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Beidzies Losandželosas latviešu svētdienas
skolas 60. mācību gads

Losandželosas latviešu svētdienas skolas 60. mācību gada 8. klases audzinātājs Pēteris Staško
(vidū) un absolventi no kreisās: Rikijs Teteris, Aurora Zemjāne, Lara Tolka, Aleks Berkolds

Vasarsvētkos, 23. maijā Losandželosas latviešu skolā bija pēdējā
mācību diena. Neviens laikam
neiedomātos, ka šis bija 60.

mācību gads, ja ilggadējais vēstures skolotājs Kārlis Kalējs to
nepateiktu. Latviešu svētdienas
skola dibināta 1950. gada 23.

novembrī. Kopš tā laika skolu
beiguši apmēram 100 audzēkņu.
Skolas pārzine kopš 1995. gada ir
Nora Mičule. Tagad skolā mācās

vairāku agrāko audzēkņu bērni.
Šogad skolu absolvēja Aleks
Berkolds, Rikijs Teteris, Lara
Tolka un Aurora Zemjāne. Liecības viņiem izsniedza klases
audzinātājs Pēteris Staško. Liecības saņēma arī pārējo klašu
skolēni.
Skolas audzēkņi bija sagatavojuši plašu dziesmu un deju
programmu. Tautasdeju kopas
,,Pērkonītis” vadītāja Dziesma
Tetere pamatsastāvam, studijai
un bērnu grupai bija iemācījusi
dažādas dejas, sākot ar deju
,,Pērkonītis” un beidzot ar īpašu
sveicienu absolventiem. Edvīna
Rūša vadībā dziedāja Losandželosas skolas skolēnu koris,
atsevišķi bērnudārza, 1. un 2.
klases, kā arī 5. un 7. klases
audzēkņi. Absolventi, atvadoties
no pārējiem skolēniem, nodziedāja Raimonda Paula dziesmu ar
Māras Zālītes vārdiem ,,Kad man
maziņam”. Viņi pateicās skolotājiem, vecākiem un visai Losandželosas sabiedrībai par atbalstu.
Daugavas Vanagu apvienības
priekšnieks Teodors Lilienšteins
un Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valdes priekšnieka
Ivara Mičuļa vietniece Sandra
Gulbe paziņoja par absolventiem
piešķirtajām stipendijām mācību

turpināšanai vasaras skolās Kursā
un Gaŗezerā. Visi absolventi
sekmīgi nokārtoja ALAs Izglītības nozares eksāmenus un
piedalījās Andras Berkoldas lugas ,,Bauskas mazā krodziņā”
izrādē, ko redzēja daudzi skatītāji
Losandželoas latviešu namā un
Sanfrancisko draudzes namā.
Mācību gada sākumā septembrī
skolēnu pulciņš parasti ir kuplāks.
Gada laikā ne visiem pietiek
gribas, enerģijas un spīts izturēt
līdz galam. Rodas citas intereses,
svētdienās negribas agri celties,
lai mērotu tālu ceļu uz solu.
Tāpēc gods un slava audzēkņiem
un vecākiem, kuŗi nepadevās.
Īpaši apbrīnojama ir Zemjāņu
ģimene, kas savus sešus bērnus
uz latviešu skolu veduši 27 gadus,
katru svētdienu braucot no
Santabarbaras ilgāk par stundu
vienā virzienā. Absolventi apgalvoja, ka nenožēlo savu izvēli
svētdienas pavadīt latviešu namā,
lai gan netrūka citu vilinājumu.
Viņi daudz iemācījušies par savu
tēvu zemi Latviju un ieguvuši
uzticamus draugus.
Skolēnu vecāki izlaiduma apmeklētājus cienāja ar dažādām
virām. Sarīkojuma atlikumu pēc
izdevumu segšanas ziedos latviešu nama skatuves labošanai.
Am

Izlaidums Filadelfijas latviešu
skolā
Viens no jaukākajiem gadskārtējiem latviešu sarīkojumiem Filadelfijā ir skolas izlaidums. Draudzes locekļi ierodas kuplā skaitā, lai apsveiktu
skolēnus un papriecātos par
mūsu kristīgās un latviskās kopienas nākotnes veidotājiem.
Šogad izlaidums skolā bija
23. maijā. Skolas priekšniece
Silvija Mežgaile teica, ka mūsu
skola, tāpat kā Latvija, ir maza.
Bet maza skola, tāpat kā maza
tauta, var būt spēcīga un spējīga
daudz ko paveikt. Skolā māca
visus ALAs izglītības nozares
ieteiktos priekšmetus, veiksmīgi
tiek nokārtoti eksāmeni, svinētas latviešu gadskārtas, dejotas tautasdejas. Skolā mācās
bērni ar dažādām valodas zināšanām. ,,Kultūras dienās”
aicina piedalīties bērnus, kuŗi
latviski nerunā, bet vēlas
iepazīties ar latviešu tradicijām.

Darbojas ,,rotaļdārziņš” pavisam maziem skolēniem.
Silvija pateicās visiem skolotājiem, kuŗi pašaizliedzīgi
ziedo laiku, lai latviešu skola
varētu darboties. Savukārt skolēni un vecāki pateicās Silvijai
Mežgailei, labi zinot, ka vislielāko paldies pelnījis cilvēks,
kas uzņemas atbildību par visu,
kas skolā notiek.
Silvija Mežgaile apsveica šī
gada vienīgo absolventu Kristapu Liziņu. Viņa uzslavēja Kristapu, viņš bijis čakls un sekmīgs
skolēns, pajokojot, ka nav viegli
būt vienīgam skolēnam klasē, jo
nav šaubu, ka visi mājas darbi
tiks pārbaudīti, un vairāk nekā
skaidrs, kam būs jāatbild uz
skolotāja jautājumu. Kristaps,
stalts savā Alsungas tautastērpā,
pateicās skolotājiem un gan
nopietni, gan ar humoru pastāstīja par aizritējušiem skolas

gadiem. Prieks, ka Kristaps šovasar turpinās latvisko izglītību
Gaŗezera vasaras vidusskolā.
Tautasdeju uzvedumā Astrīdas Liziņas vadībā piedalījās
gan vecākie skolēni, gan vismazākie dejotāji.
Beigās Kristaps Liziņš svinīgi
nodeva karogu citgada absolventu klases skolēniem, teikdams: ,,Nododu šo karogu jums
par godu mūsu tautai un
tēvzemei Latvijai.” Karogu saņēma Marisa Liziņa un Tija
Vilciņa: ,,Mūsu skolas saimes
vārdā apsolām, ka būsim uzticīgi šim karogam. Mēs pulcēsimies ap to un turpināsim
mācīties latviešu skolā.”
Sarīkojuma apmeklētājus pacienāja ar bagātīgu mielastu un
viņi devās mājup aizkustināti
un un sajūsmināti par redzēto
un dzirdēto.
Andra Zvārgule

Filaldelfijas latviešu skolas 2010. gada absolvents Kristaps
Liziņš
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Dibināsim Nesaskaņas
partiju !
Latvijā jau pastāv Saskaņas
partija (Saskaņas centrs) un
darbojas ar itin labiem panākumiem. Latvieši nespēj vai
negrib sadarboties un arvien
dibina jaunas partijas. Lai pēdīgi
varētu apmierināt visus tos
latviešus, kuŗi neprot sadarboties, iesaku dibināt Nesaskaņas partiju. Cik latviešu ir
Latvijā ? Un cik latviešu partiju
ir Latvijā ? Vai nav tā, - „kur
divi latvieši, tur trīs partijas”?
Amatu tīkotāji debatē tikai „par
deputātu kandidātu saraksta
veidošanu”. Vai nebūtu pienācis
laiks atmest personīgās ambīcijas un domāt par Latviju ?
„Latvijasfaktu” aptauja ziņo,
ka polītisko partiju reitingi
2010. gada maijā bija šādi:
Saskaņas centrs – 18,1 %,
Vienotība – 17,0 %, ZZS – 9,5

%, LPP/LC – 3,2 %, PCTVL –
3,1 %, Visu Latvijai 3,0 %, TB/
LNNK – 2,9 %, Tautas partija –
2,0 %, LSDSP – 1,4 %, KDS –
0,6 %, Pensionāru un senioru
partija – 0,6 % un pārējām
partijām vēl mazāki procenti
piekritēju.
Aptaujas rezultāti prognozē,
ka šogad vēlēšanās uzvarēs SC,
Vienotība un ZZS. Nesen ir
apvienojušās Tautas partija (TP)
un LPP/LC, bet arī viņu izredzes neesot pārāk spožas.
Tie, kuŗi būs nodevuši savas
balsis par sīkpartijām, būs
pakalpojuši Saskaņas centram.
Būsim gudri, modri un domāsim par Latviju, nacionālu
un vienotu! Dibināsim Nesaskaņas partiju, kur vieta būs
visiem latviešiem !
Vilis Mileiko,MD

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

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

Runājam angliski:
1-866-944-1273

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!
Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
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LATVIJA –
2010
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu
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__________________________________________________
__________________________________________________
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LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS

40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies
Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com
Web site: www.vytistours.com

