvei, protiet, izmācījos par vist-
kopi, jo kā bijušam lidotājam 
man putni tomēr ir vistuvākie 
radījumi pēc cilvēkiem, izņemot 
boļševikus un naci. Un sevišķi 
vistas, jo tās var salīdzināt ar 
lidotāju, kam jādzīvo bez lid-
mašīnas – ne viens, ne otrs netiek 
gaisā bez piepalīdzības; šai ziņā 
vistai drusku lielākas priekšro-
cības nekā cilvēkam. 

Un vēl kas. Vistu dzīvē ir kaut 
kas arī no mūsējās, tā pamācīga 
bērniem, kas redzējuši tikai bēgļu 
nometnes, un arī mums kā vēs-
tures, dabas zinātņu, ētikas un 
socioloģijas konspekts.

Kad kauslīgs gailis pieveic 
kaimiņu sekstaini, iegūdams va -
ru par uzveiktā saimi, mēs skatām 
feodālismu. Vecs un vien  tuļš 
gailis, kas klaiņā tālu, jaunākā 
padzīts, mums stāsta karaļa Līra 
traģēdiju. Viena no vistām ir 
saimes vecākā, un to neaiztiek 
citas.

Šie un vēl daži citi novērojumi 
prasīja daudz pūļu, laika un nau-
das, gluži nesamērīgā proporcijā 
ar iegūto labumu, bet ko var 
darīt? Paša, tikai paša vaina. Un 
redziet, kāpēc. 

Kamēr putnkopības speciālisti 
mācīja, kā izdarīt vistu izlasi, kā 
tās barot un iegūt ienākumus, 
tikmēr es dzīvoju pagātnē un 
izkaŗoju slavenus kaŗus pret 
krieviem un vāciešiem. Protams, 
pārmest es sev negribu, jo mana 
bēgļa dzīve bija tik bezcerīga un 
nožēlojama, ka vajadzēja atrast 
kādu mierinājumu, lai nebūtu 
jāpakaŗas. Taču majors vienmēr 
paliek majors, un tā es ieguvu 
šādu apliecību:

Mr. Stanislaus Hlopotovsky
1 st class poultry breeder.
Dievs sodi! Es arī sāku ticēt, ka 

es tas esmu. Šai ticībā tad nu 
sāku nodarboties ar vistkopību, 
tikko biju ieradies Paragvajā.

Jūs zināt, kā ir, kad ķeŗas pie 
kādas lolotas, bet maz pazīstamas 
lietas, sevišķi, ja no tās atkarīga 
visa dzīve. Tad ātri jo ātri nonāk 
azartā, un tā arī es. 

Gaiļi un termīti
Vecie ieceļotāji, kam zemes 

karstais klimats jau drebināja 
locekļus, šķībus grieza kaklus vai 
dancināja Veita dejā, labu gri-
bēdami, man iestāstīja, lai es 
nesākot ar sugas vistām. Baltās 
leghornietes saulē kļūstot melnas 
un sarkanās rodailendietes – 
pelēkas. Galu galā visas tomēr 
apsprāgstot. Bet lai iegādājoties 
vietējās vistiņas – visu asiņu un 
rašu sajaukumu, tikpat neiz-
dibināmu kā pašiem paragva-
jiešiem. Tās esot žirgtas un labi 
dējot; tikai lai nepērkot tādas, 
kam ērgļa izskats. Šo pamācību 
apskaidrots, tad nu devos no 
savas priekšpilsētas uz pašu 
Asun  sionu, kas veca gados, bet 
maza no auguma. Tās klusāko 
ielu malās un laukumiņos – visur 
tur, kur varēja piesiet ēzeli un 
nolikt kurvjus, tupēja sievas starp 
koši dzeltenām apelsīnu, pieneņu 
dzeltenām pampelmūžu un 
tumši zaļām mandarīnu kau-
dzēm, jau iemelnējušu banānu 
gubām, rokas granātām līdzīgo 
ananasu pelēkām grēdām, me -
loņu pauguriem, it kā tos būtu 
sadējuši milzu strausi, brūnu, 
indiāņu pirkstiem līdzīgu man-
dioku klāstiem un atvāztām 
nastām, no kuŗām pazemīgi 
lūkojās tropu pasaulē sevišķi reti 
un dārgi dārzeņu gringo – 
radīsiņi, salāti un burkāniņi, 
biešu pusaudži un tikko aiz-
metušās kāpostgalvas.

Sievas klaigāja, ēzeļi bļāva un 
mušas džinkstēja ap sieriem un 
cepumiem, lopu iekšām, desām, 
jēlu gaļu un medu. Taču mana 
auss meklēja tikai tās skaņas, ko 
varētu izdot vistas. Vadīdamies 
ar tām, es šaudījos starp guerāņu 
sievām, lai izvairītos no tumši 
zaļiem jerbas spļaudekļiem un 
sakošļātu cigāru galiem. Jo 
tupētājas sievas sūca mati vai 
smēķēja pašu tītos tabakas 
vīkšķus; atkarā no viņu veiklības 
izspļāvienu lidojumi bija ļoti da -
žādi, tāpat novirzieni, ķeŗot 
laukumiņus starp cilvēku kājām 
vai šrapneļveidīgi izšķīstot virs 
gājēju galvām.

Beidzot es nokļuvu pie vistām. 
O! Mana sirds apstājās.

Saietām kājām, tās karājās pie 
ēzeļu sāniem ar galvām uz leju, 
baigi bolot asinīm pieplūdušās 
acis, vai arī, sakrautas kurvjos, 
kārstīja kaklus pāri malai, vien-
aldzīgi lūkodamās pasaulē no 
nesējas galvvirsas. Šur tur tās bija 
samestas kaudzēs, spārnus izlai-
dušas un jau pa pusei beigtas. 

Mani pārņēma tāda kā Abrāma 
Linkolna dūša atbrīvot šos visus 
nēģerus, šos spārnainos vergus... 
taču pretim nostājās visu labo 
nodomu slābinātājs, un pār plū-
dusī dūša atvilkās mana maka 
vā  jās varas robežās. 

Pieradis Vācijā daudz ne  ska-
tīties, ja manta dabūjama, es nu 
tik steidzos pirkt vistas. To 
darīdams, gudri spriedu: labas 
dējējas vistas neviens nepārdos, 
tāpēc jāņem ciet lielāki cāļi, kam 
jau sarkanas vai iesārtas gnēzes, 
jo tie pēc pāris mēnešiem jau dos 
olas. Un nedēļas laikā, ik dienas 
vairākas reizes maršējot mājup 
ar pilnu putnu kasti uz pleca, 

manu cāļu pulks pārsniedza simt 
galvu. 

Ak vai! Es nezināju, ka te, 
Paragvajā, pusaudžu gailēni 
daudz neko neatšķiras no savām 
māsām, un neviens arī nebr-
īdināja mani par to. Bet parag-
vajiešu sievām es nevaru pārmest, 
jo tanī laikā es vēl nepratu tā ne 
spāniski, ne guarāniski, lai labi 
noskaidrotu pērkamā putna 
kārtu. 

Un iekām cilvēks nav ēdis no 
atzīšanas koka, viņš ir laimīgs.

Es iemīlēju savu putnu saimi, 
savu cerību tikt pie turības. Mans 
plāns bija vispirms iekārtot vistu 
farmu, lai no tās nopelnītu īrei 
un pārtikai, un tad saistīties 
darbā. Sievai un bērniem pel-
noties mājās un man ārpusē, mēs 
ātri vien iegūtu labklājību.

Ak labie nodomi, sapņi un 
cerības!

Kā jūs zināt, Paragvajā vistām 
neiekārto kūtis, kā tās ir Eiropā. 
Ir tikai barošanas vieta, kuŗas 
tuvumā novietotas kastes dēšanai; 
protams, var arī iztikt bez visa tā, 
ja ir vaļas meklēt olas pa visu 
apkaimi. Pa nakti vistas guļ 
kokos. Pabailīgās, vecākās un 
smagākās ielido pārnakšņot 
zemajā un kuplajā mango kokā, 
kur tās jūtas lieliski, jo arī 
visgaišākā mēnesnīcā tur valda 
tumsa. Visjaunākie putni, dro-
šākie un vieglākie laižas krietni 
augstāk. Tā mani pārdrošnieki 
bija izvēlējušies lapačo koka 
galotni, kas no zemes atradās 
vismaz savus divdesmit metrus. 

Ai, jums vajadzētu redzēt 
brīnišķīgo skatu, kad vistas sa -
laidušās šai midzenī, mirdzē-
damas rietošā vai austošā saulē 
kā krāšņi ziedi visās pasaulē 
sastopamās krāsās un nokrāsās! 
Es varu apliecināt, ka šī skaistu-
ma priekšā nobāl pāva aste, 
kardinālžubes cekuls, paradīzes 
putna mirdzums un kolibri 
vizuļojums. 

Te jāpiezīmē, ka vienīgi labi 
barotas vistas ir skaistas. 

Lai vistām guzas būtu pilnas 
un nauda neaizietu, vajadzēja 
daudz asprātības. Atradām, ka 
tām garšo mbokadžā palmu 
riekstiņi, un visa Chlopotovsku 
ģimene nu ņēmās mētāt akmeni 
uz akmens, lai kodoliņu atbrīvotu 
no velnišķi cietās čaulas. Sākumā 
ik pēc sitiena atskanēja viena vai 
otra Chlopotovska negants bļā-
viens, kam sekoja asaras un lē -
kāšana, ar otru roku kratot sa -
dauzīto pirkstu kā pie ļoti sir  s-
nīgas apsveicināšanās.

Dauzīdams noklausījos, ka 
bērni sprieda, kādus vārdus likt 
jaunpirktajām vistām. Dzimtenes 
puķu, koku, putnu un dzīvnieku 
vārdi jau bija salikti, nokristot 
vistu par Rozi, Pieneni vai Tāsi, 
Irbi un Sniedzi, Stērsti, Peli vai 
Līdaku... Un neatrazdami nekā 
labāka, puikas sāka apveltīt vistas 
ar Paragvajas varoņu, pusvaroņu, 
svēto, ģenerāļu, maršalu un valsts 
prezidentu vārdiem, kuŗus tiem 
iekala šejienes skolā. Es protestēju, 
aizliegdams lietot jaunās dzim-
tenes dižvīru vārdus; bet kaŗavīri, 
kas augstāki par majoriem, nebi-
ja aiztiekami tāpēc, ka tas aizskāra 

manu virsnieka godu. Ieteicu 
puišeļiem dot vistām un gaiļiem 
polītiķu un ģeografijas vai no 
citām zinātnēm ņemtus vārdus. 
Tā nu mums bija Josifs 
Krokodilovičs, sevišķi rijīgs, 
asisnskārīgs un bandīta tieks-
mēm apveltīts sarkans gailis; 
Franklins Tizlais, drebelīgs uz 
kājām, vienmēr lojāls gaiļu 
kungs; Gusts Piektais, liela augu-
ma sekstainis ar sevišķi mazu 
galviņu; Vinstons alias Džons 
Buls, mazs resnītis, bet īsts lords, 
īsts vistu salona lauva... Un vistu 
dāmas, doņas, seņoritas un čikas 
– Eslingena, Nekāra, Ludvigs-
burga, Grona, Brēmerhāfena, 
Asunsiona, Jalta, H2 u. c.

Aizrāvušies ar vistu barošanu 
un kristīšanu, nemaz nemanījām, 
ka no maka sāk nākt ārā tikai 
sīknauda vien, bet cerēto olu 
kaudžu vietā ik rītu atradām ne 
vairāk par divām, trim vai čet-
rām oliņām. Un, naudai izsīkstot, 
vai arī, kad tās vairs nav, vienmēr 
ir kāds negals. 

Mana sieva, kuŗai Paragvaja 
pagalam nepatika tās daudzo 
baskāju, katūnbikšu, lielā sie-
viešu pārsvara un sievietes 
nevērtības dēļ, naktīs mocījās ar 
bezmiegu. Nakšu klusumā viņa 
savā galvā pārcilāja šis zemes 
būšanas un nebūšanas, nolādot 
trako svelmi, kas dienām no -
tiesāja eiropieti uz dzīvi telpās, 
vai tropu nakts agro sākumu ar 
pusnakts dziļo klusumu, tā ka 
pat uz kino neuzdrošinājās iet 
bez apbruņota vīrieša pavadības; 
gandrīz neatrisināmu problēmu 
sagādāja arī virtuves māksla: ja 
gribēja lēti izdzīvot, rīsi bija jāēd 
divas un vērša gaļa trīs reizes 
dienā, piens pa svētdienām, kar-

tupeļi reizi mēnesī un sviests 
tikai Ziemsvētkos. Tāpat bija 
jādomā arī par to, kādu darbu es 
varētu strādāt, jo viņai pagalam 
derdzās mana aizraušanās ar 
vistām, kas nekad neienesīs tik 
daudz, lai mēs nokļūtu citā labākā 
zemē vai kontinentā. 

Tā mana dārgā sieviņa pavadīja 
naktis, kamēr viņas laulātais 
draugs mierīgi šņāca, cerēdams, 
ka rīt vai parīt sāks dēt visas viņa 
vistas. Reiz, kāpdama ārā no gul-
tas, sieva teica:

„Man šķiet, ka mums ir vairāk 
gaiļu nekā desmit.”

Tā kā apzināti biju nopircis 
tikai desmit gaiļu, es atbildēju: 

„Var jau gadīties, ka uz visa šī 
lēruma kāds gailēns nopircies 
vistas vietā. Būs ko apēst. 

Kādu citu rītu sieva celdamās 
izmeta:

„Šonakt saskaitīju vismaz trīs-
desmit atsevišķu gaiļu balsis.” 

„Tik daudz nevar būt,” es 
protestēju. „Pielaižu, ka nopir-
cies desmit lieku gaiļu. Nekad 
vairāk!” un piebildu kā lietpra-
tējs: „Iekāms gailēniem nostipri-
nās balss, tā variējas.” 

Sievas sejā smaids parādījās 
reizē ar rūgtumu.

Nu cēlos par visiem agrāk un 
skrēju skatīties, vai kāda jauna 
vista nav pievienojusies dējē   jām. 
Un atgriezos vīlies, lai dzirdētu 
kaitinājumu no sievas mutes:

„Izgājušo nakti dziedāja četr-
desmit gaiļu.”

„Nu,” es dusmīgi paskatījos 
viņā, taču vēl savaldīdamies.

Sieva turpināja:
„Ja netici, - paklausies šonakt! 

Gaiļi arī taisa tādu troksni, ka 
mani nervi ilgi neizturēs.”

(Turpinājums sekos)
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Lapojot kādu no Jaunās Gaitas 
numuriem, reiz uzdūros asprā-
tīgam abonēšanas aicinājuma-
mu: „Dārgie lasītāji! Aicinām jūs 
vai nu dāvināt JG radiem, 
draugiem, pazīstamiem vai arī, 
vēl labāk, pārliecināt viņus pie-
vienoties JG abonentu saimei. 
Tajā pašā laikā jāpatur vērā trim-
dā mirušā rakstnieka Jāņa Klī-
dzēja vārdi: centa knauze  riem 
un cilvēkiem ar gu  lēšanas prātu 
un tiem, kas nolē muši pār-
tautoties, ir no sirds ieteicams JG 
neabonēt...”

Priedainē 24. aprīlī nu skaidri 
nebija vietas iepriekš raksturota-
jiem. Pozitīvā garīgā spriedze un 
inteliģence, kas te valdīja Ē. Rais-
tera Piemiņas fonda sarīko jumā 
un šā sarīkojuma un fonda dvē-
seles Eleonoras Šturmas klāt-
būtne vien neļauj snauduļot ne 
tiešā, ne pārnestā nozīmē (Viņas 
uzrunu publicējām 4. lpp.). 

Sarīkojuma galvenā persona 
šodien ir Jaunās Gaitas līdz-
strādnieks Juris Žagariņš, Laika 
lasītājiem pazīstams kā šī izde-
vuma apskatnieks un populā-
rizētājs. Sarīkojuma vīkšēja 
Eleo   nora  Šturma bija devusi 
iespēju atklāties Žagariņa talan-
tiem visā krāšņumā – varējām 
iepazīt viņu gan kā nopietnu 
kultūrnorišu analītiķi, gan kā 
asprātīgu ironiķi un veiklu 
stāstītāju. Sapratu, ka Žagariņš ir 
arī labos draugos ar mūsdienu 
datortechnoloģijām. Tātad – 
pilnībā atbilstīgs Raistera fonda 
kritērijiem, jo balvu piešķiŗ ros-
mīgam latviskās kultūras dar-
biniekam, kas apliecinājis izcilī-

Centa knauzeriem un cilvēkiem ar gulēšanas prātu ieteicams nelasīt!
Piezīmes pēc ciemošanās pie „Laika” lasītājiem ASV

bu nozarēs, kuŗās Raisters pats 
aktīvi darbojies – literātūrā, 
žurnālistikā un latviešu kulturāli 
sabiedriskajā darbā.

Neliels vēsturisks atskats. 
Pirmais laureāts 1975. gadā bija 
Uldis Ģērmanis (Zviedrija), tad 
Nikolajs Kalniņš, Teodors Zel-
tiņš (ASV), Ervīns Grīns 
(Richards Rīdzenieks, ASV – 
Zviedrija), Anšlavs Eglītis, Jānis 
Gorsvāns, Dagmāra Vallena, 
Viktors Neimanis, Elza Ķezbere, 
Rita Gāle (ASV), Mārtiņš 
Štauvers (Kanada), Jānis Krēsliņš, 
Rolfs Ekmanis, Rita Liepa 
(Paija), Benjamiņš Jēgers (ASV), 
Ingrīda Vīksna (Kanada), Baiba 
Bičole, Juris Silenieks, Biruta 
Sūrmane, Nora Kūla (ASV), 
Ojārs Celle (ASV – Latvija), 
Maija Meirāne-Šlesere, Vilnis 
Baumanis (ASV), Lolita Gulbe 
(Kanada). Juris Žagariņš – 25. 
pēc skaita. Vairāki no viņiem 
todien bija sastopami sarīkojumā 
– joprojām rosīgi, radoši un 
priecīgi. 

Īpašas pieminēšanas vērts arī 
sarīkojuma nobeiguma akcents 
– Lailas Saliņas kolorītais priekš-
nesums. Izcilā dziedātāja šim 
notikumam bija gatavojusies 
īpaši rūpīgi. Pirms katras dzies-
mas īsa informācija par tās vārdu 
un mūzikas autoru, katrā dzies-
mā – pašas personiskā attieksme 
un interpretācija, bet kulminācijā 
– Lailas kompozicija ar tēva – 
dzejnieka Gunāra Saliņa dzeju. 
Publika to novērtē ar skaļiem 
aplausiem... un asarām klātesošo 
dāmu acīs. 

Šādā ampluā – dziedot latviešu 

balādes un populāras sadzīves 
dziesmas, Lailu dzirdēju pirm-
oreiz, biju dzirdējusi viņu kamer-
mūzikā. Todien apbrīnoju viņas 
skolotās un izkoptās balss daudz-
pusību un ekspresiju – Lailas 
balss spēj pavēstīt, ļauties kaislei, 
gavilēt, raudāt, aizlūst un atkal 
ņemties spēkā... Ik dziesma kā 
maza izrāde. Un beigās – kā jau 
pie latviešiem – jāuzdzied kopā. 
Skanēja labi, patiešām labi.

Un tad – loterija, vīna glāze, 

pašu ceptas smalkmaizītes un 
sarunas, atkalredzēšanās prieki 
un atbvadu vēlējumi: „Tiksimies 
Latvijā!” Kad šis Laika numurs 
būs sasniedzis lasītājus, Eleonora 
Šturma jau atkal būs Rīgā un sa -
tiekama vai visos nozīmīgā ka   -
jos mākslas sarīkojumos un iz -
stādēs. vai tad cilvēks ar gu  lē ša-
nas prātu  maz to var saprast!? 

Priedaines saimnieks Jānis 
Stu  dents liek pie malas savu ka -
meru un aicina mani aplūkot vēl 

kādu šās vietas bagātību – tau-
tisko vērtību krātuvi, kuŗā starp 
tautastērpiem, rakstainiem dū -
rai  ņiem, tautiskām segām un 
dzintara un sudraba rotām rosās 
šīs krātuves saimniece Elza Lilija 
Tomase. Krātuvi viņa vada kopš 
1977. gada, kad šo pienākumu, 
kā saka pati Tomases kundze, 
viņai uzdevusi Daugavas Vana-
džu organizācija. Ar patiesu 
cieņu viņa stāsta par savu 
sadarbību ar pazīstamo tautisko 
rotu un tērpu darinātāju un 
zinātāju Mirdzu Strausu (viņu 
atcerējās daudzas dāmas, kas 
pašas vai viņu meitas gājušas 
cauri Strausa kundzes stingrajai 
rokdarbu skolai). Krātuvi veido 
lielākoties mantas, kas paņemtas 
līdzi no Latvijas, protams, ar 
cerību atgriezties. „Ik sega taču 
ir gabaliņš no Latvijas – vilna no 
Latvijas aitiņas, krāsa no Latvijas 
puķītēm,” saka Elzas kundze. 
Viņas princips, iekārtojot krā-
tuvi, ir bijis – izstādīt, lai 
priekšmeti būtu pārredzami un 
labi aplūkojami, nedrīkst „pie-
bāzt”, lai gan mantu ir divtik. 
Senākie priekšmeti ir ar simt-
gadu vēsturi, ir arī ļoti sirsnīgas 
dāvanas, piemēram, bij ALAs 
priekšsēža Mārtiņa Duhma 
tautastērps ar mātes šūtu kreklu. 
Cimdu pāŗu skaits sniedzas pāri 
trīs simtiem, villaines, kas naudā 
nav novērtējamas, jostas, kāzu 
luktuŗi, svečtuŗi, jostas, dzintara 
un sudraba rotas te glabā senus 
un tik dažādus stāstus. Kas tos 
izstāstīs mūsu bērniem? Arī 
tādas pārdomas rodas...

Vienu kārtīgu plauktu Krātu-
ves telpā aizņem tautastērpos 
ieģērbtu lellīšu kollekcija, to, kā 
stāsta Tomases kundze, krātuvei 
dāvājusi Olga Akerberga. Arī 15 
manekeni, ietērpti novadu tau-
tas  tērpos, esot Olgas sarūpēti. 
Ar tautiskām lellītēm mēs tiksi-
mies vēl pēc dažām dienām 
Floridā, bet pie Olgas Akerber-
gas ciemoties iznāk jau šodien. 
Par šo un citām viesu gaitām 
Putnu ciemā – nākamreiz.

(Turpmāk vēl)    

Juris Žagariņš

Trīs dzejnieces – balvas laureātes (no kr.) Baiba Bičole, Maija Meirāne, Rita Gāle

Mūzicē Laila Saliņa

Elza Lilija Tomase starp savām bagātībāmRakstaino cimdu raibās rindas Priedaines krātuvē
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Are More Border Changes – or at Least the 
Demand for Them – Ahead in Eurasia?

 Vienna, 
May 21 – 
Since 1991, 
the post-Soviet 
govern ments 
and the inter-
n a  t i o n a l 
community 
have been 
a d a m a n t 
against any 

change in the borders in Eurasia, 
and many expressed concerns 
that one of the results of Moscow’s 
decision to recognize Abkhazia 
and South Ossetia would be to 
spark demands for border 
changes or even the formation of 
new independent states.

There have been demands by 
various groups across the post-
Soviet space since that time, but 
this week featured three such 
calls, an indication ever more 

people may think they now have 
a chance to achieve such 
outcomes and thus a challenge to 
the supporters of current 
arrangements even if nothing 
comes of their appeals.

The first of these calls came 
from the Mezhdurechensk 
miners, at least some of whom 
are calling for the creation of a 
West Siberian Republic as a way 
of forcing out the current powers 
that be at a minimum and 
possibly leading to the creation 
of their own independent state, 
something that would cut the 
Russian Federation in half (imc-
siberia.org/ru/node/4676).

The second comes from a 
group calling itself “Vally Karjala” 
or “Free Karelia, which is using 
both print media and the Internet 
to push the idea that Karelia 
should be allowed to become a 
free and independent state, the 

successor to the Ukhta Republic 
of 1920 whose 90th anniversary 
the group is celebrating 
( m a r i u v e r . w o r d p r e s s .
com/2010/05/19/karel i ju-
svobodnoi/#more-17289).

And the third involves 
speculation that, in the words of 
the New Region agency, “as a 
result of secret agreements of 
Dmitry Medvedev and Viktor 
Yanukovich, the unrecognized 
Transdniestr Republic can be 
folded into Ukraine, and Moldova 
can thereby return to the zone of 
Russian influence (www.nr2.
ru/283874.html).

 (Indeed, according to Oleh 
Bilorus, Ukraine’s first 
ambassador to the US and 
currently chairman of the 
Ukrainian parliament’s foreign 
relations committee, this is the 
direction the Kyiv appears to be 
moving in even though the 

consequences of such an action 
would be enormous not only in 
Moldova, which might disappear, 
but throughout the Balkans.)

 None of these calls or 
speculations is likely to have a 
result, just as none of the efforts 
of various ethnic communities in 
the North Caucasus to redraw 
the map there is. But what is 
striking is that more and more 
groups are prepared to identify 
such changes as part of their 
agenda, an indication the taboo 
that Vladimir Putin worked so 
hard to impose is decaying.

 And that in turn means that 
more groups, both those like the 
Ingermanlanders in the North-
west and ethnic communities 
across the Russian Federation 
and predominantly ethnic 
Russian regions are now going to 
be discussing such possibilities, 
discussions that by their very 

nature will force Moscow and 
other capitals to take a position.

 Again, the chances that any or 
even a few of these changes will 
occur are not great, but public 
discussions about them at the 
very least will highlight the 
problems underlying many of 
the borders imposed by Stalin 
and make it more likely that 
those who feel new borders or 
even new states are the only way 
to proceed will be less likely to 
back down.

 That could have its most 
immediate consequences on 
some of the “frozen” conflicts, 
making their resolution more 
rather than less difficult and 
highlighting the way in which 
Moscow’s incautious approach 
to Georgia in 2008 is going to 
continue to have consequences 
far beyond the borders of the 
Caucasus.

Francija un Krievijas valdība 
izstrādā līgumu par Francijas 
ultramodernu Mistral klases 
hēlikoptera bazeskuģa pārdošanu 
Krievijai. Divdesmit vienu  tonnu 
smagais un 200 metru gaŗais 
Mistral var pārvadāt 900 ap -
bruņotu desantnieku ātram 
uzbrukumam, 150 stāba virs-
nieku, 59 bruņumašīnas vai 15 
tanku un 15 lielo hēlikopteru. 
Tam ir seši nolaišanās laukumi, 
kuŗus var izlietot vienlaicīgi. 
Bazeskuģus vienmēr pavada es -
kadra ar dažādu tipa kaŗakuģiem. 
Krievi vēlas no Francijas pirkt vēl 
trīs Mistral klases bazeskuģus, 
tādējādi radot bažas kaimiņ 
valstīs, jo bazeskuģi krieviem 
radītu iespēju iebiedēt vai pat 
iebrukt. Baltijas, Gruzijas un 
Ukrainas valdības pārstāvji ir 
atkārtoti brīdinājuši NATO da -
lībvalstis, ka bazeskuģi Krievijai 
nozīmē nedrošību Baltijas  un 
Melnās jūras valstīs.  

Šī ir pirmā reize, kad NATO 
dalībvalsts ir ar mieru pārdot 
mi  litāro techniku Krievijai. Ame-
rikas baltiešu brīvības līgas 
(BAFL) pārstāvji uzskata, ka 
NATO Parlamentārā asemblejā 
(NPA) pavasaŗa sesijā, kas no 28. 
maija līdz 1. jūnijam notiek Rīgā, 
ir jārunā par desantkuģa Mistral 
pārdošanu Krievijai, jāizvērtē šis 
darījums  no drošības un polītiskā 
viedokļa. NPA ir 257 NATO da -
lībvalstu parlamentārieši.  ASV ir 
36 delegāti (Rīgas sesijā vēlē šanu 
un citu iemeslu dēļ pieda līsies 
tikai apmēram astoņi dele gāti), 
Igaunijai un Latvijai trīs delegāti 
katrai, Lietuvai četri delegāti. 

BAFL valdes locekļi Imants 
Leitis un Valdis Pavlovskis no 10. 
līdz 12. maijam  Vašingtonā tikās 
ar NPA prezidentu un NPA 
Amerikas Kongresa delegācijas 
priekšsēdi Džonu Tanneru (John 
Tanner, D-TN), kā arī ar Tautas 
pārstāvju nama Baltiešu atbalsta 
grupas līdzpriekšsēdi, NPA dele-
gātu Džonu Šimkus (John 
Shimkus), Denisu Kuciniču un 
astoņiem  delegātu palīgiem. 

Imants Leitis deputātiem un 

AICINĀJUMS
Baltiešu amerikāņu brīvības līgas pārstāvji  aicina ASV NATO 

Parlamentārās asamblejas delegātus izskatīt Francijas 
amatpersonu lēmumu pārdot Krievijai uzbrukuma bazeskuģi

viņu palīgiem iesniedza  BAFL 
prezidentes Vijas Turjānes vēstu-
li, kuŗā izskaidrots BAFL viedok-
lis par kuģu pārdošanu, BAFL 
rezolūciju pret pārdošanu, ko 
pieņēma BAFL gada sēdē, infor-
māciju par Mistral kuģiem, kā arī 
informāciju par BAFL. Tikšanās 
rezultāti bija pozitīvi. Delegācijas 
vadītājs, deputāts Dž. Tanners, 
apsolīja runāt par šo franču-krie-
vu darījumu asemblejas darba 
sesijā. Baltiešu atbalstgrupas 
līdzpriekšsēdis deputāts Dž. Šim-
 kus, kaut gan nebrauks uz NPA 
sesiju Rīgā, savukārt apsolīja 
runāt ar delegātiem, kuŗi pie-
dalīsies sesijā un ieteiks viņiem 
atbalstīt BAFL prasības. Viņš arī 
solīja teikt uzrunu Kongresā, lai 
pievērstu deputātu uzmanību 
šim franču-krievu darījumam.  

Baltiešu atbalstgrupas līdz-
priekš    sēdis D. Kuciničs toties 
apšaubīja, ka bazeskuģis varētu 
būt drauds Baltijas valstīm. Viņa-
prāt, desantkuģa iegāde ir tikai 
Krievijas reakcija uz NATO pa -
plašināšanu. Viņš arī piebilda, ka 
krievi mainījuši savu attieksmi 
ārpolītikā,  viņi neiedrošināsies  
da  rīt neko, kas nopietni satrauk-
tu amerikāņus. D. Kuciničs ap -
solīja Krievijas vēstniekam Va -
šingtonā pastāstīt par  kaimiņ-
valstu pārstāvju bažām un no -
skaidrot, kāpēc krievi grib iegā-
dāties šādu  agresīvu  ieroci.  

Kongresa deputātu palīgi, ar 
kuŗiem I. Leitis un V. Pavlovskis 
tikās, arī solīja informēt deputātus 
par kuģa piegādi Krievijai un 
draudīgajām sekām Baltijas un 
Melnās jūras apgabalos. Palīgu 
jautājumi un komentāri liecināja, 
ka daļa par šo franču un krievu 
darījumu vispār neko nezināja.

Latvieši aicināja Kongresa de -
putātus pieteikties par atbals-
tītājiem Tautas pārstāvju nama 
deputātes Ileanas Ros-Lehtinenas 
(R-FL) rezolūcijai H. Res. 982.  
Rezolūcijā pausts Tautas pārstāvju 
nama deputātu viedoklis, ka 
NATO un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm jāatsakās pārdot 
militāro techniku Krievijas Fe -

derācijai, pieminot Krievijas ne -
senās militārās un polītiskās 
aktīvitātes Gruzijā un citur.  
BAFL rosīgi darbojās H. Res. 982 
pieņemšanā un mudina Ameri-
kas baltiešus pievienoties. Rezo-
lūcijai patlaban ir 25 atbalstītāji.  

Imants Leitis un Valdis Pav-
lovskis  uzsvēra, ka ASV valdība 
iebilst pret kuģu piegādi Krievijai,  
piemēram, par to ir noraizējies 
ASV aizsardzības ministrs Ro -
berts Geits (Gates), savukārt 
ASV ārlietu ministres vietnieks 
Džeims Steinbergs teicis, ka šim 
darījumam uzmanību pievērsis 
prezidents un par to jārunā 
NATO dalībvalstu pārstāvju sa -
nāksmē. 

Šī darījuma riskantumu vairāk-
kārt  uzsvēris Latvijas aizsardzi-
bas ministrs Imants Lieģis, norā-
dot, ka ,,…tas ir spēku izvēršanas 
kuģis.  Krievija bazeskuģi Baltijas 
jūrā varētu ietekmēt reģionālo 
drošību”.  Līdzīgas bažas par šī 
darījuma sekām pauduši arī abu 
pārejo Baltijas valstu aizsardzības 
ministri.

Valdis Pavlovskis uzskata, ka 
krievu bazeskuģu eskadras 
patru  lēšana gar Baltijas valstu 
krastiem salīdzināma ar viņu 
kaŗabazu atjaunošanu Baltijas 
valstīs.  ,,Mēs atgriežamies 1992. 
gadā,” teica V. Pavlovskis. Pārdot 
militāro techniku un ieročus val-
stij, kas militārajā doktrīnā par 
galveno draudu savai drošībai 
uzskata NATO paplašināšanos, 
nav nekādas loģikas, drīzāk tas  
nozīmē pašnāvību. Imants Leitis 
un Valdis Pavlovskis Kongresa 
deputātiem un palīgiem atkārtoti 
atgādināja, ka NATO līguma 4. 
pantā skaidri noteikts –  katrai 
dalībvalstij ir tiesības iebilst, ja  
tiek apdraudēta tās vai citas 
dalībvalsts drošība. Mistral kuģis 
Krievijas kaŗaflotē ir bīstams 
drauds Baltijas un citām  kaimiņ-
valstīm, tāpēc izskatīt šo franču-
krievu darījumu un iebilst pret 
to ir NPA pienākums. Krievijas 
amatpersonu paskaidrojumi bie-
ži ir tikai tukši solījumi. Krievijas 
nesenā vēsture atkārtoti pierāda, 

ka viņiem nevar uzticēties, viņi 
netur vārdu. Francija, būdama 
NATO dalībvalsts, nedrīkst pār-
dot kaŗakuģus Krievijai.