Leonīdu
Leimani
atceroties...
Vēlos mazliet papildināt G.Saulītes jūsmīgo rakstu „Sastapšanās
ar dižām personībām”, kas ievietots laikraksta š. g. 20. numurā.
Runa ir par „nopelniem bagāto”
Leonīdu Leimani.
Reinis Birzgalis savā atmiņu
grāmatā „Šoreiz – bez grima”
(izd. Grāmatu Draugs 1981. g.
Ņujorkā), pieminot Baigo gadu,
stāsta: ,,Par Dailes teātŗa direktoru tika iecelts Leonīds Leimanis
– aktieris, kas uzradās pie mums
pēc Strādnieku teātŗa slēgšanas
1934. gadā. Toreiz viņš likās kluss
un atturīgs, bet tagad kā uz burvja mājienu pārvērtās. Un kā gan
citādi! Nu taču bija pienācis viņa
laiks! Izrādījās, ka gaŗus gadus
Leimanis bija rosīgi darbojies
komūnistiskajā pagrīdē un racies
kā kurmis zem savas valsts
pamatiem. Vispirms Leimanis
pasludināja, ka tas Dailes teātris,
ko pazīstam, ir likvidēts un jaunā
iestāde [...] turpmāk iestudēs
lugas „sociālistiskā reālisma”
garā [...]. Tas notika kādā no
pirmajām personāla sapulcēm,
un toreiz Smiļģis vēl uzdrošinājās
iebilst, ka viņa uztverē „sociālistiskais reālisms” ir naturālisms
un ka naturālisms kā nemāksla
būtu noraidāms. [...] Mēs,
klausītāji, sajūsmā aplaudējām.
Taču aplausi drīz pierima, jo kāds
no Leimaņa cilvēkiem bija ātri
izrāvis no kabatas bloknotu un
uzkrītošā kārtā sācis pierakstīt
mūsu vārdus. (112. lp.)
Kādā citā personāla sapulcē
paziņoja, ka jādibina „darba izpildkomiteja” un jāizrauga kandidāti.
R. Birzgalis atceras: ,,Viena kolēģe minēja arī manu vārdu [...].
Tūlīt pietrūkās kājās Leimanis
un katēgoriski aizliedza šo kandidātūru uzturēt: „Birzgalim ir
buržujiska izcelsme. Viņš proletāriešus nesaprot un mūsu iekārtai
neder!” Mana sieva nobālēja. [...]
Bet man tai mirklī lēkāja uguntiņas gar acīm. Buržujs un proletārietis! Jā gan, es biju saimnieka dēls – bārenis, tomēr saimnieka dēls. Vienpadsmit gadu
vecumā es mocīju savu muguru
āboliņa pļaujā un vēlāk skrēju
divdesmit divas jūdzes uz skolu
kājām, jo zirgs bija aizņemts
smagajos lauku darbos. Es atnācu
uz Rīgu ar tēva uzvalku un pieciem latiem kabatā. Es skaldīju
malku un badinājos, kamēr
apguvu profesiju. [...] Un vispār
– cik daudz tad mums bija to
,,buržuju,” kas Latvijas sākuma
posmā varēja atļauties ko vairāk?
(114. lp.)
L. Leimanis tomēr aicināja
Birzgali piedalīties ar zīmējumiem sienas avīzes izveidošanā,
kas būšot „polītiski audzinoša”.
Kad Birzgalis atrunājas, ka vēlas
nodoties tikai mākslai un ne
polītikai, Leimanis viņu pamācījis:
(Turpināts 3. lpp.)
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... un pavediens nepārtrūkst...
Ar Albertu Legzdiņu un Loriju Vudu Cinkusu Rīgā sarunājas Ligita Kovtuna
Kādu mērķu vadīts jau trešo
nedēļu esi Latvijā, vai esi ceļotājs vai tūrists?
Alberts. Esmu strādnieks.
Kārtīgi strādāju, nepaguris darbojos, īstenojot Čikāgas Piecīšu
kārtējo projektu – izdodam grāmatu un CD „Visiem latvju bērniem”. Grāmatu izdos mūzikas
izdevniecības Musica Baltica,
CD – mūsu uzticamais izdevējs
Balsis, ieraksti notiek Gata Gaujenieka studijā kopā ar Latvijas
Radio bērnu ansambli „Dzeguzīte” un gaidām, un skautiem.
Tas ir starptautisks projekts, ko
atbalsta Daugavas Vanagi,
Goppera fonds, atbalsts lūgts arī
ALAs Kultūras fondam un citām
trimdas organizācijām. Kāpēc
starptautisks? Tāpēc, ka izdošanas darbi notiek Latvijā, bet
grāmata un disks aizceļos pa
visu pasauli, kur vien mīt latvieši.
Tas būs arī labdarības projekts,
jo komplektu mēs dāvināsim
latviešu skolām un skoliņām,
bērnu namiem un bērnu aprūpes
centriem Latvijā, dziedāšanas
skolotājiem Amerikā, Kanadā,
Austrālijā, Eiropā.
Latvijas koncertos esam sadarbojušies ar prāvu skaitu bērnu
ansambļu – arī viņiem tiks. Lai
klausās un mācās mūsu vecās,
labās bērnu dziesmas – „Noasa
šķirstu”, „Skudru kāzas”, „Sa-

rauj, Latvija!”, „Saldu dusu”...
Būs vēl arī pāris gluži jaunu
Ziemsvētku dziesmu.
Laiks katrā ziņā kļūs par
jūsu informātīvo atbalstītāju.
Laikraksta slejās varēs izlasīt,
kad grāmata un tvarts iznākuši, kur un kā to iegādāties.
Paldies! Rudenī būs gatavs.
Bet ir jau vēl arī otrs brauciena
iemesls. Redziet, 2011. gads ir
Čikāgas Piecīšu 50. jubilejas
gads, un mēs plānojam plašu
„atvadu turneju” pa Latvijas
laukiem. Protams, dziedāsim arī
Rīgā, cerams, Latvijas Nacionālajā teātrī, Rīgas pilsētas
svētkos. Abi ar Loriju darbojamies arī šajā laukā.
Vai nav tā skumīgi – „atvadu
turneja”...
Mēs to darām apzināti. Lai,
Dievs nedod, nepienāk brīdis,
kad publika mūs „izsvilpj”. Jāskatās taču, kāds gads rakstīts
kalendārā! Bet es nesaku –
nekad, nekur! Lorija ar Armandu
(Birkenu – L. K.) taču koncertē
Latvijā.
Bet vai tad pie uzticamajiem
jūsu klausītājiem ārzemēs nekoncertēsit? Piemēram, dziesmu svētkos Milvokos?
Neesam tur aicināti. Taču būs
koncerts Gaŗezera 45. gadadienā,
kur dziedāsim vecos gabalus, ko
labi atceras mūsu uzticamie

klausītāji trimdā. Būs koncerti
Klīvlandē, Indianapolē, Toronto.
Un nobeiguma izrāde Čikāgā.
Vai tev, Lorij, nav žēl, vai
nav tāda kā smeldze, ka „Piecīšu laiks” tuvojas izskaņai?
Lorija. Smeldze - tas ir īstais
vārds! Čikāgas Piecīši ir ļoti, ļoti
nozīmīgs laiks manā dzīvē, sākot
no gadiem, kad, būdama vēl
bērns, aizrautīgi klausījos viņu
dziesmas, līdz pašai bija tā laime
būt viņu vidū. Jāteic, Piecīšiem
jau meiteņu nekad nav trūcis –
latviešu sievietes ir gudras un
talantīgas, būt starp Piecīšiem ir
liels gods...
Jūs abi esat gaŗezerieši, Alberts taču tur pavadījis ļoti
daudz sava laika.
Alberts. Kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem, kad aizgāju
pensijā, visas vasaras pagājušas
Gaŗezerā. Un neesmu tur bijis
nekāds „mākslinieks”, bet esmu
darījis pavisam praktiskus darbus, piemēram, kopā ar citiem
būvējis futbola laukumu. Jā, esmu bijis arī Gaŗezera padomes
priekšsēdis, vadījis kultūras nozari, bijis sporta instruktors...
Lorija. Un vēl viens cienījams
amats – Alberts bijis tēvs trim
latviešu bērniem, kas ir ļoti ietilpīgs un atbildīgs pienākums.
Es pati arī, protams, esmu
„Gaŗezera bērns”. Un šīs Gaŗ-

ezera vasaras manā dzīvē nozīmē
ļoti daudz, te bija manas draudzības, te ieguvu latviskās izglītības pamatus.
Vai arī tev latviešu valodu
mācīja skolotāja Paudrupe?
Protams, un ne tikai latviešu
valodu. Skolotāja Paudrupe man
arī iemācīja dejot valsi. Jā, viņa
brīvajā laikā bērniem mācīja
klasiskās dejas, un viņas stingrajā
vadībā pat paši delverīgākie
puiši apguva labas manieres un
stāju.
Alberts. Skolotāja Paudrupe ir
leģenda! Īsta „vecās skolas”
pārstāve – stingra, prasīga, bet
līdz vasaras beigām skolēnu vidū
vienmēr kļuva par vismīļāko
skolotāju.
Vai jūsu ieskatā Gaŗezeram
ir nākotne?
Lorija. Neapšaubāmi! Un galvenokārt tāpēc, ka Gaŗezerā ir
ļoti nopietna attieksme pret
izglītību. Gaŗezers nodrošina ļoti
labu izglītības līmeni, un vecāki
taču nesūtītu savus bērnus un
nemaksātu naudu, ja te viss notiktu tikai zem izpriecas karodziņa. Protams, saviesīgai dzīvei
Gaŗezerā vienmēr bijusi liela
nozīme.
Pirmoreiz būdama Gaŗezerā,
no tiesas brīnījos, kā pašā
vasaras viducī pusaudžus var
piedabūt nopietni mācīties, ag-

ri no rīta doties uz stundām...
Alberts. Tāpēc jau var, ka viss
ir līdzsvarā – skola un saviesīgā
dzīve. Gaŗezerā atrod jaunus
draugus un satiek vecos, kopā
sporto un dzied, satiek pirmo
mīlestību. Un ir tā neaprakstāmā
tautiskās kopības izjūta.
Vai tev, Albert, tomēr mazliet nemetas skaudība, ka Lorija dzīvo Rīgā, bet tu te tikai
atbrauc?
Neskauž gan, jo tieši attālums
ir tas intriģējošais. Vadot tik
nopietnus projektus, Čikāgā ar
Loriju būtu nezcik reizes saķildojušies. Bet te nevar – viņa mani nevadās ar savu mašīnu!
Nopietni runājot – Latvija ir
vienīgā vieta, kur iespējams
īstenot savas ieceres. Te ir tik
daudz palīgu, atbalstītāju,
labvēļu. Kaut gan – sapņoju par
to laiku, kad varēšu atbraukt uz
Latviju un – tā vienkārši nedarīt
neko!
Lorija. Tas nav iespējams! Albertam domas un projekti ir
jākārto gluži kā tādam aviācijas
dispečeram lidlaukā - jāplāno,
kuŗa lidmašīna pacelsies, kuŗai
jānolaižas. Tikai tad viņš jūtas
labi. Es esmu ļoti gandarīta, ka
varu viņa iecerēs iesaistīties,
esmu priecīga, ka atkal Rīgā ir
mans draugs un pavediens nepārtrūkst.

lietderīgi izmantojis apvidu nofotografēšanai un sīku, ģeografisku karšu zīmēšanai sarkanarmijas vajadzībām.” (116. lp.)
(Turpināts no 2. lpp.)
Kristīgā ticība māca piedošanu.
„Nelolojiet veltas cerības, Birz- Šai gadījumā piedot nav tik grūti,
gali!
bet aizmirst – neiespējami.
Mūsu jaunajā iekārtā neviens
nepaliks apolītisks. Mākslai
Rasma Vītola
jākalpo polītiskiem mērķiem. Un
agrāk vai vēlāk katrs mākslinieks
kļūs par ieroci mūsu lielajā,
Redakcijas piebilde.
internacionālajā cīņā.” (115. lp.)
Ir iznācis tā, ka mūsu laikrakVācu okupācijas posmā Lei- sta slejās sastapušās divas pamanis zaudēja savu direktora tiesības. No vienas puses – Leoposteni. Taču viņam netrūkst nīda Leimaņa portretējums Reilīdzekļu, lai studētu Mākslas ņa Birzgaļa atmiņās, kas tēlo
akadēmijā un turpinātu savu 1940. gada epizodus, no otras –
„vaļasprieku” – fotografēšanu. mākslinieka mūža vērtējums
Birzgalis vēl piebilst, ka Leimanim simt gadu atceres sakarā.
paticis dižoties ar savām fotograAktieŗa un režisora personības
fa spējām un asprātību, jo, kā vērtējumā, kas tika izteikts
pats apgalvojis, viņš „Ulmaņa zinātniskajā konferencē Kultūras
laikā esot sekojis mudei ‘apceļot akadēmijā, netika apietas nedz
dzimto zemi’ un šos ceļojumus pretrunas, nedz arī fakts, ka

Padomju okupācijas pirmajā
gadā Leimanis no aktieŗa
raksturotāja tika iecelts par
Dailes teātŗa direktoru. Viņa
kollēgas tas, iespējams, šokēja,
bet no gadu attāluma un teātŗa
attīstības viedokļa jāatzīst, - šis
Mākslas lietu pārvaldes lēmums
ir bijis neparasti izsvērts un pamatots, jo par direktoru taču iecēla
teātŗa cilvēku nevis kādu čekistu
“no malas”. Leimanis, kas ar
panākumiem bija darbojies progresīvajā Strādnieku teātrī, pēc tā
likvidēšanas pievienojās Dailes
teātrim, būdams jau nobriedis
un izveidojies skatuves mākslinieks, atzīts raksturkomiķis.
Pēc pārliecības viņš bija kreisi
noskaņots, bet komunistu partijā
nekad nav iestājies, un nekādu
pierādījumu par postošu darbību
teātŗa direktora krēslā nav
saglabājies. “Sociālistiskais reālisms” lai nu paliek memuāru la-

sītājiem, jo pēc šīs metodes ne
šajā gadā, ne turpmākos dzīves
gados nestrādāja nedz Smiļģis,
nedz Leimanis. Taču apgalvojums par “ģeografisku karšu zīmēšanu sarkanarmijas vajadzībām” visdrīzāk liek atminēties šo
rindu autora Reiņa Birzgaļa tieksmi izteikties groteskā formā.
Leonīds Leimanis tik tiešām
bija izcils fotografs, pateicoties
viņa aizrautīgam un kvalitātīvam
veikumam, Teātŗa mūzejā nu
iespējams gluži vai restaurēt

Dailes teātŗa leģendāros 30. gadu
beigu un 40. gadu iestudējumus.
Savukārt Leimaņa pēckaŗa gados
režisētās aktieŗfilmas ar izcilo
vizuālo tēlainību un neatkarīga ,
romantiski ievirzīta mākslinieka
īstenotu reālitātes atainojumu
ierindojušās latviešu kino zelta
fondā.
Bez liekas jūsmas, tikai uzsveŗot
mākslinieka mūža veikumu tapusi publikācija Laika 20. numurā, taču atmiņa glabā katram savu Leonīda Leimaņa tēlu.

Darba brīži kopā ar "Dzeguzīti"

Leonīdu Leimani
atceroties...

Nometne LATVISKĀ DZĪVES ZIŅA
Dievsētā, Viskonsīnā, 2., 3., un 4. jūlijā.
Visi aicināti, sākot ar 18.g.v.
Dalības maksa $95.- Pieteikšanās līdz 20. jūnijam!
Imanta: inigals@gmail.com
vai Richards: rikards37@sbcglobal.net
Tālrunis: 630-595-1722
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Zelta darbi un nedarbi
Latvijas Nacionālā Mākslas
mūzeja izstāžu zālē „Arsenāls”
skatāma liela izstāde „Zelta
darbi”. Tās nosaukums vedina
domāt, ka te sakoncentrēti no
zelta darināti darbi, taču ierastā
zelta te nav nemaz. Zelts ir kļuvis
par izstādes temu, aplūkojot tā
pretrunīgo, duālistisko dabu.
Ar zeltu saprotam visu cēlo,
mūžīgo, pilnīgo (zelta griezums),
zelts ir Dieva gaisma, cēla dvēsele, mīlestība, bet tajā pašā laikā
zelts ir visa laicīgā, materiālā,
naudas un cilvēka alkatības simbols. Tātad izstādes kurātore
Elita Ansone ar mākslas darbiem
mums atklāj zelta daudzšķautnainību cilvēces vēsturē, katra
cilvēka dzīvē gan no materiālistiskā, gan reliģiskā, filozofiskā,
gan pat no metafiziskā skatupunkta. Šāda konceptuāla, diskutabla izstāde ir visai neparasta
parādība Latvijas kultūras dzīvē.
Līdzšinējās konceptuāli ievirzītās
skates ir mēģinājušas kādu šauru
temu skatīt samērā vienpusīgi.
Jaunākā Elitas Ansones izstāde
cenšas aptvert zelta parādības
daudznozīmību. Tas ir ciets
rieksts. Pati uzdrošināšanās jau
vien ir apsveicama. Tā droši vien
ar laiku ierosinās veidot citas
konceptuālas izstādes.
Visa izstāde sadalīta temās –
„Zelta teļš”, „Upuris”, „Sapnis par
laimi”, „Mīlestība” un citas, kas
vainagotas ar nodaļu „Alķīmija”.
Diemžēl šīs temas ne vienmēr
tiek strikti nodalītas, tādēļ ne
vienmēr zini, kur esi nonācis.
Par to būtu jāvēstī mākslas darbiem, taču arī tie ne vienmēr
„trāpa desmitniekā”, kā ikdienā
dažkārt izsakāmies par precīzi
izteiktu domu vai precīzu mērķējumu.
Kā apliecina izstādes kurātore,
šo izstādi inspirējusi savulaik
uzņemtā dokumentālā filma
„Latvijas zelts”, kas vēsta par to,
kā Latvija tikusi pie sava zelta. Kā
zināms, lielu daļu zelta saziedojusi tauta. Diemžēl upuŗa tema
ieskicējas visai vāji, spēcīgākas ir
citas, piemēram, nodaļa „Zelta
teļš”.
Izstādē izlikti apskatei dažādu
stilu un novirzienu darbi, dažbrīd tie iegūst citu skanējumu.
Vecākie darbi ir krievu ikonas,
kuŗās zelts ir izmantots tieši un

apzīmē dievišķo gaismu, dievišķo saprātu. Turpat gandrīz vai
līdzās atrodas Borisa Bērziņa
darbi, kurš izmantojis zelta lapiņas daudzos darbos, kaut vai
klusajās dabās ar cūkas galvu.
Arī Anna Annus-Hāgena ir
savulaik darinājusi darbu
„Ikona”.
Dzeltenā krāsa bieži mākslā
asociējas ar saules mirdzumu,
tādēļ skatāmi V. Purvīša, J.
Rozentāla, R. Pērles darbi. Pēdējā
gleznas sasaistāmas ar nākotnes
vīzijām par laimīgo zemi, ko
attēloja latviešu simbolisms.
Pazīstams ir R. Blaumaņa teiciens „Mans zelts ir mana tauta”,
kas atklājas tautiskajā temā. Arī
zināšanas mums asociējas ar

Izstādes kopskats „Arsenālā”

Rudīte Dreimane. Baznīca

Līvija Endzelīna. Nauda

zeltu. Tādēļ izstādē iekļautas G.
Birkerta skices Nacionālajai bibliotēkai „Gaismas pils”. Klusi
ieskanas arī darba tema, taču par
darbu kā vērtību radītāju tiek
runāts pamaz.
Blakus mākslas darbiem – no
ikonām līdz pat instalācijām –
eksponēti arī zelta pulksteņi,
apzeltīti lauru vainagi, mūsdienu
Latvijas monētas zeltā un pat
zelta stienis no Aizkraukles bankas, apbalvojumi, starp tiem arī

Vilhelma Purvīša medaļas un
ordeņi.
Mani pašu izstādes sakarā visvairāk uzrunāja divi darbi Miķeļa
Fišera un Ivara Drulles veidojums „Nuda Veritas” (kailā patiesība). Tas darināts kā sarežģīta
molekulāra struktūra, kuŗu
savienojumu sadures punktos
iekonstruētas slavenību – K.
Marksa, Avicennas, Bēthovena,
Einšteina un citu – galvas. Šī
konstrukcija lejas daļā savienojas

ar zelta galvaskausu, no kuŗa
parādās putna ķetna, tās asajos
nagos karājas mūsu zemeslode.
Tas liek domāt par labā un ļaunā,
ikviena laba vai slikta darba
ambivalenci, par naudas varu,
par nāvi. Katrs tajā atradīs pārdomām savu vielu. Otrs ir Ilmāra
Blumberga zeltītie tērpi Raiņa
traģēdijas „Jāzeps un viņa brāļi”
iestudējumam Dailes teātrī.
Šoreiz šos kostīmus nevalkā
aktieŗi, bet tajos ietērpti skeleti,
kas noguldīti uz paaugstinājuma.
Atkal viela pārdomām par dzīves

Daiļrades zenītā
Veselu mēnesi Ivonnas Veichertes galerijā, Rīgā, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvārī 6 bija skatāma mākslinieces Dainas Dagnijas
darbu izstāde „Parīzes gleznas
un zelta kollāžas”.
Pagājušā gada maijā un jūnijā
viņa strādāja mākslinieku darbnīcās Parīzē „Cité Internationale
des Arts”. Šo izstādi tātad var
uzskatīt par atskaiti, ko tad Daina
Dagnija paveikusi Francijas galvaspilsētā.
Tur, kā redzams, tapuši pieci
liela formāta darbi, kas apvienoti
vienā ciklā ar nosaukumu „Parīzes gleznas”, katram darbam pievienojot kārtas skaitli. Par iedvesmas avotu māksliniecei ir kļuvusi Parīzes Dievmātes katedrāle