BAFL pārstāvji Vašingtonā 
izmatoja izdevību, lai runātu par 
vēl vienu negātīvu parādību. 
BAFL vadība ir saņēmusi vairākas 
vēstules no baltiešiem, ka Bed-
fordā, Virdžīnijas pavalstī,  pie 
kri  tušo kaŗavīru pieminekļa, 
National D-Day Memorial,  līdzās 
Rūzvelta, Trumena un Čerčila 
statujām plāno novietot Josifa 
Staļina statuju. Memoriāls ir 
celts, pieminot un godinot  sa -
biedroto kaŗavīrus, kuŗi krita 
Otrā pasaules kaŗa laikā Nor-
mandijā, 1944. gada 6. jūnijā. 
Kāpēc būtu jāgodina Staļins, 
viens no pasaules lielākajiem 
slep  kavām un tiranniem? Nor-
man  dijas desantā piedalījās 13 
valstu kaŗavīri, Padomju Savie-
nības kaŗavīru tur nebija. Fonda  
administrācija skaidro, ka Staļins 
Otra pasaules kaŗa laikā bija 
svarīga persona un PSRS Ame-
rikas sabiedrotais, kas palīdzēja 
uzvarēt kaŗu pret Vāciju.

Memorialu pārzina privāts 
fonds, valdība te nevar iejaukties. 
Taču fonds ar saviem ienākumiem 
vien memoriālu nevar uzturēt. 
Izdevumi ir  apmēram divi mil-
joni dolaru gadā, bet ienākumi 
tikai $600 000. Tāpēc fonda 
mērķis ir memoriālu nodot 
federalās valdības pārziņā un 
iekļaut to valsts parku sistēmā. 
Senātori Džims Vebs (D-VA), 
Marks Varners (D-VA) un 
deputāts Toms Perriello (D-VA)  
iesnieguši attiecīgos likum-
projektus (S.1207 un H.R. 2689), 
lai iesāktu pārņemšanas procesu. 
Rezolūcijai ir septiņi atbalstītāji. 

Imants Leitis un Valdis Pavlovs-
kis satikās ar Kongresa Līdzekļu 

piešķiršanas un Iekšlietu komite-
ju darbiniekiem un ziņoja, ka, 
iespējams, drīz pēc tam, kad val-
dība pārņems Bedforda memo-
riālu, goda vietā tur būs redzama 
Staļina statuja, bet tas būtu 
apvainojams ne tikai kritu šajiem 
kaŗavīriem un visiem, kuŗi zie-
doja savu dzīvību par demokrat-
isku un brīvu Eiropu, bet arī 
tiem miljoniem, kuŗus Staļins 
lika noslepkavot.  Tīmeklī jau ir 
vairāk nekā 6000 iebildumu – 
rakstu, komentāru un vēstuļu.  

Kongresa darbinieki par BAFL 
informāciju bija ārkārtīgi pār-
steig  ti un gandrīz uzskatīja to par 
neizdevušos aprīļa joku.   Pirmais 
jautājums bija: ,,Kāpēc Staļins?”

Imants Leitis un Valdis Pav-
lovskis atkārtoti skaidroja, ka  
D-Day Memorial ir piemineklis 
kritušiem kaŗavīriem un brīvības 
cīnītājiem, ne Otrā pasaules kaŗa 
mūzejs. Otrā pasaules kaŗa 
memorialā Vašingtonā nav ne 
Rūzvelta, ne Trumena, ne Čerčila 
statujas. Valstsvīru statuju nav 
arī Vietnamas un Korejas kaŗa 
memoriālā. 

Pret Staļina statujas novietošanu 
memoriālā iebilst Bedfordas 
American Legion Canady Post 
54, Dienvidkalifornijas American 
Legion Baltic Post 405, Ukrainian 
Congress Committee of America, 
Polish Institute of Arts and 
Sciences of America.

Patlaban šķiet, ka Staļins ne -
stāvēs pie memoriāla austruma 
vārtiem un  ,,nesveiks” apmek-
lētājus. (Tēlnieks pats taisnojas, 
ka Staļins izskatās viltīgs.) BAFL 
valde tomēr aicina Virdžinījas 
baltiešus sazināties ar senātoru 
Dž Vebu un M. Varneru un aici-
nāt viņus, lai memorials netiks 
izmantots Staļina godināšanai.

Valdis Pavlovskis

No kreisās: Imants Leitis, Džons Tanners, Valdis Pavlovskis



LAIKS 2010.  ga da 5. jūnijs – 11.jūnijs8

Aprīļa otrā pusē  Latviešu bied-
rība Vašingtonas pavalstī rīkoja 
lietoto mantu tirdziņu, kas kļuvis 
par vislielāko sabiedrisko noti-
kumu un ienākumu avotu lat-
viešu kopienai Sietlā. Pirmo tir-
dziņu 1988. gadā sarīkoja Šarlīne 
un Tālis Jaundāldeŗi ar mērķi 
nopirkt datoru biļetena „Infor-
mācija“ sagatavošanai. Togad 
tirdziņā ieņēma $1442, nākamajā 
gadā jau $3500, un naudas dato-
ram pietika un vēl palika pāri.  
Varbūt varēja mest mieru, bet 
tirdziņā pircēju netrūka, nauda 
latviešu centra uzturēšanai vien-
mēr vajadzīga, un tā tirdziņš 
kļuva par tradiciju – Sietlas 
ga datirgu.

Šogad 17. aprīlī jaunieši un 
latviešu skoliņas vecāki latviešu 
namā iemetās gluži kā cīruļu 
puteņa nesti un pāris stundu 
laikā salika galdus, kā arī visu 
nepieciešamo mantu novieto-
šanai, saveda iepriekš uzkrāto – 
drēbes, virtuves piederumus, 
mēbeles un daudz ko citu, kas 
bija glabājies pagrabos un 
garāžās, un tikpat ātri nozuda. 
Ak jaunība, spēks un enerģija! 
Pēc tam deviņas gaŗas dienas 
strādāja „vecākā paaudze“ – 
varbūt gluži ne tikai viņi, jo šad 
tad atnāca arī kāds gados jaunāks 
palīgs. Viņiem bija jāsakārto vi -
sas atvestās mantas, jāizšķiro 
trauki, drēbes, rotaļlietas, elek-
troniskie aparāti, Ziemsvētku 
rotājumi, grāmatas, rotaslietas, 
jāsaliek skaisti, kā smalkā liel-
veikalā, lai pircējiem rastos kār-
dinājums to iegādāties. Pēc tam 
viss jānoceno, salīdzinot ar eBay 
cenām vērtīgākājām mantām, un 
dažam labam acis kļuva apaļas 
kā spoles, kad parastai virtuves 
bļodai pievienoja zīmīti ar 60 
dolaru cenu. Taču sen jau zināms 
– kas vienam šķiet krāms, citam 
– dārgums.

Darba bija daudz un palīgā 
nāca pulkiem talcinieku, lielāko-
ties latvieši, bet arī viņu ameri-
kāņu dzīvesbiedri un draugi. 
Viņi nenāca tikai strādāt, bet 
papļāpāt ar draugiem un pazi-
ņām un galvenokārt labi paēst. 
Čaklās saimnieces virtuvē strā-
dāja no rīta līdz vakaram un 
maltītes, ko viņas cēla galdā, 
varēja salīdzināt ar  gardēžu res-
torānā dabūjamām. Jāpiemin, ka 
šos ēdienus gatavoja ne tikai 
saimnieces, kuŗas strādāja virtu-
vē, bet arī citas latviešu sabiedrības 
palīdzes. Kā gan tur visa nebija! 

Gadatirgus Sietlā
Pirmajā dienā varēja nogaršot 
Valijas Freimanes slaveno tradi-
cionalo lašu viru. Viņa savu re -
cepti neslēpj un izstāstījusi nezik 
cik reižu, bet laikam nevienam 
neizdodas Valiju pārspēt. Uz 
pus  dienu un vakariņu galda 
parādījās stēki, kotletes, zivis, 
daždažādas viras un sautējumi, 
kuŗu gatavošanai izmantotas 
receptes no visas pasaules. Šogad 
bija vira pat ar Afrikas īpatnējām 
garšvielām, bet viena no visie-
cienītākām laikam bija latviešu 
frikadeļu vira. Pēdējā dienā, kā 
ierasts, ēda Vairas Kristoferas 
(Christopher) gardo skābeņu 
viru, kas katru gadu ir mazliet 
savādāka, atkarībā no Vairas 
gaŗastāvokļa un iedvesmas, bet 
vienmēr slavējama. Talciniekiem 
tas viss bija par brīvu! Tirdziņa 

laikā apmek lētājiem bija iespēja 
bufetē no  pirkt pīrāgus, ābolmaizi, 
aleksandra kūkas, dzeltenmaizi 
un citus labumus, apēst uz vietas, 
piedzerot kafiju, vai ņemt līdzi 
uz mājām. Daudzi apmeklētāji 
jau gadiem nāk uz tirdziņu, 
galvenokārt lai nopirktu latviskos 
gardumus. Šogad ienākumi bu -
fetē bija 1742 dolaru.  Virtuvi 
va  dīj  a Silvija Koplande (Cope-
land) un Dagnija Džon sone 
(Johnson), bufeti – Ināra Rogaine 
un Sarmīte Dāvidsone. Velta 
Bensone veiksmīgi organizēja 
ēdiena piegādāšanu virtuvei un 
bufetei. 

Liels pievilkšanas spēks vien-
mēr bijis stādiem un puķēm, ko 
mūsu dārznieces rūpīgi audzē-
jušas siltumnīcās vai izrakušas 
no pašu dārziem. Par puķēm 

vien šogad ieņēma 1065 dolarus.  
Laila Galiņa ar spējīgām 
palīdzēm, būdamas lietpratējas 
puķu pasaulē, pircējiem varēja 
dot padomu un aizrādījumus, 
piemēram kādam kungam, kad 
viņš grasījās nopirkt visas kri-
zantēmas, domādams, ka tās ir 
tomātu stādi. Latviskā stūrītī 
piedāvāja latviešu rotas, rokdar-
bus un grāmatas, un par to visu 
ieņēma 2717 dolaru! Žēl, ka 
latviešu grāmatu krājums pieaug 
– veci cilvēki mirst, un grāmatas 
nonāk tirdziņā, bet pircēju vai 
ņēmēju par brīvu maz. Labi, ka 
šogad uz tirdziņu bija atnācis 
profesors no Latvijas univer-
sitātes, kas bija ieradies Sietlā uz 
konferenci. Viņš nopirka vēstures 
un polītikas grāmatas, kuŗas 
Latvijā grūtāk dabūt. Arī mēbeļu 
šogad bija vairāk nekā citgad, jo 
aizsaulē aizgājuši vairāki latviešu 
saimei piederīgie. Kāds šīs man-
tas nosauca par aizgājušo dvē-

selītēm. 
Lietoto mantu tirdziņu vadīja 

Silvija un Dags Koplandi (Doug 
Copeland). Kas gan viss viņiem, 
runājot ar darbiniekiem, pircē-
jiem un palīgiem nebija jāpieredz, 
jāizlemj un jāatrisina! Kopumā 
tirdziņā valdīja jauka gaistone, 
un palīgi apmeklētājus sagaidīja 
ar smaidu un laipnību, lai viņi 
justos labi un gribētu atkal nākt 
citu gadu. Jau vairākus gadus ar 
datora palīdzību talciniekus or  ga -
nizē Ingrīda Doertija (Doherty), 
tā ka katrs palīgs zina, kuŗā dienā, 
cikos un kuŗā vietā viņam 
jāstrādā.  Šogad Ingrīdai vajadzēja 
mazliet palīdzības, jo viņa vēl ne -
bija gluži atkopusies no ne  laimes 
gadījuma, kuŗā lauza kāju, kad 
viņai uzbrauca auto. Tomēr viņa 
gandrīz katru dienu strādāja, lai 
gan bija jālieto kruķi. Viss ritēja 
kā par diedziņu. Nekad nepie-
trūka ne strādnieku, ne ēdiena, 
ne dzēriena. Dažu labu brīdi bija 
pat tik daudz darbinieku, ka atli-
ka laiks pārrunām un papļāpā-
šanai – kā jau gadatirgū piederas.

Tirgus dienas rītā jau agri pir-
cēji sāka drūzmēties pie latviešu 
nama durvīm. Ikviens, turēdams 
rokā numuriņu, gaidīja tās at -
vēŗamies. Pirmie parasti ir uz -
pircēji, kuŗi mantas pārdod tālāk, 
jo viņi, būdami lietpratēji, prot 
atrast „lielus dārgumus“, bet šad 
tad arī viņiem kas paslīd gaŗām, 
un citreiz tieši parastam pircējam 
palaimējas atrast ko vērtīgu, kā 
aklai vistai graudu. Piemēram, 
četras mazas rotaļu automašī-
niņas, kuŗas kāds nopirka par 
dolaru, izrādījās turpat 150 dola-
ru vērtas! Pēc tam nāca raibu 
raibā un samērā internacionāla 

pir  cēju publika. Dzirdēja lietu-
viešu, spāņu, indiešu, krievu, 
vācu un citas valodas, nemaz 
nerunājot par latviešu un angļu.  
Bieži dzirdēja izsaucienu: „Cik 
jums te viss labi organizēts!“  Pēc 
iepirkšanās daudzi apmeklētāji 
uzkavējās „kafijas stūrītī“, kur 
varēja nogaršot latviskos ēdie nus.

Katrai nodaļai bija savs vadī  -
tājs vai vadītāja un viens otrs 
mēģināja savējai pievērst lielāku 
uzmanību. Ričards Vīsts (Wiest)  
bija tērpies kā šefpavārs ar gaŗu 
baltu cepuri un, pats būdams 
labs pavārs, diezgan sekmīgi 
pierunāja apmeklētājus pirkt 
preces no mājturības galda, kur  
viņš bija uzlicis labi redzamu 
plakātu dažādās valodās. Kas 
māk, tam nāk!

Kāds tirdziņam bija ziedojis 
milzīgu, baismīga paskata sar-
kanu suni, ko viens no talcinie  
kiem solīja atdot tam, kas mācēs 
pareizi izrunāt Īslandes vulkāna 
vārdu. Neviens pat nemēģināja, 
un beigās to paņēma maza mei-
tenīte, tikai nedaudz lielāka par 
suni. Bērnus no rotaļlietām bija 
grūti dabūt prom. Kas tur bija 
skaistu, mīkstu dzīvnieciņu, un 
tikai dolaru vai divus gabalā! 
Nemaz nevarēja paiet gaŗām. 
Viens puisēns atrada mantiņu, 
ko pats pērn bija atdevis tir dzi-
ņam, bet nu par katru cenu gri-
bēja to atpakaļ. Māmiņai bija 
jāizdod nauda, lai to atpirktu. 

Izrādās, ka viens otrs tiešām 
ievēro padomu „labāk naudu 
glabāt zeķē nekā bankā“. Kāds 
talcinieks, novietojot plauktā tik-
ko atvestas zeķes, uzgāja vienā 
no tām paslēptu krietnu naudas 
žūksni. Būdams godīgs, kā jau 
visi latvieši, viņš atrada cilvēku, 
kas zeķes atveda, un nauda tiks 
atdota īpašniekam, kas pats pat-
laban atrodas Italijā. Pirms pāris 
gadiem nauda esot atrasta vecā 
kumodē un arī atdota īpaš nie kam.

Pēdējā dienā gandrīz viss bija 
par puscenu. Pulksten četros, 
kad pēdējie pircēji negribīgi 
aizgāja, latviešu namā kā viesulis 
iedrāzās jaunās paaudzes pār-
stāvji, daudzi no viņiem dejotāji 
tautasdeju grupā „Trejdeksnītis“. 
Stundas laikā viss bija nojaukts 
un iztukšots, mantas saliktas 
maisos aizvešanai uz labdarības 
iestādi, citas glabāšanai nākamam 
gadam. Atlika tikai uzslaucīt 
grīdu. Zāle bija tukša un varēja 
sākt tautasdeju mēģinājumu. Ko 
mēs bez mūsu jauniešiem 
iesāktu?! Šogad tirdziņu apmek-
lēja 1062 personas un ienākumi 
bija 19 116 dolaru! Protams, vēl 
jāsa maksā daži rēķini, bet šis bija 
otrs vissekmīgākais peļņas gads, 
kopš tirdziņu rīko. Par to liela, 
liela pateicība visiem palīgiem – 
Silvijai un  Dagam Koplandiem, 
talcinieku organizētājai Ingrīda 
Doertijai, nodaļu vadītājiem, vir-
tuves dāmām,  kasieriem, un 
ikvienam, kas tirdziņam ziedoja 
mantas, daudz stundu darba, 
garšīgus ēdienus talciniekiem un 
pārdošanai bufetē. Pavisam kopā 
bija 135 palīgi, caurmērā 50 katru 
dienu, pirmā un pēdējā dienā 
apmēram 70. Visus vārdā nosaukt 
nav iespējams. Bez šiem darba-
rūķiem lietoto mantu tirgu 
nevarētu sarīkot. Mūsu latviešu 
nama uzturēšanai šī nauda ir 
nepieciešama. Sāksim jau krāt 
mantas nākamam gadam, lai 
Sietlas gadatirgum būtu spoža 
nākotne.

V. I. P. un I. M.Fo
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Vidū, no kreisās: 
Miranda Tanfere 
(Tanfer), nezināma 
pircēja, pa labi 
Džems Apsītis

Inta un Ričards 
Vīsti (Wiest)

No kreisās: 
Janīna Zute, 
Sofija Valkere 
(Walker), Petsija 
(Patsy) Zamele

No kreisās: Ligita Vanaga un Balva Šamila
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Paula Stradiņa Klī-

nisko universitātes slimnīcu, sveica visus tagadējos un bijušos dar-
biniekus Latvijas lielākās un nozīmīgākās ārstniecības iestādes - 
Stradiņa slimnīcas - 100. jubilejas gadā. Zatlers pauda gandarījumu, 
ka Stradiņa slimnīca neapstājas pie sasniegtā un savu simtgadi 
februārī ir iesākusi ar diviem nozīmīgiem notikumiem - Nākotnes 
slimnīcas pamatakmens ielikšanu un Onkoloģijas klīnikas at  klā-
šanu.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Ķīnas pilsētā Šanhajā  
starptautiskajā izstādē World Expo 2010 26. maijā atklāja  Latvijas 
paviljonu.  Apmeklētāju lielu ievērību izpelnījās Latvijas ekspo -     
nāts - vēja tunelis Aerodium. Latvija par savu moto izvēlējusies 
tematu „Zinātnes un technoloģiju innovācijas pilsētā”. Innovātīvā 
sasnieguma paraugs ir vēja tunelis. Izstādē piedalās 189 valstis.

Latvijas pianists Andrejs Osokins kļuvis par nozīmīgā Beļģijas 
karalienes pianistu konkursa laureātu. Viņš ir līdz šim pirmais 
Latvijas pianiststs, kuŗam izdevies kļūt par šā konkursa laureātu. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šā gada sākumā 
Latvijā dzīvojuši 2,248 miljoni cilvēku jeb par 12 900 mazāk nekā 
pirms gada. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2009. gadā      
bija 0,57% salīdzinājumā ar 0,42% 2008. gadā. Mirušo skaitam 
pārsniedzot dzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits sarucis par 8200, 
ilgtermiņa migrācijas rezultātā - par 4700. 2009. gadā no citām 
valstīm uz dzīvi Latvijā pārcēlušies 2688 cilvēki, uz pastāvīgu dzīvi 
citās valstīs devušies 7388 Latvijas iedzīvotāji.

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un Eiropas Komisija (EK) 
nav mainījuši savu poziciju un atbalsta Latvijas valdības izvēlēto 
ekonomisko programmu, kam pamatā ir pašreizējā valūtas kursa 
saglabāšana un iekļaušanās eirozonā. SVF eksperti pēdējā laikā ne -
esot diskutējuši par to, vai Latvijai ir nepieciešams atgriezties pie 
jautājuma par lata devalvāciju, kā arī par  pozitīvu vai negātīvu 
ietekmi, ko tā atstātu uz valsts tautsaimniecību. Patlaban starptau-
tisko aizdevēju misija un Latvijas valdība strādā ar problēmu, kā 
aizsargāt nabadzīgākos iedzīvotājus recesijas laikā, taču SVF redzot 
skaidras zīmes, ka ekonomika stabilizējas un izvēlētā stratēģija 
strādā.

Rīgā 1. jūnijā sāka kursēt pirmais zemās grīdas tramvajs. Pir-
ma  jā braucienā modernais tramvajs uzņēma pasažieŗus pieturā 
“Stacijas laukums”. Pirmos 20 zemās grīdas tramvajus Rīgai par 52 
miljoniem eiro (36,4 miljoniem latu) piegādā uzņēmums Škoda 
Transportation s.r.o. Pirmie jaunie tramvaji pārvadās pasažieŗus         
6. tramvaja maršrutā Radio iela - Jugla. Tie aizstās savu laiku no  kal-
pojušos un jau vienreiz renovētos tramvajus.

Eirovīzijas konkursā Latvijas pārstāve Aisha ar dziesmu What 
For? neiekļuva finālā. Pēc ekspertu atzinuma neveiksmes iemesls ir 
dziedātājas nepārliecinošais sniegums un neveiksmīgā tērpa izvēle.

Valsts policija 25. maijā saņēma iesniegumu par zvērināta 
advokāta Aināra Platača pazušanu. Platača meklēšana pagaidām 
nesekmējoties. 

NATO Parlamentārās 
asamblejas sesija Rīgā

Rīgā, Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā, risinājās NATO 
Parlamentārās asamblejas pava  -
sa ŗa sesija. Saeimas pārstāvji atzi-
nuši, ka  Rīgai šāda mēroga sarī-
kojums ir liels pagodinājums un 
arī liels izaicinājums. Gatavošanās 
NATO sesijai notika ilgāk nekā 
ga   du. Sesijas vēriens ir iespaidīgs: 
ieradušies vairāk nekā 700 cilvē -
ku – NATO Parlamentārās asam-
blejas dalībvalstu un asociēto val-
s tu parlamentārieši, viņus pavadī-
tā  jas personas, novērotāji, eksper-
ti,  žurnālisti u. c. Sarīkojuma no   - 
risei atvēlētais budžets – 1,3 miljo-
ni latu.

NATO sesijas darba kārtībā bija 
daudz svarīgu jautājumu, starp 
tiem NATO jaunās stratēģijas 
kon   cepcijas izstrāde, ar militāro, 
ekonomisko un enerģētisko dro-
šību saistītie riski, ar kuŗiem nā -
kotnē nāksies saskarties Ziemeļ at-
lantijas līguma organizācijai.

Sesijas organizātori viesiem sa -
rūpējuši piemiņas dāvanas. Dele-
gātu dzīvesbiedres un dzīvesbied-
ri, delegāciju darbinieki, NATO 
PA starptautiskā sekretāriāta per-
sonāls saņems dāvanu komplek -
tu, kuŗā iesaiņotas četras Latviju 
raksturotājas lietas –burciņa me -
dus, rupjmaize, zāļu tēja un mel-
nās keramikas krūze. Viesi sa -
ņems arī sudraba jubilejas mo -
nētu Neatkarības deklarācija, kas 
izdota par godu Latvijas Repub-
likas atjaunošanas deklarācijas   
20. gadadienai.

Saeimas priekšsēdis Gundars 
Daudze norādīja, ka Latvija, orga-
nizējot NATO PA pavasaŗa sesiju, 
ir centusies paveikt visu, lai no -
drošinātu veiksmīgu šis sesijas 
norisi.

 „Šodien mums ir vēlme atstāt 
kaut ko paliekamu arī Rīgas 
iedzīvotājiem un viesiem,” sacīja 
Saeimas priekšsēdis, atklājot    
puķu dobi, kas veidota NATO 
emblēmas un Latvijas karoga 
krāsās. „Šis ir lielisks simbols tam, 
ka mūsu sadarbība ir cieša un 
konstruktīva, ka mēs esam piln-
tiesīga NATO dalībvalsts un zi -
nām savus draugus, partneŗus    
un sabiedrotos,” uzsvēra G.Dau-
dze.

NATO PA prezidents Dž.Te -
ners, uzrunājot klātesošos, pauda 
visdziļāko pateicību Latvijas tau -
tai par viesmīlību, uzņemot savā 
valstī vairākus simtus viesu. Die-
zin vai ir labāka iespēja pateikties 
Latvijai, kā izveidojot šo puķu 
dobi, kas atgādinās  NATO Parla-
mentārās asamblejas pavasaŗa se -
siju un priecēs Rīgas viesus visus 
vasaras mēnešus, sacīja Dž. Te -
ners.

Puķu dobe izveidota 140 kvad-
rātmetru liela, un tās apstādīšanai  
izmantoti aptuveni 6000 puķu 
stādu. Idejas autori norāda, ka 
apstādījums veido stilizētu kom-
pasu, kas NATO emblēmā simbo-
lizē dalībvalstu kopīgo miera ceļu.

Latvijas karoga un NATO Par-
lamentārās asamblejas emblēmas 
atveidošanai  izmantotas sarka nās 
iresīnes, ilgziedu baltās begonijas, 
petūnijas, sudrablapu cinerārijas, 
kā arī zilie agerāti.

Latvijas attiecības ar 
Krieviju uzlabojas

Latvijas aizsardzības ministrs 
Imants Lieģis (PS) NATO sesijā 

runāja par attiecībām ar Krieviju. 
Ministrs uzsvēra: “Ja mēs rau-
gāmies nākotnē kā kristalla bum-
bā, mūsu attiecības ar Krieviju, 
pal  dies Dievam, uzlabojas.” Lat-
vija ļoti atzinīgi novērtē sadar -
bību ar Krieviju jautājumā par 
bru ņojuma kontroli. Ministrs arī 
norādīja, ka  jāmeklē praktiskās 
sadarbības virzieni ar Krieviju      
un Latvijai šāda pieredze jau esot 
projektā par nemilitāro kravu 
transitu caur Latviju uz Afgā nis-
tānu.

 Latvija seko līdzi tam, kā attīs -
tās Polijas un Krievijas attiecības.

Atbildot uz jautājumu, kāda ir 
Latvijas sabiedrības nostāja par 
dalību NATO, tostarp par dalību 
starptautiskās operācijās, Lieģis 
norādīja, ka Latvijas iedzīvotāji 
labi atceras okupācijas laikus. Tas 
ļauj saprast, ka vēl nekad neesam 
bijuši tādā drošībā kā tagad, kad 
esam iestājušiss NATO.

Ekonomiskā krize Latvijā ir 
atstājusi ietekmi uz aizsardzības 
sistēmas budžetu. Tomēr Lieģis 
kārtējo reizi apliecināja, ka Lat -
vija turpinās  dalību vissvarīgākajā 
operācijā - Afgānistānā.

Misija Afgānistānā 
var būt ilga... 

Latvijas Nacionālo bruņoto spē-
ku komandieris ģenerālmajors 
Juris Maklakovs NATO sesijā ru -
nāja par situāciju Afgānistānā. ”Ja 
mēs neuzvarēsim Afgānistānas 
civīliedzīvotāju prātus un sirdis, 
tad arī nevarēsim izvest savus 
spēkus no šīs valsts. Ja nenotiks 
pārmaiņas Afgānistānas civīlie-
dzī    votāju kultūrā, tad mēs nesa -
sniegsim savu mērķi un misija 
šajā valstī būs jāveic vēl ilgi,”  tāda 
ir Maklakova prognoze. Patla -   
ban tiek plānota jauna stratēģija 
operācijai Afgānistānā, un tā ne -
sīšot daudz laba. Jaunajā projektā 
ir noteikti arī virzieni,  kā strādāt 
ar Afgānistānas civīliedzīvotājiem, 
lai mainītu viņu dzīves uztveri.

Maklakovs arī uztvēra, ka ļoti 
svarīga ir Afgānistānas vietējo 
policistu un drošības spēku ap -
mācība, kas pēdējo sešu mēnešu 
laikā jau esot nesusu pozitīvus 
rezultātus. Afgānistānā policistu 
skaits ir krietni pieaudzis, un      
tieši šo policistu apmācība patla-
ban esot vislielākais izaicinājums 
NATO spēkiem.

Runājot par zaudējumiem, 
Mak lakovs uzsvēra: „Nav laba 
zīme, ka operāciju laikā tiek no -
galināti civīliedzīvotāji. Mums, 
kaŗavīriem, būtu no tā jāizvairās, 
lai nogalināto skaits vismaz sa -
mazinātos. Jaunā stratēģija, iespē-
jams, varētu palīdzēt šo mērķi 
sasniegt.

Ārlietu ministra vērtējums
Latvijas ārlietu ministra Aivja 

Roņa ieskatā Latvijas dalība  
NATO  mums dod drošības sajūtu. 
Tas ir līgums starp mums un 
pārējām NATO dalībvalstīm,   
kuŗā tās apliecina gatavību ar 
militāru spēku nākt palīgā, ja 
mums tāda palīdzība būtu vaja-
dzīga. Zem šī rakstveida līguma   
ir konkrētas militārās vienības     
un kaŗa technika, un ar visu to 
mēs varam rēķināties. Tas, ka 
esam NATO dalībvalsts, attur mū -
su potenciālos ienaidniekus no 
darbībām, kas varētu nākt mums 
par ļaunu.

Par mūsu potenciālajiem ie -
naidniekiem ministrs minēja tos 

pašus, kuŗi ir citām NATO dalīb-
valstīm: terrorisms, reģionālie 
kon  flikti, narkotikas, pirāti, kiber-
telpas pirāti. NATO dalībvalstīm 
sevišķi jārūpējas par kibertelpas 
drošību. Latvijas gadījums ar  
NEO bijis izaicinājums – mūsu 
ki  berdrošība nav pienācīgā līme nī.

Plēnārsēdē
Latvijas Ministru prezidents 

Valdis Dombrovskis un Saeimas 
priekšsēdis Gundars Daudze,  uz -
stājoties NATO Parlamentārās 
asamblejas  plēnārsēdē Rīgā, aplie-
ci  nāja Latvijas vēlmi un spēju 
sniegt savu ieguldījumu NATO 
un pasaules drošībā.

Saeimas priekšsēdis pauda prie-
ku uzņemt NATO PA sesijas da -
lībniekus Rīgā un norādīja, ka 
spraigas diskusijas sesijas laikā 
apliecina šī saieta nozīmīgumu. 
Jācer, ka parlamentāriešu viedokļi 
tiks iekļauti NATO stratēģiskās 
koncepcijas projektā un doku-
menta gala variants stiprinās ali-
ansi un transatlantiskās saites un 
spēs ieteikt jaunus risinājumus    
un jaunus sadarbības modeļus, 
sacīja Daudze.

Gan Dombrovskis, gan Dau -
dze, uzrunājot plēnārsēdes dalīb-
niekus, uzsvēra, ka Latvija arī  
turpmāk izpildīs savas saistības 
aliansē, un pauda pateicību Lat-
vijas kaŗavīriem, kuŗi veic savus 
pienākumus militārajās misijās 
ārvalstīs.

Ministru prezidents atzina, ka 
ekonomiskā lejupslīde Latvijā at -
stājusi iespaidu uz militāro pro-
grammu financējumu, tomēr pie-
bilda - valsts apzinās, ka nevar at -
teikties no starptautiskai sabied-
rībai dotiem solījumiem.

Lielbritanijas un Portugales par-
lamentārieši pēc uzstāšanās vai-
cāja, kāda ir Latvijas sabiedrības 
attieksme pret to, ka tiek samazi-
nāti izdevumi sociālajās jomās, 
saglabājot būtisku ieguldījumu 
mi  litārajās misijās. Dombrovskis 
paskaidroja, ka Latvijas sabied-
rības atbalsts dalībai NATO ir 
ārkārtīgi augsts, jo šī organizācija 
ir aizsargs valsts neatkarībai un 
iedzīvotāji līdz ar to saprot ne -
pieciešamību izpildīt savas saistī -
bas.

Daudze  norādīja, ka, izvirzot 
mēr ķi iestāties NATO un Eiropas 
Savienībā, Latvija  īsā laikā veikusi 
tādas reformas, kas citām valstīm 
aizņēmušas gadu desmitus. Pēc 
viņa vārdiem, tagad mēs savā 
pieredzē varam dalīties ar citām 
valstīm. 

Meierovica biedrība pieņem 
lēmumu

Meierovica biedrība nolēmusi 
paziņot lēmumu par iespējamo 
startēšanu 10. Saeimas vēlēšanās.

Biedrības dibinātāja Sarmīte 
Ēlerte ir vienīgā, par kuŗu polītis-
ko partiju apvienība Vienotība ir 
pieņēmusi lēmumu ļaut vēlēša -
nās kandidēt  no Vienotības saraks  - 
ta, kaut arī viņa nav nevienas 
partijas biedre, un viņai piešķirts 
partijas saraksta pirmais numurs 
Zemgalē. Savukārt Ēlertes domu-
biedriem, ja tie vēlas kandidēt 
vēlēšanās, būs jāizvēlas kāda no 
Vienotības partijām un jāiestājas 
tajā.

10. Saeimas vēlēšanās Meiero-
vica biedrība virza vienpadsmit 
kandidātus. Līdz ar Sarmīti Ēlerti 
vēlēšanu listē ir bijusī Delnas 
vadītāja Lolita Čigāne, polītoloģe 

Rasma Kārkliņa, Latvijas Insti -
tūta direktors Ojārs Kalniņš, 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
departamenta nodaļas vadītājs 
Andris Grafs, Nacionālo bruņoto 
spēku  rezerves pulkvedis Rai-
monds Rublovskis, Pasaules Da -
bas fonda Latvijā direktors Uģis 
Rotbergs, Dagdas novada depu-
tāts Juris Viļums, Jelgavas tipogra-
fijas valdes priekšsēdis Juris Sīlis, 
Latvijas pārstāve Eiropas Savie-
nības tiesā Kristīne Drēviņa, SEB 
bankas padomnieks ekonomikas 
jautājumos Andris Vilks.

Valsts prezidents: Hirosimas 
Miera akmens mūžīgi stāstīs 

savu stāstu
25. maijā Rīgas pilī Valsts prezi-

dents Valdis Zatlers dāvinājumā 
Latvijai saņēma Hirosimas Miera 
akmeni – vienu no tramvaja sliežu 
bruģakmeņiem, kas atradies pie 
1945. gada augustā Hirosimā no -
tikušā atomsprādziena epicentra. 
Miera akmens ir piestiprināts pie 
Latvijas laukakmens un pagai -
dām novietots Rīgas pils dārzā, 
bet vēlāk nonāks topošajā Likteņ-
dārza piemiņas vietā.

Svinīgā sarīkojuma laikā Valsts 
prezidents izteica pateicību Japā-
nas tautai un uzsvēra notiekošā  
simbolismu: „Uz Latviju ir atce-
ļojis Hirosimas Miera akmens,  
kas pats ir pieredzējis atombom -
bar dēšanu. Akmens, kas sevī  iesū-

cis to cilvēku likteņstāstus, kuŗi 
gāja bojā tanī dienā un kuŗi no 
radioaktīvitātes sekām cieta vēl 
ilgus gadus pēc tam. Šobrīd šeit, 
Rīgas pils dārzā, Miera akmens ir 
cieši saaudzis ar Latvijas laukak-
meni kā divu tautu likteņstāsti 
kopā vienotā simbolā. Vienmēr, 
kad  pieiesim šim akmenim klāt, 
mēs atcerēsimies, cik daudz ir 
cietusi Japānas un arī Latvijas 
tauta.”

Valdis Zatlers norādīja uz Miera 
akmens simbolisko uzstādīšanas 
vietu – japāņu architekta projek-
tēto Likteņdārzu Koknesē. Viņš 
piebilda, ka simbolisms „nekad 
nebeigsies, jo akmens ir mūžīgs 
un mūžīgi stāstīs savu stāstu”.

Miera akmens dāvināšanas ak -
ciju īsteno Hirosimas Miera ak -
mens asociācija. Tā dibināta 1991. 
gada maijā, lai veicinātu miera 
apziņu pasaulē, dāvinot Miera 
akmeni ikvienas pasaules valsts 
vai valdības vadītājam. Japānas 
ziņu aģentūra Kyodo News darbo-
jas Hirosimas Miera akmens aso-
ciācijas sekretāra lomā kopš tās 
dibināšanas pirms 19 gadiem.

1945. gada 6. augustā Japānas 
pilsētā Hirosimā atombumbas 
sprā dzienā tika nogalināti simti 
tūkstošu cilvēku, tāpēc tā tiek uz -
skatīta par vienu no cilvēces lie-
lākajām traģēdijām. 

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

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Lūst vai plīst, Pu -
tina režīms nu ne -
kādi negrib samie ri-
nāties ar Eiropas cil-
vēktiesību tiesas 
(ECT) augstākās in- 

s tances lēmumu - at  zīt par pareizu 
un taisnīgu Lat -vijas tiesu spri-
edumus Vasilija Kononova lietā. 

Putina režīmam šis Strasbūrā 
pieņemtais tiesiski nevainojamais 
un neapšaubāmi kompetentais 
lēmums ir kā spļāviens, kā pļau -
ka. Kāpēc? Tāpēc, ka, redziet, nav 
brīv nolikt sarkano partizānu vie-
nā līmenī ar “fašistisku rīkļurā-
vēju”, arī ja šī partizāna pastrā dā-
tie asinsdarbi savā noziedzībā 
neatšķiŗas no pretējās puses ne -
ģēlībām. 

Reizē smieklīgs un nožēlojams  
ir teijāteris, ko Maskavā pretim 
Latvijas vēstniecības ēkai no  spē-
lēja brašuļi no apvienības Naši,  
kas pelnīti iemantojusi iesauku 
Putinjugend. Tērpušies melnos 
talāros, viņi nesa ECT tiesnešu 

Nu nekādi negrib samierināties
ģīmetnes ar uzrakstiem:”Es sa -
mīdīju Nirnbergu”. Idiotisma 
kalngals - samīdīt Nirnbergu? 

Tikai mazliet sakarīgāk, bet tik-
pat truli un demagoģiski šaustīja 
ECT lēmumu Krievijas prezi -
denta administrācijas vadītājs 
Sergejs Nariškins un Maskavas 
lielvecākais Jurijs Lužkovs. Krie-
vijas Valsts dome, ne ar ko neat-
šķirdamās no Brežņeva laika 
Augstākās padomes, vienbalsīgi 
pieņēma rezolūciju, kuŗā ECT 
lēmums kvalificēts kā “bīstams 
precedents”, jo pēdējā laikā “vairā-
ki pasaules polītiķi nostājušies to 
spēku pusē, kas cenšas attaisnot 
nacistisko ideoloģiju”. Kāds tam 
sakars ar Kononova asinsdarbiem? 

Rīgā šai jautājumā vardu ņēmis 
nacbols (nacionālboļševiks) Vla-
dimirs Lindermans, kas kriev va-
lodīgajā laikrakstā Telegraf prāto: 
“Cilvēki, kuŗus sodīja ar nāvi 
(kazņil) Kononova vienība, ne -
bija nevainīgi jēriņi. Viņi nodeva 
vāciešiem padomju partizānu 
gru pu. Šī grupa nelaupīja, neslep-

kavoja, neizvaroja. Tā palika 
nakšņot lauku mājā, un saim  -
nieki par to ziņoja vāciešiem. Ne -
vienlīdzīgā kaujā partizāni gāja 
bojā.” Tā esot bijusi nodevība - nā -
ves grēks, raksta Lidermans un 
piebilst, ka Kononovs sodīja ar 
nāvi (kazņil) nodevējus nevis un -
tuma dēļ, bet izpildot partizānu 
tribunāla (!) lēmumu. Te Lin der-
mans alojas. Jo tad, ja šo māju 
iemītnieki vāciešus par pārnakš-
ņotājiem nebūtu informējuši, 
viņus piemeklētu Audriņu sā -
džas ļaužu liktenis, kuŗus 1942. 
gada 4. janvārī Rēzeknes tirgus 
laukumā atklāti nošāva par to,     
ka viņi bija devuši pajumti sar-
kanarmiešiem. Un Audriņu sādža 
tika nolīdzināta ar zemi. 

Nodevība? Nē, cilvēciska vē  lē-
šanās netikt ierautiem abu asi-
ņaino lielvaru atvarā jeb raganu 
katlā, bet palikt dzīviem un gā -  
dāt par dienišķo maizi - ne 
vairāk. 

Galu galā briesmīgais sašu -
tums, kas Kremlī un tam tuvu 

stāvošās aprindās pausts sakarā   
ar ECT lēmumu, būtu rezumē-
jams tā: fašistiskajiem briesmo-
ņiem - nekādas atlaides, kaut arī 
tie būtu 90 gadus veci, vārgi un 
tizli, turpretim mūsējie briesmoņi 
jāpiesedz, jo tie ārdījušies pa  rei-
zajā pusē. Vai nav tā? 

Jeļcina prezidentūras gados 
daudzi padomju archīvu doku-
menti tika atslepenoti un daudz 
kas nāca gaismā, taču pedējā lai -
kā Kremlis īsteno a reverse classi-
fication of Soviet documents, kā 
norāda pētniece Olga Veļikanova 
(University of North Texas): vārdu 
sakot, vēsturniekiem archīvu dur-
vis atkal aizcērt deguna priekšā. 

Labi vēl, ka šis tas paguvis no 
šiem seifiem izsprukt. Mans ietei-
kums lasītājiem: sameklējiet tī -
mek  li Wikipedia (angļu valodā) 
un atrodiet šķirkli Vasili Blokhin. 
Izlasiet šo tekstu. Ar to pilnīgi pie-
tiek, lai aizbāztu muti visiem, kas 
iebilst pret staļinisma salīdzinā-
šanu ar hitlerismu. 

Tikmēr Maskavā 5000 eksem-
plā ru metienā (kas pašreizējos 
apstākļos nav maz) iznācis 336 
lappuses biezs krājums Staļin. 

Citatņik, t.i., Josifa Visarionoviča 
citātu izlase, ko sastādījuši L. Ko -
novalovs un A. Kozlovs. Kāds jūs-
monis izteicies, ka krājumam jā -
novēl tāda pati populāritāte kā 
Priekšsēža Mao mazajai sarka-
najai grāmatiņai. 

“Mīļotajam vadonim, tēvam un 
skolotājam” (vētraini aplausi, pā  r-
ejot ovācijās) patika atpūsties kal-
nos virs Sočiem - tur, kur 2014. 
gadā jānotiek kārtējai Olimpiadai. 
Š.g. 20. maijā Berlīnē, Ankarā, 
Ņu  jorkā, Vašingtonā un Haifā pie 
Krievijas vēstniecībām un kon-
sulātiem notika čerkesu diasporas 
pārstāvju demonstrācijas, kuŗu 
dalībnieki protestēja pret Olim-
piadas rīkošanu Sočos, jo tur trūd 
nokauto čerkesu kauli. Pirms 146 
gadiem šajās vietās cariskā Krie-
vija īstenoja šo kalniešu cilšu ge -
no cīdu: “Mēs prasām, lai Krievija 
atzītu šo noziegumu un atdotu 
mūsu tautai sagrābtās territorijas,” 
tostarp Sočus. 

Pēc krievu sportistu neveiks-
mēm Vankuverā šie protesti nav 
Maskavai tīkama uvertīra nāka-
majai Olimpiadai. 

Franks Gordons

Sarunas vilkās ilgi, 
ilgi, bet galu galā viņi 
nesapratās. It kā lielu 
atšķirību starp vi -
ņiem nav, tomēr ko -
pīgu valodu viņi ne -
spēja rast. Runa ir   

par polītiķiem no polītorganizā-
cijas Vienotība, no vienas, un par 
polītiķiem no Tēvzemei un Brī vī-
bai/LNNK un Visu Latvijai!(VL), 
no otras puses, un par to, vai     
TB/LNNK un VL varētu pievie-
noties Vienotībai. Nekas nesa nā ca.

Iemesli tam ir divi. TB/LNNK  
ir polītikas dinozaurs, LNNK di -
bināta jau krietni pirms Latvijas 
Republikas neatkarības atjau no-
šanas, un, lai gan reizēm opozi -
cijā, tēvzemieši ir piedalījušies arī 
daudzās valdībās. Viņu deputāti ir 
balsojuši par visai muļķīgiem un 
kaitīgiem lēmumiem. Kādreizē-
jais Saeimas priekšsēdis Jānis 
Strau me tautā bija tik nepopu -
lārs, ka nākamajās parlamenta 
vēlēšanās tika izsvilpts pavisam. 
Tēvzemiešos ir arī divi no Saei -
mas lielākiem balamutēm - Juris 
Dobelis un Pēteris Tabūns. Abi ir 
kārtīgas parlamentārās mēbeles, 
kādreizējais ķīmiķis Dobelis bija 
Augstākās padomes deputāts un 
Saeimā ir kopš 1995. gada, sa  vu-
kārt kādreizējais padomju laika 
Latvijas radio darbonis Tabūns,  
kā tika ievēlēts Saeimā 1993. ga -
dā, tā tur atrodas joprojām. Vie-
notība (ne vienmēr pilnīgi pār-
liecinoši) cenšas sevi parādīt kā 
nosacīti jaunu polītorganizāciju, 
kas vēlas pilnīgi atteikties no Lat-
vijas valdības „principiem”, kuŗi 
savulaik Pasaules bankai lika ru -
nāt par valsts sagrābšanu. Tēv ze-
mieši šajos procesos ir piedalī -
jušies itin aktīvi.

Otrs jautājums, un tas jau vai -
rāk skaŗ Saeimai vēl pat tuvu 
netikušo Visu Latvijai!, ir nacio-
nālisms. Naskāka par sarunām ar 
VL bija Vienotībā iekļāvusies Pil-

Par nacionālismu Latvijas polītikā
soniskā savienība (PS), bet drī -  
zāk noraidoša – turpat iekļāvusies 
Sabiedrība citai polītikai (SCP). 
SCP arguments – VL neesot kār-
tīgas programmas, taču visnotaļ 
liberālās organizācijas līderis Ai -
gars Štokenbergs vēl piemetināja, 
ka viņam būtu grūti atrasties vie -
nā kandidātu sarakstā ar Juri 
Dobeli. Vienotība jau no paša sā -
kuma ir teikusi, ka savās rindās    
tā būtu gatava uzņemt vai nu     
TB/LNNK un VL, vai arī nevienu 
no tām. „Konsensu”, kā to ap -
raksta paši Vienotības vadītāji, ar 
VL neizdevās sasniegt, un tāpēc 
27. maijā tika oficiāli paziņots,     
ka sarunas par šo jautājumu ne -
turpināsies.

Nākamajā dienā savukārt TB/
LNNK un VL sāka runāt par ap -
vienošanos vēlēšanu startam. Do -
belis paziņoja, ka Štokenbergam 
būtu gan vajadzējis atteikties no 
„personiskām antipatijām,” taču 
izlietu ūdeni nav iespējams sa -
smelt, padarītais ir padarīts. Vēl 
mutīgais deputāts piebilda, ka 
starts kopā ar VL būtu pat ļoti 
loģisks.

Taču VL tik viegli rokā nedodas. 
Kustības dibinātājs Raivis Dzin-
tars itin klīrīgi paziņoja, ka kopā 
ar tēvzemiešiem viņš dosies tikai 
tad, ja par to tiks parakstīts kon-
krēts līgums un abas partijas vē -
lēšanās startēs pēc vienlīdzības 
prin  cipiem. Visai skarbs jaunais 
cil vēks kļuva, jautāts, kas notiks,  
ja tēvzemieši tūļāsies un lēmumu 
nepieņems pirms jūnija sākuma: 
„Ja viņi to nedara, tad TB/LNNK 
aiziet pa skuju taku, bet Visu 
Latvijai! startē atsevišķi un paši 
vei do nacionālu bloku, kam at -
balsts būs liels,” sacīja R. Dzintars.

Protams, polītiķi mēdz būt lieli 
optimisti. Par to pirms kāda laika 
intervijā ierunājās Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers. Viņam lie-
koties interesanti - neviena par -
tija nav ieminējusies, ka rudens 

vēlēšanās tai varētu klāties plāni. 
Lieki piebilst, ka tādas runas no 
polītiķiem nav ko gaidīt, – ku - 
ŗam gan patīk sevi atzīt par ne -
veiksminieku? Taču mums pā -
rējiem tikpat noteikti ir visas 
tiesības šo optimismu vērtēt, un 
par VL jāteic, ka tā optimisms va -
rētu būt krietni pārspīlēts.

1993. gadā TB un LNNK, toreiz 
vēl atsevišķi, Saeimā ieguva 21 
vietu. 1995. gadā, joprojām atse-
višķi, piedevām LNNK startējot 
kopā ar Zaļo partiju, – 22 vietas. 
1998. gadā, jau apvienotas, abas 
partijas parlamentā ieguva 17 vie-
tas, bet 2002. un 2006. gadā attie-
cīgi tikai septiņas un astoņas vie-
tas. Patlaban partijas Saeimas 
frakcijā ir palikuši vairs tikai pie - 
ci deputāti. Tēvzemieši gan ļoti 
cenšas apgalvot, ka viņi nedomā 
tikai un vienīgi par tā saukto 
„nacionālo jautājumu,” 9. Saei -
mas vēlēšanās viņi startēja ar 
lozungu „Roberta Zīles ekono-
miskā programma”. Taču no savas 
reputācijas nevar aizbēgt. Tēv ze-
mieši bija nacionālistu lozunga 
„Latvieti, nepadodies!” autori. Sa -
vukārt Dobelis pērn kļuva vēl 
labāk pazīstams ar uzbrēcienu    
no Saeimas tribīnes parlamenta 
kreisā spārna pārstāvjiem: „Oku-
pant, turi muti ciet! Nāvi oku-
pantiem!”

Šī, maigi sakot, ir novecojusi 
filozofija. Lielais vairākums to, 
kuŗus dobeļveidīgajiem tīk uzska -
tīt par okupantiem, tepat vien 
Latvijas territorijā ir dzimuši, un 
viņiem teiktais, ka ir laiks doties 
„mājās”, var radīt gluži eksisten-
ciālu jautājumu – kur gan mājām 
būtu jāatrodas, ja ne tajā vietā,   
kur cilvēks ir piedzimis un uz -
audzis. Turklāt, jo tālāk virzāmies 
projām no dienas, kad sabruka 
Padomju Savienība, jo grūtāk ir 
visās Latvijas likstās vainot PSRS 
vai tos, kuŗi te ieradušies okupā-
cijas laikā. Sadzīves līmenī Lat-

vijas sabiedrība jau tagad ir 
visnotaļ integrēta. Pat man, kas 
krievu valodā prot labi ja 50 
vārdus, ir krievu tautības draugi, 
un es viņus nebūt neuzskatu par 
sliktākiem draugiem vai, pasargi, 
Dievs, par sliktākiem cilvēkiem 
ti  kai tāpēc, ka viņi nav latvieši. 
Racionāls cilvēks tā nerīkojas.

Savukārt Visu Latvijai! ir orga-
nizācija, kuŗas skatiens gandrīz 
pastāvīgi ir pievērsts nacionā lis-
tiskai pagātnei, nevis nākotnei.  
VL ir organizācija, kas katru ga - 
du 16. martā spodrina pati savas 
spalvas un ik reizi visai pasaulei 
atgādina, ka Latvija Otrā pasaules 
kaŗa laikā bijusi Hitlera pusē. 
Partija nevar beigt gaušanos par 
to, ka mūslaiku Latvijā vairs nav 
Abrenes, lai arī šis jautājums ir 
izlemts ļoti sen un pavisam. Par-
tija ir liela Kārļa Ulmaņa fane, 
kādu brīdi tā pat vāca parakstus 
par prezidentālas republikas di  bi-
nāšanu mūsu valstī. Šogad savā 
blogā partija paziņoja: „15. mai-   
jā notiks Visu Latvijai! Vienības 
brau ciens un svecīšu vakars pie 
Kārļa Ulmaņa pieminekļa.” Vārdu 
sakot, partija nolēma tā kārtīgi 
„nosvinēt” dienu, kad Latvijā     
tika likvidēta demokratija.

Nevarētu teikt, ka Visu Latvi jai! 
ir radikāli nacionālistiska orga-
nizācija. Raivis Dzintars reiz ra -
dio raidījumā man stāstīja, ka tad, 
ja viņam kaut kas no otra cilvēka 
ir vajadzīgs, arī viņš ir ar mieru 
runāt krievu valodā, un tas nu 
nepavisam neatbilst kārtīgam lat-
viešu nacionālismam. Tiesa, par-
tija reizēm var būt arī visnotaļ 
naīva. Tās mājaslapā ir rakstīts: 
„Ekonomiskās grūtības ir tiešas 
sekas nacionālo principu trūku-
mam polītikā. Korupcija ir sekas 
egoistiskam materiālismam, kas  
ir nacionālisma pretstats.” Nu nē. 
Ekonomiskās grūtības ir tiešas 
sekas ekonomisko likumsakarību 
trūkumam polītikā, un pretstats 
nacionālismam ir kosmopolī-
tisms, nevis materiālisms. Lai      

nu kā, pat ja VL iekļūs Saeimā, 
ekonomikas ministra portfeli tai 
droši vien neviens neuzticēs. Bet, 
ja partija domā, ka 5% barjēru tā 
pārsniegs tikai tāpēc, ka tiek uz -
skatīta par „latviskāko” no visām 
partijām, - tai, visticamāk, nāksies 
vilties. Pērn Eiropas parlamenta 
vēlēšanās VL ieguva tikai 2,81% 
balsu un 17 partiju konkurencē 
palika vienpadsmitā.

Korrektīvas šī gada vēlēšanās 
varētu viest iespēja, ka ļoti labus 
rezultātus 2. oktobrī sev var pa -
redzēt alianse Saskaņa, kuŗas rin-
dās ir arī kādreiz par valsts no -
devību notiesātais Alfrēds Rubiks, 
visa krieviskā apjūsmotājs Rīgas 
pilsētas galva Nils Ušakovs, kā    
arī finanču ministres amatam pa -
redzētā sieviete, kuŗa par farsu, 
kas Latvijā notika 1940. gada va -
sarā, pavēstījusi, ka tās bijušas 
„brīvas, reālas un godīgas vēlē ša-
nas, – vienīgā atšķirība, ka bijusi 
atļauta arī komūnistiskā partija”. 
Bailēs no tā, ko varētu saukt           
par nostalģisku komūnistu na -
cionālismu, dažs labs vēlētājs var 
meklēt redzamāko pretstatu.    
Taču gudrs vēlētājs tomēr nelū-
kosies sīkpartiju virzienā. Ne tēv-
zemiešiem, ne Visu Latvijai! ne  kā-
du garantiju par 5% barjēras pār-
varēšanu šoruden nav. Un atce-
rēsimies visi – balss, kas atdota  
par parlamentā neiekļuvušu par-
tiju, proporcionāli tiek atdota    
tām partijām, kuŗas barjēru ir 
pārvarējušas, un tāpēc balss par 
VL var pārvērsties balsī par Sa  ska-
ņu. 

Latvijā patlaban nudien ir pie-
tiekami daudz problēmu, kam     
ar tautību un nacionālismu nav 
itin nekāda sakara. Šogad Sa -  
eimā jāievēlē cilvēki, kuŗi zinās,   
kā valsti izvest no ekonomiskās 
krizes. Tie nevar būt ļaudis, kuŗu 
ieskatā problēma ir bijis nacio nā-
lisma trūkums, jo tas liecina par 
muļķību.

Kārlis Streips
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Pēdējos mēnešos 
notiek Latvijas polītis-
ko apvienību tapšana 
un TV ekrānos skatī-
tājus sāk uzrunāt reklā-
mas rullīši, kuŗu auto-
ru nostāja ir par „la- 

bāku Latviju”. Priekšvēlēšanu rats 
sācis griezties. Nav noslēpums, ka 
vēsturiski krizes laikos vēlētāji ir naī-
vi ticējuši solījumiem un atbalstījuši 
polītiķus, kuŗu nākšana pie varas ne-
susi vairāk posta nekā labuma. Vai 
Latvija būs izņēmums? Kāds ir Lat-
vijas vēlētājs, un kas ietekmē viņa 
polītisko izvēli? Kā vēstī socioloģis-
kie pētījumi, aptuveni 20% Latvijas 
vēlētāju savu izvēli izdara, pakļaujo-
ties pēdējā brīža reklāmai, un tas lie- 
ku reizi pierāda, cik svarīgs ir vizuā-
lais partijas „iepakojums”, jo saturu 
izvērtēt šī vēlētāju grupa nepaspēs.

Bažas rada vēlētāju prātu pētnie-
ku - sociologu skepse par to, ka re- 
klāma kārtējo reizi būs noteicošais 
faktors un vēlētājs atkal kāps uz ie- 
priekšējiem grābekļiem, virspusēji 
izvērtējot polītiķu līdzšinējo veiku-
mu un solījumus, akli ticot reklāmas 

Pirmsvēlēšanu pārdomas
rullīšos redzētam un dzirdētam. It 
īpaši tas jāattiecina uz partijām, kas 
vislielākajā mērā ir līdzvainīgas Lat-
vijas ievešanā krizes purvā, bet kas 
tagad bez jelkādiem pašpārmetu-
miem sola valsti izvest saulītē. 
Polītiskās partijas ir naskas uz sava 
tēla veidošanu, piesaistot pazīstamas 
sabiedrisko attiecību veidošanas fir-
mas un reklāmas speciālistus. Ir iz-
veidojusies situācija, ka vēlētājs gai-
da priekšvēlēšanu karuseļa iegrie-
šanos, lai iepazītos nevis ar patieso, 
bet gan ar speciālistu uzburto virtu-
ālo tēlu, par kuŗu piedāvāts atdot 
balsi. Latvijas prakse ļauj partijām 
sevi reklāmēt tāpat, kā tiek reklā-
mēta zobu pasta vai veļas pulveris. 

Savukārt provincē, kā rāda šo 
rindu rakstītāja paša pieredze, jo- 
projām spēkā ir teiciens: „ka tik labs 
cilvēks”, neiedziļinoties kandidāta 
spējās un izglītībā. Pēc savas piere-
dzes turklāt jāsecina, ka pārsteidzoša    
ir jaunatnes, arī studentu apzinātā 
distancēšanās no polītiskajiem pro-
cesiem. Studējot kādā no Latvijas 
augstskolām, man vairākkārt nā- 
cies dzirdēt studentus lepojamies,    

ka „par polītiku neinteresējos un 
ziņas neskatos”. Studējot Vācijā, bieži 
vien lekciju sākumā ar mācībspēku 
tika apspriesti aktuālie polītiskie 
notikumi, Latvijā nekas tāds nebūtu 
iespējams. Jaunieši ir savu vecāku 
spogulis, un mājās ikdienā dzirdē-
tais, ka polītika ir tikai meli, maldi, 
noklusēšana, korupcija un zagšana, 
iesēžas apziņā un nokauj interesi    
par polītiskajiem procesiem. Jautā-
jums ir tikai, kas šai apolītiskajai ma-
sai būs noteicējs faktors, stāvot pie 
vēlēšanu urnām un nododot balsi 
par konkrētu polītisko partiju. 

Vistrāpīgāk par polītiskajiem pro-
cesiem informēto Latvijas vēlētāju 
izvēli raksturo sociālo pētījumu     
centra „Latvijas fakti” direktors A. 
Freimanis. Pēc viņa vārdiem, jopro-
jām noteicēja loma ir etniskajam 
principam, tam seko vēlētāja izvēr-
tējums – var būt konkrētā partija ir 
valdošā „varas” partija, un ideolo-
ģija ir pakārtota pirmajiem diviem. 
Pēc tā var secināt, ka partijas pro-
grammai Latvijā joprojām ir visno-
taļ maza loma. Varētu pat teikt, ka  
tai vispār nav nekāda vērā ņema-  

ma loma, ja netiek drakoniski skarti 
nodokļu jautājumi vai divvalodības 
ieviešana.

Pašlaik notiek tikai taustīšanās 
process, jo partijām vēl ir pagrūti 
izprast, kas ir viņu elektorāts un 
mērķauditorija. Kā citādi vērtēt par-
tiju apvienības Vienotība lēmumu 
atteikties no sadarbības ar Tēvzemei 
un Brīvībai/ LNNK un Visu Latvijai!. 
Viens no iemesliem ir socioloģisko 
pētījumu dati, ka šo divu partiju de -
vums, vervējot vēlētāju balsis, nebū-
šot tik liels. Ideoloģiski, protams, 
Vienotības vārds neatbilst tās būtī -
bai, taču pats galvenais ir un paliek 
cīņa par varu, lai gan ne vienam vien 
vēlētājam atkal būs jāizšķiŗas starp 
divām t.s. latviešu partijām - Vieno-
tību un nacionālo bloku, kuŗā droši 
vien kopā soļos tēvzemieši un Visu 
Latvijai!. Iedzīvotāju apolītiskajam 
noskaņojumam ir vairāki iemesli.

Jāpiekrīt to novērotāju viedoklim, 
kuŗi norāda, ka pēc ievēlēšanas Saei-
mā partijas zaudē jelkādu interesi 
par saviem vēlētājiem (bieži vien pat 
par saviem ierindas biedriem) un 
iepriekš dotajiem solījumiem. Vēro-
jot Saeimas darbu, diemžēl jākon - 
s tatē, ka deputāti var strīdēties un 
debatēt par šķietamiem sīkumiem, 

bet iedzīvotāju nākotnei vitāli svarīgi 
jautājumi, kā, piemēram, Starp tau-
tiskā valūtas fonda aizdevuma no -
teikumi, tiek uztverti un akceptēti 
bez liekas nervu bojāšanas. Diemžēl 
Saeima savu termiņu pavada visno-
taļ atrauta no tautas, un deputāti sa -
rosās vienīgi pirmsvēlēšanu gaisot-
nē. 

Diemžēl Latvijā vēlētājam jopro-
jām grūti saprast, kuŗu deputātu  
viņš ir ievēlējis un kuŗš deputāts   
viņu pārstāv. Lai gan 2009. gadā tika 
panākta „lokomotīvju” principa iz -
skaušana Vēlēšanu likumā, partijas 
pašas joprojām spēlē ar „trump -
jiem”. Reklāmistu kantoŗos tapis Šķē-
lēs un Šlesera kārtējais tandems AŠ 
kvadrātā, arī citas partijas nāks klajā 
ar saviem trumpjiem, kas Saeimā 
līdzi ievilks ne vienu vien pazīstamu 
sportistu, aktieri vai dziedoni, kuŗa 
loma būs spaidīt pogas atbilstīgi  
frak  cijas vadītāja raidītajiem signā-
liem. 

Pilnīgi pamatoti varam runāt par 
polītiskās uzticības krizi, ko vairojuši 
pašreizējie ekonomiskie apstākļi. Sa -
vukārt pilsoniskajai pasīvitātei sak-
nes meklējams gan nesenajā pa  dom-
ju, gan pirmskaŗa Latvijas vēsturē.

Dainis Mjartāns

Kas šobrīd ir tie „karstākie” 
temati, kuŗi jārisina Latvijas vēst-
niecībai ASV?

Visupirms – vēlēšanas. Nule saņē-
mām priecīgu ziņu (mūsu saruna 
notiek 28. aprīlī) par to, ka apstipri-
nāti 15 jauni vēlēšanu iecirkņi ASV. 
Tas ir milzīgs ārzemju latviešu or- 
g anizāciju darbības panākums. Tau-
tiešiem Amerikā līdz ar to ir vairāk 
iespēju balsot, ir „nosegti” būtībā visi 
latviešu centri, arī vietas, kur agrāk 
vēlēšanu iecirkņu nebija, piemē - 
ram, Filadelfija, Ņujorka, Grandra-
pidi u.c. Vēlos apliecināt atzinību 
tautiešiem, kas piekrituši strādāt 
šajos iecirkņos.

Vēlos uzsvērt šāgada vēlēšanu īpa-
šo svarīgumu, arī no tā viedokļa, cik 
Latvijas polītiķi pievērsīs uzma nību 
tā sauktās diasporas vēlētājiem. 
Illustrēšu ar dažiem pārdomas rosi-
nātājiem skaitļiem: 1993. gadā 5. Sa -
eimas vēlēšanās ārzemēs nobalsoja    
8 - 9 tūkstoši balsstiesīgo, 9. Saeimas 

Par stūŗakmeņiem un aktuālitātēm ceļā Latvija – Amerika
Ar LR vēstnieku Andreju Pildegoviču Vašingtonā tikās Ligita Kovtuna un Dace Rudzīte

vēlēšanās – apmēram 1,5 tūkstoši... 
Ja Latvijas attieksme būs ar skaid -

ru tendenci sadzirdēt vēlētāju ASV, 
jāievēro arī milzīgais atbalsts no 
ALA, PBLA un Daugavas Vana-
giem, - mums izdosies mobilizēt 
latviešu kopienu.

Kā zinām, vēlētāju skaits ASV 
gluži dabiskā ceļā sarūk. Jaunajai 
ārzemju latviešu paaudzei nav tie-
sību balsot. Te mēs nonākam  pie 
pavalstniecības jautājuma.

Esmu gandarīts, ka Saeimas Ār  lie-
tu komisijā dzirdami  jauni ak  centi,  
ka ir apņemšanās cīnīties par ikvienu 
latvieti, lai pavalstnieku loks nesa-
ruktu tik drāmatiski. Sāk pozi cionē-
ties arī atsevišķas partijas. Ne  sen no-
tika ļoti konstruktīva un daudz  sološa 
saruna starp deputā tiem Vairu Pa- 
egli, Uldi Gravu, Andri Bērziņu un 
ALAs pārstāvi Jāni Ku  kaini. Lēmumi 
par pavalstniecību    ir pārāk nozīmīgi, 
lai atļautos tos sasteigt, bet šis ir ļoti 
samilzis jautājums.

Kā veidojas sadarbība ar jaun-
iebraucējiem?

 Lielākoties iznāk kontaktēties ar 
tiem jauniebraucējiem, kuŗiem ne -
pieciešama konsulārā palīdzība – 
jāizsniedz pase u.c. Tomēr iespēju 
robežās cenšamies veicināt, piemē-
ram, kultūras apmaiņas sarīkoju-
mus. Šai ziņā neatsveŗami palīgi ir 
ārzemju latviešu kultūras organi zā-
cijas, kā, piemēram, TILTS, arī in -
dividuālie darba darītāji, kā, pie -
mēram, Andris Magurs. Ļoti nozī-
mīgs projekts ir Rīgas Doma skolas 
zēnu koŗa viesošanās Amerikā jūnija 
sākumā. Trīs dienas mazie māksli-
nieki būs Vašingtonā. Vispār šo pro-
jektu uztveŗam par Latvijas dāvanu 
tautiešiem ASV mūsu valsts jaunat-
gūtās neatkarības 20. gadadienā.

Maijā vēstniecības telpās darbojās 
fotoizstāde, kuŗā savus darbus 
izstādījis kādreizējais ASV diplo-
mātiskā korpusa darbi nieks Rīgā... 
Metjū Blongs (Mathew Blong). Viņš 
ir kaislīgs fotografs un, kad strādāja 
Latvijā,  apbraukāja visas mūsu   
valsts malas. Tā arī tapusi šī 
interesantā eks po zīcija. 