(Notre Dame) un tās vitrāžas ar
košajām krāsām un senlaicīgajiem rakstiem. Gleznu krāsu pielietojums atgādina katedrāles logu tīrās krāsas, kas arī pašai gleznotājai ir tuvas. Centrā ir aplis,
ap kuŗu grupējas tēli. Aplis ir
pasaules centrs, ap kuŗu griežas
Dieva zemīte. Vienā darbā iecentrējas Dievmāte, citā plaukstas,
kas uztveŗamas kā Dieva svētība,
putni – kā Dieva vēstneša simboli. Protams, ir arī torņi – šīs vēsts
saņēmēji.
Blakus telpā izstādītas Dainas
Dagnijas kollāžas, kas ir viņas Daina Dagnija.
daiļrades otrs atzars. Tās sasau- Princese Zeltīte
cas ar gleznām. Daudzu šo kollā- Citas stāsta par mītiskiem tēliem,
žu varoņi ir eņģeļi – „Bizantijas tostarp divi darbi veltīti latviešu
eņģelis”, „Viduslaiku eņģelis”. temai – „Laima – baltu dieviete”

Daina Dagnija.
Parīzes glezna

Ivars Drulle, Miķelis Fišers.
Nuda Veritas

īslaicību un zelta mānīgo vērtību
katra cilvēka dzīvē.
Šādas izstādes nevar uzcept kā
pankūkas. To izveidošana prasa
milzu gara sasprindzinājumu,
domas dziļumu, daudzus gadus
pētniecības un eksponātu meklēšanas. Tāpēc nekad nevar precīzi
zināt iznākumu. Šādas izstādes ir
kurātora profesionālitātes pārbaude. Liekas, ka Elita Ansone to
ir izturējusi.
Māris Brancis
un „Princese Zeltīte”, kas atsauc
atmiņā Annas Brigaderes pasaku
lugu „Sprīdītis”.
Visi šie darbi ir klusinātos toņos un izraisa asociācijas ar zeltu
(zelts ir Dieva gribas simbols,
ikonās zelta fons apzīmē Dieva
valstību). Bieži idejas atklāsmei
izmantoti audumu oriģinālie raksti, kas kļūst par īpatnēju un vienlaikus temu raksturojošu fonu.
Jāpiezīmē, ka pēdējā laika kollāžās mazāk izmantota bižutērija,
kas padara darbu krāšņāku, detaļās bagātāku, bet var aizsegt autores pamatdomu. Jaunākā kollāža,
kas tapusi īsi pirms izstādes
atklāšanas, ir „Laima – baltu dieviete”, kuŗā katra detaļa, katrs ornaments ir mērķtiecīgi pielietots.
Izstāde apliecina, ka Daina Dagnija ir savas daiļrades zenītā.
Māris Brancis

LAIKS

2010. gada 12. jūnijs – 18.jūnijs

5

LAIKA LASĀMVIELA

Gaiļi un termīti
Tālivaldis Dangavs
Šo nervu dēļ es neteicu ne
vārda.
Man parasti labs miegs, un tikko gultā – acis arī ciet. Bet tonakt
izlikos aizmidzis, slēpdams no
sievas nodomu izdibināt patiesību par gaiļiem.
Sevi uzturēju nomodā, murminādams francūža Kuē pašsuģestijas vārdus:
„Es nedrīkstu aizmigt! Es nedrīkstu aizmigt!”
Jums jāzina Paragvajas gaiļu
niķis sākt dziedāšanu jau pēc
desmitās vakara stundas, ar nelieliem pārtraukumiem to atkārtojot cauri visai naktij. Lūk, kaut
kur kādā kokā sasit spārnus un
nodziedas viens gailis. Tam atsaucas kaimiņsētas ješkainis, tālāk atkal cits – līdz visā plašā
apkārtnē gaiļi nav nodziedājuši
pirmo kikirigī partiju. Protams,
tā nebūtu tropu nakts, ja šai
koncertā nepiedalītos arī ēzeļi ar
savām varenajām balsīm un gaudotāji suņi, kas nezināmu iemeslu dēļ ir palaipni pret svešinieku,
bet neganti rej mēnesi jau tad,
kad tas vēl lāga nav izlīdis no
apvāršņa.
Bet šoreiz pulkstenis jau bija
aiztikšķējis pāri par desmitiem
un vēl nekas nenotika. Tikko
spēju noturēties pret miegu, kas
plijās virsū kā smags, ļengans
ķermenis. Jau gribēju padoties,
te nobūkšķēja ārā, it kā sistu kāds
pa papes kasti.
„Ā – a, jau sākas!” proecīgs
nodomāju, miegu uzvarējis.
Spārnu sitējs nodziedāja.
Tad atkal klusums.
„Ā, nesākas vis,”- un atkal
miegs kā nešķīsts virsū, pāri suģestijas ziediņiem, pāri atvairītajām kāju pēdām un roku
plaukstām, kas bija gatavas

Ligita Kovtuna

atgrūdieniem. Bet tikko acis aizlipa, tās arī atvērās, neskaitāmām
gaiļu balsīm piekliedzot tumšo
nakti kā ar priecas vēsti. Es vairs
negribēju saprast, kad balsu
skaits jau sniedzās pie pussimta.
Kā apskaidrots, kā piepeši pamodies lielā simfoniskā koncertā,
es tikai klausījos šai grandiozajā
manu gaiļu korī.
Otrā rītā mani apciemoja kāds
paziņa. Kā tas parasts, tādās reizēs viesiem izrāda labāko. Un es
viņu vedu uz savu putnu dārzu.
„Bet kur tad vistas?” ciemiņš
noprasīja. „Redzu tikai gaiļus.”
Manas rokas savilkās, lai šo
skauģi iesviestu tuvējā ērkšķu
krūmā vai pārsviestu pāri par
sētu.
Mēs vēsi šķīrāmies.
Dažas dienas nu staigāju sadrūmis, rokām bezdarbīgi kabatās, kā baidīdamies, vai tikai manam paziņam nav bijusi taisnība.
Par laimi atkal parādījās mēness
kā paša Dieva rādīta lāpa, lai es
reiz noskaidrotu, cik tad man
īsteni ir to dziedātāju.
Kad mēness pieauga, devos
nakts gaitās vistu dārza virzienā.
Nosēdos zem lapačo koka, uztinu
cigareti, ievilku dūmu, izpūtu to
gaisā un ieraudzīju savu niecību
iepretim miljoniem spožu punktiņu, kas laistījās debesu plašajā
pampā, it kā tur smēķētu vesela
divīzija zaldātu. Un man kļuva
tik žēl sevis, tik žēl, ka ievaimanājos:
„Major Chlopotovski! Tagad
tu varēji būt Varšavā, Krakovā
vai Ļvovā kādā mirdzošā sabiedrībā, kādā polonēzē. Bet tu sēdi
šeit nabags, paša nepirktām biksēm kājās un dāvinātu kreklu
mugurā, un gaidi gaiļu dziedāšanu. Par ko? ... Par ko tas viss? Es

prasu.”
Manas žēlabas pārtrauca gaiļu
balsis. Es sāku tās skaitīt.
Lielajā kokā 30 gulētāju, un visi
gaiļi vien. Otrā – 10. Resnvēderainā samuhu zaros 20. No
viskuplākā mango atskanēja 14
balsis. Trīs gvajdžavās kopā 8
gaiļi. Meža apelsīnkoka lapotnē
5, tad 2...
Ak tu velns! No 123 galvām
kādi 110 bija gaiļi.
Baigā patiesība mani vispirms
apstulbināja, tā ka lūpas spēja
izdvest tikai Svētās Jumpravas
vārdu. Tad skatiens, glābiņu
meklēdams, aizslīdēja uz māju,
un mana sirds nodrebēja bailēs
par nākotni. Sagrīļodamies es
nokritu uz ceļiem.
„Mana sieviņa! Mani bērniņi!
Jūs dusat un nekā nezināt, ka
esmu izpostīts, ka esmu beigts
miesīgi un garīgi,” un sāku dauzīt
galvu pie koka vai zemes, kaukt
un vaidēt kā simts Ijābu kopā.
„110 gaiļu! 110... 110... Simt
gadu būtu gaidījis olas un nesagaidījis! Un nauda... Un visa
nauda prom!”
Bet svešo koku ēnas trīcēja
vieglā vēsmā kā lielas nelaimes
spārni virs manis.
Un tad – to jums vajadzētu
dzirdēt! – kad visi gaiļi sāka sist
spārnus it kā vesela reģimente
bundzinieku un dziedāt atspērušies visās iedomājamās gaiļu
balsīs. Tuvās un tālās kaimiņu
mājās iedegās ugunis, un ļaudis
sāka skaļi sarunāties.
Un tie bija vēl tikai gailēni,
gaiļu pusaudži. Kādu troksni gan
tie netaisīs jau izauguši?
Uz sekām nevajadzēja gaidīt
ilgi. Kādu nakti bars paragvajiešu
sāka bungot mūsu durvis un
draudīgi saukt:
„Gringos!...
Perros!...
Alemanes!... Polacos!...”
Mēs izlēcām no gultām un
drebējām kaktos, saklausījušies
briesmu stāstus par iezemiešiem,
kas kāroja piesmiet ārzemnieces,

nocirst baltādaino galvas ar mačeti vai iedurt dunci tieši sirdī.
„Redzi nu savas vistkopības
augļus,” sieva man dzēla, kad
dauzoņas jau bija aizgājuši un
mēs atkal kāpām gultās. „Es nevienu dienu te vairs nedzīvošu,”
viņa šņukstēja. „Paņemšu bērnus
un kājām aiziešu uz Brazīliju vai
Arģentīnu.”
Man nebija ko atbildēt.
Pēc dažām dienām piebrauca
pie mūsmājas limuzīnā kāds no
maniem kaimiņiem, ļoti bagāts
vīrs, un sāka taurēt. Es izgāju pie
viņa ārā uz ceļa. Viņš tūdaļ man
noprasīja:
„Cik ilgi jūs domājat turēt savus
tūkstoš gaiļus?”
Mani
sakaitināja
vārds
„tūkstotis”, un es atcirtu:
„Kamēr tie sāks dēt olas.”
„He, gaiļi – olas!” bagātais
iekunkstējās, savādi paskatījās
manī un piespieda pogu. Limuzīns aizskrēja kā bēgdams.
Atnāca arī bagātā brālis.
„Ko jūs iesāksit ar saviem gaiļiem?” viņš jautāja.
Man sanāca dusmas. Sak, te ir
brīva zeme, un es varu turēt, kādu lopu vien gribu un cik gribu.
Kāda gan tur citam daļa?
Un atbildēju:
„Es tos izdresēšu gaiļu korim.”
Kaimiņš aizgāja galvu grozīdams. Taču otrā dienā bija klāt
atkal un žēlojās:
„Mēs ar brāli neesam gulējuši
divas nedēļas. Jūsu nolādēto gaiļu
dēļ mums būs jāaiziet no savas
mājas. ”Un pēc tam sāka uzplīties
kā apsēsts: „Sakiet taču Dieva
dēļ, ko jūs darīsit ar tik daudziem?”
„Taisīšu izrādes, ”es iebļāvu viņam sejā un aizcirtu durvis.
Es vārījos, es biju ugunsvēmējs...
Ķēru papīru un rakstīju uz tā
lieliem burtiem:
PĒRKU GAIĻUS NEIEROBEŽOTĀ VAIRUMĀ!
Tad spraudu šo paziņojumu uz
mājas vārtiem.