Vēlos uzsvērt, ka vēstniecība ir at -
vērta tautiešiem. Blakus mājā plā -
nojam iekārtot dienesta viesnīcu, 
kur varēs apmesties cilvēki, kas no 
Latvijas te iebraukuši dienesta 
darīšanās, diplomāti u c. 

Runājot par jauniebraucējiem, 
gribu paust gandarījumu arī par 
Vašingtonas latviešu kopienu, kas     
ir unikāls paraugs, kā zem viena 
jumta sadzīvo dažādu paaudžu, da -
žādu reliģisko piederību un izcel- 
s mes ziņā dažādu cilvēku kopums.     
Ir prieks vērot, kā šī latviešu kopie - 
na aug un pilnveidojas.

Kas ir  nozīmīgākie jautājumi, 
kuŗi šobrīd jārisina LR vēstniecī -
bai ar ASV valdību valstiskā ziņā?

Pirmām kārtām jāteic, ka šis ir ļoti 
intensīvs laiks, kad veidojam attie-
cības ar ASV jauno administrāciju. 
Pasaulē nav daudz analogu, kad 
kādas valsts administrācijā nomai-
nās 4 – 5 tūkstoši augstāko ierēdņu, 
ministru, polītiķu. ASV ir ļoti spe  ci-
fiska valsts arī attiecībā uz savu 
polītisko kultūru. Taču mūsu starp-

valstu attiecībās ļoti pozitīvi jāvēr -    
tē tas, ka, piemēram, aizsardzības 
jomā palika iepriekšējā vadība, tā -
dējādi tiek saglabāta pēctecība ie  -
sāk tajās stratēģiskajās lietās. Jopro-
jām liela uzmanība tiek veltīta dro -
šības un aizsardzības jautājumiem 
NATO ietvaros. Arī krizes apstākļos 
ir sa  glabāts iepriekšējais financē -
jums mi  litāros un drošības jautā ju-
mos.  Vai rākus gadus uz priekšu ir 
pagarināts līgums par gaisa telpas 
kontroli un patrulēšanu. Šovasar 
Bal tijā notiks militārās mācības, sa -
glabāsim savu klātieni Afgānistānā. 
Veiksmīgi attīstās Latvijas un ASV 
kopīgais projekts NATO ietvaros – 
kravu no  sūtīšana caur Latviju uz 
Afgānistā nu, - kuŗš tika iesākts    
2009. gadā.

Šim projektam ir ļoti liela „pie -
vienotā vērtība”, proti, esam pama-
nīti no ASV puses un novērtēti par 
nopietniem stratēģiskiem partne-
ŗiem transita jomā. Tas savukārt 
rosina ASV uzņēmējus attīstīt ne -
militāro kravu ķēdi caur Latviju uz 
austrumiem, un tas, saprotams, ir 
nozīmīgs solis uz priekšu valstu 
ekonomiskajā sadarbībā.

Vispār, būdams pēc dabas opti-
mists, esmu pārliecināts, ka krize ir 
brīdis, kas liek cilvēkiem domāt 
citādi un meklēt jaunus risināju -
mus. Esmu optimists  arī prognozēs 

par to, ka Latvijā ienāks arvien jau-
nas ASV firmas.

Un kā ir ar darbošanos otrā 
virzienā – Latvija-Amerika? Vai, 
pie    mēram, mūsu ekonomikas mi -
nistrs ir apmeklējis ASV ar mērķi 
rast ekonomiskās sadarbības iespē-
jas?

Pēdējo divarpus gadu laikā eko-
nomikas ministrs nav bijis, taču ir 
bijis finanču ministrs, Latvijas Ban-
kas prezidents. Šobrīd gatavojam 
Valža Dombrovska vizīti ASV, kas, 
cerams, notiks jau jūnijā.

Un vēl – vēstniecībā strādā jauns 
eko   nomikas padomnieks Rūdolfs 
Brē  manis. Viņš ir diplomāts, studējis 
ASV, pusotru gadu strādājis Afgānis-
tānā. 

Ir vēl viens darbības aspekts, kuŗā 
manāma lielāka rosība un iespēju 
meklēšana, proti, izglītības program-
mas un studiju iespējas, profesionālās 
zinātnes, pētniecības un praktiskās 
jauno speciālistu apmaiņas pro-
grammas. Kā zināms, jau daudzus 
gadus veiksmīgi darbojas Fulbraita 
programma. 

Cilvēciskie kontakti, protams, ir 
pa  ši stiprākie. Diplomāti dara savu 
darbu, bet nekas nevar būt svarīgāks 
par šiem trim stūŗakmeņiem – dro-
šība, ekonomika, izglītība plūs latvie-
šu kopiena ASV,  mūsu stratēģiskā 
rezerve.  

Andrejs Pildegovičs pie vēstnieku foto galerijas, vietā, kur pēc 
pilnvaru laika beigšanās tiks novietots viņa portrets

Izrādās, ka satikt pazīstamus tautiešus pie vēstniecības Vašingtonā 
nav nekas neparasts. No kr.: Maija Baumane, Raimonds Matisons, 
Ligita Kovtuna un Ligita Matisone
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Bija iecerēts šai recenzijai virs-
rakstā likt vienu vārdu vairāk, 
rakstot – Par daudz gaismas. Bet 
recenzentam, kā jau ikvienam 
precētam vīriešu kārtas cilvē kam, 
ģimenē ir padomniece. Vaļsir-
dīgu pārrunu brīdī padzirdējusi 
par šo nodomu, otra puse pauda 
sašutumu: kā nu varot sirmu un 
labu dzejnieci tā kaitināt! Gais-
mas nekad nevarot būt par daudz. 
Pat slavenā Gētes mirstamie vār-
di bijuši: „Vairāk gaismas!” Pa -
domniecēm jau allaž taisnība. 
Nāk prātā austriešu ķeizara Jozefa 
Otrā aizrādījums Mocartam, ka 
kompozicija, ko Mocarts viņam 
nupat atskaņojis, citādi jau esot 
jauka, tikai tajā par daudz nošu. 
Uz to Mocarts atbildējis, ka nošu 
esot tieši tik, cik vajag. Tagad, 
vairāk nekā 200 gadus vēlāk, mū -
zikas mīļotāji par ķeizara aušību 
tikai pasmaida, turpretim Mo -
carts tiek dievināts.

Aistēti un izsmalcināti dzejmīļi 
par turpmāko lai sašūt, bet šim 
apgaismības neskartajam barba-
ram sagribējās, otrreiz grāmatu 
izskatot, saskaitīt, cik tad īsti rei-
zes 512 lappusēs pieminēta gais-
ma un saule, bet salīdzinājuma 
labad skaitīt arī tumsu un lietu. 
Iznākums tāds, ka gaisma dažā-
dos locījumos, taču pie malas 
ats  tājot salikteni „mēnesgaisma”, 
krājumā iegaismojas 142 reizes, 
bet saule uzspīd 129 reizes. Pie -
skaitot salikteni „saulriets”, demi-
nutīvu „saulīte” un teksta korrek-
tores, mūsu laikraksta līdz strād-
nieces Gundegas Saulītes vārdu, 
grāmata kļūst vēl par mata tiesu 
saulaināka. Jā, tumsa nosaukta  
53 reizes, bet lietus – tikai 16 rei-
zes. Nereti gaisma tumsai no  sta-
tīta blakām kā pretstati.

Kālab tik daudz gaismas un 
saules? Ja Ingrida Vīksna dzejā 
būtu iesācēja vai diletante, pir-
mās aizdomas būtu, ka te ir kāds 
dzejtechnisks iemesls. Vai tad 
ama  tieŗi savos mēģinājumos nav 
sabāzuši gana roku un kāju tikai 
tāpēc, ka šie vārdi labi „rīmējas”? 
Taču sauli mūsu mēlē nu nekādi 

Daudz gaismas
Ingrida Vīksna, Es saku paldies, dzeja, apgāds „Mansards”  

Rīgā 2010. g., 512 lpp.
nevar „atskaņot”, bet gaismai vie-
nīgā atskaņa ir baisma, ko Ingri-
da Vīksna izmanto nieka divas 
reizes.

Lai jau kāds literātūras maģis- 
 t rants nākotnē pētī, ko visu dzej-
niece ar gaismas un saules jē -
dzieniem iesāk un kādos kon-
tekstos viņa tos izmanto! Visā    
vi  ņas mūžā rakstītās dzejas sa- 
ko po jumā dažam lasītājam va- 
rētu patikt pameklēties pēc dze-
joļiem, kas ar dižizgaismojumu 
kon trastē. Uzmanību saista dze-
jolis „Smiltis” no pirmā krājuma 
„Rūgtais prieks”, kas iznācis Rīgā 
1943. gadā, kad dzejniecei bija 
tikai 23 mūža gadi. Vai tā bija po -
za vai kāda tuva un mīļa cilvēka 
aiziešana, kas tik agros gados liek 
rakstīt:
 No zemes paņemts tu esi, par 

zemi palikt tev būs – 
 Trīs saujas dzeltenu smilšu reiz 

dunot pāri tev grūs.
Tomēr pat šajā drūmajā dzejolī 

piecas rindas tālāk „no trūdainās 
zemes pret sauli paceļas zieds”. 
Skaists, izjusts trioletu trio no šī 
paša pirmā krājuma ir „Nepaliec”, 
kur ierastās saules vietā darbo  -
nes ir krītošas zvaigznes.

Jāatceras, ka Ingrida Vīksna ir 
izteikta patriote, nacionāliste, ro -
māna „Mums jābrien jūrā” autore, 
ilgus gadus ar Daugavas Vana-
giem un DV laikrakstu Latvija 
Amerikā saistīta darbiniece. Spē-
cīgu iespaidu atstāj „dziedājums” 
„Viņu pēdējā nakts” (par leģio-
nāru izdošanu Zviedrijā 1946. 
gadā) no poēmas piecos dziedā-
jumos „Piecas naktis”.

Vienkārši, bet sirsnīgi ir trīs 
bērniem – Janīnai, Jēkabam un 
Jūlijai – veltīti dzejoļi no krājuma 
„Neviens mūs nedzird”. Vai šie 
būtu dzejnieces mazbērni? „Oda 
bekai” no pagaidām pēdējā krā-
juma „Kad jāsadeg” (2000. g.) 
citā dzejoļvidē varētu izskatīties 
pēc tāda paša vien ierindas dze-
jolīša, bet šeit tas izceļas tieši ar 
savu citādību. Katram jau būs sa -
vi iemesli, lai kāds atsevišķs dze-
jolis patiktu vai nepatiktu. Mani, 

piemēram, valdzināja „Līdz pu -
sei” (415. lpp.) un „Var jau” (419.), 
jo šo dzejoļu doma cieši sabal so-
jas ar manis paša jaunības dienu 
dzejas nedarbu „Jauktā jaukā spē-
le” (1962. g. Grāmatu Drauga an -
to  loģijā „Dzejas un sejas”, 449.).

Priekšstatu joma, kas sauc pēc 
apdzejošanas, dažam dzejnie -
kam būs plašāka, citam šaurāka. 
Retais dzejnieks – kā Čaks – kāpj 
pāri ierastām robežām, izcili 
rakstīdams pat par tik šķietami 
neapdzejojamām lietām kā afi-
šām un notekcaurulēm. Vairā-
kumam dzejnieku patīk apdze-
jot dabu: ziedus, kokus, putnus, 
ūde ņus... Nepavisam nav tā, ka 
In  grida Vīksna dabas daiļumus 
ignorētu, tomēr viņa pārplivinās 
tiem pāri „ar gaismas vieglumu / 
kā putna spārnu vēdām” (275.). 
Gaisma un saule tā žilbina, ka 
apspīdētais paliek tikai vāri pa -
manīts. Kad tuvu grāmatas bei-
gām (487.) pēkšņi uzzied vesela 
buķete, tā lasītāju skaisti pār-
steidz:

Ziedēja magones rudzu laukā,
margrietiņas un rudzu puķes,
grāvjos kaņepāji, 
dārzos ķeizarkroņi. 
Kā lasām uz aizmugurējā vāka, 

„grāmata Es saku paldies ir vel-
tījums dzejniecei Ingridai Vīks-
nai 90. dzimšanas dienā un sako-
po viņas dzeju, kas tapusi laikā 
no 1943. līdz 2000. gadam”.  „Īsu” 
ieskatu Ingridas Vīksnas dzejas 
pasaulē grāmatas ievadam snie-
dzis literātūrzinātnieks Viesturs 
Vecgrāvis. Trīspadsmit dienās 
uz   rakstījis 12 lappuses un par 
Vīksnas dzeju paguvis pateikt    
ne tikai svarīgāko vien. Atklāti 
runājot, šāda veida „priekšā pa -
teikšana”, kā uz tālāk lasāmajiem 
darbiem būs raudzīties, vienu 
otru lasītāju var kaitināt, bet re -
cenzentu jau nu noteikti. Ja šai 
rakstā – īpaši sākumā – rodama 
pa frivolai noskaņai, tad to iz -
raisījis neliels dvēseles īgnums,  
ka nopietnāku pieeju viņam cits 
jau atņēmis.

  Eduards Silkalns

(Nobeigums) Par ģimnaziju BernsenēDr. Dz. Svenne

Biju ļoti atvieglots tāpēc, ka šī 
problēma man atkrita. Izjutu arī 
ļoti, ka tāda dzīvošana no svaiga 
gaisa un žēlsirdības kļūst grūti pa -
nesama. Trūka normālas dzīves 
un sava pelnīta graša kabatā. 
Augstskolai bija jāpagaida, biju  
jau savācis kādas adreses kores-
pondences kursiem Anglijā.

Jau strādnieku caurlaides hos -
telī Anglijā pienāca paziņojums, 
ka esmu uzņemts romāņu filo lo-
ģijas fakultātē Pinebergā, līdz ar 
lielo mūsu trešā izlaiduma grupas 
fotografiju. 1947. gada 25. no  vem-
brī Saules ģimnaziju nobeidza pa -
visam 49 absolventi.

Anglijā nonācām tikai es un 
Ojārs, tad arī Guna no Neuštates, 
no mūsu vecajiem bernsenie -
šiem. Citi, ja ne visi, uzsākuši tūlīt 
ar studēšanu Pinebergā, Novicka 
Valdiņa pati pirmā. Bet apstākļi 
Pinebergā bija smagi, un pārāk  
ilgi tā vairs nepastāvēja.

Kad tad nu beidzot tās aizjūras 
zemes bija ar mieru mūsu bēgļus 

pretī ņemt, pamazām sākās latvie-
šu aizplūšana plašajā pasaulē, kaut 
pirmos meklēja jaunos un stipros, 
vecākiem un ģimenēm jāgaida sa -
va rinda, slimie un kaŗa invalidi 
palika, jo tos neviens nekāroja, 
pre  tī neņēma.

Laikam vienīgais no mūsējiem, 
kas savas Pinebergā sāktās studijas 
varēja turpināt un nobeigt, bija 
Biļķina Jānītis, kas no Pinebergas 
pārgājis tieši uz Montreālas Fran-
ču universitāti Kanadā. Tur es 
viņu atradu vēl 20 gadus vēlāk kā 
Montreālas universitātes biblio tē-
kas vadītāju, dziļi iegrimušu fran-
ču kultūras pasaulē. Ar savu veco 
tēvu, ģimeni un latviešiem vis pār 
viņš jau ilgi bija pārtraucis jebkā-
dus sakarus. 

Saules ģimnazija bija slēgta jau 
1948. gadā. Mammai, kas tad vēl 
paciņas no Anglijas sūtīja nomet-
nē palikušajiem, rakstīja Kepp 
kundze no Špakenbergas, ka Au -
mes kundze tiekot pārcelta par 
skolotāju uz mūsu pēdējo ģim na-

ziju latviešiem un lietuviešiem 
Neuštatē: „Dienu un nakti mums 
pāri lido neskaitāmas lidmašī -  
nas, kuŗas Berlīnei piegādā pār-
tiku... Kur braukt, kur bēgt? Dau-
dzi no mūsu nometnes pārvie -
tojas uz citām, kur varētu būt 
drošāk – tuvāk Holandes ro -
bežai.”

Nebija arī viņai vietas, kur  braukt 
tālāk, kad nometnes sāka likvidēt. 
Bija sācies Aukstais kaŗš, un cilvēki 
šausmās gaidīja, kas nāks tālāk. 
Atgādināja man to dien nakts tālo 
dunoņu no sa   bied roto bumbve dē-
jiem, kas li  doja uz Berlīni pāri 
Neuk loste rim.

Eventuāli vairākums mūsu 
bern seniešu nonāca otrpus oke-
ana, parasti Amerikā vismaz uz 
gadu kaut kur dziļi prērijas lau -  
ku darbos, pirms tie iespēja iz - 
kļūt uz civīlizētākām vietām un 
tuvāk latviešu centriem.

Ābeles nokļuva līdz Kalifornijai, 
kur sagaidīja vēl piekto ģimenes 
pieaugumu un Ernests atklāja, ka 

Amerikā praktiskāk ir krāsot mā -
jas nekā audeklus. Šmidcheni no -
nāca Čikāgā, kur Indulis atklāja, 
ka ir spiests iziet amerikāņu kaŗa-
dienestu, pirms varēja izstudēt 
architektūru. Viņa mazais brālītis 
Uldis gāja ģimenes tradicijas pē -
dās un kļuva par spožu zinātnie-
ku. Pats Fricis Šmidchens vēl ve -
cuma dienās bija kļuvis eksperts 
tautisko jostu un prievīšu aušanā 
un pārdzīvoja pāri 90 gadu.

Ar Adamoviča kundzi mamma 
vēl ilgi sarakstījās. Kad satiku 
Džoniju Kanadā, viņš dzīvoja un 
audzināja ģimeni Oregonā. Arī 
vi   ņa mazais brālis kļuva pazīstams 
latviešu zinātnieks. Dzintrai auga 
latviska ģimene Sanfrancisko, tā -
pat ģenerālim Toronto un Ojāram 
Ieviņam Hamiltonā, Kanadā.

Anglijā Ojārs nekad neiedzīvo-
jās; līdzko varēja, pārcēlās uz Ka- 
nadu. Tāpat Guna, tagad Blūma, 
Anglijā nevarēja iejusties un tikai 
Kanadā izstudēja un kļuva par 
lektori psīcholoģijā. Un izaudzi-

nāja latviešu meitu Baibu.
Visus mūs turēja kopā, samek-

lēja, apmeklēja mans sirsnīgais 
draugs, vienmēr aktīvais Visval  -
dis Roze, arī ar latvisku ģimeni 
Toronto. Visus šos gaŗos gadus 
viņš vadīja Toronto koncertap-
vienību un organizēja rēgulāru 
satikšanos mums visiem, mūsu 
gada Saules ģimnazijas absolven-
tiem.

Pamazām sakari satrūkuši, cits 
no cita vienādi vai otrādi esam 
aizgājuši. Pašlaik zinu vairs tikai, 
ka Jautrītes labākā draudzene 
Līvija Vilinska no savas mājvietas 
Kalifornijā katru vasaru apkopj 
savu tēvu saimniecību Sieksātē   
un ka mūsu Vijas jaunākā māsa 
Astrīda, tagad Jansone, ne tikai 
pārgājusi atpakaļ Latvijā, bet tur 
arī ļoti aktīvi strādā. Manas pa -
audzes laiks ir pagājis, neesmu 
vairs drošs, cik mēs vēl esam 
palikuši uz savām kājām tura -
mies un ar pietiekamu gaišumu 
galvā.

Dienā, kad Latvijā svinēja 
Māmiņdienu, leģendārajā Vest-
minsteras Abatijā (Westminster 
Abbey) Londonā notika Eiropas 
dienai veltīts dievkalpojums, 
tādējādi pieminot 60. gada-
dienu, kopš likti pamati Eiro-
pas Savienībai. Tālajā 1950. ga -
da 9. maijā pēc toreizējā Fran-
cijas ārlietu ministra Roberta 
Šūmana ierosinājuma sešas Ei -
ropas valstis parakstīja vieno-
šanos, kas stiprināja to ekono-
misko sadarbību un sekmēja 
miera uzturēšanu. 

Dievkalpojumā līdz ar garīdz-
niekiem piedalījās arī Eiropas 
Savienības valstu vēstnieki un 
diplomāti un arī dažādo tautību 
bērni. Latviju šajā pulkā pārstā-
vēja LR vēstnieks Apvienotajā 
Karalistē Eduards Stiprais un 
Londonas latviešu skolas bērni 
Ralfs Grundmanis un Rebeka 
O’Donela (O’Donnell). Par eiro-
pisko noskaņu tika gādāts jau 
pirms dievkalpojuma – kamēr 
apmeklētāji ieņēma savas vie - 
tas, ērģelnieks atskaņoju septi -
ņus dažādu Eiropas komponis -
tu skaņadarbus, šo parādi aiz-
sākot ar Pēteŗa Vaska radīto Te 
Deum. 

Dievkalpojuma svinīgā daļa 
sā   kās ar vēstnieku un diplomā - 
tu procesiju, viņi ieņēma sēd-
vietas pirmajās rindās. Viņiem 
sekoja garīdznieki, kuŗi ieņēma 
katrs savu vietu altāŗa daļā. Sā -
kot skanēt dievkalpojuma pir-
majai dziesmai, tika ienests Ei -

Pieminot mieru Eiropā

ropas Savienības oficiālais ka -
rogs, ko pavadīja dažādo Eiro -
pas Savienības valstu bērni – 
vairāki no viņiem, arī latviešu 
pārstāvji, bija ģērbušies savu   
valstu tautastērpos. Dievkal po-
juma turpinājumā kristīgās 
dzies mas mijās ar vēsturiskā no -
tikuma atceri. Vispirms Francijas 
pārstāve savā dzimtajā valodā 
nolasīja fragmentu no 1950. ga -
dā parakstītās Šūmana dekla-
rācijas, bet pēcāk sprediķī mā -
cītājs Gajs Vilkinsons (Guy Wil-
kinson), Kantenberijas archi bīs-
kapa padomnieks starpreliģiju 
jautājumos, atskatījās uz Eiropas 
izaugsmi šais sešos gadu desmi-
tos. Pats uzkrājis ilgu gadu pie-
redzi, strādājot Eiropas Savie-
nības institūcijās ārvalstīs, mā -
cītājs vērtēja, ka Šūmana dekla-
rācija un Berlīnes mūŗa sagrau-
šana ir bijuši vieni no galvena-
jiem stūŗakmeņiem miera stip-
rināšanai Eiropā. Dievkalpoju -
ma laikā līdzās spēcīgajai ērģeļ-
mūzikai par mūzikālo nofor mē-
jumu rūpējās Londonas bulgāru 
koris, kas dziedāja gan kristīgās 
baznīcas dziesmas, gan arī pāris 
bulgāru tautasdziesmu. 

Šis notikums radīja vienotības 
izjūtu, jo vēsturiskajā dievnamā 
bija pārstāvētas daudzas Eiropas 
Savienības valstis kā ar dalīb-
niekiem, tā apmeklētājiem. Vi -
siem sanākušajiem tas bija svi-
nīgs un arī vēsturiski izglītotājs 
emocionāls pārdzīvojums. 

Terēze Bogdanova

Karogu parāde pie Vestminsteras Abatijas
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Meklējumi un 
atradumi

Ticiet vai neticiet, 
bet man pavisam 
ne   sen iznāca pama-
tīgs kautiņš - tāds, 
ka pat asinis šķīda. 

Esmu miermīlīgs cilvēks un nekad 
nevienam neesmu sitis, bet nu ne -
noturējos. Biju aizbraucis uz savu 
vasaras māju, gribēju iesēt pupi -
ņas un gurķus, sāku mierīgi strā-
dāt, bet drīz man virsū metās ne -
gants bezkaunīgu odu bars, koda 
kājās, rokās, pierē, pakausī. Mēģi-
nāju atgaiņāties, cīnīties pretī, da -
žus odus nositu... Neatlika nekas 
cits kā darbus pārtraukt un doties 
mājās. Bet vai tur bija labāk? – Ne -
kā, tāds pats odu midzenis! Iedo-
mājos - vai maniem lasītājiem 
Ame  rikā – Sanfrancisko, Losandže-
losā vai Bostonā un Mineapolē     
arī jānoņemas ar tādām cīņām? 
Paliku zaudētājos, jo nākamajā die-
nā bija ieplānota konference un 
man tajā bija paredzēts referāts, tā -
pēc āvu kājas un – atpakaļ uz Rī  gu.

Institūtā, kuŗā strādāju, nu jau 
vairāk nekā divdesmit gadus no -
stiprinājusies tradicija pavasaŗa 
pu sē rīkot konferenci ar nosau-
kumu „Meklējumi un atradumi”. 
Tautā iegājies teiciens par cāļu 
skaitīšanu rudenī, mēs tos cālē -  
nus esam paraduši pārlūkot pa   - 
va sarī. Visu ziemu ir  strādāts, nu 
gri  bas pastāstīt citiem, kas pētīju-
mu rezultātā atrasts, kas no jauna 
uzzināts. Tāpēc konferencēm nav 
vienotas tematiskas ievirzes,  refe-
rātu daudzveidība tām piešķiŗ īpa-
šu skanējumu un krāsainību. Labi 
atceros, kā pirms pāris gadiem šajā 
konferencē par savu pētījumu re -
zultātiem dokumentālā kino jomā 
pārliecinoši uzstājās Maruta Vī - 
t ola,  nu jau  zinātņu doktore.

Šoreiz konferences rīkošanu un 
vadīšanu  savās rokās bija ņēmuši 
mūsu Literātūras, folkloras un 
māks   las institūta jaunieši ar filo lo-
ģijas maģistru, topošo doktoru 
Pau lu Daiju priekšgalā. Konferen -
ce pārsteidza ar vairākām jaunat-
klās mēm, un viena no tām – kon-
ferenci ar tīmekļa starpniecību 
varēja vērot arī datoru ekrānos. 
Nosūtīju ziņu par konferenci sa -
vam kollēgam, kas patlaban lasa 
lekcijas Minsterē, un viņš man at -
bildēja: „Jā, zinu, visu klausījos un 
pat redzēju.”

Mūsu kārtējo konferenci atklāja 
Latvijas Universitātes rektors Mār-
cis Auziņš. Tas bija cieņas aplie ci-
nājums humānitāro zinātņu pār-
stāvjiem un reizē rektora interese 
par meklējumiem un atradumiem 
literātūrā, folklorā un mākslā. Hu -
mānitārās zinātnes ir nepiecieša-
mas, lai pētītu mūsu tautas izcel- 
s mi, identitāti un garīgās vērtības, 
lai tās saglabātu, un mūsu vadošās 
augstskolas – Latvijas Universitātes 
rektors to apzinās un novērtē.

Nav iespējams atstāstīt visu re  fe-
rātu tematiku un jaunatklāsmes,  
minēšu tikai dažas no tām. Kon-
ferenci iesāka filoloģijas zinātņu 
doktore Gundega Grīnuma, par 
ku  ŗas viesošanos Stokholmā ne  -
sen bija vēstīts laikrakstā Brīvā 
Latvija. Grīnumas pētījumu uzma-
nības lokā patlaban ir Raiņa un 
Aspazijas dzīves posms Kastaņolā, 
par to viņa publicējusi grāmatu 
„Piemiņu paradoksi”, tagad top 
darbs, kuŗā autore atklāj Raiņa sa -
skarsmi ar vietējiem tičīniešiem. 
Referentes rādītajos fotouz ņē mu-

Odi, referāti un teātris
mos ieraudzījām tās vietējo ie  dzī-
votāju ģimenes, ar kuŗām Rainis 
nāca saskarsmē, un mēs kaut cik 
iepazinām tautu, kuŗas vidū turpat 
piecpadsmit gadus pavadīja mūsu 
dižie dzejnieki. Grīnumas referāts 
iezīmēja arī problēmu par emi g-
rāciju, kam savā laikā bija pa  -   
kļauts gan Rainis, gan tičīnieši, gan 
mūsu tautieši pēc Otrā pasaules 
kaŗa, kā arī mūsdienās. 

Neparasta bija mākslas doktores 
Gunas Zeltiņas referāta tema „Sie-
višķības koncepta maiņa jaunākajā 
latviešu teātrī”. Viņa atgādināja  
kādreizējās varoņlomu tēlotājas uz 
mūsu skatuvēm – Liliju Ēriku, Tiju 
Bangu, Otīliju Mucenieci un līdzās 
tām maigāko jūtu atklājējas Biru - 
tu Skujenieci un Mirdzu Šmitch e-
ni. Mūsu teātris bijis bagāts ar 
spilgtām tēlotājām. Guna Zeltiņa 
atsauca atmiņā Liliju Štengeli, Lili-
tu Bērziņu, Elzu Radziņu, taču 
pēdējā laikā skatuves varones kļu-
vušas zemei tuvākas, vienkāršākas, 
ikdienišķākas, toties jutekliskākas. 
Zeltiņas skatījums uz sieviešu tēla 
maiņu mūsu teātŗos bija visai inte-
resants. 

Daudz jauna atklāja mūsu senās 
literātūras pētniece, filoloģijas dok-
tore Māra Grudule. Viņa stāstīja 
par Latvijā mazāk pazīstamiem 
balt vācu rakstniekiem, kuŗu daiļ-
rade turpinājusies vēl 20. gadsim - 
ta pirmajā pusē, īpaši  izceļot Her-
berta fon Hoernera romānu „Pe -
lēkais jātnieks”, kas Rīgā izdots 
1943. gadā. Diemžēl es to neesmu 
lasījis, jo tolaik pie grāmatām  grūti 
bija tikt. 

Protams, ievērību izpelnījās folk-
loristu referāti – gan filoloģijas dok-
tores Daces Bulas stāstījums par 
performances skolu latviešu folk-
loristikā, īpaši izceļot folklorista 
Jāzepa Rudzīša darbu. Interesi 
izraisīja Agritas Ozoliņas stāstī -
jums par pirts folkloru Liepnas 
pagastā, taču īpašu ievērību izpel-
nījās filoloģijas doktores Baibas 
Krogzemes-Mosgordas referāts  
par atmiņu albumiem. Kādreiz 
Lat  vijā, īpaši meitenēm, populāri 
bija tā sauktie atmiņu albumi, kad 
meitenes deva cita citai un varbūt 
arī kādam zēnam savu albumiņu, 
lūdzot tajā ierakstīt kādu pantu    
vai vēlējumu atmiņai. Starp aplū-
kojamiem neparastiem albumiem 
bija arī nesen aizsaulē aizgājušā 
Valža Muižnieka jaunības dienu 
albums, ko folkloras pētniecei 
acīmredzot nodevusi Lalita Muiž-
niece. Viņa arī bija konferences 
klausītāju pulkā. Vienmēr ir prieks 
Lalitu redzēt Rīgā.

Es priecājos, ka šādā konferencē 
kopā sanāca interesenti no dažā-
dām pasaules malām: bijām mēs – 
vietējie, no ASV konferences gaitai 
līdz ar  Lalitu Muižnieci cītīgi seko-
ja arī Skaidrīte Rubene no San-
francisko. Viņa  pēdējā laikā mūs 
pārsteigusi ar visai asprātīgām  
dzejā rakstītām īsludziņām.  Mans 
referāts bija veltīts latviešu teātŗa 
darbībai Austrālijā,  un konferenci 
noklausījās arī režisore Anita Ape -
le un Baiba Metuzāle-Kangere,  
abas tagad rīdzinieces.  

No bagātīgā referātu klāsta vēl 
gribas izcelt mūzikoloģes Ilzes Lie-
piņas stāstījumu par Burkarda Val-
disa mūzikālo jaunradi psalmu 
žanrā renesanses problēmatikas 
kontekstā. Vācu tautības kompo-
nists dzīvojis un darbojies Rīgā,   
bet viņa tālākais dzīves ceļš bijis 
ērkšķiem klāts, nācies pat nokļūt 

cietumā, un tieši tas mudinājis 
komponistu pievērsties psalmu 
žanram. Burkarda Valdisa kompo-
nētie psalmi joprojām tiekot ats ka-
ņoti Skandinavijas zemēs. Ilze Lie-
piņa mums pasniedza tādu kā me -
dusmaizi – vienu  Valdisa psalmu 
nodziedāja.

Konference bija jaunām atzi -
ņām, vērojumiem un ziņām bagā-
ta, daudzkrāsaina. Paldies Dievam, 
odi palika vakardienā,  un es varēju 
priecāties par to, ka pētnieki meklē 
un atrod. Mums ir izaugusi jauna, 
spēcīga un talantīga pētnieku au -
dze. 

Par kāzām, ilgām, gaidīšanu
Bez teātŗa gan neviena nedēļa 

nevar aizritēt, tāpēc nākamajā die-
nā, protams, atkal biju teātrī. Un tas 
viss itin labi sader kopā – zirņu do -
be, odi, referāti un – teātris. Dailes 
teātris bija izziņojis pēdējo šīs se -
zonas pirmizrādi – italiešu drāma-
tiķa Mario Frati lugu „Rīt manas 
kāzas”, kas nosaukta par dvēseles 
trilleri divos cēlienos. Neganti ātri 
sezona aizjoņojusi, gluži kā cilvē - 
ka mūžs: nesen vērās priekškars 
sezonas pirmajai izrādei, nu jau 
sezonas pēdējā.

Dailē notikušas dažādas pār mai-
ņas. Agrāk teātri vadīja direktors 
un līdzās viņam bija mākslinie-
ciskais vadītājs jeb galvenais reži-
sors, kas  bija atbildīgs par māksli-
niecisko virzību.  Dailes mākslinie-
ciskās sejas un principu veidotājs 
bija Eduards Smiļģis, pēc tam bija 
Pēteris Pētersons, Arnolds Liniņš, 
Kārlis Auškāps, tad Kultūras mi -
nistrijas darboņi izdomāja, ka tāds 
mākslinieciskais vadītājs nav vaja-
dzīgs, teātri varot vadīt  direktors – 
viens pats. 

Tagad par Dailes teātŗa direkto -
ru kļuvis lietpratīgs, zinīgs cilvēks 
Andris Vītols, un taisni viņš pau -
da pārliecību, ka teātrim vajadzīgs 
arī mākslinieciskais vadītājs, par  
ko pavasarī iecelts scēnografs jeb 
dekorātors Mārtiņš Vilkārsis. Var-
būt var likties dīvaini, ka māks-
liniecisko virzību teātrī vada nevis 
režisors, bet scēnografs, taču 
Mārtiņš Vilkārsis daudzu iestudē-

jumu vizuālās sejas veidošanā sevi 
apliecinājis par patiesu lietpratēju, 
kas veido ne tikai ārējo izrādes   
tēlu, bet palīdz atklāt drāmatiskā 
darba būtību. Mārtiņš Vilkārsis 
nekad uz skatuves nav centies izcelt 
sevi, bet kopā ar režisoru un aktie-
ŗiem radījis mākslinieciski iz -
teiksmīgu darbu. Turklāt viņa dzī -
vesbiedre Ingrīda ir  teātŗa zinātņu 
doktore. Gribas ticēt Dailes teātŗa 
gaišai rītdienai. 

Pēdējā izrāde gan bija pilna 
drūmu noskaņu, jo tādas valda 
Ma  rio Frati lugā. Uz latviešu ska-
tuvēm šā autora darbi gan nav 
dzīvojuši. Kaut arī Frati ir itālietis, 
taču tiek dēvēts par amerikāņu 
rakstnieku un lugas raksta gan 
italiešu, gan angļu valodā. Parasti 
tās pārsteidzot ar negaidītu finālu, 
un tāds ir arī Dailes teātŗa izrādei 
„Rīt manas kāzas”, ko iestudējis 
Michails Gruzdovs. Izrāde valdzina 
ar cilvēku attiecību sarežģītību un 
dziļumu. Pēdējā laikā uz Rīgas te -
ātŗu skatuvēm biežāk redzētas iz -
rādes, kuŗu uzdevums ir skatītājus 
izklaidēt un likt tiem pasmieties. 
Dailes teātŗa jaunākais iestudē jums  
liek domāt par cilvēku attiecību 
būtību. To saprast līdzējis izrādes 
veidošanā iesaistītais konsultants 
psīchoterapeits Viesturs Rudzītis. 

Izrāde iesākas interesanti – ar tā -
du kā fotofilmiņu: ekrānā redzam 
jaunu, skaistu, smaidīgu sievietes 
seju, taču šī izteiksme pamazām 
mai nās, sāk krāties gadu nasta, sie-
viete noveco, un tieši tāds process 
noticis ar lugas galveno varoni Pa  t-
rīciju, ko tēlo Rēzija Kalniņa. Iz -
rādes sākumā jūtam, un par to 
vēs  tī luga, ka ir pagājuši divdesmit 
gadi kopš brīža, kad Patrīcija  gri-
bējusi laulāties ar mīļoto cilvēku 
Rosu. Tolaik jaunā, bet vējīgā puiša 
draudzene iznēsājusi viņa dēlu, un 
Ross, protams, apprecējis viņu. Pa  t-
rīcija palikusi viena un gadu no 
gada krājusi sevī naidu pret sievieti, 
kas viņai atņēmusi mīļoto cilvēku.

Lugai sākoties, Rosa sieva ir mi -
rusi, viņš ir kopā ar seno mīlestību 
Patrīciju, bet vai tā var uzspodrināt 
mīlestību? Viņa sakās nīstam Rosa 
dēlu Deividu, kuŗam arī jau ir ie -
mīļota meitene,  abi pošas kāzām, 
taču Patrīcijas naids pret Deividu 

pamazām pāraudzis mīlestībā, un 
atkal viņai radusies sāncense – Ei -
lina, kas jau parūpējusies par līga-
vas tērpu. Lugas beigās viņa Pa  t-
rīcijas klātienē dodas tērpu pielai-
kot, bet atveŗas durvis, un mēs ie -
raugām jau mirušo Deivida māti. 
Mīlestība iet roku rokā ar naidu, 
Patrīcijā uzvar naids!  Priekškars 
lēni var aizvērties.

Izrādē saista rūpīgais, nopietnais 
režisora darbs un saskaņotā sadar-
bība ar aktieŗiem. Kā spilgta, krāš-
ņa gundega šajā izrādē uzzaigo 
Indra Briķe it kā otršķirīgā Patrī-
cijas draudzenes lomā, un tieši tā 
kļūst par izrādes visinteresantāko 
tēlu. Līdzās viņai Rēzija Kalniņa 
centrālajā lomā šķiet mazliet sta-
tiska. Cerams, ka turpmākajās iz -
rādēs viņa iemirdzēsies spilgtāk. 
Interesantu, pretrunu pilnu tēlu – 
misteru Rosu izveidojis Harijs 
Spanovskis.

Gan jau teātris vēl sarīkos kādu 
sezonas slēgšanas saietu, taču pē -
dējais iestudējums saista, liek do -
māt un rosina cerības par Dailes 
teātŗa rītdienu. Teātris aicina skatī-
tājus mainīt abonementus. Lai iet 
kā iedams – mainīšu!

Gribēju jau nolikt rakstāmrīku, 
bet pēkšņi ielūkojos grāmatā par 
mūsu literātūras druvas kopējiem, 
jo tā atrodas man blakus. Un ko es 
ieraugu? - Manam labajam drau-
gam un  darba kollēgam Jurim Si -
le  niekam nupat dzimšanas die  na – 
astoņdesmit pieci! Pēc Silenieka 
mundrajām vēstulēm un rakstiem 
gan nekāda jausma par viņa gadu 
skaitu nerodas, un tas laikam tā -
pēc, ka viņš aizvien bijis uzticīgs 
zi    nātnei un teātrim. Silenieks Pits-
burgas studentiem mācīja franču 
literātūru, allaž ir draudzējies ar te -
ātri, un bieži viņa vēstulēs esmu 
lasījis par Ņujorkas Mētropolītena 
operas izrādēs gūtajiem iespai-
diem.  Esmu ticies ar Juri Silenieku 
gan ASV, gan konferencē Rīgā, un 
allaž prieku sagādājusi viņa eru-
dīcija, elegance un draudzība.

Lai gaiša un priecīga dzimšanas 
diena! Lai skaistas un veiksmīgas 
visas pārējās dienas, un lai vienmēr 
līdzās ir Ārija, kas jaunībā arī bija 
cieši saistīta ar teātri. Lai veicas!

Viktors Hausmanis

Dainas Dagnijas kollāža "Laima - baltu dieviete", no izstādes Ilonas Veichertes galerijā
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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

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās

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

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 20.05.2010. 

Noguldījumu likmes

Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0.4778 0.4924 
CAD/LVL 0.5446 0.5612 
CHF/LVL 0.4925 0.5075 
DKK/LVL 0.0939 0.0968 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/GBP 0.8346 0.8600 
EUR/LVL 0.7004 0.7182 
EUR/USD 1.2090 1.2458 
GBP/LVL 0.8245 0.8497 
LTL/LVL 0.2023 0.2085 
NOK/LVL 0.0879 0.0905 
SEK/LVL 0.0727 0.0749 
USD/LVL 0.5707 0.5851 

Pēc Pasaules brīvo latviešu ap -
vie nības(PBLA) aptuveniem da -
tiem, patlaban ārpus Latvijas dzī-
vo ap  mēram 23 000 latviešu, Otrā 
pa  saules kaŗa bēgļu un viņu pēc-
nā cēju, kas dažādu iemeslu pēc 
nav reģistrējušies vai nav varē -
juši re  ģis trēties Iedzīvotāju reģis-
trā līdz 1995. gada 1. jūlijam. Jo 
Latvijā 1992. gadā ir pieņemti 
tādi Pil sonības (Pavalstniecības) 
likuma pā  rejas noteikumi, kas 
uzlika par pienākumu reģistrē -
ties Iedzīvo tāju reģistrā par Lat-
vijas pilso ņiem (pavalstniekiem) 
tiem Lat vijas pil soņiem un viņu 
pēcnā cējiem, kuŗi no 1940. gada 
17. jū  nija līdz 1990. gada 4. mai-
jam bi juši spiesti atstāt Latviju, 
dodoties bēgļu gai tās, tikuši de -
por tēti vai minēto iemeslu pēc 
nav varējuši atgriez ties Latvijā  
un šajā laikā naturā li zējušies 
ārvalstīs. Ja nokavē to iz  darīt līdz 
1995. gada 1. jūlijam, tad    nav 
pie  ļaujama dubultpilso nība un 
jāatsakās no citas valsts pil so-
nības.

PBLA un tās dalīborganizācijas 
aizvadīto gadu laikā ne reizi vien     
ir vērsušās pie Latvijas valdības     
un Saeimas ar aicinājumu atjau -
not Latvijas pilsonības piešķir-
šanu Ot rā pasaules kaŗa bēgļiem 
un viņu pēcnācējiem, kas šajā 
laikā naturālizējušies ārvalstīs. 
Latvijai   ir nepieciešams stiprināt 
saites ar latviešiem ārzemēs un 
vei  cināt  viņu apziņu par piede-
rību Latvi jai, kā arī sekmēt šo 
Latvijas valstij lojālo cilvēku ie -
spē  jamo atgrieša nos Latvijā, ļau-
jot iegūt Latvijas pil  sonību, bet 
nepieprasot atsacī ties no tās valsts 
pilsonības, kuŗa gadu desmitiem 
ir bijusi šo perso nu patvērums  
un ar kuŗu dažādu objektīvu vai 
subjektīvu iemeslu pēc viņi vēlas 
saglabāt saistību, norāda PBLA.

Kas Latvijas valstij dārgāks — manta vai tās pilsoņi?
Ja nereģistrējas, pilsonību atņem

“Dāvana” valsts jubilejā
Kad Baiba Lapiņa-Strunska un 

Viktors Strunskis, kas divpadsmit 
gadus bija pazīstams kā radio rai-
dījuma Brīvā Eiropa redaktors, 
devās uz Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldi (PMLP), lai saņem -
tu jaunās pilsoņu pases, tur viņiem 
nepārprotami tika norādīts vis-
pirms atteikties no Vācijas pilso nī-
bas, jo abi, lūk, neesot reģistrējušies 
Iedzīvotāju reģistrā. Strunsku ģi -
me  ne ir viena no retajām, kas cī -
nās par savu taisnību, protestējot 
pret PMLP lēmumu un izejot trīs 
tiesu instances (Augstākajā tiesā 
tiesvedība vēl turpinās). Divās tiesu 
instancēs saņemts nelabvēlīgs 
sprie dums, turklāt administrātīvās 
apgabaltiesas spriedums uz 30 la -
pām kā “dāvana” Strunsku ģime-
nes rokās nokļuva tieši Latvijas 90 
gadu jubilejā.

Latvijas iestāžu ieskatā Latvijas 
Republikas ārzemju pases ir nevis 
pilsonības apliecinājums, bet gan 
tikai tiesības iegūt pilsonību. Tās 
neņem vērā, ka, piemēram, Lat-
vijas okupācijas laikā konsulātiem 
Vašingtonā un Londonā bija tie sī-
bas izsniegt LR ārvalstu pases Lat-
vijas pilsoņiem. Baiba un Viktors 
izmantoja šo iespēju un 70. gados 
likumīgi ieguva Latvijas pilsonību 
apliecinātāju vienīgo dokumentu, 
ko atzina visas rietumvalstis un   
kas apliecināja, ka Latvija de iure 
joprojām pastāv. “Tas bija vienīgais 
solīdais dokuments, kas noteica 
manu pilsonību. Vācijā visām iestā-
dēm bija skaidrs, ka esmu Latvijas 
pilsone kopš dzimšanas, “saka Bai-
ba. Bet Viktors piebilst, ka abu 
Latvijas ārvalstu pases pagarinātas 
jau pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas konsulātos Londonā un 
Vašingtonā, ar to apliecinot, ka 
“mēs esam Latvijas pilsoņi”. 

PMLP atteicās izsniegt Latvijas 

pasi arī Strunsku meitai Raunai, 
līdzko viņa bija sasniegusi 15 gadu 
vecumu, jo neesot skaidrības par 
vecāku pilsonības statusu. Kad 
neviena amatpersona, pie kuŗām 
bija vērsusies Strunsku ģimene, - 
ne Valsts prezidents, tiesībsargs, 
Saeimas Pilsonības likuma izpil -
des komisijas priekšsēdis Pēteris 
Tabūns ( TB/LNNK) u.c., – nevē lē-
jās darīt absolūti neko, lai papil-
dinātu Latvijas pilsoņu kopumu    
ar valstij lojālām personām, ne -   
kas cits neatlika kā doties uz tiesu.

Augstākā tiesa paveŗ 
iespējas pilsoņiem

Pirmās divas tiesu instances ne -
lēma par labu Strunskiem, bet to 
nevar teikt par Augstākās tiesas 
Administrātīvo lietu departamen-
tu. Kaut gan Strunsku lietu tiesa   
vēl joprojām izspriež, tomēr starp-
laikā tā iesniedza konstitūcionālo 
sūdzību Satversmes tiesai, piepra-
sot atcelt ierobežojumu līdz 1995. 
gada 1. jūlijam reģistrēties par Lat-
vijas pilsoņiem. Lēmuma motīvu 
daļā ir norādīts, ka “likumdevējs ir 
atstājis bez ievērības, ka Pilsonības 
likuma pārejas noteikumos norā-
dītajam personu lokam dubult pil-
sonība izveidojusies Latvijas oku-
pācijas seku ietekmē un ka šie cil-
vēki, būdami Latvijas pilsoņi, Lat-
vijas okupācijas laikā ārvalstīs vei-
doja ļoti būtisku Latvijas valsts   
elementu — valststautu. “ Tomēr 
ne   sen konstitūcionālā tiesa apstrī-
dēto normu atzina par atbilstīgu 
Satversmei, tādējādi lemjot pretēji 
Augstākajai tiesai.

Satversmes tiesa pieviļ cerības
Satversmes tiesa pieprasīja skaid-

rojumu gan Saeimai, gan arī vai-
rākiem autoritātīviem juristiem, 
tiesībsargam un citām instancēm. 
Saeima nepiekrita pieteikuma ie -

sniedzēja (Augstākās tiesas) argu-
mentiem, tāpēc lūdza Satversmes 
tiesu atzīt pieteikumu par nepa-
matotu un noraidīt. Arī tiesīb -   
sargs ir pārliecināts, ka apstrīdē -     
tā norma nav pretrunā Satver-         
smei. Turpretī Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas tiesnese un Rīgas Juridiskās 
augstskolas profesore Ineta Ziemele 
uz šo jautājumu raudzījusies ne 
tikai no likuma burta, bet arī no 
likuma gara puses. Viņa norādījusi, 
ka priekšroka būtu dodama nevis 
Latvijas likumu formālai piemē ro-
šanai, bet gan Latvijas interešu iz -
vērtēšanai pēc būtības un polītisko 
reālitāšu apsvēršanai. Vajagot no -
šķirt situāciju, kuŗā personām tiek 
piedāvāta izvēle iegūt vai neiegūt 
Latvijas pilsonību tad, kad šāda 
pilsonība iepriekš nemaz nav pa -
stāvējusi, no pavisam citas situā-
cijas, kuŗā personām likts no pil-
sonības atteikties pēc tam, kad tā 
jau bijusi mantota un sargāta. I. 
Ziemele atzinusi, ka apstrīdētās 
normas pēc būtības paveŗ ceļu 
Latvijas pilsonības atņemšanai  
tādā situācijā, kad vēsturisko ap -
stākļu sagadīšanās pēc daļai Lat-
vijas pilsoņu nācies iegūt citas      
vals ts pilsonību. Valsts nepārtrauk-
tī bas doktrīna prasot vismaz sa -
mērīgu un elastīgu pieeju katram 
gadījumam. Ziemeles ieskatā Sa- 
eima neesot bijusi kompetenta 
pieņemt apstrīdētās normas un 
no   teikt nesamērīgu termiņu du -
bult  pilsonības situācijas risinā   ša-
nai. Likumā noteiktais Latvijas 
pilsoņa pienākums atteikties no 
citas valsts pilsonības esot uzska-
tāms par patvaļību. Nevar cilvē -
kam atņemt to, kas viņam dots 
kopš dzimšanas.

Jūnijā ir paredzama Augstākās 
tiesas sēde, kuŗā tiks līdz galam 
izspriests Strunsku ģimenes pilso-
nības jautājums. Tiesa, protams, 

ņemšot vērā Satversmes tiesas   
sprie dumu, bet Augstākajai tiesai     
ir tiesības taisīt savu spriedumu,    
kas var būt arī par labu Struns kiem.

Pirms vēlēšanām aktuāla kļūst 
arī dubultpilsonība

Strunsku ģimenei paliek neat-
bildēts jautājums: “Kāpēc Latvijas 
valsts, kas aktīvi pārņēma un pa -
ņēma LR diplomātiskos īpašu -   
mus ārzemēs, vienlaikus atsakās 
pār ņemt šo diplomātisko pārstāv-
nie cību gadu desmitiem ilgi ap  -
kal potos Latvijas Republikas pil -  
so ņus? Vai tas nozīmē, ka nedzī -
vais un nekustamais mantojums 
Rie tumu pasaules demokratisko 
vals tu galvaspilsētās Berlīnē, Lon - 
donā, Ženēvā, Vašingtonā, Parīzē 
un  citur Latvijas valstij ir gribēts, 
bet dzīvais mantojums - Latvijas 
pil soņi ārzemēs nav gribēti? Vai 
Latvijas valsts demokratiski, polī-
tiski un juridiski nav tik attīstīta,   
lai apjēgtu, ka valsts dārgākais      
īpa šums un vērtīgākais kapitāls       
ir nevis manta, bet gan tās pilsoņi? “ 

Dubultpilsonības jautājumam 
pirms vēlēšanām pievērsušās arī 
po  lītiskās partijas. Pilsoniskās sa  -
vie nības pārstāvis Kārlis Šadurskis 
norāda, ka partija rosināšot atvērt 
Pilsonības likumu un dubult pil so-
nības jautājumu atrisināt līdz Saei-
mas vēlēšanām. Arī Kristīne Drē-
viņa, Latvijas pārstāve Eiropas Sa -
vie nības tiesā, kuŗa patlaban pār-
stāv bijušās Dienas redaktores Sar-
mītes Ēlertes Lietussargu grupu, 
pa   ziņojusi, ka grupas nostāja ir   
par dubultpilsonības pieļaušanu 
Ei  ropas Savienības (ES) un NATO 
dalībvalstu pārstāvjiem, jo “mūsu    
(Latvijas pilsoņu) ir maz un mēs 
nedrīkstam nevienu zaudēt”. Neva-
jadzētu gan aizmirst, ka Latvijas 
pilsoņi dzīvo arī Austrālijā, kas    
nav ne ES, ne arī NATO valsts.

Māra Linde

Neparasti vasarīgi siltā, pat 
karstā divdesmitā maija pieva -
karē, kad visu Rīgu bija pār  plū-
dinājusi pēkšņi izplaukušo ceriņ-
ziedu smarža, Latviešu biedrības 
namā pašā Vērmaņdārza malā ar 
mūzikāli literāru sarīkojumu „Se -
jas aiz maskām” tika pieminēta 
rakstnieka Ādolfa Ersa 125. dzi-
mumdiena (kas būs šā gada 13. 
jū  nijā). Nosaukums gluži vai sim-
bolisks – rakstnieks Ādolfs Erss, 
kas latviešu rakstniecībā aktīvi 
darbojās divdesmitā gadsimta pir-
majā pusē un pēckaŗa Latvijā bija 
aizliegts, vienam otram šobrīd 
pats ir kā „seja aiz maskas”. Izrā-
dījās gan, ka intriģējošais nosau-

SEJA AIZ MASKAS jeb ĀDOLFAM ERSAM   - 125
kums patapināts no 1936. gadā 
Rīgā izdotās grāmatas-studijas   
par Ādolfu Ersu, tās autors Ernests 
Aistars, toreiz skolotājs, vēlāk – 
pa   zīs tams latviešu rakstnieks 
Ame rikā.

Līgo zālē visus rakstnieka talan-
ta cienītājus sagaidīja uz mol - 
berta novietots liels Ādolfa Ersa 
fotoportrets ar dzeltenu rozi zem 
tā – kā sveicienu jubilāram.

Sarīkojums bija gaišs un ska-
nīgs, to caurvija solistes Ilonas 
Maļeckas dziedātās dziesmas no 
Ādolfa Ersa dzīvesbiedres - dzie-
dātājas Helēnas Ersas-Kozlovskas 
repertuāra. Aktieŗu Ārijas Stūr-
nie ces un Juŗa Kalniņa izteiksmī-
gā dialogā (to bija režisējis An -
drejs Migla) skanēja gan Ādolfa 
Ersa liriskā dzeja, gan fragments 
no romāna „Muižnieki”, un  visus 
zālē sēdošos sirsnīgi izsmīdināja 
humoreska par partiju un veikala 
interešu spēkošanos kādā mazā 
Latvijas miestiņā 20. gadsimta 
trīs  desmito gadu krizes laikā.

Literātūrzinātnieks Ilgonis Bēr-
sons dalījās savās bagātīgajās zi -
nāšanās par rakstnieka likteni, 
pakavējoties pie dažiem zīmī -
giem gadaskaitļiem un faktiem. 
Klausītāji uzzināja, kā no paraks -
ta „R-s” radies pseudonims „Erss” 
(Austrālijā pazīstamā latviešu  

rakstnieka Jāņa Sarmas versija), 
kas vēlāk kļuva par rakstnieka 
uzvārdu. Tika citēti un publikai 
demonstrēti vairāki unikāli do -
kumenti, piemēram, Aspazijas ap -
sveikums Helēnai Ersai-Kozlov- 
s kai 1940. gada aprīlī – dziedātājas 
darba jubilejā, Jāņa Sudrabkalna 
vēstule Augustam Kirchenštei-
nam 1945. gada vasarā ar lūgumu 
palīdzēt Ādolfam Ersam, kas to -
brīd atradās apcietinājumā, kā arī 
padomju cenzūras aizliegto Ādol-
fa Ersa deviņpadsmit grāmatu 
saraksts. Skanēja stāsts par rakst-
nieka rehabilitācijas sarežģīju-
miem un par to, kā pirmoreiz 

Latvijā pēc četrdesmit gadu pār-
traukuma 1986. gadā žurnālā Ka -
rogs atkal parādījās Ādolfa Ersa 
vārds – par to paldies toreizējam 
re  daktoram Andrim Vējānam un 
Ilgonim Bērsonam.

Negaidīti sarīkojuma gaitā atri-
sinājās arī kāda mīkla – literātūr-
zinātniece Ilona Salceviča, kas arī 
bija zālē starp sarīkojuma viesiem, 
atklāja, kāpēc daļa attēlu par Ādol-
fu Ersu iznākuši atsevišķā kopo-
jumā, nevis kopā ar romānu „Muiž - 
nieki”, kas tika izdots 1990. gadā.

Īpaši sirsnīgi sarīkojuma nobei-
gumā skanēja Latgalei veltītā 

dzeja. Un tautasdziesmai „Aiz 
ezera augsti kalni” jau gribējās 
dziedāt līdzi.

Un atkal rozes – pēc sarīkojuma 
tā rosinātāji un tiešie dalībnieki – 
dziedātāja, pianiste, aktieŗi, reži-
sors un literātūras zinātnieks – 
kopā ar sirsnīgu pateicību par vec-
tēva piemiņas godināšanu šos cē -
los ziedus saņēma no rakstnieka 
mazdēla Jāņa Lībieša rokām.  

Maija Kalniņa
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Vācu okupācijas 
laikā, sevišķi tās 
bei  gu posmā, Rie-
tumkrievijā, Balt-
krievijā un arī ve -
cās PSRS robežas 
Latvijas pusē ļoti 
aktīvi darbojās pa -

domju par tizānu bandas. Par 
brutālo iz  rīcību pret 
civīliedzīvotājiem vi  ņus pama-
toti dēvēja par sarkanajiem 
bandītiem. Sarkanie dar  bojās 
pēc principa - kas nav ar mums, 
ir pret mums, tāpēc vi  ņiem ien-
aidnieku nekad ne   trūka.

Latvijā jau kopš 1998. gada il -
dzis process pret Vasiliju Kono-
novu, vienas šādas sarkanās 
ban das vadītāju virsnieku. Kon-
krēti Kononovs tika apsūdzēts 
1944. gada maija iebrukumā 
Mazo Batu sādžā, kur tika no -
galināti deviņi civīliedzīvotāji, 
tostarp sievietes, no kuŗām vie-
na - Tekla Krupnika bija devī -
tajā grūtniecības mēnesī. Viņu 

SARKANO DIVERSANTU VIRSNIEKS 
ZAUDĒ EIROPAS TIESĀ

bēgošu notvēra sarkanie „varo-
ņi” un pa logu iesvieda degošajā 
mājā.

Virsniekam Kononovam, kas 
par šo deviņu civīliedzīvotāju 
slepkavību tika tiesāts, piesprie-
da cietumsodu, ko vēlāk, ievē ro-
jot notiesātā vecumu, atlaida. 
Kononovs ar Krievijas palīdzību 
turpināja cīņu pret spriedumu, 
un viņa advokāts Michails Joffe 
pat panāca, ka Eiropas Cilvēk tie-
sību tiesas (ECT) Mazā palāta 
(laikam tajā netrūka kreisā spār-
na simpatizētāju bijušajam „anti-
fašistiskās” kustības virsniekam) 
atzina, ka Latvijai nav bijis liku-
mīga pamata Kononovu tiesāt. 
Tiesa uzdeva Latvijai izmaksāt 
„cietušajam” 30 000 eiro kom-
pen  sāciju.

Kā ar aukstu ūdeni aplietā Lat-
vija šo spriedumu pārsūdzēja, 
un tas nonāca ECT Lielās palā-
tas izspriešanā, kuŗa ar 14 „par” 
un 3 „pret” balsīm 17. maijā pie-
ņēma Latvijai labvēlīgu sprie-

dumu, ka Kononovs ir atbildīgs 
par minētajiem noziegumiem, 
kaut kaŗojis uzvarētāju pusē. 
Lielās palātas spriedums auto-
matiski atceļ Mazās palātas  
2008. gadā pasludināto sprie-
dumu par labu Kononovam, kā 
arī viņam piešķirto 30 000 eiro 
kompensāciju.

Šim spriedumam ir vēsturiska 
nozīme tajā ziņā, ka tas noraida 
Krievijā joprojām nerimstošo 
viedokli, ka uzvarētājus netiesā, 
jo tie cīnījušies par „taisnu lietu”. 
Starptautiskā līmenī beidzot  
sarkanais bandītisms ir vērtēts 
ar tādu pašu mērauklu kā „fa -
šistu” briesmu darbi. Spriedums 
jau izraisījis lielu sašutuma vilni 
zināmās Krievijas aprindās. Ir 
ap   sveicami, ka tagad arī ECT 
Lielā palāta visus Otrā pasaules 
kaŗa noziegumus pret cilvēcību 
izspriež ar vienu mērauklu, kas 
piemērojama visām kaŗojošām 
pusēm: „ECT Lielā palāta ir 
kons  tatējusi, ka 1944. gadā V. 

Ko   nonovs izdarījis kaŗa nozie-
gumu. Tiesas skatījumā pat nav 
būtiski, vai Mazo Batu iedzīvo-
tāji savulaik ir vai nav sadar-
bojušies ar vācu armiju; abos 
ga  dījumos tiesa nonākusi pie se -
cinājuma, ka Kononova vienība 
izdarījusi kaŗa noziegumu, bru-
tāli izrēķinoties ar iedzīvotā -
jiem, kas neizrādīja pretestību,” 
paskaidro Latvijas valdības pār-
stāve starptautiskajās cilvēk tie-
sību institūcijās Inga Reine.

LPSR Mazajā enciklopēdijā 
par V. Kononovu lasām: „Dzimis 
1923. gada 1. janvārī Mērdzenes 
pag. Partizānu komandieris, 
pad. darbinieks, PSKPb. (1946). 
L. Tēvijas kaŗa laikā (1942) cī -
nījās 201. latv. strēln. divīzijā. 
1943-44 komandēja 1. latv. par-
tizānu brigādes atsevišķo spri-
dzi nātāju grupu, vēlāk vadu,   
kas grāva ienaidnieka komūni-
kācijas Abrenes, Kārsavas un 
Ludzas apkārtnē. Pats uzspri  -
dzi nājis 14 hitleriešu kaŗa 

ešelonus. Pēc kaŗa kalpojis oku-
pācijas re  žīma drošības iestādēs. 
Kopš 1964. g. LPSRS Milicijas 
pārval des pr-ks. Apbalvots ar 
Ļe  ņina ordeni un ordeni „Goda 
zīme”.”

Okupācijas mūzeja vēsturnieks 
Ritvars Jansons rakstā Latvijas 
Avīzes 19. maija numurā kon- 
s tatē, ka „Eiropas vēstures iz -
pratnē ir noticis zināms pavēr-
siens, ka arī Austrumeiropas 
atšķirīgā vēsture pamazām ie -
plūst Eiropas kopējā vēstures 
apziņā". Dzelzs priekškara pa cel-
   šanai ar divdesmit gadu atstar - 
pi nu seko PSRS ideoloģiskā plī-
vura noņemšana, lai šo Ei  ropas 
daļas vēsturi iespētu vēr tēt tik-
pat objektīvi kā padomju režīma 
neskarto Eiropu.

Jansons piemin arī kuriozitā -
ti, ka Kononova tēvs neatkarī -
gās Latvijas gados bijis aizsargu 
orga nizācijā. Šajā ģimenē, kā 
saka, ābols ir kritis tālu no 
ābeles. 

Ojārs Celle

Jaunākais ir tas, ka sestdie -  
nas - 22. maija pēcpusdienā LR 
vēstniecība aicināja vietējos lat -
viešus uz mazu koncertiņu un 
tikšanos ar Latvijas pārstāvi Ei -
rovīzijas sacensībā 28. maijā 
Oslo – Aišu.

Sarīkojums bija pulcējis daudz 
dalībnieku. Galvenokārt gan 
jau  nāka gadagājuma. Pēc īsas 
vēstnieka Andŗa Sekača uzrunas 
Aiša ar savām koristēm deva 
mazu koncertiņu, sākot ar inte-
resantu “Kur tu teci, gailīti ma -
nu” variāciju un nobeidzot ar 
ļoti mini, mini versiju no What 
For, ar ko viņa piedalās Eirovī-
zijas sacensībā.

Pēc koncertiņa vēstniecība  
bija sarūpējusi atspirdzinājumus 
un, protams, bija arī iespēja pa -
runāties ar Aišu un viņas “mei-
tenēm”. 

Ne tik jaunais ir tas, ka 23. 
marta pievakarē Latviešu bied-
rība Norvēģijā sanāca gadskār-
tējā pilnsapulcē. Valdes priekš-
sēdis Kārlis Valdmanis pirms 
gada pārskata lūdza pieceļoties 

Jaunākais un ne tik jaunais Norvēģijas latviešu saimē

ar klusuma brīdi pieminēt 28. 
feb ruārī 92. dzīves gadā aizmū -
žā aizgājušo ilggadējo biedrības 
biedri Ainu Brunovski.

Biedru skaits 2009. gada de -
cembrī bija 42. Notikušas piecas 
valdes sēdes un viena pilnsa-

pulce. Arī aizvadītajā gadā bied-
rība atbalstījusi Andreja Eglīša 
Latviešu nacionālo fondu ar 
1000 kronām, par ko saņemta 
pateicība.

Galvenie notikumi 2009.ga -
dā: 10. janvārī Ziemsvētku laika 

dievkalpojums ar eglītes vakaru. 
12. martā pulkvedim Oskaram 
Kalpakam un latviešu kaŗavī-
riem veltīts piemiņas sarīkojums 
ar Harija Valdmaņa referātu par 
O.Kalpaku un Brīvības cīņu sā -
kumu līdz pulkveža nāvei. Ti  ka 
lasīti izvilkumi no A. Čaka “Mū -
žības skartiem”.

13. maijā LR vēstniecības tel-
pās diskusiju vakars ”Situācija 
Latvijā un latviešu diaspora 
Norvēģijā”. 30. maijā biedrība 
rīkoja nobeiguma koncertu lat-
viešu mākslinieku iz  stādē Dre-
bakā (Drøbak). 7. jūnijā pārgā-
jiens uz Andersnatten. 23. jūnijā 
Līgo vakars Disen saim niecības 
dārzā vairāk nekā ar 80 līgotā-
jiem. 24.septembrī Aman das 
Aiz purietes dzejas vakars. 14. 
no  vembrī sadarbībā ar LR      
vēst niecību un Kultūras bied-
rību Norge-Latvija valsts svētku 
sarī kojums ar devīzi: “Zem put-
na spārna pāri Latvijai.” Pro- 
g ram mā Kastaņa skoliņas bēr nu 
uzvedums, vēstnieka A. Se  kača 
uzruna, Kultūras biedrī bas 

priekš sēdes Antras Prānes svēt-
ku runa un nobeigumā                      
trīs latviešu mākslinieču kon-
certs.

Kastaņa skoliņa darbojas pa -
vasarī un rudenī. Notikušas 15 
nodarbības. Skoliņu apmeklē -
juši 30 bērni, katrā nodarbībā 
caurmērā 15-20 bērni.

Turpmākā darbība paredzēta 
pēc līdzšinējām pamatlīnijām. 
Galvenie sarīkojumi ir Līgo va -
kars un Latvijas valsts svētki      
18. novembris, pārējais iespēju 
ro  bežās. Skoliņai jāmeklē pie-
mē rotākas telpas. Uzdod valdei 
aktīvizēt biedrības mājaslapu.

Arī 2010. gada budžetā pa-
redz 1000 kronu atbalstu    
AELNF un tādu pašu summu 
Okupācijas mūzejam Rīgā.

Pilnsapulces dalībnieki novēl 
valdei turpināt darbu par svē-
tību mūsu nelielai latviešu sai-
mei un mēģinājumus piesaistīt 
jaunus biedrus no pakuplās 
jaun latviešu saimes. Lai veicas!