To lasīja arī kaimiņi. Tie ātri
sazinājās un nolika sardzi uz ceļa
abpus mājai, lai atvairītu katru,
kas nestu gaiļus.
Nu, zinot savu gaiļu skaitu,
man vairs nepatika tos baŗot. Bet
ēst bija jādod. Es metu tiem
priekšā visādu draņķi, reiz pat
vecu palmas mietu, kas bija pilns
ar termītiem. Gaiļi ēda šīs savādās
skudras, kas no satrunējušās palmas plūda ārā straumēm. Daži
termīti izvēlējās putnu kājas par
savu bēgšanas ceļu. Ietikušies
spalvās, tie nu sāka kost mīkstajās
cisciņās. Bet izsalkušie putni
ēšanu nepārtrauca, tik mīdījās.
Un šī mīdīšanās pieauga par
lēkāšanu, par jocīgu danci, ko no
vistas vai gaiļa neviens nevarētu
sagaidīt. U es sāku smieties, kā
nebiju smējies kopš pagājušā
kaŗa sākuma.
Tad kliegdams saucu sievu un
bērnus.
Arī viņi smējās tāpat, un bērni
vēl sita plaukstas:
„Tas tik ir cirks!...”
„Jā, varu gan sarīkot cirku,”
laimīgs domāju.
Tai pašā dienā ieradās bagātais.
„Brālis teica, ka jūs domājot
sarīkot izrādes. Sakait, vai mēs
ko nevaram uzsākt kopīgi? Man
ir nauda, ja jūsu māksla sola
ienākumus. Ja ne, man tās nav.”
„Mans numurs ir vienīgais pasaulē. Sensācija visizmeklētākai
publikai Ar savu cirku es apceļošu
visu pasauli savākt miljonus, kas
jau pieder man. Ja arī kādu
pieņemtu, tad tikai aiz simpatijas. Man naudas netrūkst,” es
lepni nobeidzu.
Šāda paskaidrojuma iespaidā
bagātais gluži pārvērtās.
„Mire,” viņš teica, „ja jūs man
nepatiktu, es šeit nenāktu. Jūs
esat inteligente. Es tūdaļ redzēju,
ka jums ir lielāki plāni ar gaiļiem.

Viena pēcpusdiena Putnu ciema republikā

Jau sen, nu, vismaz kopš pirmajiem darba gadiem Laika redakcijā, esmu vēlējusies redzēt
slaveno Putnu ciemu. Galvenā
kārdinātāja bijusi Māra Celle,
kuŗa ik gadu turp dodas, kā man
šķitis, tādā pacilātā sajūtā un tādā
pašā arī atgriezusies savā Mežaparkā. Kāpēc Putnu ciems? Vienbrīd domāju, ka tur visi tā atlido
un aizlido kā gājputni, kā Māra
ar Ojāru. Izrādās – nē, tur cilvēki „nogruntējušies” savās mājiņās, priecājas par vidi, kādā iekārtojušies, un par draudzīgajām
dzīvošanas izmaksām.
Jāteic, daba tur ļoti atgādina
Latviju. Lapkoku mežus gan sapinuši efejveidīgie tīmekļi, radot
drusciņ mežonīgu iespaidu. Bet
ceļu pārlidoja stārķis, un Putnu
ciema priedē uzskrēja vāvere –
tāda pati kā Latvijā, nevis melna
un nikna, kāda mani savureiz
sabiedēja Kanadā. Bet Putnu
ciema vārdu esot iedevis Nikolajs
Kalniņš – tāpēc, ka ielas te nosauktas putnu vārdos, sākot no
lepnā fazāna līdz vienkāršajai
mežapīlei.

Piezīmes pēc ciemošanās pie „Laika” lasītājiem ASV

Zinādami par manu lielo
interesi, Māra un Ojārs ir
noorganizējuši vērienīgu ekskursiju pa šo ciemu, kuŗā dzirdēt
latviešu valodu nav nekas neparasts. Skaidrs, ka vērienīgu – ticat
vai ne, bet vienā pēcpusdienā
sabijām astoņās mājās! Un nu
visu pēc kārtas.
Pie Ojāra un Māras Celles
mājas. Kad grasos viņus nobildēt
pie pastkastītēm, pēkšņi uzrodas
ņipra, maza sieviņa un sāk naigi
čivināt. Tā esot kaimiņiene amerikāniete, vairāk nekā 90 gadus
veca. Mīļuprāt fotografējas, lai
gan iznācis negadījums – vakar
paklupusi un uzsitusi zilu aci.
Bet nebēdā nemaz! Asprātīgais
Ojārs stāsta, ka esot novērojis
kaimiņkundzītes darbošanos –
pirmdienās, trešdienās un
piektdienās viņa slaukot celiņus
no dienvidiem uz ziemeļiem,
citās dienās – no ziemeļiem uz
dienvidiem. Redz, no kurienes
tas ņiprums cienījamā vecumā.
(Turpināts 8. lpp.)

Pie Ojāra un Māras Celles mājas

(Turpinājums sekos)
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Latviešu leģiona cīņu atceres diena. „Brūklenīte” DV namā
nistu vara Baigā gada izpausmēs
nekad vairs Latvijā neatkārtotos.
50 000 jaunekļu un vīru atdeva
savas dzīvības, lai tautu un tēvzemi paglābtu no posta dienām
nākotnē. Un mēs šodien esam
vienoti mūsu pateicībā Dievam
par tiem, kas uzklausīja aicinājumu turēt savu tuvinieku likteni
augstāk par pašu dzīvībām...”
Arī Imants Kalniņš uzrunā uzsvēra, ka, vienīgi pateicoties
mūsu leģionāru varonīgajām
cīņām pret sarkanarmijas lielo
pārspēku, tiem, kas toreiz gribējām glābt savas dzīvības un brīvību, tas bija iespējams.
Mācītājs Laris Saliņš savu
runu nobeidza ar vārdiem: „...
Bez varoņiem neviena tauta
nevar dzīvot. Lai Dievs mmums
dod varoņus... kuŗi jūtas no
Dieva aicināti un nostāda Dieva
gribu pirmā vietā...”
Svinīgajai atcerei sekoja bagātīga koncertdaļa, gan jānožēlo,
ka nepelnīti šaurā klausītāju lokā
– te vainojam kļūme uzticamā
„sazināšanās līdzekļa” laikraksta
Laiks informēšanā. Tomēr klātesošo vidū nožēlas drūmajām
domām nebija lemts valdīt, un

Ansambļa ,,Brūklenīte” dalībnieki, no kreisās: Estere Penke, Monika Rītiņa, Ričards Vilciņš, Lūcija
Jurevica, Elizabete Mitenberga, Meģija Vilciņa; aizmugurē vadītājas Ineta Roze un Marita Lazdiņa

Foto: Alvis Sterns

Žilbīgi zilas debesis gaismas
pārplūdinātā pavasaŗa dienā
Daugavas vanagu organizācijas
Ņujorkas nodaļa atzīmēja Latviešu leģiona cīņu atceres dienu.
Ņujorkas Daugavas vanagi un
vanadzes jau gadu desmitiem ir
stāvējuši sardzē ne tik vien par
vēsturisku notikumu piemiņas
saglabāšanu, bet arī par latviskā
mantojumja kopšanu un glabāšanu un mūsu kultūras dzīves
sekmēšanu. Lai tikai atceramies
tautas mākslas speciālistes Lidijas
Tomases iekārtoto un vadīto bagātīgo Senmantu krātuvi ( pēdējos gados tā pārvesta uz Priedaini Ņudžersijā), rosmīgā mākslinieka Arnolda Treiberga (19061993) vadītās DV mākslas sekcijas un daudzu citu nākslinieku
darbu izstādes, referātu pēcpusdienas, koncertus un interesantos Dagmāras Vallenas sagatavotos vakarus, veltītus Latvijas
novadu īpatnībām.
Iesakņoto mērķu vadlīnijas
turpinot, jau otro gau pēc kārtas
tradicionālās Leģiona diens svinīgo atceri kuplināja koncerts,
kuŗā mūzicēja (arī jau otro gadu
pēc kārtas) apdāvinātā jaunās
paaudzes vijolniece Margarita
Kreine no Latvijas. Jaunā māksliniece, vēl Emīla Dārziņa mūzikas skolā mācoties, 2007. - 2008.
gadā ieguva pilnu stipendiju studijām mūzikas skolā Italijā, bet
pēc tam – Mannes mūzikas kolledžā Ņujorka ar iespējām mācīties meistarklasēs starptautiski
izdaudzinātajā Džuljarda (Juilliard) mūzikas skolā. Viņa piedalījusies vairākās vijolnieku
sacensības, iegūstot godalgas un
iespēju debitēt Karnegi (Carnegie) zāles Weill kamerzālē
2010. gadā. Margarita Kreine arī
ir kultūrbiedrības TILTS Jauno
talantu fonda stipendiāte.
Leģiona dienas atceres koncertā mūsu apdāvinātā vijolniece
mūzicēja kopā ar tikpat jaunu un
talantīgu pianistu Droru Semmeli
no Izraēlas, kas pēc Jeruzālemes
mūzikas akadēmijas absolvēšanas un vairāku starptautisku
konkursu uzvarām,mācījies
Mannes mūzikas kolledžā maģistrantūrā un patlaban gatavojas
mūzikas doktora gradam Ņujorkas valsts universitātē Stonijbrūkā ( Stony Brook). Jāpiezīmē,
ka Stonijbrūkā ir spēcīga mūzikas fakultāte, kuŗā savulaik skolojās mūsu izcilā dziedone Laila
Saliņa, iegūstot mūzikas maģistres gradu.
Leģiona dienas atceres sarīkojumu ievadīja Ņujorkas Daugavas
vanagu priekšnieks Imants Kalniņš, savā uzrunā izceldams šīs
dienas nozīmību (par nožēlu gan
vienīgi angļu valodā, jo apmeklētāju vidū bija daži latviski
nerunājoši viesi).
Svētvārdiem veltītajā posmā
Ņujorkas ev. lut. draudzes mācītājs Laris Saliņš kodolīgi bija
ietvēris mūsu kaŗavīru apņēmīgo, varonīgo cīņu pret sarkanajiem varmākām. Daļēji citēšu
viņa sacīto: „Pirms 60 gadiem
latviešu tautas lielākā daļa un
tautas jaunākā paaudze bija gatava darīt visu, lai krievu un komū-

Vijolniece Margarita Kreine un pianists Drors Semmels

liekas, tas arī neskāra pašus
māksliniekus, jo bija taču viena
no visspožākajām, īsti pavasarīgajām dienām, kad gars pats no
sevis tiecas augšup. Šo augšupceļojumu vēl jo atraisītāku vērsa
abu jauno cilvēku degsmīgā
mūzicēšana un mūžam jaunā,
kūsājoši vitālā mūzikas ģēnija
Johanesa Brāmsa (1833.-1897)
gara klātiene. Ne viens vien
Laika lasītājs tūdaļ gan iesauksies: „Latviešu leģionāru atceres
dienā nevienas latviešu skaņražu
kompozicijas!” Bet mūzicēšana
bija tik jauneklīgi brāmsiska, ka
šo piezīmju rakstītājai tā īsti pārmest neprasījās, un labi sagatavoto degsmīgo spēli gribējās
uzlūkot par apliecinājumu, ka
mūsu jaunie mūziķi „dodoties
pasaulē” mācīties, un cerēdami
iekļūt starptautiskajā mūzikas
apritē, tomēr nepagriež muguru
latviskajām kopības izpausmēm,
bet tās bagātina ar stiliski slavējamu koncertu, šoreiz ar mūzikāli prasīgajām, apjomīgajām
Brāmsa „Sonātām” vijolei un
klavierēm (Nr. 1 un Nr. 2). Jāņem
arī vērā, ka, nespēdami piedāvāt

neierobežoti dāsnus honorārus,
nevaram māksliniekiem uzstādīt
īpašas prasības. Šā vai tā - no tīri
mākslinieciska leņķa raugoties,
bijām ieguvēji.
Rakstot šīs piezīmes, nekādā
ziņā nevēlos ne arī uzdrīkstos
uzņemties profesionālas mūzikas vērtētājas lomu, bet Laikam
apsolīto kultūrreportāžu rakstot,
vados no pilnīgi personiskām
izjūtām un izpratnes, kāda pati
par sevi uzkrājas, ja gadu gadiem
mūzikas baudīšana bijusi nozīmīga „gara diētas” sastāvdaļa.
Brāmsa vijoļsonātas klausoties, allaž izjūtama viņa mūžam
jauneklīgā gara klātiene. Liekas,
ka komponists, it kā zinādams,
ka viņam būs jāaiziet jau 64
gadu vecumā (vēža slimības pieveiktam), bija apņēmies saglabāt
savu jaunības versmi visus viņam
atvēlētos radošos gadus. Abas
atskaņotās sonātas rakstītas komponista raženā mūža pilnbriedā
( kad viņam bija 46 un 53 gadi),
bet pulsē it kā divdesmitgadnieka vitālitātes piestrāvotas, bet
reizē brieduma apzīmogotas.
Vērienīgais melodiskais plū-

dums, krāšņās harmonijas, brāzmainības un liega maiguma pretnostatījumi pauž dziļu domu
pasauli, apvienotu ar jūtu pārdzīvojumu, kas ar lielu patiesīgumu
laužas uz āru un spēj līdz sirds
dziļumiem saviļņot arī tos klausītājus, kam klasiskā mūzika
neliekas esam „sirdslieta”. Abi
jaunie mūziķi, elpodami vienu
elpu, dzīvodami uz tā paša domu
un izjūtu viļņa, visumā līdzsvarotā instrumentu dialogā, klausītājus, it kā pie rokas paņemtus,
izvadāja pa kontrastiem bagāto
Brāmsa mūzikas pasauli. Turpat
divu stundu gaŗais koncerts likās
paejam nemanot, un mūzikas
pārņemtā klausītāju pulciņa jūsmīgie aplausi bez piedevām
nerimās. Piedevās abus mūziķus
kopā gan nedzirdējām, totiesu
Margarita Kreina savu mūzikālitāti, toņa skanīgumu un technisko varēšanu skaisti parādīja
mūsdienīgi visai sarežģītā, bet
caurmēra klausītājiem „pieejamā” solo kompozicijā – Džona
Karigliano (John Carigliano)
„Sarkanās vijoles kaprises”.
Autors ir patlaban koncertzālēs
arvienu biežāk atskaņotais –
kādreiz jaunās, tagad jau vidējās
paaudzes amerikāņu komponists. Der uzsvērt, ka Margaritai
Kreinei tuvākā nākotnē paredzēts atskaņot šī komponista
Koncertu vijolei un orķestrim
Mičigenas pavalstī.
Ja Izraēla jau gadiem pasaulei
„apgādā” ar jauniem, talantīgiem, labi sagatavotiem māksliniekiem, tad pēdējos gados to
pašu varam attiecināt uz Latviju.
Varam vienīgi apsveikt abu
zemju izaudzināto talantu sadarbību un vēlēt viņiem panākumus
turpmākajos koncertos. Gan ar
norunau, ka savās koncertprogrammās allaž jāuzsveŗ zemem,
no kuŗas nākuši – it īpaši Latvija,

jo Latvijas mūzikas skolas jaunajiem mūzikas gaitniekiem
patiešām ieliek labus pamatus.
Turpinot savas 2009.-2010.
gada kultūrsezonas piezīmes,
atzīmējams vēl viens gaišs un
pacilājošs „notikums” Daugavas
Vanagu namā – pavisam jaunu
balstiņu ansambļa „Brūklenīte”
koncerts tradicionālajā Daugavas
Vanadžu rīkotajā Ziemsvētku
tirdziņā. Ansamblis nodibinājies
sasaitījumā ar „mazskoliņu”, kas
darbojas Ņujorkas ev.lut. draudzes namā Bruklinā.
Sagatavotā programma nebūt
nebija skoliņas obligāto dziedāšanas stundu rezulātu atrādījums,
bet gan īpaši gatavots priekšnesums. „Brūklenīte” ir apdāvinātu un patiešām dziedātgribīgu
meiteņīšu un zēnu grupiņa,
kuŗiem ir ne tikai vēlēšanās dziedāt, bet arī griba pamatīgi piestrādāt. Ar „Brūklenīti” cītīgi
nodarbojas divas pieaugušo un
bērnu ansambļu vadībā pieredzējušas skolotājas Ineta Roze
un Marita Lazdiņa no Latvijas.
Jauniņo, dzidro balstiņu (5 meitenes, 2 zēni) izdziedātas, dzirdējām kā latviešu tautas dziesmas, tā bērnu balsīm īpaši sacerētas latviešu oriģināldziesmas,
kas visas iecerētas rotaļīgā
noskaņā ar spēju pacilāt kā bērnus, tā pieaugušos. Koncerta
nroisē Ineta Roze spēlēja instrumentālpavadījumus, bet Marita
Lazdiņa ar atraisīta, uzmundrinoša stāstījuma caurvijumu
panāca raitu priekšesuma ritējumu. „Brūklenītes”priekšnesums
bija labi sagatavots un discīplinēts, un tomēr tik atraisīts, ka
mums, pieaugušajiem, iepriecinājuma smaidi no sejām nenodzisa visas raiti dziedātās programmas gaŗumā, visos iešķiļot
līksmu pirmssvētku noskaņu.
Eleonora Šturma

LAIKS

2010. gada 12. jūnijs – 18.jūnijs

7

Window on Eurasia: Moscow Seeks Lawyers to Oppose Human
Rights Appeals to Strasbourg
Pols Goubls
(Paul Goble)

victors for the period extending
to December20, 2010, and to pay
each of them as much as
7,500,000 rubles (250,000 US
dollars) for their efforts, an
indication of just how important
Moscow considers the recruitment
of such people.
Georgy Matyushkin, who
currently serves as the plenipotentiary representative of the
Russian Federation to the
Strasbourg court, told the
Moscow daily that recruiting
lawyers to present Moscow’s
position in such cases is one of
his major responsibilities and
that he takes it very seriously
indeed..
Matyushkin and his associates
face an enormous task. According
to court statistics, in 2009, Russia
was the leading source of cases
brought to the European Court
of Human Rights, with more
than 13,600 appeals from Russians
brought that year alone. At
present, because of a backlog,
there are 33,500 appeals against
Moscow awaiting judgment
from Strasbourg.
Moscow’s representative sought

to play these numbers down. He
acknowledged that “citizens of
Russia bring about a third of all
complaints” to the Strasbourg
court, but he suggested that these
“statistics are the result of the fact
that we have a large country.” On
a per capita basis, he said, Russia
is in 15th or 17th place among
Council of Europe countries.
Most of the Russian complaints
involve actions by Russian law
enforcement organs, “the absence
or limited amount of medical “
in penal institutions, and “the
disappearance of people in the
North Caucasus,” cases in which
relatives suspect that the force
structures are either directly
involved or have failed to carry
out their responsibilities to find
the guilty parties.
That Moscow has a problem in
Strasbourg is no surprise. Not
only must the representative of
the Russian government contest
an enormous number of cases,
but according to lawyers with
whom “Kommersant” talked, the
professional preparation of the
state’s lawyers is “extremely low.”
According to one of them,

Dmitry Agranovsky, “in part, the
government loses (at the European
Court of Human Rights) not
only because it has really violated
the rights of citizens but also
because it simply cannot present
its position to the European
court in a professional way.”
Unfortunately, the paper
continues, despite the Russian
government’s “extremely attractive
financial” offer, Moscow is likely
to face serious problems in
recruiting top attorneys to
represent it in Strasbourg. One
senior lawyer said that most
attorneys “are not too interested
in doing so” if from only “a
technical point of view.”
Those attorneys who choose to
represent the Russian government,
he said, “have to work exclusively
with documents and the
bureaucrats who compose them,”
not an easy or welcome task and
thus yet another reason why
Moscow seems fated to go on
losing cases at what many
Russians now view as their court
of last resort.
And while those government
losses may help Russians who do

bring suit, at least in gaining
financial compensation which
Moscow has typically paid, they
are certain to infuriate many
Russians who see the court as
part of a Western challenge to
the way things are done in their
country.
Reaction in Russia to the
Strasbourg Court’s decision in
the case of a Soviet soldier
convicted of killing Latvian
civilians in World War II
underscores just how angry some
Russians are becoming in that
regard, with some saying that the
decision was not “against
Kononov” but rather “against
Russia”
(www.stoletie.ru/
rossiya_i_mir/jevrosud_nad_
rossijej_2010-05-26.htm).
It is not clear that the justice
ministry’s decision came in
response to that, but it is certainly
an indication that under the
guise of employing lawyers to
fight appeals against Moscow
and thus presenting Russia as a
“law-based” state, the powers
that be in the Russian capital are
responding to or may in fact
themselves share such views.