Harijs Valdmanis
Oslo

LR vēstnieks Andris Sekacis ar Aišu un koristēm

Ir laime nevilties savos tuvinie-
kos un bērnos, bet atrast viņos 
do   mubiedrus un draugus. Ir lie -
la laime nevilties izvēlētajā darbā, 
ar cieņu pieņemot gan panāku-
mus, gan neveiksmes. Bet vēl lie-
lāka laime ir tad, ja paveiktais ir 
ne tikai novērtēts, bet arī radījis 
tādu atbalsi citos cilvēkos, ka tam 
ir radušies sekotāji un atbalstītāji.

Šī gada 8. maijs kļuva par īpašu 
dienu ne tikai Vītolu fonda dibi-
nātājiem Vilim un Martai Vīto-
liem, bet arī visiem fonda zie do-
tājiem un stipendiātiem, jo ziņa, 
ka The U.S. - Baltic Foundation 
2010. gada balva „Par ieguldījumu 
filantropijā” ir piešķirta Vītolu ģi -
menei, apliecināja, ka šo cilvēku 
ieguldījums ir pamanīts un no -
vērtēts ne tikai Latvijā, bet arī 
ārpus mūsu valsts. Filantropija   

Vilim un Martai Vītoliem - balva par ieguldījumu filantropijā
ir mērķtiecīga un plānota līdzek-
ļu vai citu resursu ziedošana kā -
diem sabiedriska labuma mēr-
ķiem, negaidot par to nekādu at -
līdzību, un šī balva tika piešķirta 
pēc Amerikas Tirdzniedzības ka -
meras Latvijā valdes ieteikuma. 
Pasniegšanas ceremonija notika 
8. maijā ASV, Vašingtonā, viesnī-
cā Mayflower, Gala Dinner laikā, 
un svinībās piedalījās ASV pre-
zidenta Obamas padomnieks 
Maikls Strautmanis, LR vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs ar kun-
dzi, Vītolu fonda ziedotājs Jānis 
Rūvalds un daudz citu viesu. 

Vītolu ģimenes ieskatā šādu 
atzinību ir pelnījuši visi 147 zie-
dotāji, kas uzticējušies fonda 
mērķim – ar stipendijām palīdzēt 
spējīgiem, centīgiem mazno dro-
šinātiem jauniešiem studēt kādā 

no Latvijas augstskolām un sa -
sniegt dzīvē tādu līmeni, lai nā -
kotnē varētu palīdzēt citiem, bet 
visiem kopā - panākt, lai uz -
plaukst Latvija. Iespējams, ka aiz-
sākums idejai par šāda fonda 
dibināšanu Vilim Vītolam radās 
jau 1961. gadā, kad ar Forda fon-
da piešķirto stipendiju viņam  
tika dota iespēja doties uz ASV, 
lai iegūtu maģistra gradu. Arī Vī -
tolu fonds šajos gados ir pārlie-
cinājies, ka labai idejai netrūkst 
sekotāju - jau trīs bijušie stipen-
diāti ir atgriezušies fondā, bet    
nu jau paši būdami ziedotāji.

Nesen klajā nāca Viļa Vītola 
grāmata ,,Savējiem”, un tajā va -
ram lasīt vēlējumu ziedotājiem: 
,,Esmu vienmēr mudinājis ziedot 
tikai Latvijai. Šajā vārdā ietveŗu 
viņas cilvēkus, latviešu tautu, tās 

cenšanos pēc brīvības un pastā-
vēšanas, pēc izglītības, pēc labā-
kas dzīves nākošām paaudzēm. 
Dodiet vienmēr kādam vērtī -
gam latviešu pasākumam! Lat vi-
jas liktenis ir bijis tik sūrs, ka   
mēs citādi nedrīkstam.” 

Viļa Vītola darbs sabiedrības 
la  bā ir novērtēts - ir saņemta 
PBLA balva par darbu Latvijas 
un latviešu labā un mūsu valsts 
augstākā atzinība – Triju Zvaigžņu 
ordenis. Šogad martā Latvijas 
Ro  tari klubu organizētajā foru -
mā Starptautiskā Rotari prezi-
dents Džons Kenijs par ieguldī-
jumu izglītībā un labdarībā Vili 
Vītolu apbalvoja ar Goda zīmi. 

Jau vairāk nekā 10 gadus Vīto -
lu ģimene Latviju atkal sauc par 
mājām, jo vispārzināma ir pa -
tiesība, ka no kokiem mēs atšķi-

ŗamies tikai tādējādi, ka uz lai -  
ku spējam atstāt savas saknes,   
no tām tomēr gūstot spēku, lai 
atgrieztos. Mēs staigājam pa vie-
nām un tām pašām Rīgas ielām, 
uzsmaidām vienai un tai pašai 
saulei un vienos un tajos pašos 
ceriņziedos ceram atrast laimi. 
Vairāk nekā sešiem simtiem Lat-
vi jas jauniešu ar ziedotāju dāsnu-
mu tas jau ir izdevies. Bet arī ik -
viens no mums, ikdienas steigā 
dodoties cauri šai neprātīgi smar-
žojošai ceriņu triumfa arkai, ja 
vien apstāsies un vērīgāk ieska-
tīsies, ieraudzīs, ka uz kāda ceri-
ņu krūma vēl joprojām ir aizķē-
ries viena eņģeļa lieks spārnu 
pāris. Savējiem dodamais.

Vita Diķe,
valdes priekšsēde
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Līmeniski. 5. Rokraksts. 6. 
Or ga nisma reakcija uz nelab vē-
līgiem faktoriem. 7. Vienšū nas 
veidojumi, no kuŗiem attīstās   
bez  ziedu augi. 10. Darīt lietoja -
mu: lāpīt. 11. Amats, speciālitāte. 

13. Ārstniecības augi. 16. Lietus 
tārps. 17. Paspēt, pagūt. 18. Pie-
kūpējis, piedūmots. 19. Kāda ES 
valsts. 21. Galdnieka darbarīki. 25. 
Piestātne. 26. Posms (kādā no   ri-
sē). 28. Sporta veids. 29. At  ru nā-

šanās. 30. Nozīmīgākā baz nīcas 
iekštelpu daļa (dsk.). 31. Iesā pē ties.

Stateniski. 1. Krāt; palielināt. 2. 
Jaukt prātus (galvu). 3. Tielēties, 
stīvēties. 4. Siena kaudze. 6. Pil sēta 
Talsu raj. 8. Laist skolās, iz  glītot.   
9. Pamatiedzīvotājas kādā ES val-
s tī. 10. Apdzīvota vietas Ogres raj. 
12. Grezni rotāts zizlis, viens no 
monarcha varas simboliem. 14. 
Papīra loksnes daļas. 15. Aizņemt 
ar sējumiem. 20. Iedalījums; 
sadaļa. 22. Roku lo  cītavas. 23. Baz-
nīca, svētnīca. 24. Ārzemju. 27. 
Ko  doli, iekšējās daļas. 28. 
Ūdenskritumi.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 21) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Paliene  4. Ka  mie-
 ļi. 7. Buras. 8. Ilgas. 9. Sēne. 12. 
Soda. 14. Pastnieks. 16. Sētas. 17. 
Pieci. 19. Kojas. 20. Villa. 21. 
Adata. 25. Kulba. 26. Salna. 27. 
Lauma. 29. Saimnieks. 32. Mise. 
34. Asni. 35. Maize. 36. Riets. 37. 
Sprands. 38. Atmiņas. 

Stateniski. 1. Piestas. 2. Irbe. 3. 
Etaps. 4. Kalve. 5. Ikss. 6. Ienaids. 
10. Nasta. 11. Unces. 13. Opijs. 14. 
Pastinaks. 15. Sīkstulis. 17. Pulss. 
18. Indra. 22. Klans. 23. Klons. 24. 
Punšs. 25. Karmīns. 28. Altings. 
30. Iezis. 31. Epika. 33. Emma. 34. 
Aasti. 

Cirstu muižā (Vecpiebalgas no -
vads, Inešu pagasts) 6. jūnijā no -
tiek Latvijas piļu un muižu aso-
ciācijas un akcijas “Apceļosim 
Latvijas pilis” 10 gadu jubilejas se -
zonas atklāšana. Cirstu muižas 
pils Ogres upes krastā ir Piebal -
gas ziemeļu vārti, jo atrodas pie 
pašas novada robežas. Pili 1886. 
gadā cēlis pēdējais muižas īpaš-
nieks M. fon Strandmanis. 1905. 
gadā pili nodedzināja, tā tika at -
jaunota vairāku desmitu gadu ga -
ŗumā. Muiža bija Cirstu pagasta 
centrs. Starpkaŗu Latvijas laikā  
tur atradās pagasta nams, skola. 
1944. gadā šajā apkaimē notika 
kaujas, stipri cieta gan pils, gan ci -
tas muižas ēkas. Pēc kaŗa muižā 
bija dzīvokļi pagasta ļaudīm, pē -
dējie iemītnieki aizgāja pag. gs.   
90. gados. 

2000. gadā sākās muižas atmo-
da. Rīdzinieku Griķu ģimene - 
Egils un Sanita - to sāka nomāt no 
Inešu pašvaldības. Pakāpeniski 
tiek atjaunots muižas parks. Līdz 
nepazīšanai izmainījušies savu -
laik aizaugušie Ogres upes krasti, 
tiek veidota ainava. Griķu ģimenei 
pieder 21 hektars zemes, galve no-
kārt muižas apkārtnē, ceļa Piebal-
ga - Ērgļi muižas pusē. Pilī iekār-
tota viesu māja. 

6. jūnijā pulksten 14.00 Cirstu 
muižā ar lielgabala šāvienu sāksies 
akcijas tirgus, kuŗā pilis un muižas 
no visas Latvijas piedāvās savus 
labākos stāstus, pakalpojumus un 
suvenīrus. Notiks muižu lielīša -
nās, izsoles un koncerts, kungu 
na  mā filmu un atmiņu albumu 
ska tīšanās, visas dienas gaŗumā - 
izstāde „10 gadi Latvijas pilīs un 
muižās”. Varēs nobaudīt Piebal gas 
jēra zupu. 8. jūnijā Cirstu muižā 
būs iespēja noskatīties Latvijas 
spēlfilmu „Tumšie brieži”, kas uz- 
ņemta muižas apkārtnē, Viesaku 

Tūrisma sezonai vārti vaļā

briežu dārzā. 12. jūnijā šeit notiks 
Lielā talka - pazemes eju attīrīšana, 
kas beigsies ar kopēju Piebalgas 
jēra zupas ēšanu.

 Akcija “Apceļosim Latvijas pilis” 
noritēs no 6. jūnijā līdz 3. okto-
brim, aicinot aplūkot Latvijas kul-
tūras mantojumu - 52 Latvijas pi -
lis un muižas. Pirmoreiz akcijā 
piedalās 10 objekti: Alsungas pils, 
Annas, Balvu, Biksēres, Kazdan-
gas, Kukšu, Laidu, Mālpils, Preiļu 
un Smuku muiža. 

Akcija „Apceļosim Latvijas pilis” 
10 gadu laikā notiek jau septīto 
reizi. Tas ir iemīļots un gaidīts no -
tikums daudzu Latvijas apceļo -
tāju vasaras kalendārā, notikums, 
kas gan raisa pozitīvas izjūtas,    
gan iedvesmo uz Latvijas kultūras 
man  tojuma izzināšanu. Latvijas 
muižu un piļu asociācijas pre-
zidente Iveta Sprūdža informē, 
ka akcijas laikā ceļotājiem jāiegā-
dājas brošūriņa, ceļotāja „pase”, 
kas visos apskates objektos pēc 
ieejas biļetes iegādes tiks apzīmo-
gota. Akcijas nobeigumā noteiks 
120 ceļotājus, kuŗu ceļojumu „pa-
sē” būs visvairāk zīmodziņu, un 
viņi saņems ielūgumu uz nobei-

guma balli Mālpilī.
Jubilejas gadā asociācija sadar-

bībā ar pilīm un muižām rīkos   
arī īpašus seminārus, konferen-
ces, talkas, koncertus, konkursus 
un citus radošus notikumus.

2010. gadā akcijas „Apceļosim 
Latvijas pilis” jaunums ir Muižu 
nedēļas – interesentiem tiek pie-
dāvāta iespēja apmeklēt 40 muižu 
nedēļas, kur papildus norisināsies 
dažāda veida rosības – semināri, 
koncerti, atrakcijas, radošās darb-
nīcas u.c. Dažviet kaimiņu muižas 
savas nedēļas plāno vienlaicīgi, lai 
ceļotāji paspētu iegriezties gan 
vie  nā, gan otrā vietā. Akcijā pie-
dalās muižas, kas atvērtas apska -
tei visu laiku, kā arī tādi objekti, 
kuŗu pašreizējās funkcijas neļauj 
piedāvāt apskati katru dienu un 
kuŗi nav iekļāvušies aktīvajā tū -
risma apritē. Muižu nedēļā būs 
unikāla iespēja ielūkoties Dikļu, 
Bīriņu un Cirstu muižā, kas ik -
dienā apmeklētājiem nav pieeja-
mas. 

Viena no akcijas aktīvitātēm būs 
grāmatas par muižu dārziem un 
parkiem atvēršana 6. jūnijā, kā arī 
grāmatas “Latvijas pilis un muižas” 

sagatavošana, izmantojot Imanta 
Lancmaņa un citu autoru apjo-
mīgus pētnieciskus rakstus. Lielā-
ku materiāla apjomu paredzēts 
veltīt saglabātajam kultūras man-
tojumam. Šis izdevums nāks klajā 
2011. gadā, atskatoties arī uz aso-
ciācijas 10 gadu jubilejas sarīko-
jumiem.

Svinot asociācijas 10 gadu jubi-
leju, šovasar Latvijas pilīs un mui-
žās būs skatāma izrāde “Henrijs 
VIII. Karaliskais gambits” (reži-
sors - Voldemārs Šoriņš, galvenajā 

lomā - Andris Bērziņš).
 Informācija par Cirstu muižas 

tūrisma nedēļu 6. – 12. jūnijā: 
saimniece Sanita Griķe, tālr. 
+371 29 21 2990 , e-pasts - Cirsti.
mui za@gmail.com, vai Ieva 
Mi ķelsone, +371 29 137194 
+371 29 137194 , Cirsti.ieva@
gmail.com 

Plašāka informācija par akciju 
„Apceļosim Latvijas muižas un 
pilis asociācijas mājaslapā: www.
pilis.lv AKCIJA.

Teksts un foto Valija Berkina

Cirstu muiža Sabile gatavojas tradicionālajiem Vīna svētkiem, kas šogad notiks 
no 23. līdz 25. jūlijam. Svētkus parasti apmeklē simtiem pasaulē aiz-
gājušo savējo un ciemiņu no pašu valsts un ārzemēm.

Kandavas Mākslas skolas absolventi saņēma beigšanas apliecības 
par iegūto profesionālās ievirzes izglītību vizuāli plastiskajā mākslā. 

Veiksmīgākos skolēnus, mācību priekšmetu olimpiadu godalgoto 
vietu ieguvējus, zinātnisko darbu autorus, sportistus un dejotājus 
godināja Pilsrundāles vidusskolā. Sarīkojumā piedalījās arī skolēnu 
vecāki. 

Bauskas pilskalna estrādē notika Bauskas novada skolēnu dzies-
mu un deju svētki. Uzstājās visu novada izglītības iestāžu koŗi un deju 
kopas. Piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertos 
Rīgā varēs tikai atlases skatēs izvirzītie labākie sastāvi.

Ventspils augstskolas studenti sniedz praktisku palīdzību uz -
ņēmējiem, izstrādājot eksporta plānus un tādējādi ietaupot ievērojamus 
naudas līdzekļus. Šī palīdzība ir ļoti būtiska nelieliem uzņēmumiem, 
kuŗiem nav iepriekšējas eksporta pieredzes.

Viļķenē svinēja Baumaņu Kārļa 175. gadskārtu, īpaši godā ceļot 
viņa radīto valsts himnu “Dievs, svētī Latviju! “. Himnas goda dienā jau 
otro reizi kopā pulcējās vairāki simti koristu no dažādām Latvijas 
malām.

Ainažu bērnu slimnīca jau daudzus gadus cieši draudzējas ar 
holandiešu palīdzības fondu Latvijai. Ainažnieki holandiešus priecēja 
ar skaistiem koncertiem, kuŗu laikā tika vākti ziedojumi Ainažu bērnu 
psīchiatriskās slimnīcas kapellas vitrāžām.

 Negaisa laikā netālu no Kuldīgas kultūras centra ar spēcīgu 
sprādzienu izlādējies liels lodveida zibens, nodarot postu kultūras 
iestādes aparātūrai. Sabojātas visas ar elektroniku saistītās ietaises – 
datori, ventilācijas iekārta, fiksētie telefoni, skaņu pults…

Daugavpilī, Stropu estrādē, 5. jūnijā notiks Latgales Dziesmu 
svētki, pieminot 70 gadus kopš Pirmajiem Latgales Dziesmu svētkiem 
Daugavpilī 1940. gada 15. un 16.jūnijā, kas kļuva par liktenīgajiem 
pēdējiem dziesmu svētkiem brīvajā Latvijā. 

Jēkabpilī „Eiropas MVU nedēļas 2010” ietvaros notika seminārs 
„Es varu labāk nekā Eiropā!”, ko rīko Latvijas Tirgotāju asociācija un 
Latvijas Zaļā josta. Tika sniegta informācija par nodokļu un no  devu 
sistēmas attīstības pamatnostādņu projektu un Latvijas nodokļu 
polītiku nākotnē.

Aglonas bazilikai Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņem-
šanas svētkiem 15. augustā valdība 25. maijā piešķīra 58 666 latus, kā 
arī apstiprināja jaunu svētku rīkošanas un financēšanas kārtību, jo tiem 
piešķirts valsts nozīmes statuss. 

Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā jau 15. reizi notika 
dziedātājam Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss “Aivieks-
tes lakstīgalas”, kas pulcēja jaunos dziedātājus (līdz 18 gadiem) no 
visiem Latvijas novadiem. Konkursu rīkoja biedrība “Meirānieši” sa -
dar  bībā ar Jāņa Zābera piemiņas biedrību un Lubānas novada domi.

Daugavpilī, Latgales zoodārzā, piedzimuši žņaudzējčūskas Boa 
constrictor 17 mazuļi. Šīs čūskas dzimtene ir Centrālamerika, Amazo-
ne.Pieaugusi čūska ir aptuveni trīs metrus gaŗa. Šī čūska labi jūtas 
nebrīvē, tāpēc samērā bieži tiek turēta mājās. Septiņpadsmit jauni 
īpatņi ir zoodārza rekords, jo tur nekad nav dzimuši vairāk par pie -
ciem čūskulēniem.

Rēzeknē kādā dārza mājiņā Latgales reģiona pārvaldes Kri mi-
nālpolicijas biroja darbinieki sadarbībā ar Rēzeknes iecirkņa kri-
minālpoliciju atklājuši nelegālu alkoholisko dzērienu ražotni, kas bijusi 
ļoti labi aprīkota.

Ar moto “Labie darbi, domas, dienas – vienā mezglā sienas” savas 
pilsētas 315. dzimšanas dienu trīs dienas svinēs grobiņnieki. 

Liepājas Novada fonds izsludina ideju konkursu jauniešiem, kuŗa 
mērķis ir palielināt  jauniešu (15 – 25 gadi) ieguldījumu vides sakār-
tošanā, veicinot sabiedrības uzticēšanos jauniešiem, viņu idejām un 
spējām.

Ar pupiņu stādīšanu un galda biešu sēju beidzās projekta “Lauki 
pilsētai” pavasaŗa darbu cēliens. Pagājušajā gadā izaudzētie kartupeļi 
sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu izdalīti aptuveni 400 liepājnieku 
ģimenēm un četrām labdarības virtuvēm.

Maija pēdējā sestdienā Liepājas Latviešu biedrības nama Kamer-
zālē ar literāri mūzikālu uzvedumu “Es dzīvoju starp ezeru un jūru” 
Liepājas Tautas teātris nosvinēja sezonas nobeigumu.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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8. maijā Gaŗezera akcionāri 
pulcējās gadskārtējā sapulcē. 
Pārstāvot ASV vidējo pavalstu 
latviešu organizācijām piederošās 
akcijas, bija ieradušies ļaudis no 
tuvumā esošajiem, lielākajiem 
latviešu centriem, kā no Čikāgas, 
Klīvlandes, Indianapoles, Kala-
mazū, Detroitas u. c.    

Gaŗezera padomes aicināti, 
sapulces dalībnieki devās uz 
Karogu kalna pakāji.  Kalnā pie 
karogu masta jau rosījās Gaŗezera 
padomes priekšsēdis Imants 
Ejups un bijušais Gaŗezera ad -
ministrātors Uģis Grīnbergs. 
Klātesošajiem kopīgi nodziedot 
Latvijas himnu, spirgto vēju 
plandīti, pāri Karogu kalnam 
uzvijās ASV un Latvijas karogi. 
Svētrunā Gaŗezera kapelāns 
Roberts Franklins uzsvēra šīs 
vietas cēlo nozīmi.  Viņš atgā-
dināja klātesošajiem: “Ikvienam 
latvietim svešumā ir jāpateicas 
par šo latvisko  Gaŗezeru, par tā 
vadītājiem pagātnē un šodien, 
kuri ir pūlējušies, lai šo vietu 
izveidotu par latviešu kultūras, 
izglītības un sadraudzības cen-
tru. Būsim liecinieki darbam arī 
šeit nākotnē.  Tādēļ izlūdzamies 
Dieva svētību Gaŗezera 45. 
gadskārtas dzimšanas dienā. 
Stiprini mūsu savstarpējās drau-
dzības saites, saudzē mūsu sko-
lēnus un nometņotājus, iedves-
mo mūsu vadītājus, skolotājus 
un pārējo personālu.  Dod vien-
prātību un gudrību šodien kop-
sapulces vadītājiem un akcio-
nāriem, izvēloties pareizāko ceļu 
un vienojot domas ar darbiem”.  

Atgriežoties kopsapulces tel-
pās, tika sākts darbs. Ar akla-
māciju par kopsapulces vadītāju 
tika ievēlēts Andrejs Rozentāls. 
Par sekretāri izraudzīja Ingrīdu 
Velkmi.     

Turpmākajā  kopsapulces dar-
ba kārtībā  ziņojumu sniegt tika 
aicināts Garezera prezidents Kār-
lis Vizulis. Viņš teica: “Godājamie 
Gaŗezera akcionāri, draugi, pa -
dome un viesi!  Pateicos Gaŗezera 
darba saimei, brivprātīgajiem 
palīgiem un padomei par lieliski 
paveikto darbu aizvadītajā gadā. 
Īpaši pateicos iepriekšējam Gaŗ-
ezera administrātoram Uģim 
Grīnbergam, kā arī Andrejam 
Dumpim, Viktoram Krievam, 
Sandrai Pawlowski, Baibai 
Dumpei, Mārai Korei, Gaŗezera 
vasaras vidusskolas (GVV), saga-
tavošanas skolas (GSS),  bērnu 
nometnes(GBN) un bērnudārza 
(GBD) direktoriem, Dzintaros 
jaunuzceltās atpūtas mītnes 
strād  niekiem un visiem pārējiem 
aizvadītās vasaras darbiniekiem, 
kas šeit veica pirmšķirīgu darbu.  
Šogad pieciem Gaŗezera pado-
mes locekļiem izbeidzas darbī-
bas termiņi.  Divi no viņiem, 
Mārtiņš Pūtelis un Kārlis Vizulis, 
ir ar mieru savu darbu padomē 
turpināt.  Ingrīda Velkme, Mār-
tiņš Grendze un Pēteris Lazdiņš 
ir nolēmuši savu darbu netur-
pināt.  Vēlos sirsnīgi parteikties 
Ingrīdai, Mārtiņam un Pēterim 
par viņu lielisko darbu aizva-
dītajos gados! Liels paldies ir 

„Kopā lai nākam” 
Latviešu centra Gaŗezers gadskārtējā akcionāru sapulce
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sakāms Arnoldam Ozolam, kurš 
ir strādājis neskaitāmas stundas, 
lai sagatavotu Gaŗezera jauno 
budžetu.  Sirsnīgs paldies arī mū -
su padomes priekšsēdim Iman-
tam Ejupam par viņa  darbu aiz-
vadītajā gadā.  

Gatavojot budžetu 2009. 
gadam, akcionāri lūdza Gaŗezera 
vadību tā operatīvo daļu un pro-
grammu izdevumus samazināt 
no 4 līdz 10 procentiem, sakarā 
ar ekonomisko stāvokli ASV, gan 
arī ar iespējamību, ka latviešu 
ģimenes varētu zaudēt darbu un 
latviešu organizācijas būtu mazāk 
spējīgas atbalstīt skolēnus un 
nometņotājus.  Par laimi, GVV 
skolēnu skaits pieauga par 10 
procentiem salīdzinot ar iepriek-
šējo gadu.  

Aizgājušā vasarā tika pabeigta 
otrā atpūtas mītne Dzintaru 
territorijā.  Patlaban ar Daugavas 
Vanagu organizācijas atbalstu tur 
top trešā.  Ir paredzēts, ka, sākot 
ar šo vasaru, tā turpmākajās 
sezonās būs izīrējama.  Arī mūsu 
jaunais administrātors Andrejs 
Dumpis ir sācis pildīt savus darba 
pienākumus Gaŗezerā. Savu dar-
bu ir sākusi Garezera attīstības 

Katskiļos. Gaŗezera Mākslas 
ga lerijas vadītāja Līga Ejupe ceļo 
pa ASV un stāsta par galerijā 
pār stāvētiem latviešu māks-
liniekiem.  GSS vadītājas Sandras 
Sīpolas vadībā uzņemta un 
izplatīta vi  deo filma par GSS 
dzīvi aiz vadītajā vasarā.  Vadītāja 
pati ir sniegusi runu Detroitas 
latviešu sabiedrības Draudzīgā 
Aicinā juma sarīkojumā.  

Sakara ar sniega un ledus uz -
krājumu uz ēkas jumta Kronvalda 
ēka Gaŗezerā šoziem ir cietusi 
lielus postījumus.  Skatoties uz 
priekšdienām, mums ir jāatrod 
alternatīvas iespējas, kā priekš-
zīmīgi uzturēt Gaŗezeru un visas 
tā programas nākotnē.  Kā jau 
agrāk esmu minējis, ir jūtams, ka 

Gaŗezera akcionāri vairs nespēj 
atbalstītto līdzšinējā apjomā. 
Iesaku papildus ierakstīt Gaŗezera 
statūtos, ka akcionāri turpmāk ir 
atbildīgi atbalstīt Garezera gads-
kārtējo operatīvo budžetu.  Vēl 
viena iespēja ir nodibināt jaunu 
bezpeļņas organizāciju, kas spec-
ifiski atbalstītu Gaŗezeru ar 
gadskārtējiem maksājumiem.  
Ikviens, kas apmeklē Gaŗezeru, 
varētu kļūt par šīs organizācijas 
biedru. Organizācijas, kuŗas vairs 
nevēlas vai nevar atbalstīt Gaŗ-
ezeru, varētu atdāvināt savas 
pajas šai jaunai biedru bezpeļņas 
organizācijai. Šī iespēja varētu 
nodrošināt latviešu centra pa stā-
vēšanu nākotnē.  Paldies visiem, 
un jubilejas gadā gaidām ciemos 
Gaŗezerā!”  

Ziņojumu sniedza arī Gaŗezera 
padomes finanču nozares pār-
stāvis Arnolds Ozols.  Viņa ieska-
tā aizvadītā gada finanču situācija 
Gaŗezerā bijusi visumā pozitīva.  
Plānotais dažās nozarēs, piemē-
rām; paredzēto ienākumu sadaļā, 
ir ticis pat pārsniegts.  Tomēr 
jū tami samazinājušies  ziedoju-
mi, kuri vienmēr ir bijuši svarīgs 
ienākuma avots. Arī šoreiz 
izskanēja jautājumi gan par 
apdrošināšanas izmaksām, gan 
arī par Gaŗezera būvju aprūpes 
izdevumiem un to iespējamo 
palielināšanos jaunajā budžetā. 
Ārkārtas izdevumi nepare-
dzētiem gadjumiem vienmēr ir 
bijis “sāpju bērns”, kā to rāda 
Kronvalda ēkas jumta sniega 
bojājumi, ūdens apgāde un citi.  
Uz visiem akcionāru  jautājumiem 
Arnolds Ozols sniedza izsmeļošas 
atbildes.  

 Arī revīzijas komisijas pārstāvja 
ziņojumā izskanēja apliecinājums 
par to, ka Gaŗezera 2009. gada 
darbība ir bijusi sekmīga.  Par to 
liecina padomes sēžu protokolu 
un kases grāmatu pārbaudes. 

2010. gada budžets arī tika 

Latviešu kultūras, izglītības un sporta centra Gaŗezers 2010. gada padome. 
Pirmajā rindā no kreisas:   Kārlis Vizulis - Gaŗezera prezidents, Karina Hāznere, Mārtiņš Pūtelis, 
Anda Vizule, Andris Lizenbergs un Mārtiņš Stāks.  Otrajā rindā no kr.:  Imants Ejups - padomes 
priekšsēdis, Arnolds Ozols, Franz Bauer, Jānis Strautnieks un Vilnis Gertners.  (Iztrūkst Katrīna 
Pipaste un Toms Trautmanis)

direktore Māra Kore un esošā 
Gaŗezera biroja vadītāja Sandra 
Pawlowski turpinās savu darbu 
ar paplašinātiem pienākumiem. 
Arī Gaŗezera GBD tika pieņemta 
jauna direktore - Zanda Zilaote.

Financiālais stāvoklis Gaŗezerā 
ir uzlabojies, bet vēl ir daudz kas 
jāpanāk. Apkārtējā amerikāņu 
un latviešu sabiedrībā ir sniegti 
vairāki publiski aicinājumi aktīvi 
atbalstīt latviešu centru Gaŗezers.  
Tā Māra Kore  un Anda Vizule 
pagājušo vasaru ir piedalījušās 
Rotary Club sanāksmē Trejupēs.  
Es personīgi referēju 18. novem-
bra svinīgajā aktā Grandrapidos.  
Gaŗezera programu vadītāji Iveta  
Eilande un Ēriks Kore piedalījās 
ALA’s rīkotajos skolotāju kursos 

pieņemts.   
Sekoja Gaŗezera padomes 

locekļu vēlēšanas. Pēc akcionāru 
balsošanas tika  nosaukti jaunie  
Gaŗezera padomes locekļi: 
Andris Līzenbergs, Franz Bauer 
un Katrīna Pipaste, kandidātos 
palika Ilze Antone un Andra 
Zomere.  Pēc tam turpinājās re -
vīzijas komisijas locekļu vēlēš-
anas. Šogad pilnvaras izbeidzās 
Marģeram Caunem. Citiem 
kandidātiem netiekot izvirzītiem, 
viņu ar aklamāciju atkal ievēlēja 
par revīzijas komisijas locekli. 

Pie Gaŗezera padomes griezās 
Lansingas latviešu draudzes par-
stāve ar lūgumu pieņemt ziedo-
jumu no mūžībā aizgājušā 
draudzes locekļa Alfrēda Ro -
zentāla.  Ziedojums tika novēlēts 
Gaŗezera Dziesmu lejas basket-
bola laukuma apgaismošanas 
uzlabošanai. Ar aplausiem zie-
dojums tika pieņemts. Tālāk 
vārds tika dots Daugavas Vanagu 
ASV priekšniekam Zigurdam 
Rīderam.  Par pārsteigumu klāt-
esošajiem, viņš Gaŗezera prezi-
dentam Kārlim Vizulim  pasnie -
dza čeku par 25 tūkstošiem dola-
riem no jauna būvējamās atpūtas 
mītnes (kabīnes) „Vanagi” pa -
beigšanai. Izsmeļošu informā ciju 
par Līgo vakara sarīko jumu 
Dzies   mu lejā un Gaŗezera 45. 
gadu jubilejas svinībām sniedza 
Gaŗezera kultūras nozares 
pārstāve Ruta Jostsone.                                                 

 Pateicība par latviešu centram 
nokalpotajiem gadiem tika iz -
teikta Gaŗezera bijušajam 
administrātoram Uģim Grīnber-
gam. Ar sirsnīgiem aplausiem 
viņš tika sveikts.

Pēc kopēji nodziedātās dzies-
mas “Nevis’ slinkojot un pūstot ...”  
kopsapulces vadītājs Andrejs 
Rozentāls akcionāru sapulci 
slēdza.

Teksts un foto 
Dzidra Tropa

No kr. puses:  DV Centralās valdes priekšnieks Zigurds Rīders 
pasniedz Gaŗezera prezidentam Kārlim Vizulim čeku  25 
tūkstoši dolāru vērtībā jaunā atpūtas namiņa “Vanagi” 
pabeigšanai Dzintaru territorijā.  Attēla vidū: padomes sekretāre 
Ingrīda Velkme.  
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Indianapoles latviešu sabied-
riskā centra Nacionālā zālē, kas 
bija krāšņi rotāta ar latviskiem 
rakstiem „Jautrā pāŗa” tagadējie 
un bijušie dejotāji,  8. maijā svi -
nēja  60 gadu darbības jubileju. 
No mazās, desmit jauniešu gru-
piņas, kas 1950. gada 13. maijā 
skolotājas Olgas Ieviņas vadībā  
savam vaļaspriekam sāka mācī-
ties latviešu tautasdejas, pamazām 
izauga labi pazīstamais deju 
ansamblis „Jautrais pāris”, kuŗā 
tagad ir trīs paaudžu dejotāji. 
Jauniešu/vidējās paaudzes grupu 
vada Iveta Asone,  kuplu „Jautrā 
pāŗa” bērnu grupu – Guna Asone, 
Rasma Kārkliņa un Iveta Asone, 
,,senioru” grupu „Jautrais solis” 
– Guna Asone.  Visas šīs grupas 
dejoja jubilejas sarīkojumā.

 „Jautrais pāris” piedalījies 
gandrīz visos tautasdeju lieluz-
vedumos Amerikā, kā arī vai-
rākos lielos latviešu sarīkojumos 

Indianapoles latviešu tautasdeju kopai ,,Jautrais pāris” 
60 gadu darbības atcere

,,Dievs, svētī Latviju!”. Pirms 60 
gadiem pirmā tautasdeja, ko 
kopas dibinātāji sāka mācīties, 
bija „Jautrais pāris”. Jubilejas reizē 
dejotāji ar šo deju sāka savu pro-
grammu. Sarīkojumā  piedalījās 
visas trīs dejotāju grupas – bērni, 
jaunieši un seniori  („Jautrais so -
lis”). Vectētiņus un vecmā miņas, 
kā parasti iepriecināja mazie 
dejotāji. Visiem patika dejas 
„Plācenītis”, „Rikavas plaukstiņ-
deja” un „Cūkas driķos”. Ieprieci-
nāja visjaunāko „Jautrā pāŗa” 
dalībnieku dejotā „Sienis, Sienis” 
(Ivetas Asones apdarē) un „Saules 
deja”.

Pirms 40 gadiem, kad Indiana-
poles tautasdeju grupa pirmo 
reizi dejoja deju „Bāliņš māsas 
dancināja”, bāliņš bija  jauniņais 
Gvīdo Burģis. Jubilejas sarīko-
jumā Gvīdo atkal iejutās bāliņa 
lomā. Otrs dejotājs bija kopas 
jaunākais bāleliņš – Miķelis 

kumu jubilejā un visa laba vēlē-
jumus atsūtīja Amerikas latviešu 
palīdzības fonds,  pievienojot 
$300  čeku  sarīkojuma izdevu-
mu segšanai.  No Sidnejas, Aus-
trālijā, Indianapoles „Jautrajam 
pārim” sirsnīgus sveicienus at -
sūtīja Sidnejas latviešu tautas-
deju kopa „Jautrais pāris”. 
Sirsnīgu vēstuli un apsveikumu 
60 gadu jubilejā bija atsūtījis 
Harijs Saukants, bijušais 
Mineapoles  „Pērkonīša” dibinā-
tājs. Bijušajiem un tagadējiem 
„Jautrā pāŗa” dejotājiem sveicie-
nus jubilejā no Losandželosas   
atsūtīja Lapenieku Mirdza, 
Losandželosas agrākās deju 
kopas  „Pērkonītis” instruktore. 
Dejotājus apsveica Latviešu tau-
tasdeju apvienības priekšsēdis 
Jānis Dabars. Bija arī vietējo 
organizāciju – Indianapoles lat-

viešu sabiedriskā centra un In -
dianapoles Daugavas Vanagu 
apvienības apsveikumi. Ar dzies-
mu un mūziku sveica lietuviešu 
tautas mūzikas ansamblis „Biru 
Bar”. „Jautrā pāŗa” un sarīkojuma 
organizētāju vārdā Andris Bēr-
ziņš sirsnīgi pateicās Amerikas 
latviešu palīdzības fondam par 
apsveikumu un naudas balvu 
jubilejas sarīkojuma atbalstam. 
„Jautrā pāŗa” dejotāji ir pateicīgi 
Latviešu sabiedriskā centra val-
dei, jo viņiem vienmēr par brīvu 
atvēlētas telpas mēģinājumiem. 
Rīkotāju vārdā  Andris Bērziņš 
pateicās visiem darbiniekiem, 
kuŗi ziedoja laiku un talantu, lai 
jubilejas sarīkojums labi izdotos.  
Paldies mūsu skaņu un gaismu 
meistaram Dainim Ozeram, bez 
kuŗa lietpratīgās palīdzības tāds 
sarīkojums tik labi neizdotos. 

,,Jautrā pāŗa” 50 gadu vēstures gramatas sastādītājs un kopas 
vadītājs no  1962. līdz 1968. gadam Jānis Liepnieks

Visi tagadējie ,,Jautrā pāŗa” dejotāji kopā ar bijušajiem dejotājiem, kuŗi ieradās jubilejas 
sarīkojumā

Paldies mūsu māksliniecēm 
Dav  nai Martinai (Dawn Martin) 
un Benitai Vīlerei (Wheeler), kā 
arī Valentīnai Morrisonei  par 
krāšņajām dekorācijām un  
fotografiju izstādi. Jautrību izrai-
sīja uz ekrāna savirknētās foto-
grafijas no agrākiem gadiem, 
tajās redzamie bērni un jaunieši 
tagad ir vecāki un vecvecāki. 
Paldies visiem, kas aizdeva sen-
dienu fotografijas.  „Jautrā pāŗa” 
60 gadu atmiņu grāmatu sa -
kārtoja Kristīna Džonsone 
(Johnson),  ansambļa 50 gadu 
vēs   tures grāmatu izveidoja Jānis 
Liepnieks. Protams, vislielāko 
pateicība pelnījusi mūsu kopas 
vadītāja Iveta Asone, kas mums 
mācīja ne tikai jaunas dejas, bet 
arī rūpējās par sarīkojuma raitu 
norisi.

Daudzi  „Jautrā pāŗa” bijušie 
de  jotāji bija mērojuši tālus ceļus, 
lai jubilejas vakarā pabūtu kopā 
ar senajiem paziņām un draugi-
em.  Par vistālākā ceļa mērošanu 
uz jubilejas svinībām no Redingas 
Kalifornijā (2545,6. jūdzes) bijusī 
„Jautrā pāŗa” dejotāja Ruta 
Berzinska Šelija (Shelley) saņēma 
Ērikas Vītoliņas dāvāto balvu – 
daiļamatnieka Markus Vītoliņa  
latviskā stilā darinātu galda pulk-
steni. Vakara vadītājs arī pa -
stāstīja, ka šajā jubilejas uzvedumā 
piedalās trīs ģimenes, kuŗās dejo 
vecmāmiņa, meita un mazbērni.  
Tās ir Valentīna Morrisone ar 
meitu Davnu un mazbērniem 
Tanneru un Sediju;  Dzintra 
Caune ar meitu Irēni, viņas vīru 
Georgu un mazbērniem Silviju, 
Astrīdu un Miķeli;  Aija Brug-
mane ar meitu Dzintru un maz-
meitām Larisu, Brigeti un Aiju.  
Sarīkojuma apmeklētāji apsveica 
centīgos dejotājus ar sirsnīgiem 
aplausiem.

Pēc uzveduma visi bijušie 
„Jautrā pāŗa” dalībnieki tika 
aicināti pievienoties, lai kopā 
nofotografētos. Jubilejas sarīko-
juma beigās saviesīgajā vakarā 
bija bagātīgs mielasts, deju mū -
ziku spēlēja lietuviešu ansamblis 
„Biru Bar”. Sarīkojumā iera dās 
vairāk nekā 300 apmeklētāju. Tik 
jauks un labi apmeklēts sarī-
kojums Indianapolē sen nebija 
bijis.

EVK

,,Latgaliešu kāzu polku” dejo no kreisās: Michele Jansone, 
Edvīns Joniskans, Selga Irbe, Andrejs Kancs, Dzintra Tutle, 
Džefs Šermans (Jeff Sherman), Tija Pūtele, Miķelis Kreilis, Ieva 
Jansone, Andris Ābeltiņš; kāzu pāris – Māris un Anna Kanči

ārpus ASV un Latvijā. „Jautrais 
pāris” 1961. gadā piedalījās 
Dziesmu svētkos Toronto,  Kana-
dā, 1979. gadā atsevišķi kopas 
dejotāji pārstāvēja „Jautro pāri” 
Pasaules brīvo latviešu apvienības 
Dziesmu dienās Gotlandē, Zvied-
 rijā. VII Kanadas latviešu Dzies-
mu svētkos Toronto, Kanadā, 
1986. gadā „Jautrais pāris” dejo  -
ja Ivetas Asones choreografēto 
„Vi  d     zemes polku”, kas ieguva 
otro vietu deju sacensībās. 

„Jautrā pāŗa” 14 dejotāji 1990. 
gadā piedalījās Dziesmu svētkos 
Latvijā. Toreiz ārzemju latviešu 
deju kopas pirmo reizi ieradās 
savā tēvzemē, un „Jautrā pāŗa” 
karogs lepni plīvoja Rīgas ielās.

 „Jautrais pāris” 2001. gadā ko -
pā ar Valmieras tautasdeju an -
sambli „Gauja” 4. un 5. augustā 
dejoja Daugavas Vanagu 10. glo-
bālo dienu koncertā Valmierā. 
Protams, „Jautrais pāris” un 
„Jaut  rais solis” piedalījās arī visos 
Vispārējos dziesmu svētkos 
Indianapolē.

Sešdesmit gadu jubilejas svinī-
bās, baltiešu ansambļa „Ezīši” un 
lietuviešu ansambļa „Biru bar” 
mūzikas skaņu pavadībā zālē 
ienāca „Jautrā pāŗa” dejotāji, 
nesot savu karogu. Sarīkojuma  
vadītājs Andris Bērziņš, svinības 
atklājot, apsveica svētku viesus 
un aicināja nodziedāt ASV him-
nu un mūsu tautas lūgšanu 

Kreilis. Skatītāji jūsmoja par 
„Latgaliešu kāzu polku”, kuŗā 
kāzu pāris bija ansambļa jaunā-
kais precētais pāris – Māris un 
Anna Kanči.  Lietuviešu tautas-
dejai ,,Ķalvelis” un dejām „Sud-
maliņas” un „Pērkonītis” pavadī-
jumu spēlēja lietuviešu tautas 
mūzikas ansamblis.  „Dāmu un 
kungu deju” lepni dejoja „Jautrais 
solis” ar vadītāju Gunu Asoni. 
Plašo un labi sagatavoto pro-
grammu beidza ar allaž populāro 
„Vidzemes polku” (Ivetas Asones 
choreografija), ko „Jautrais pāris” 
dejoja Deju svētkos Latvijā 1990. 
gadā un pēc tam Dziesmu svētkos 
ASV un Kanadā.

Dejotāji pateicās saviem va -
dītājiem, pasniedzot krāšņas 
puķes. „Jautrā pāŗa” dejotāju 
vārdā Andris Bērziņš pateicās 
visiem bijušajiem ansambļa va -
dītājiem: Konstantīnam Sventec-
kim, Jānim Dabaram, Jānim 
Liepniekam, Mārai Caunei, Ras-
mai Kārkliņai un Gunai Asonei, 
kā arī vadītāju palīgiem: Līgai 
Bolšteinai, Robertam Vītoliņam 
un Laurai Liepniecei-Sulecki. 
Priekšā tikai aicināti visi klāt-
esošie 1950. gada dejotāji, un 
meitenes pasniedza viņiem pu -
ķes.

Bija daudz rakstveida apsvei-
kumu gan no organizācijām, gan 
bijušajiem dejotājiem, kuŗi neva-
rēja sarīkojumā ierasties. Apsvei-

Zāles dekorātores Davna Martina un Benita Vīlere 
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Ilmāra Rumpētera vāka di -
zains, kā vienmēr ir vienreizējs 
– burbuļojošās eļļas krāsās no 
infrasarkanā spektra gala līdz  
ultravioletam attēlota tāda kā 
baltas saules apgaismota trīsdi-
mensionāla dabas parādība mel-
nā izplatījumā. Žurnālā ievieto-
tas Jura Korneta un Ainas Bal-
galves fotografijas, kā arī š. g. 
feb  ruārī Filadelfijā notikušās 
izstādes ,,Trīs kumosi mākslas” 
vairāku gleznu reprodukcijas; 
šajā izstādē piedalījās Sarma 
Muižniece Liepiņa, Krista Nīgale 
un Linda Treija. Bagātīgi illustrētā 
rakstā par krizes laika iespējām 
(un paradoksiem) tēlniecībā 
pastāsta Latvijas Mākslas aka-
dēmijas mākslas vēstures vecākā 
pētniece Ruta Čaupova. 

Marijas un Leona Briedžu un 
viņu dēlās Adriana Brieža-
Makoveja kopīgi rakstītā luga 
,,Platons un Marija jeb Trešais 
prāts” bija iespiesta  JG  255. 
numurā (2008. gada decembrī).  
Šoreiz viņu dzejoļi, katram savā 
atsevišķā dzejiskā idiomā. Indra 
Gubiņa atceras ,,Sarunas par jū -
ru” ar kādu senu draugu – 
ceļabiedru Tenerifā, Krētā un 
Grieķijā. Laima Kalniņa pastāsta 
kā bērnībā mācījusies, ka dots 
devējam atdodas pat ,,Simt kār-
tīgi”.

Kārļa Skalbes (1879-1945) mū -
ža sakritība ar Latvijas valsts 
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mūžu, no neatkarības idejas lē -
nās tapšanas t. s. Pirmās atmodas 
laikmetā, brīvības cīņām pēc 
Pirmā pasaules kaŗa – līdz pat 
Pirmās republikas ziedu laikiem 
un pēkšņo galu neilgi pēc Otrā 
pasaules kaŗa sākuma ir ar cēloņa 
un sekas iezīmēm. Ojārs Zanders 
uzsveŗ, ka Skalbe ir viens no 
vislatviskākiem rakstniekiem, jo 
viņa doma ne tikai virzīja 
toreizējos vēsturiskos notikumus 
bet „paliek vērā ņemama un 
aktuāla vēl šobrīd”.

Eva Eglāja-Kristsone pētījumā 
par okupētās Latvijas un latviešu 
trimdas saskarsmi raksta par 
laik  posmu no 1986. līdz1991. ga -
dam, kopš  Čatokvas (Chautaqua) 
konferences 1986. gadā Rīgas 
Jūrmalā, kad dibināta grupa 
Helsinki-86, līdz Vispasaules lat     -
viešu rakstnieku kongresam 
Stok  holmā 1989. gadā un tā 
sekām.

Rolfs Ekmanis agrākajos JG  
izdevumos aprakstīja radio-
raidījumus latviešu valodā no 
Madrides (1955-1965; 1969-
1972) un  Frankfurtes (1965-
1972) , šajā numurā viņš ievada 
Radio Brīvība (Radio Liberty), un 
Radio Brīvā Eiropa (Radio Free 
Europe) tapšanas vēsturi. Lai-
monis Purs atmiņu rakstā „Radio 
balsis” atzīst, ka klausīties Rietu-
mu radioraidījumus viņpus 
dzelzs aizkara „kļuva tikpat ne   -

atņemama ikdienas sastāvdaļa 
kā brokastis, pusdienas, vaka-
riņas.”

Gundars Ķeniņš Kings raksta 
par augstākās izglītības prob-
lēmām Latvijā. Sniedze Ruņģe 
piemin Valdi Muižnieku (1927-
2009), Jānis Krēsliņš vecākais –  
Sigurdu Gravu (1934-2009), Jā -
nis Krēsliņš jaunākais – prāvestu 
Kazimiru Vilni (1907-1988). 
Vācijā dzimusī un augusī Baiba 
Lapiņa-Strunska rakstā ,,Par 
dubultpilsonību” argumentē:  
„Es Saeimas vēlēšanās nevaru 
balsot, turpretim [Eiropas Savie-
nības] likumdošana man dod 
iespēju Latvijā kandidēt!”

Juris Žagariņš, saņēmis Jāņa 
Bieriņa Piemiņas fonda un Ērika 
Raistera Piemiņas fonda balvu, 

intervijā Jurim Zommeram pa -
stāsta, kā top JG, izmantojot 
datortechnoloģiju.

 Kiberkambarī „profesionālais 
bezdarbnieks” krizes māktajā 
Latvijā Vilnis Gricaičuks Puriņš 
atzīst: „Ja varējām pastāvēt daudz 
draņķīgākos apstākļos, kad 
mums pat nebija savas valsts, tad 
varam arī tagad. Jāmācās paļau-
ties uz sevi.”

Nodaļu ,,Dažos vārdos” nav 
iespējams dažos vārdos aprakstīt, 
jo tā ir nesaīsināma. Tā jāizlasa 
katram pašam.

Grāmatu recenzijas: Aina 
Siksna un Astra Roze par Annas 
Velēdas Žīgures ,,Viņi. Ceļā”; 
Juris Silenieks un Anna Auziņa 
par Jāņa Elsberga jaunāko dzejoļu 
krājumu ,,panti”; Juris Silenieks 
par ,,Tilti I. Latviešu mītnes 
zemju prozas antoloģija” un „Tilti 
II. Latviešu mītnes zemju dzejas 
antoloģija”; Lāsma Ģibiete par 
eseju krājumu ungāru un latviešu 
valodā ,,Zenta Mauriņa élete és 
ésszei” un  Modra Zichmaņa ro -
mānu ,,Bandu bērns”; Juris 
Vīksniņš par Leonharda Latkovs-
ka ,,Aglona: A history of the 
Church  and the Monastery”; 
Mā   ris Brancis par Ilzes Ziņģītes 
sastādīto ,,Tautas lietiskā māksla 
Latvijā. Šodiena. Pieredze. Rīt-
diena”; Gundars Ķeniņš Kings 
par ,,Journal of Baltic Studies, 
December 2009”.

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru par 10 ASV dolariem var 
pasūtināt, rakstot vai zvanot JG 

saimniecei Ingrīdai Bulmanei, 
tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibul-
manis@scom.ca; galvenā redak-
tora Rolfa Ekmaņa e-pasta 
adrese: rolfs.ekmanis@asu.edu  
un rekmanis@msn.com

 Viena gada abonements (četri 
numuri) maksā 39 ASV dolari, 
Kanadā – 39 Kanadas dolari. 
Atsevišķus jaunā numura un ag -
rāku izdevumu rakstus  iespējams 
uzmeklēt un izlasīt Jaunās Gaitas 
mājaslapā: www.zagarins.net/JG

Juris Žagariņš
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Kad daba rāda savu varu – 
Vulkāns, plūdi, zemestrīces,
Kā mierināsim dienu skarbu?
Var paņemt rokā rakstu darbu.

Ja māksla šodien nost no 
sliedēm,

Tad Jaunai Gaita atzinība: 
Šeit brīva doma, prāta gaisma,
Kur vērtība bez sēnalām.

,,Sit vara bungu sev pret krūtīm 
zvans”.

Šī glezna mana nav, tā 
Aleksandra Čaka.

Nu dzirdēsim, ko Jaunā Gaita 
saka, 

Kā zvans, kas pāri ikdienai 
mums skan.

Sveic saules dienas jūnijā
abonētājs Anglijā

Vašingtonas ev. lut. draudzes 
latviešu skolas izlaiduma akts šī 
gada 23. maijā Rokvillē pulcināja 
pilnu zāli radu, draugu un lab-
vēļu, kas sveica sešus skolas bei-
dzējus. Skolas saime, sākot ar sī -
kākajiem bērnudārzniekiem, līdz 
pat audzinātajiem, bija tēr pusies 
tautiskā svētku rotā; koši vizēja 
mazo tautumeitu puķu vainadziņi 
un puišiem braši pie stāvēja baltie 
svārki un linu krekli.

Pa klasēm skolēni stājās priekšā 
uz skatuves un saņēma liecības 
no saviem audzinātājiem. Bērnu-
dārzam liecības izsniedza Daina 
Tuma, pirmskolai – Līga Sūrīte, 
pirmajai klasei – Gundega Senga, 
otrajai – Evija Kaša, trešajai – 
Daina Bolšteina, ceturtajai –Sand-
 ras Strengas vietā – Liāna Eglīte, 
sestajai-A klasei – Zīle Dzenīte, 
sestajai-B – Aija Celma-Evansa 
un absolventu klasei – Baiba un 
Knuts Ozoli. Skolotāji apliecināja, 
ka audzēkņi strādājuši centīgi un 
nevienu nebūšot jāpatur uz nā -
kamo gadu. Īpašu atzinību sa   ņē-
ma uzvarētāji lasīšanas sacen-
sībās: Paulis Dāvidsons, Tomass 
Pildegovičs, Elisa Ģērmane un 
Niko Pernie.        

Sarīkojuma uzmanības centrā 
bija seši Vašingtonas latviešu 
skolas beidzēji: Annele Bičevska, 
Mikaila Bloka (Block),  Miranda 
Džereta (Jarrett), Julia Lazdiņa, 
Aina Lūse un Tomass Pildegovičs. 
Skolas pārzine Daina Bloka viņus 
sveica ar novēlējumu: „Lai kur 
jūs nonāktu, pieminiet Latviju!”. 
Klases audzinātāja Baiba Ozola 
viņus nodēvēja par varoņiem, jo 
apmeklēt latviešu skolu nozīmē 
gadiem ilgi atteikties no izprie-
cām, ko svētdienās bauda citi 
bērni.

SEŠI, KAS IZTURĒJA
Latviešu skolas izlaidums Vašingtonā

Vašingtonas ev. lut. draudze 
katram absolventam dāvāja nau-
das velti $500 apmērā, ar notei-
kumu, ka tā izlietojama latviskās 
izglītības turpināšanai. Ar tādu 
pašu noteikumu katrs saņēma 
$250 no Vašingtonas Daugavas 
Vanagu organizācijas. Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs jauniešus mudināja piln-
veidot latviešu valodas zināšanas, 
ar smaidu piebilzdams, ka, valo-
das mācoties, pirmie septiņi gadi 
esot tie grūtākie. Akta noslēgumā 
klātesošie noskatījās Alža Lūša 
gatavotu slīdīšu programmu par 
absolventiem, kur viņi bija redza-
mi, gan bērnu ratiņos, gan sporta 
laukumā.

Vašingtonas latviešu skolai šī 
mācību gada noslēgums varbūt 
iezīmē nelielu pagrieziena punk-
tu, jo no skolas atvadās, vai līdz-
šinējos posteņus atstāj, vai rāki 
spējīgi audzinātāji. No pārzines 
amata aiziet Daina Bloka – pro-
fesionāla skolotāja, pati Vašing-
tonas skolas absolvente, kuŗas 
mierīgā autoritāte bija manāma 
visos skolas pasākumos, ieskaitot 
arī šo sarīkojumu. Viņa skolu 
vadījusi pēdējos sešus gadus ar 
priekšzīmīgu stāju, personiski 
iepazīdama katru audzēkni un 
ziedodama šim darbam neskai-
tāmas stundas. Klātesošie Dainu 
cildināja ar ilgiem aplausiem. Vi -
ņa apliecināja, ka nekur nepa-
zudīs un turpinās darbu, strādājot 
par skolotāju. Toties, skolā neat-
griezīsies pirmās klases skolotāja, 
ar māksliniecisku dzirksti apvel-
tītā Gundega Senga, kas uz trim 
gadiem pārceļas uz Vāciju. Un 
tāpat arī skolotāja Evija Kaša, kas 
sacerēja skolas Ziemsvētku lu -
dziņu un tagad atgriežas Latvijā.

Pelnītā atpūtā dodas arī ilg-
gadējie un pieredzējušie skolotāji 
Baiba un Knuts Ozoli. Knuts 
mācīja Latvijas vēsturi un ģeog-
rafiju, būdams tikpat kā privāt-
skolotājs 8. klases audzēknim 
Tomasam Pildegovičam, kuŗa 
valodas līmenis ļāva iedziļināties 
pavisam nopietnos tematos. Bai-
ba Ozola, savukārt, mācīja lat-
viešu valodu un literātūru, kā arī 
gadiem ilgi veidoja skolas uzve-
dumus. Arī šajā reizē viņa ap -
meklētājus iepriecināja ar plašu 
iestudējumu, kuŗā bija iesaistīta 
visa skola – turpat 50 audzēkņu. 
Sižets bija izaudzis no beidzēju 
klases kopīga fantāzijas lidojuma. 
Skolēns sūdzas par to, ka viņam 
jāpavada brīvais laiks latviešu 
skolā un ilgojas būt citur – jo 
tālāk no skolas, jo labāk. Kā jau 
pasakās mēdz notikt, viņa 
vēlēšanās piepildās un viņš nonāk 
dažādās neparastās vietās: Japānā 
pie geišām, kraukļu sargātā ledus 
kalnā un pat izplatījumā, taču 
beigās ir priecīgs atgriezties lat-
viešu skolā. Klīstošo skolnieku ar 
humoru tēloja absolvents Tomass 
Pildegovičs, kas uz skatuves jūtas 

kā zivs ūdenī. Jācildina arī mazās 
Kristīnes Sūrītes skaidrā valodiņa 
un Evas Pildegovičas apbrīnojamā 
akrobātiskā vingrošana. 

Uzvedums ritēja raiti un prie-
cēja acis ar košajiem kostīmiem. 
Izteiksmīgas dekorācijas pāris 
dienu laikā bija uzbūrusi viešņa 
no Latvijas – skolēnu Sandras un 
Artura Sengu vecmāmiņa, māks-
liniece Sandra Bērziņa. Darbību 
kuplināja tēvu mūzikāls ansamb-
lis: Ričs Skulte, Ivars Kuškēvics, 
Māris Jansons un Pēteris Alu-
nāns. Noslēgumā skanēja sparīgi 
nodziedāta kopīga dziesma: „Ai, 
jel manu vieglu prātu, / Jauns 
pabeidzu latvieš’ skolu!”

Ja pirms gadiem trīsdesmit 
liela daļa latviešu bērnu Amerikā 
vēl auga latviski runājošās mājās, 
tad tagad tā vairs nav. Daudziem 
tikai viens no vecākiem ir latviešu 
izcelsmes un citiem arī latviešu 
cilmes vecāki savā starpā saru-
nājas angliski. Šie bērni ar latviešu 
valodu saskaŗas tikai dažas stun-
das nedēļā, kad viņi ierodas lat-
viešu skolā. Latviešu valodu viņi 
mācās kā svešvalodu. 

Un tomēr, aprunājoties ar sko-

las absolventiem – sešiem 
simpātiskiem, inteliģentiem un 
at  klātiem jauniešiem13 -14 gadu 
vecumā – kļūst redzams, ka, pat 
no vienas puses mantotā senču 
valoda uz viņiem runā tiešāk 
nekā, teiksim, franču vai spāņu, 
ko viņi var mācīties amerikāņu 
skolā. Tieši vai netieši, latviešu 
valoda bijusi viņu dzīves lokā jau 
no bērnības. Uz jautājumu, kāpēc 
viņi desmit gadus bijuši ar mieru 
katru svētdienu mērot tālo ceļu 
uz latviešu skolu, tikpat kā visi 
uzsvēra vēlēšanos ar  latviešu va -
lodu iepazīt savas tautas kultūru 
un vēsturi. Gūt skaidrību par 
savu izcelsmi, lai par to varētu 
pastāstīt saviem amerikāņu drau-
giem. Arī – lai spētu iesaistīties 
latviešu sabiedrībā.

Kas patika latviešu skolā? Tau-
tasdejas un draugi – bet vienā 
gadījumā arī Latvijas vēstures 
stundas. Ko latviešu skolā ie -
mācījāties? Vairākas absolventes 
minēja, ka, pateicoties skolas uz -
vedumiem, viņas kļuvušas dro -
šākas publikas priekšā. Nozī mīgs 
panākums bijis arī iemā cīties 
sevi savaldīt. Dažas meite nes 
konstatēja, ka pieaugusi viņu 
reliģiskā izpratne un ticība Die-
vam.

Neviens no tālā ceļa gājējiem 
nesūdzējās par to, ka bijis grūti 
celties svētdienas rītos; neviens 
nenožēloja, ka nav varējis pavadīt 
šo laiku izklaidējoties ar da -
torspēlēm vai klejojot iepirkšanās 
centrā. Tas liecina par latviešu 
skolas joprojām lielo svētību, 
kaut vai stiprinot latviešu cilmes 
bērnu cilts izjūtu un savstarpējās 
draudzības. Rodas iespaids, ka 
šīs piecas jaunietes: Annele, 
Mikaila, Miranda, Julia un Aina 
– nemaz nerunājot par iznesīgo 
puisi Tomasu – latviešiem 
nepazudīs.

Vilnis Baumanis

Absolventi. No kreisās: Tomass Pildegovičs, Miranda Jarrett, 
Julia Lazdiņa, Annele Bičevska, Mikaila Block un Aina Lūse.
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Oregonas latviešu biedrības 
aicināts, Portlandes latviešu 
centrā 16. maijā pastāstīt par 
saviem darbiem bija ieradies 
mākslinieks Gvido Augusts. 
Dro  ši vien ne vienam skatītā -
jam gadījies, ka pēc mākslinie - 
ka iz  skaidrojuma viņa darbi 
iegūst gluži citu nozīmi. Tā noti-
ka arī šoreiz.

Gvido Augusts savu māks-
liniecisko darbību sāka aizritējušā 
gadsimta 50.  gados. Viņš atce-
rējās, ka piecu gadu vecumā 
uzzīmējis savu māti stāvam pie 
ugunskura ar lielu pavārnīcu 
rokā. Bēgļu gaitas Vācijā atstāja 
neizdzēšamu iespaidu, kuŗi vēlāk 
atspoguļojās mākslinieka gleznu 
ciklā par bēgļiem. Gvido Augusts 
32 gadu vecumā devās ceļojumā 
pa Eiropu un šo piedzīvojumu 
raksturoja kā atklāsmi un pa -
mudinājumu pievērsties mākslai. 
Satiekoties ar dažādu valstu 
iedzīvotājiem un iepazīstot viņu 
kultūru, Gvido Augusts atklāja 
citu skatu uz pasauli. Vairākas 

Krāsaina svētdiena 
Portlandē

reizes viņš bijis Meksikā un 
sajūsminājies par šīs valsts bagāto 
kultūras mantojumu un krā-
sainību. Daudzās Gvido Augusta 
gleznās saskatāmi seno maju 
raksti un mītoloģiski motīvi. Tās 
ir  izteiksmīgas, spožas un pie-
saista skatienu.

Nozīmīga vieta mākslinieka 
daiļradē ir Latvijas vēsturei. Savās 
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Gvido Augusta jaunākie darbi

Mākslinieks Gvido Augusts 
Portlandē

motīvos. Mēs esam tauta ar ba -
gātu mantojumu, bet bieži vien 
ikdienā to aizmirstam. Nenovēr -
tējama ir Gvido Augusta spēja 
atdzīvināt latvju rakstus. 

Mākslinieka jaunākie darbi at -
šķiŗas no agrākajiem – tie  kļuvuši 
abstraktāki, izaicinošāki un 
,,mīklaināki”. Tā kā šie darbi ir 
kompozicionāli sarežģīti, ska tī-
tājam jāiedziļinās gleznā un jā -
seko mākslinieka domai.  Gvido 

gleznās viņš atainojis kristietības 
ieviešanu, latviešu dzīvi Padomju 
Latvijā un trimdā. Mākslinieka 
saikne ar dzimteni ir cieša un 
emocionāli spēcīga.

Gvido Augusta darbus var rak-
sturot kā dinamiskus, ekscen-
triskus, košus un simboliem 
bagātus stāstus par mākslinieka 
gūtajiem iespaidiem un to, kas 
viņam dārgs. Īpaši iepriecina lat-
vju rakstu izmantošana darbu 

Augusts teica, ka gleznošana vi -
ņam padodas viegli, viņš tikai 
seko iedvesmai.

Laiks, ko pavadījām māks li-
nieka sabiedrībā, pagāja nema-
not. Pēc referāta klausītāji vēl 
pakavējās sarunās pie uzkodām 
un kafijas.

Paldies Gvido Augustam par 
interesanto ieskatu viņa daiļradē 
un klausītājiem par atsaucību!  

Sandra Brigsa

LELBAs ierosinātā projekta 
,,Lai rit!” mērķis ir iesaistīt lab-
darībā iespējami vairāk Ziemeļ-
amerikas latviešu, aicinot viņus 
ziedot līdzekļus un palīdzēt iegā-
dāties divriteņus Latgales iedzī-
votājiem, kuŗiem nav cita trans-
portlīdzekļa, lai viņi varētu tikt 
uz skolu, darbu vai pie ārsta.

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes 
vadība saulainā un siltā 16. maija 
dienā aicināja uz Valley Forge 
parku, kur pēcpusdienā, cēlā 
mērķa vadīti, sapulcējās 35 lieli 
un mazi projekta ,,Lai rit!” atbals-
tītāji. Riteņbraukšanas trase 
Valley Forge parkā pie Varnum’s 
Quarters ir apmēram astoņas 
jūdzes gaŗa, un pieredzējušākie 
velosipedisti to apbrauca pat trīs 
reizes! Savu varēšanu rādīja arī 
mazie censoņi  ar mazajiem trīs-
riteņiem. Vecāki savas atvases 
atbalstīja, gan palīdzot braukt un 
stūrēt, gan uzmundrināja ar 
smaidiem un izsaucieniem. 

,,Lai rit” Filadelfijā vainagojas ar panākumiem

Pēc riteņbraukšanas piknikā, 
kuŗā piedalījās gan lielie, gan 
ma  zie sportisti,valdīja draudzīga 
gaisotne, visi priecājās par jauko 
dienu un skaistajiem dabasska-
tiem. Bērni rotaļājās, pieaugušie 
tērzēja, saulīte ripoja pa zemes 
virsu...!” Mazie sportisti par aktī-
vu piedalīšanos  projektā ,,Lai rit!” 
katrs saņēma pa krāšņam atzinī-
bas rakstam. Laiks doties mājup 
pienāca nemanot, bet sadraudzī-
bas pēcpusdiena visiem likās tik 
jauka, ka gribējās vēl kādu brīdi 
pakavēties.

Jāatzīst, ka šis pasākums izde-
vās godam. Filadelfijas Sv. Jāņa 
draudzes locekļu, projekta atbal-
stītāju un brauciena dalībnieku 
ziedojums bija 1330 dolaru. 
LELBA šo summu dubultos, tā -
tad latgaliešiem izdosies uzdāvi-
nāt prāvu skaitu divriteņu. 

Paldies visiem, kuŗi  ziedoja 
šim LELBAs ,,Lai rit” projektam!