Pirms un pēc 4. maija

padomju varai gaŗajā okupācijas
posmā no Otrā pasaules kaŗa
beigām līdz 1985. gadam. Vēsturnieks Jānis Riekstiņš raksturo
latviešu nacionālkomūnistu centienus 1950. gados aizkavēt Latvijas rusifikāciju un kolonizāciju.
Lielais „Trešās atmodas” laiks ir
apskatīts divās daļās. Par posmu
no 1986. g. līdz 1990. g. 4. maijam raksta Dr. Valdis Blūzma.
Sarežģīto laiku no 1990. g. maija
līdz faktiskajai neatkarībai atgūšanai 1991. gada augustā
apskata Dr. Tālavs Jundzis. Grāmatā ietverta arī pazīstamā amerikāņu profesora Džīna Šārpa
(Gene Sharp) eseja par nevardarbīgās pretestības vēsturisko
pieredzi.
Divas trešdaļas sējuma ir veltītas tieši īsajiem, drāmatiskajiem gadiem, kad Baltijas tautas
1980. gadu beigās sāka lauzt
Padomju Savienības monolīto
varas pārklāju. Polijā lielais
pārrāvums bija sācies jau 1980.
gadā, ar masīviem strādnieku
streikiem un Solidāritātes kustības nodibināšanu, bet citur
Austrumeiropā vēl valdīja sastingums, kad Latvijā 1986.-1987.
g. radās Helsinki-86, Vides aizsardzības klubs, kristīgā kustība
„Atdzimšana un atjaunošanās”.
Kad laikraksts Literātūra un
Māksla publicēja Daiņa Īvāna un
Artura Snipa rakstu par Daugavpils hidroelektriskās stacijas
būvi, tas izsauca plašu sabiedrības
protestu pret šo projektu.
Šīm pirmajām pretestības kustībām 1988. g. sekoja, kā zināms,
daudzu kultūras darbinieku un
toreiz tā dēvēto „radošo savienību” iesaistīšanās Gorbačova
rosinātajā „pārbūves un atklātības” darbā. V. Blūzma raksta:
„Kaut gan, kā tagad labi zināms,
radošās savienības uzsāka savas
polītiskās aktīvitātes sadarbībā ar
komūnistisko eliti, turpmāk Latvijas inteliģence kļuva par to
sabiedrisko spēku, kas virzīja

sabiedriskos procesus Latvijā.”
Blūzma plaši apskata kultūras
darbinieku sākotnēji piesardzīgo,
vēlāk arvien drosmīgāko darbību,
dibinot Latvijas Tautas fronti (vēl
joprojām ar Latvijas un PSRS
kompartijas labvēlību) un virzot
to pakāpeniski nacionālās neatkarības virzienā, saduroties arvien vairāk ar kompartijas pretestību, bet saņemot spontānu un
masīvu tautas atbalstu. Interesants
un agrāk maz apskatīts ir Blūzmas
pētījums par Latvijas kompartijas (LKP) vadītāju nostāju iepretim arvien pieaugošajām pretestības izpausmēm, kas apmulsināja
un beigās sašķēla oficiālās varas
pārstāvjus. 1990. gada aprīlī no
partijas aizgāja t.s. reformkomūnisti, un LKP vadību pilnīgi
pārņēma atlikušie Maskavai
uzticīgie funkcionāri ar Alfrēdu
Rubiku priekšgalā.
Tālava Jundža apskats sākas ar
jaunievēlētās Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) 1990. g. 4.
maija deklarāciju par Latvijas
neatkarības atjaunošanu, un tā
centrā ir ārkārtīgi sarežģītā,
pusotrus gadus ilgā „divvaldības”
situācija līdz Padomju Savienības
sabrukumam 1991. gada augustā.
Ievēlēti ar Tautas frontes atbalstu, 138 no AP 201 locekļiem
bija balsojuši par neatkarības
deklarāciju, un viņi varēja pieņemt likumus un apstiprināt
jaunu izpildvaru (ar tautfrontieti
Ivaru Godmani kā Ministru Padomes vadītāju). Bet Latvija joprojām bija PSRS sastāvdaļa, kur
atradās padomju kaŗaspēks un
citi varas orgāni, un kur valsts
pārvalde joprojām darbojās pēc
padomju laika ierastajām birokratijas metodēm. Jundža plašais
apskats ietveŗ AP likumdošanas
centienus pārveidot Latvijas
sociālo, polītisko un saimniecisko
iekārtu par brīvu un demokrātisku sabiedrību – vienmēr
saduroties ne vien ar Maskavas
un Rīgas kompartijas pretestību,

bet arī ar zināšanu, prasmju un
derīgu paraugu trūkumu. Sākot
ar 1990. gada rudeni, centienus
konkrēti veidot neatkarīgus
iestādījumus arvien vairāk
traucēja Maskavas agresīvie
gājieni – uzbrukumi jaundibinātajiem muitas punktiem, sprādzieni pie sabiedriskiem objektiem, armijas bruņumašīnu kolonnas un helikopteru demonstrātīvi pārlidojumi Rīgā.
Kulmināciju, kā zināms, šis
konflikts starp neatkarības kustību un imperijas glābējiem sasniedza 1991. g. janvārī pēc padomju spēku asiņainā uzbrukuma Lietuvas neatkarības aizstāvjiem, kad Rīgā dažu dienu laikā
tika izveidotas barikādes – betona un akmens bluķu, ielu bruģa,
smago automašīnu un traktoru
valnis, kas apjoza Vecrīgu un valdības un komūnikācijas iestāžu
ēkas. Jundža „Barikāžu dienu”
apraksts norāda tiklab uz sarežģīto tā organizēšanas un vadīšanas darbu, kā uz spontāno tautas
atsaucību, kas pulcēja desmitiem
tūkstošus cilvēkus no visas Latvijas savas, vēl topošās, neatkarības aizstāvēšanai Rīgā. 1991.
g. augustā, turpretī, Maskavas
pučistu apvērsums sākās un arī
sabruka tik strauji, ka Latvijā
vienīgais konkrētais – un, protams, ārkārtīgi svarīgais – pretestības akts bija Augstākās Padomes
21. augusta lēmums, ar kuŗu pasludināja pilnu valsts neatkarību.
Vēsturnieku Stroda un Riekstiņa raksti apskata gluži citu laikmetu un īstenību nekā drāmatisko
Trešās atmodas laiku. Tiem lasītājiem rietumos, bijušajiem trimdiniekiem, kuŗi savus tautas
brāļus un māsas visos garajos
okupācijas gados saredzēja tikai
kā, padomju varai pakļautus, pie
zemes piespiestus ļaudis, būs
īpaši vērts lasīt un pārdomāt abu
vēsturnieku pētījumus.
(Turpināts 17. lpp.)

Vienna,
May 27 –
Stung by the
victories
Russian
citizens have
won against it
in the European Court of
H u m a n
Rights and infuriated by a recent
decision of that court against a
Soviet Russian soldier who had
killed civilians in Latvia during
World War II, Moscow is seeking
lawyers who will “defend the
interests of Russia in Strasbourg.”
The Ministry of Justice is
seeking two such lawyers and
will select them on the basis of
an open competition in which
interested legal specialists will
prepare a notional “defense
memorandum” against appeals
by Russians concerning violations
of their rights, “Kommersant”
reports today (www.kommersant.
ru/doc. aspx? DocsID=1375901&
NodesID=7).
The ministry is prepared to
conclude contracts with the two

Nevardarbīgā pretošanās:
Latvijas neatkarības atgūšanas
ceļš 1945 – 1991 (red. Tālavs
Jundzis), Latvijas Zinātņu
akadēmija, 2008., 639 lpp.
Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. gadadiena 4. maijā atzīmēta ar svinīgu Saeimas sēdi,
ar Valsts prezidenta uzrunu pie
Brīvības pieminekļa un ar karogiem, koncertiem un ziediem
visā valstī. Un tas labi. Šajā
saimnieciskās krizes un polītiskā
īgnuma, strīdu un neticības laikā
ir nepieciešams atgādinājums,
kaut uz vienu dienu, ka tā pati
tauta, ko šodien māc ikdienas
pesimisms, vēl pavisam nesen
spēja saslieties un saslēgties
rokās, pārvarēt bailes un neticību
un atjaunot savu valsti.
Tāds atgādinājums ir arī apskatāmā grāmata, kas izdota pirms
pusotra gada, bet palikusi maz
pazīstama lasītājiem ārzemēs (un
ārpus neliela interesentu pulka,
šķiet, arī Latvijā). 4. maijs pirms
20 gadiem, kad jaunievēlētā, toreiz vēl oficiāli Padomju Latvijas
Augstākā Padome pieņēma deklarāciju par Latvijas neatkarības
atjaunošanu, ir jāiekļauj vēsturiskajā kontekstā – notikumu attīstībā pirms 4. maija un laika posmā pēc tā, līdz faktiskai valsts
varas atgūšanai pēc Padomju
Savienības sabrukuma 1991.
gada augustā. Šī vēsturiskā konteksta sistēmātisks apskats ir
sējuma nolūks, un centrālā tema
tajā ir spēks, ko mazai tautai var
dot neatlaidīga, bet apdomāta un
nevardarbīga pretestība pret
šķietamu pārspēku.
„Latvijas nemilitārās pretestības
dziesmotais un tajā pašā laikā
ļoti bīstamais gājiens pretī gandrīz neticamai uzvarai pār baisas
varmācības spēku līdzinājās ba-