Guna Pantele

Projekta ,,Lai rit!” atbalstītāji Filadelfijā. Priekšā no kreisās: Sofija Dillona, Annika Dillona, 
Madara Bunga, Līvija Medne, Valters Rimeicāns, Markus Melo, Aleksis Gonzaless, Jolanta 
Mockus, aizmugurē: Amālija Jurcika, Inta Jurcika, Tija Vilciņa, Rita Vilciņa, Bens Gonzaless, Aira 
Bunga, Jānis Bungs, Jānis Bungs jaunākais, Ieva Smertjeva, Dāvids Dillons, Kristaps Rimeicāns, 
Arta Reikmane, Māra Jansone, Ēriks Jansons, Sandra Jansone, Nils Jansons, Andrejs Liziņš, 
Andris Mežgailis, Kristaps Liziņš, Vilnis Ore; piedalījās, bet attēlā nav redzami: Guna Pantele,  
Endrjū Pantels (Andrew Puntel), Gabriela Pantele, Mateo Pantelis, Aina Romane, Niks Romans

Bērni pie baloniem: Markus Melo, Tija Vilciņa, Māra Jansone, 
Amālija Jurcika, Nils Jansons, Gabriela Pantele, Niks Romans, 
Sofija Dillona, Annika Dillona; nav: Valtera Rimeicāna un 
Mateo Panteļa

Robertam un Lienei 
Kukai ņiem piedzima dēliņš 

Lauris Ūsiņš Kukainis 
2010.  gada 10. maijā Grīnvilē, 

Dienvidkarolīnā.
 Līdz ar vecākiem priecā-

jas vecvecāki Gunārs un Inga 
Lu  cāni un Jānis un Aija Kukaiņi, 
vecvecmāmiņas Ilze Šmidchena 
un Irēne Kukaine.

Anna Dzintra Jansone absol-
vēja University of Notre Dame 
Indianā, iegūstot  bakalaura gra-
du angļu valodā un zinātnē un 
Sigma Tau Delta balvu.  Anna ir 
korporācijas Dzintra locekle. 
Viņa rosīgi darbojas latviešu 
sabiedrībā –  absolvējusi Ņujor-
kas latv. ev. lut. draudzes Ņudžer-
sijas pamatskolu, Gaŗezera Va -
saras vidusskolu, ir Zilā kalna 4. 
gaidu vienībā, ALJAs valdē jau 
otro gadu Izglītības nozares 
vadītāja,  aktīva LELBAs jau-
natnes darbā, dejojusi Ņudžersijas 
tautasdeju kopā ,,Zaglītis”, mā -
cījusi ģeo g ra    fiju GVV vidus-
skolā, piedalī jusies vairākos 
Dzies   mu svētkos, ALJAs kon-
gresos un 3x3 nomet nēs. Pērn-
vasar Anna vadīja va  ka ra pro-
grammas 3x3 no  metnē Katskiļos. 
Vienu vasaru viņa pa  vadīja 
Latvijā ar ALJAs ProLat sti-

Augstskolas absolvente

pendiju, rakstot pētniecības 
darbu ,,Saules otrā pusē: latviešu 
rakstu zīmes šīsdienas Latvijā”. 
Rudenī Anna Jansone sāks vete-
rinārijas studijas. 

Priecīgs notikums!



LAIKS 212010.  ga da 5. jūnijs – 11.jūnijs

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
 CIEMS LATVIJA (MI)
 • 14. jūnijā plkst. 1.00 pul-

cēsimies pie pieminekļa ,,No -
mocītajiem un izsūtītajiem” 
Gaŗezerā. Būs īsa garīga un lai-
cīga programma, pēc tam sa -
draudzības stunda pie kafijas 
galda. Visus sirsnīgi aicina cie-
ma Latvija valde. 

DENVERA (CO)
• 26. jūnijā Jāņu svinības kal-

nos (Frazier, CO) kopā ar lietu-
viešiem; būs alus muca, līdzi 
jāņem groziņi. 

GRANDRAPIDI (MI)
• 13. jūnijā pēc dievkalpojuma 

Tautas sēru dienas atceres sarī-
kojums.

• 28. jūnijā latviešu biedrības 
un pensionāru Jāņu sarīkojums.

INDIANAPOLE (IN)
• 13. jūnijā plkst. 12.00 14. 

jūnija piemiņas sarīkojums – 
latviešu tautas sēru dienas oiku-
meniskais dievkalpojums 
Pleasant View Evangelical 
Lutheran Church, 801 W. 73rd. St. 
( 73. ielas un Hoover Rd. 
krustojumā). Plkst. 14.00 Piemi-
ņas akts Latviešu sabied riskā 
centrā. Programma: Ievads – Aija 

Vintere Brugman, Orga nizāciju 
padomes priekšsēde. Svētbrīdis 
– prāvests Gunārs Lazdiņš. Runa 
– Konstantīns Sventeckis. Kla-
vieŗu solo – Velta Kirhnere. Koŗa 
dziesmas – Indianas Latviešu 
biedrības koris – Dir A. Vintere 
Brugman. Kafi jas galds: Apvie-
notā dāmu komiteja. Ieeja: ziedo-
jums sākot no $ 10,00, skolu jau-
natnei – bez maksas. Laipni 
aicinām katru latvieti apmeklēt 
tautas sēru dienas sarīkojumus! 
Rīko India na poles latviešu orga-
nizāciju pado me.

• 26. jūnijā no plkst. 16.00 līdz 
24.00 Starptautiska vasaras saul-
griežu svinēšana Indianapolē. 
Ieeja $ 5,00 par personu, bērniem 
līdz 14 gadu vecumam – bez 
maksas. Par bagātīgām vakari-
ņām gādās Indianapoles latviešu 
jaunatnes apvienība. Jāņu sieru, 
pīrāgus un kūkas gādās LSC 
dāmu komiteja. Programmā: 
katrai tautībai raksturīgas dzies-
mas, 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 
kopa izrādīs Vasku Jāņa vien-
cēlienu ,,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 dar-
bam. 

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.

(Turpināts 22. lpp.)

Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 
19. jūnijā koncertā ,,Dīvu nakts” 
pirmo reizi Latvijā klausītāji 
dzirdēs komponistes Lolitas Rit-
manes dziesmu ,,Margrietiņas 
ziedēt sāks” ar Andŗa Ritmaņa 
vārdiem no dziesmuspēles ,,Vēs-
tule no Losas”.

Soliste Ieva Akuratere e-pasta 
vēstulē raksta: 

,,Man būs gods un liels prieks 
pirmai Latvijā koncertā dziedāt 
Ritmaņu dziesmu ,,Margrietiņas 
ziedēt sāks”. Latvijas žurnālisti 
jau vairākkārt pieminējuši šo 
notikumu.  Mīļi sveicieni visai 
Ritmaņu ģimenei un paldies par 
mūzikālo, skaisto dāvanu! Visi, 
kas dziesmu dzirdējuši, ir par to 
sajūsmā! Atgādināšu, ka man 
bija arī laime pirmai Latvijā 
dziedāt Brigitas Ritmanes slave-
no dziesmu ,,Manai tautai” ar 
Andŗa Ritmaņa vārdiem. Šo 
dziesmu dzirdēju 1986. gadā di -
si    dentu satikšanās reizē, toreiz 
kāds slepus no Amerikas bija 
ievedis mūziķu grupas ,,Dzintars” 
skaņuplati. Iemācījos šo dziesmu, 
bet tikai  Atmodas laika sākumā 

Ritmaņu dziesma ,,Margrietiņas 
ziedēt sāks” skanēs arī Latvijā

izdevās to nodziedāt publiski 
koncertā ,,Liepājas dzintars”, un 
pēc tam tā skanēja televīzijā, 
radio, daudzos citos koncertos. 
Šī dziesma kļuva par Atmodas 
un Dziedošās revolūcijas simbo-
lu. Vēlākos gados sadraudzējos 
ar Ritmaņu ģimeni, tikos ar 
viņiem gan Losandželosā, gan 
Latvijā. Nesen Ritmaņi sacerēju-
si skaistu dziesmuspēli ,,Vēstule 
no Losas”, un Andris Ritmanis 
man atsūtīja tvartu ar vēlējumu, 
kaut man iepatiktos kāda no 
dziesmām un es to iekļautu savā 
repertuārā. Tādējādi dziesmu 
būtu mīļš sveiciens un laba 
vēlējumu visiem klausītājiem 
Latvijā. Lolitas Ritmanes kom-
ponētā dziesma ,,Margrietiņas 
ziedēt sāks” mani apbūra ar tajā 
pausto  laimes nojausmu, gaišu 
prieku par latvietību, mīlestības 
pilnu pateicību par dzīves 
dāvanām... Arī šīs dziesmas 
vārdu autors ir Andris Ritmanis. 
,,Dīvu nakts” koncerts būs vis-
piemērotāka vieta šīs dziesmas 
pirma tskaņojumam – tā būs vi -
siem kā dāvana  un sveiciens!”

Red. 

Ieva Akuratere

Filadelfijas žurnālā Philly Beer 
Scene Magazine maija numurā  
ievietota intervija ar Ņudžersijas 
pavalsts Cherry Hill pilsētas 
izpilddirektoru Māri Kukaini, 
kuŗa vaļasprieks ir darīt īpašu 
alu. Viņš pētījis alus darīšanas 
vēsturi, galvenokārt Latvijā. Lat-
vijā un arī citur Baltijā senos lai-
kos bija tradicija vārīt alu, izman-
tojot akmeņus. Visvairāk  alu iz -
dzeŗ  gada visīsākā naktī,  svinot 
vasaras saulgriežus – Jāņus, kad 
tiek pīti  un likti galvā ozollapu 
vainagi, dziedātas līgodziesmas, 
ēsta rupjmaize un  ķimeņu siers, 
lekts pāri ugunskuram.

 Akmens alu var salīdzināt ar 
amerikāņu gaišo alu, kam pie-
jaukti apiņi un iesals. Senlatvieši 
visvieglāk varēja uzvārīt ieraugu 
koka toveros, lietojot ugunī sa -
karsētus akmeņus. Tādējādi alus 
ieguva karameļu piegaršu, ko 
pastiprināja, pievienojot saber-

Amerikāņu žurnālā pastāstīts, kā 
dara senlatviešu akmens alu

ztus labības graudus. Vēl pievie-
no dūmotu iesalu (senos laikos 
iesals bija sauss). Kadiķu ogas 
papildina apiņu rūgtumu. Šādu 
sajaukumu lieto arī Earth Bread 
Restaurant and Brewery alus 
darītājs Toms Beikers, tā ka alus 
noteikti ir labs. Restorāns atro-
das Filadelfijas rajonā Mount Airy 
(7136 Germantown Avenue), un 
Māris ir viens no ieguldītājiem. 

Māris, alu darot, lieto miežu 
maisījumu. Žurnālā rakstīts, ka 
viņš lepojas ar savu etnisko izcel-
mi, un izskaidrots, ko angliski 
nozīmē viņa uzvārds Kukainis. 
Viņš ir palīdzējis nodibināt vie -
tējo ,,zaļo” biedrību  un ir biedrs 
divos mājas alus darītāju klubos 
– BrewJersians un Barley Legal.  
Tīmekļa vietnē www.twitter/alus-
pils Māris Kukainis apspriežas ar 
citiem alus cienītājiem un labprāt 
izskaidro desmit pakāpju proce-
su akmens alus darīšanā.

  V. K. 

Māris Kukainis (kreisā pusē) ar savu palīgu alu darīšanā Geriju 
Kanefskiju (Gary Kanefsky)
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Mūžībā aizgājis LKSAA “Dzintars”
Filistris

EIŽENS LIZLOVS
dzimis 1924. gada 18. novembrī Dagdā,

miris 2010. gada 19. maijā Detroitā
Sērās

LKSAA “DZINTARS” VIENĪBA ASV

(Turpināts no 21. lpp.)

TĀLIVALDIS DZENIS
dzimis 1924. gada 16. septembrī Galgauskas pagasta “Alkšņos”,

miris 2010. gada 24. maijā Bradford, VT
Sērās

SIEVA DOTTIE
MĀSA VIJA MIEZĪTIS AR MEITU ALISSU
MĀSĪCA DZIDRA ZIEDONIS AR ĢIMENI

KRUSTMEITA LAURA STRAUPENIEKS AR ĢIMENI
AUDŽU BĒRNI UN MAZBĒRNI

RADU UN DRAUGU PULKS AMERIKĀ, LATVIJĀ UN KANADĀ

• 13. jūnijā plkst. 12.30 piemi-
ņas sarīkojums 1941. gada 14. 
jūnijā aizvestajiem.

• 19. jūnijā Jāņu svinības pie 
Baltakmeņu ezera. 

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

MILVOKI (WI)
• 13. jūn. pēc dievkalpojuma 

pikniks, bērniem sporta sacensī-
bas. 

ŅUJORKA (NY)
• 12. un 13. jūnijā Katskiļos 

dižtalka, lai sagatavotu draudzes 
nometni vasaras sezonai. Rīkotāji 
lūdz strādniekus (no 10 gadu 
vecuma) pulcēties pie ēdamzāles 
12. jūnija rītā. Strādniekiem 
piegādās trīs maltītes 12. jūnijā 
un brokastis un pusdienas 13. 
jūnijā. Naktsmājas var rezervēt, 
zvanot Janīnai Briģei, tālr.: 518-
589-9932. Karte un ceļa no -
rādījumi uz nometni: www.
nydraudze.org

• Aktrise Laila Robiņa līdz 27. 
jūnijam piedalīsies Polijas Sten-
hamas (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 Ņu -

džersijas skolas izlaidums.
• 19. jūnijā Jāņu vakars, jāņa-

bērni gaidīti no plkst. 4.00 pēc-
pusdienā. Dejos Filadelfijas tau-
tasdeju ansamblis ,,Dzirkstele”, 
dziedās Viktors Lapčenoks, deju 
mūziku atskaņos ,,Pēdējais vil-
ciens” Ričarda Skultes vadībā. 
Dalības maksa $30. 

SANFRANCISKO (CA)
 • 13. jūnijā plkst. 1.00 

Pirmsvēlēšanu diskusiju klubs 
Ziemeļkalifornijas draudzes na -
mā (425 Hoffman Ave). Latvijas 
vēlēšanu process un pārrunas 
par polītiskajiem spēkiem un 
viņu nostādnēm. Informāciju var 
uzzināt, rakstot: taira.zoldnere@
gmail.com

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

rības namā, Līgo vakarā lielā Jā -
ņu 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 zie-
dojums sākot ar $5.00.

• 26. jūnijā, plkst. 18.00 Biedrī-
bas namā, Latvijā daudzus gadus 
populārā un visu iemīļotā dzie-
dātājā, Raimonda Paula skaistāko 
dziesmu izpildītāja Viktora Lap-
čenoka koncerts. Pēc koncerta 
tiks pasniegtas aukstas uzkodas 
un karsta kafija. Par dzērieniem, 
kas ielīksmo prātus, katram 
jārūpējas pašam. Ieejas ziedo-
jums sākot ar $25.00. Ne  laidīsim 
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 te mats 
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 20. jūlijā, plkst. 13.00 Biedrī-
bas namā videoizrāde. Izrādes 
te       mats tiks paziņots atsevišķi. Ka -
fija un cepumi. Visi laipni aicinā-
ti! Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.

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

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

VAŠINGTONA (DC) 
• 5. jūnijā plkst. 5.00 Rīgas 

Doma zēnu koŗa koncerts latvie-
šu ev. lut. draudzes namā 400 
Hurley Avenue, Rockville, MD. 
Ieeja pieaugušiem $25, bērniem 
un jauniešiem līdz 15 gadu vecu-
mam, 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 pa -
saulslavenajam Lielbritanijas 
sōlistam Krisam Normanam 
(Chris Norman). Koncertu rīko 

Latviešu organizācijas Va  šing-
tonā, DC, sadarbībā ar Latv ijas 
vēstniecību ASV; kontaktperso-
na – Anita Juberte, tālr.: 301-
869-3127.

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

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: 6. jūn. dievk., 13. jūn. 
Kurzemes cietokšņa un 1941. g. 
14. jūnijā aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg. 20. jūn. dievk. 
Piesaulē, Jāņu atsvētes diena, pil-
sētā 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. 
aiz  vesto piemiņas dievk. ar dievg. 
20. jūn. plkst. 3.00 Lankasterā 
1941. g. 14. jūn. aizvesto piemi-
ņas 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): Dievk. 
sākas plkst. 10.00. Māc. diakons 
F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-3435; 
ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: 6. jūn. 
plkst. 11.00 dievk., māc. Dr. J. 
Keggi. Pēc dievk. rožu pēcpus-
diena ar siltām pusdienām. Lū -
dzam ziedot mantas izlozei. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 6. 
jūn. dievk. plkst. 11.00. Infor-
mācija: www.latvianluthc-
hurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 

(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): dievk. 6. jūn., 
13. jūn., 27. jūn. plkst. 10.00, visi 
ar dievgaldu. Mācītājas I. 
Larsenas adrese: 70388 16-th 
Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net 

• Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: 6. jūn. plkst.10.00 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Māc. B. Puiķe. 13. jūn. plkst. 
10.00. Māc. B. Puiķe. 20. jūn. 
dievkalpojums Kalamazū nav 
paredzēts, visi aicināti doties uz 
Gaŗezeru. 27. jūn. plkst.10.00. 
Māc. L. Vīksne.

• Klīvlandes latviešu ev. lut. 
dr.: 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. pik-
niks T. un A. Greiemu (Graham) 
mājās (207 Loree Dr., East 
Lansing, MI), tālr.: 517-614-
4853.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 6. jūn. dievk. 13. jūn. 1941. 
g. 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg. kopā ar igauņu 
draudzi. 20. jūn. dievk. 27. jūn. 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps. 4. 
jūl. dievk. nebūs. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(Winter & Garden Street, 
Manchester, CT 06040, tālr.: 860- 
872-3350): 13. jūn. plkst. 11.00 
dievk. kopā ar Vilimantikas 
draudzi 1941. g. 14. jūnijā aizve-
sto piemiņai. 27. jūn. plkst. 11.00 
dievk.

 • Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 6. jūn. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. sadrau-
dzības pusstunda. 13. jūn. plkst. 
10.00 1941. g. 14. jūnijā aizvesto 
piemiņas dievk. ar dievg.; pieda-
līsies viesmācīt. Raita Nīlīja 

(Neely) un teiks uzrunu angļu 
valodā; māc. M. Cepures-
Zemmeles uzruna latv. val.; pēc 
dievk. sadraudzības pusstunda. 
17. jūn. plkst. 10.30 Bībeles stun-
da. Draudzes māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 6. 
jūn. dievk. latviešu un angļu val. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. 10. jūn. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 13. 
jūn. Name Tag Sunday dievk. 
latv. un angļu val. ar dievg. 14. 
jūn. plkst. 5.00 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas dievk., 
puķu nolikšana pie pieminekļa. 
20. jūn. dievk. nebūs. 27. jūn. 
dievk. 4. jūl. dievk. ar dievg. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 6. jūn. plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (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 dievkalpojuns Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). 18. jūl. plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). 25. jūl. plkst. 10.00 draudzes 
dievnamā dievkalpojuns ar diev-
galdu Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick). Dievkal po-
jumus vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 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 

(Turpināts 23. lpp.)

... Dzied tālā dārza putns,
Tas tevi vārdā sauc;
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.

(Zinaīda Lazda)

Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs,
Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam...  

Mūžībā aizgājusi

VERA LĪCIS,
dzimusi NAVARO

dzimusi 1918. gada 5. septembrī Cesvainē, Latvijā,
mirusi 2010. gada 17. maijā Worcester, MA

Sērās un mīļā piemiņā viņu patur
MEITA ZINTA LĪCIS MOSKALEW
DĒLS GUNTIS LĪCIS AR ĢIMENI

UN MAZBĒRNIEM
RADIŅI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs,
Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai...
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

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

PRIEDAINĒ  -  Sestdien, 19. jūnijā,

Pirmo reizi ASV 
dziedonis Viktors Lapčenoks

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

“Pēdējais Vilciens” Ričarda Skultes vadībā.

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

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

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

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.

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. plkst. 12.00 Tautas sēru die-
nas 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.): Māc. Kārlis 
Žols, 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 gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 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. kapu-
svētki, dievk. Washelli kapsētā; 
pēc dievk. pusdienas latviešu 
namā. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 20. jūn. plkst. 2.00 Tautas 
sēru dienas dievk. ar dievg. 
Trīsvienības baznīcā (35 Furman 
Str.). Prāv. O. Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. grā-
matas. Pēc dievk. groziņu 
azaids.

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 6. jūn. plkst. 14.00 dievkal-

pojums, kuru kuplinās Ilmārs 
Vilmanis. 13. jūn. plkst. 14.00 
Aizvesto Piemiņas dievkalpo-
jums, 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 stun-
das Andŗa Rituma vadībā. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 
Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. 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.

(Turpināts 23. lpp.)
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S P O R T S

Pasaules Banka (PB) nākusi 
klajā ar pārsteidzošiem ietei-
kumiem Latvijas budžeta stabi-
lizēšanā. Ieteikts mūsu valstij 
atteikties no sporta financēšanas, 
tādējādi budžetā ietaupot 14 mil-
jonus latu.

Ja ievērotu PB ieteikumus 
taupīt uz sporta programmām, 
tad Latvijā bez darba paliktu 
1350 kvalificētu bērnu sporta 
treneŗu, 25 000 bērnu būtu lieg-
ta iespēja iesaistīties sporta 
nodar bībās. Augstu sasniegumu 
sportam faktiski būtu liegta 
iespēja pastāvēt, jo financējuma 
trūkuma dēļ būtu jāslēdz Lat-
vijas Olimpiskā vienība, kas 
atbild par labāko sportistu 
gatavošanos olimpis kajām spē-
lēm. Sporta spēlēs iespēja 
nodrošināt valstsvienību dalību 
Pasaules un Eiropas meis tar-
sacīkstēs federācijām būtu jārod 
bez valsts atbalsta. Ieteikts 

Sporta budžets spīlēs
pārtraukt financēt arī Siguldas 
kamaniņu un bobsleja trasi un 
vēl vairākas citas sporta bazes.

PB ieskatā pašvaldībām šogad 
paredzētā dotācija 48 miljonu 
latu apmērā speciālajām izglītī-
bas iestādēm ir pārmērīga un 
pār sniedz kopējo augstākās iz -
glītības budžetu. Ziņojumā no -
rādīts, ka „pati pieeja nošķirt 
skolēnus ar īpašām vajadzībām 
atsevišķās iestādēs ir pretrunā ar 
pasaules tendenci, kas vērsta uz 
skolēnu ar īpašām vajadzībām 
integrēšanu sabiedrībā”. 

Skeletona treneris Dainis Du -
kurs sacīja, ka olimpisko spēļu 
sudraba medaļas ieguvējam Mar-
tinam Dukuram pēc Vankuveras 
Spēlēm piedāvāts pārstāvēt ASV. 
Ja naudas sportam tik tiešām ne -
būšot, esot reāla Martina pārie-
šana startēt ar citas valsts karo-
gu. 

PB skarbajiem norādījumiem  

Ritma Grizāne un Visvaldis Paegle pie jaunā Cape Town 
Stadium

par laimi ir tikai rekomendējoša 
nozīme. Šajā jautājumā galavārds 
jāsaka valdībai. Izglītības un 
zinātnes ministre Tatjana Koķe, 
tiekoties ar PB pārstāvjiem, no -
rādījusi, ka turpmāks līdzekļu 
samazinājums ministrijas pa -
spār   nē esošajās jomās nav pie-
ļaujams.  

Vieglatlētika
Šķēpmetējs Vadims Vasiļevskis 

Vācijas pilsētā Desavā vieglat-
lētikas sacensības Anhalt 2010 
raidīja šķēpu 81,20 m tālu un 
izcīnīja otro vietu. Vadimam tas 
bija pirmais starts šajā sezonā.

Labāk par Vasiļevski šķēpu 
me    ta tikai soms Mannio Ari – 82 
m. trešo vietu izcīnīja vēl viens 
Somijas sportists Tēmu Virkala 
- 80,01 m.

Augstlēkšanas sacensībās da -
lītu trešo vietu izcīnīja Normunds 
Pūpols - 2,18 m. Tādu pašu aug-
stumu pārvarēja arī polis Voj-

Pasaules Kausa izcīņa futbolā. 
Šīs sacensības ir vienas no po -
pulārākajām pasaulē, un tās ik 
reizes ar nepacietību gaida mil-
joniem kājbumbas cienītāju. 
Kvalifikācijas sacensībās piedalī-
jās arī Latvijas futbolisti. Viņiem 
pietrūka dažu punktu, lai iekļūtu 
finālsacensībās. Nepaveicās tur-
nīra nobeigumā.

Nesen no ceļojuma pa Dien-
vidafriku atgriezās sporta draugs 
Visvaldis Paegle. Visvaldis pa -
stās  tīja, ka Keiptaunā saticis 
tūrisma gīdi latvieti Ritmu Gri-

cechs Teiners. Par sacensību uz   -
v  a    rētāju kļuva Bahamu salu 
sportists Tomass Donalds - 
2,24 m.

1500 m skrējienā ar rezultātu 4 
minūtes un 19,06 sekundes uz -
varēja Agata Štrausa, kas 2009. 
gadā Eiropas meistarsacīkstēs 
U-23 pārstāvēja Latvijas valsts-
vienību.  Tagad Štrausa startēja 
zem Vācijas karoga.

*
Latvijas labākais sprinteris 

Ronalds Arājs izcīnīja tiesības 
piedalīties Nacionālās kolledžu 
sporta asociācijas (NCAA) fināl-
sacensībās, kad reģionālajās atla-
ses sacensībās Ostinā izcīnīja 
otro vietu savā skrējienā 100 m 
distancē ar rezultātu 10,36 sekun-
des. NCAA finālsacensības notiks 
jūnija vidū  Jūdžinā.

NCAA finālsacensībās iekļuva 
arī tāllēcējs Andrejs Maškancevs, 
kas kvalifikācijā sasniedza rezul-
tātu 7,59 m.

Latvijas futbols FIFA 
vērtējumā

Jaunākajā  Starptautiskā Fut-
bo la federācijas (FIFA) nacio-
nālo izlašu vērtējumā Latvijas 
valstsvienība saglabājusi 46. 
poziciju, tādējādi no sava visu 
laiku augstākā sasnieguma at -
paliekot tikai par vienu vietu. 
Latvijas izlases rēķinā šobrīd ir 
652 punkti, kas ir tikpat daudz 
cik aprīlī. 45. poziciju Latvijas 
valstsvienība ieņēma pagājušā 
gada novembrī.

Igaunijas futbolisti ir 99., 
Lietuvas – 49. vietā.

FIFA vērtējuma pirmajā pozi-
cijā ir Brazīlija, aiz tās – Spānija 
un Portugale.

*
Latvijas futbola  valstsvienība 

gatavojas pārbaudes spēlei ar 
Ganas futbolistiem. Tā notiks  
5. jūnijā Anglijas pilsētā Milton-
keinsā, aptuveni 70 km attālu-
mā no Londonas. 

zāni. Viņa savlaik  strādājusi Lat-
vijā tūrisma nozarē, vēlāk no -
kļuvusi Dienvidafrikā. Appre-
cējusies ar dienvidafrikanieti, 
ģimenē aug divi dēli.  Ritma ir 
sporta cienītāja, piedalās sacen-
sībās „Divu okeanu maratona 
prieka skrējiens”. 

  Ritma Grizāne ciemiņiem no 
Latvijas parādīja Keiptaunas lep-
numu - stadionu, kur 11. jūnijā 
notiks Pasaules Kausa izcīņas 
atklāšanas spēle starp Urugvajas 
un Francijas valstsvienībām. 

 P. K. 

Dienvidafrikas stadionos 11. jūnijā sāksies

Pasaules Kausa izcīņas futbo-
lā suvenīrs
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Kultūras dienās Dvīņu pilsētās 
notika  Valža Miķelsona fotoskate 
„Atskats uz teātŗa izrādēm Mine-
apolē no 2000. gada līdz 2009.
gadam”.Izstādi 6. februārī atklāja 
Rita Drone un pastāstīja, ka 
Valdis Miķelsons nodarbojies ar 
pēt nie   cību, strādājis Minnesota 
Mining and Manufacturing St. 
Paulā.  Daudzus gadus pētījis 
elektrofotografisku attēlu radī-
šanas procesus. Studējis fiziku 
Baltijas universitātē Pinebergā, 
Bonnas universitātē un vēlāk 
Minesotas universitātē Minea-
polē.  Valdis vienmēr interesējies 
par mākslu, ilgus gadus bijis 

Valža Miķelsona fotoizstāde Dvīņu pilsētu Kultūras dienās
Latviešu koncertapvienības Mi -
nesotā valdē. Fotografijās Miķel-
sons vēlējies parādīt raksturīgo 
lugu saturā un aktieŗspēlē.

V. Miķelsons paskaidroja, ka 
fotografijas uzņemtas ar elek-
tronisko fotoaparātu un attēli uz 
papīra tapuši ar datora palīdzību. 
Izstādei attēlus viņš izvēlējies no 
liela fotografiju daudzuma. 
Datorā iespējams korriģēt jebku-
ŗu attēlu, var sabiezināt vai iz -
balināt krāsas, taču V. Miķelsona 
fotografijās krāsas nav mainītas. 

Katru teātŗa izrādi V. Miķelsons 
bija izvēlējies atsaukt skatītājiem 
atmiņā, parādot  četras līdz sešas 

fotografijas. M. Zīverta lugā ,,Sie-
 vas māte”, ko Mineapolē izrādīja 
uz latviešu nama skatuves, pie-
dalījās piecas personas.  Visiem 
attēliem ir vēsturiska nozīme. 
Viens no aktieŗiem bija draudzes 
mācītājs Uldis Cepure, tagad 
viņš jau mūžībā. Melnbaltajās 
fotografijās pievērsta uzmanība 
Valža Rozentāla spraigajām kus-
tībām. Vienā no attēliem pie 
skatuves sienas redzama glezna, 
uz kuŗas asām, noteiktām līnijām 
attēlota plaukstoša puķe.  Priekš-
plānā Valdis Rozentāls – viņš 
mājis ar galvu tik enerģiski, ka 
fotografijā redz tikai svītras.

L e l d e s 
Stumb  res  lugā 
,,Kronis II” tē -
loja divi  Kaba -
tas teātŗa  ak -
tieŗi, lugas reži-
sore bija Māra 
Ķimele. Iz  vē-
lētās fotografi-
jas atklāj lugas 
drāmatisko no -
skaņu, tālā Si -
birijā sādžā sa -
tiekoties divi-
em cilvēkiem – 
vīrietim (Niks 

Ērglis) un sievietei (Māra 
Mennika) un nezinot, ka ir 
latvieši. V. Miķelsona abu tēlu 
fotografijās atspoguļo apkārtnes 
nospiestību. Sievietes lakatā ie -
austi daži siltu krāsu dzīpari, kas 
fotoattēlā labi izceļas, sasilda un 
it kā iezīmē cerību. Vienā no 
fotoattēliem nojaušamas ilgas 
pēc  intimākas saskares.  

Nīla Saimona komēdiju  ,,Pē -
dējais kvēlais mīlnieks” Minea-
poles latvieši  noskatījās 2009. 
gada 26. oktōbrī. Tajā tēloja četri 
Kabatas teātŗa aktieŗi. Fotografs 
parāda galvenā varoņa Bārnija 
pārvēršanos no nedroša iesācēja 
par agresoru – viņš aicina uz 
tikšanos trīs sievietes. Skatuve 
spo   ži izgaismota, sieviešu tērpos 
sarkans spilgti  kontrastē ar vīrie-
ša zilo.

Nacionālā teātra aktieŗi izrādīja 
Gunāra Priedes lugu ,,Zilā”. V. 
Miķelsona fotografijās dominē 
pelēkā krāsa, ko caurauž silti 
apakštoņi.   Redzam istabu, kur 
māte kaut ko kārto. Redzam 
apgāztu krēslu, kas šūpojas uz 
vienas kājas.  Meitene un zēns 
pie grāmatām, kas saliktas gaŗā 
rindā uz grīdas. Īpaši iespaidīga 
ir fotografija, kuŗā redzama meit-
ene, kas viena tup uz akmens. 
Aiz viņas mākoņi. Kā gan fo -
tografam tik labi izdevies parādīt, 
kas nodarbina cilvēka domas un 
prātu?

Mineapolē 2009. gada 9. ok -
tob rī izrādītajā Lauŗa Gundara 
lugā ,,Zelta zivtiņa” Dailes teātŗa 
ak  tieŗi Velta Straume un Juris 
Strenga tēloja vecāku pāri, Val-
mieras teātŗa aktieŗi Anna Put-
niņa ar Arnoldu Osi iejutās jau-
nāku cilvēku lomās. Luga ir par 
cilvēku vientulību. V. Miķel sona 
tuvskatos labi saskatāma sejas 
izteiksme aktieŗiem, kuŗi nopi-
etni cenšas atrisināt mīklainu 
sarežģījumu. Vienā no fotogra-
fijām redzamas tikai cilvēku 
muguras. Viņi apskāvušies stāv 
aplī,  gaisā paceltas dažas rokas.  

Kabatas teātŗa uzvedums bija 
arī Michaila  Zadornova  komē-
dija ,,Es pērku jūsu vīru”, kuŗā 
darbojas trīs personas. No V. 
Miķelsona izvēlētajām četrām 
fotografijām visinteresantākā l  i-
kās tā, kuŗā nepārprotami attēlota 
gaidīšana – vīrietis guļ, sieviete, 
nosēdusies netālu no gultas, gai-
da. Ko īsti viņa gaida? 

Fotoizstāde izraisīja dzīvas 
pārrunas par  izradītajām  lugām. 
Droši vien šīs fotoizstāde patiktu 
arī teātŗa cienītājiem Latvijā, 
protams, par ko padomāt un 
atcerēties būtu arī pašiem ak -
tieŗiem un citiem dzimtenes fo -
tografiem.  

Gaidīsim  jaunas teātŗa izrādes 
un jaunas fotoizstādes. 

R. Prauliņa

Valdis 
Miķelsons 
izstādē pie 
savām 
fotografijām