lansēšanai uz naža asmens. Tā
bija īsta, nāvi izaicinoša, nogurdinoša un nervus mokoša dzīvības cīņa. Tā bija kauja ar īstiem
kaŗavīriem un īstiem ģenerāļiem.
Tikai bez fiziskiem ieročiem.
Mēs bijām kaŗavīri, kas nešāva.”
Tā grāmatas priekšvārdā par neatkarības atgūšanu raksta Dainis
Īvāns, pirmais Latvijas Tautas
frontes priekšsēdis un viens no
šo brīvības cīņu galvenajiem komandieŗiem. Nevar nepiezīmēt,
kā mainās laiki... 4. maija 20. gadadienā pašreizējā Saeimā valdošie spēki noraidīja Īvāna iekļaušanu starp runātājiem Saeimas
svinīgajā sēdē. Īvāna skaidro un
spēcīgo balsi, pēc Valsts prezidenta Zatlera aicinājuma, tomēr
varēja dzirdēt pie Brīvības pieminekļa.
Sējumā ir ietverti piecu autoru
pētījumi, četri no tiem konkrēti
par Latvijas atjaunošanu, piektais
– par nevardarbīgās pretestības
pieredzi un iespējām pasaulē.
Profesors Heinrichs Strods raksta par nevardarbīgo pretošanos
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Viena pēcpusdiena Putnu ciema
republikā
Piezīmes pēc ciemošanās pie „Laika” lasītājiem ASV

(Turpināts no 5. lpp.)
Ināra Stota. Uz Putnu ciemu
pārcēlusies nesen, pēc dzīvesbiedra nāves atstājot plašu māju
Ņujorkā. Šobrīd dzīvo starp
latviešu mākslinieku gleznām,
rūpīgi savietotām fotografijām
skaistos rāmīšos, no kuŗām
noraugās Inārai mīļu un tuvu
cilvēku sejas. Harmoniska, jauka
kundze – kā visas, ko nācās satikt
šai omulīgajā vietā.
Skaidrīte Hāgele uz Putnu ciemu pārcēlusies no Filadelfijas.
Kaimiņu vidū iemantojusi ļoti
kārtīgas un vispusīgi talantīgas
sievietes slavu. Pat viņas gatavotās
sviestmaizītes allaž esot kā mazi
mākslas darbiņi. Attēlā Skaidrīte
pie Leonīda Linauta darinātās
izgaismotās vitrāžas, ko Skaidrīte
sauc par savu altāri.
Ilga un Boris Mangoldti. Pašu
Mangoldta kungu pazīstam gan
kā Laika autoru, gan arī kā labu
fotomākslinieku, kuŗš gan rīkojis
latviešu fotografu izstādes piecās
Amerikas pilsētās, gan pats
piedalījies izstādēs Latvijā, Rīgā,
Liepājā un citur. Boris sadarbojas ar Latvijas Fotografijas mūzeju
un par savu pienākumu uzskata
tēvzemes fotomākslas populārizēšanu ASV.
Ilga savulaik bijusi žēlsirdīgā
māsa.
Mangoldtu mājiņas sienas klāj
grāmatas un fotodarbi. Pie atpūtas krēsliem pa rokai Laiks. Vai,
cik silti ap sirdi!
... Ilga aizdod mazu šķindošu
zvaniņu – citādi Mārai grūti
izdabūt mani laukā no mājas –
būtu tik daudz, ko runāt, bet
apsolīts taču, ka būsim vēl četrās
mājās.
Valija Skrodele raizējas, ka
nevaram piesēst uz gaŗāku sarunu pie kāda cienasta – tik daudz
taču ko stāstīt un jautāt. Viņas
viesmīlīgajā mājā putnuciemieši
pulcējušies aizvadītā gada 18.
novembrī un Dzintras Rumpēteres vadībā dziedājuši „Dievs,
svētī Latviju!”. Atliek cerēt, ka uz
gaŗāku sarunu tiksimies citkārt
– varbūt Rīgā?
Un nu esam ciemos pie
iepriekšējās „Piezīmēs” pieminētās Olgas Akerbergas. Viņas
māja pa īstam atgādina mūzeju
– pie sienām gan pašas darinājumi, gan rūpīgi savāktas senču
fotografijas un ciltskoka raksts,
kas stāsta par Olgas visai
interesantajām dzimtas saknēm,
kas iesniedzas cara Krievijā. Un
vēl – abi ar vīru bijuši lieli ceļotāji,
un nu, kad daudz laika, Olga
apguvusi datorzinības un gan
ceļojumu iespaidus, gan savas
ģimenes vēsturi apkopo iesietās
grāmatās. „Darba kārtībā” arī
stelles ar uzvilktu dziju rakstu. Te
arī Olgas darinātās tautiskās
lellītes, lielākā daļa no tām, kā
jau stāstīju, tagad mīt Priedaines
krātuvē. Olgas dienas, kā redzams, piepildītas no rīta līdz
vakaram, apskaužami piepildītas.
Ilmāra un Dzintras Rumpēteru mājā jau no paša sliekšņa
skaidri jaušams, ka esam pie
māksliniekiem. Audekli, otas,
skices, pie sienām dzīvespriecī-

Olga Akerberga

Ināra Stota

Valija Skrodele

Skaidrīte Hāgele

Ilmārs un Dzintra Rumpēteri
Ilga un Boris Mangoldti
giem krāsu triepieniem gleznotās
Ilmāra gleznas. Kamēr Dzintra
sarūpē glāzes ar vīnu, abi ar
Ilmāru lapojam rūpīgi sakrātos
materiālus par abu darbošanos
Priedaines saviesīgajā un kultūras
dzīvē. Dzintra, kā zināms, ir šās
vietas mūzikālā dvēsele, arī
Ilmāram, izrādās, ir vokālie dotumi. Skaidri jūtams, ka šai mājā
valda gan cilvēciska, gan
mākslinieciska saskaņa.
Ciemošanās tūri nobeidzam
Veltas un Ivara Jansonu mājās,
kur namatēvs uzaicinājis arī savu
draugu un kaimiņu Bruno Pu-

riņu. Ivars sarūpējis greznas
uzkodu plates un vīnu, Velta
mājupceļam uzdāvina Amerikas
konfektes izšuvumiem rotātā
kārbiņā. Paldies, Veltiņ, un lai
tev laba veselība!
Lūk, tā, mans paziņu loks atkal
paplašinājies ar interesantiem,
pieredzējušiem, darbīgiem un
draudzīgiem cilvēkiem, latviešiem tālumā no dzimtenes. Ta ir
lielākā no vērtībām, ko atvest
mājās no tālās Amerikas.
Vēl uzmundrinoša kafijas tase
pie Cellēm un – ceļš zem kājām.
(Turpmāk vēl)

Velta un Ivars Jansoni
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Somijas prezidente Latvijā
7. jūnijā valstsvizītē Latvijā ieradās Somijas prezidente Tarja
Halonena ar dzīvesbiedru Penti
Arajervi. Augstos viesus pie Rīgas pils sagaidīja Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers ar kundzi. Oficiālai sagaidīšanas ceremonijai sekoja Latvijas prezidenta un Somijas prezidentes
divpusējā tikšanās un tikšanās
ar delegāciju, kā arī abu prezidentu kopēja preses konference.
Prezidenti nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un teica uzrunas Latvijas-Somijas biznesa forumā, vakarā Latvijas Valsts prezidents ar kundzi rīkoja oficiālās vakariņas par godu Somijas
Republikas prezidentei Tarjai
Halonenai ar dzīvesbiedru.
Pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Tarja Halonena sacīja, ka
krizes apstākļos Latvija starptautiski nav zaudējusi savu reputāciju. Latvija ir rīkojusies ļoti
atbildīgi, un sliktākais jau ir aiz
muguras. Latvijai būtu interesanti iepazīties ar skandinavu
pieredzi nodokļu sistēmas ieviešanā. Latvijai un Somijai ir ļoti
labas savstarpējās attiecības, somi un latvieši ir daļa no Baltijas
jūras ģimenes.
Viesi no Somijas Tērvetē apmeklēja zirgaudzētavu „Agrofirma Tērvete” un alusdarītavu.
Budžetā jākonsolidē 395 – 440
miljoni latu
Finanču ministrija paziņojusi,
ka Latvijas valdība un starptautiskie aizdevēji vienojušies - nākamgad valsts budžetā jākonsolidē 395 - 440 miljoni latu.
7. jūnijā beidzās Starptautiskā
Valūtas fonda (SVF) un Eiropas
Komisijas (EK) vadītā starptautiskās aizņēmuma programmas
partneŗu pārskata misija Latvijā. Šobrīd techniskā līmenī ir
panāktas vairākas vienošanās,
par kuŗām galīgie lēmumi SVF
un EK vadības līmenī tiks pieņemti nākamo nedēļu laikā. Nepieciešamā precīzā konsolidācijas novērtēšana tiks turpināta,
ievērojot turpmāko ekonomikas attīstību un valsts budžeta
izpildi rudenī.
Misijas laikā secināts, ka ir vērojamas Latvijas ekonomikas atlabšanas pazīmes. To apliecina
Latvijas un partneŗu vienošanās par pozitīvākām ekonomikas izaugsmes prognozēm 2011.
gadam. Panākta arī vienošanās
par būtiskām papildu investīcijām tautsaimniecībā jau 2010.
gadā vairāk nekā par 200 miljoniem latu, palielinot financējumu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinancētiem projektiem un lauksaimniekiem.
ES fondi saņems papildu līdzfinancējumu 100 miljonu latu
apmērā, bet lauksaimnieki – 105
miljonus latu.
Jūlija otrā pusē Latvija varētu
arī saņemt kārtējo aizdevuma
daļu - 100 miljonus eiro. Tam
gan vēl nepieciešama SVF valdes piekrišana.
Ārzemju latvieši pases varēs
saņemt arī vairākos latviešu
diasporas centros
Lai iegūtu jaunu Latvijas Republikas pasi, ārzemju latviešiem vairs nevajadzēs doties uz
mūsu valsts vēstniecību, jo turpmāk jaunās pases iecerēts iz-

Foto: LETA

JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā

Somijas prezidente Tarja Halonena un Latvijas prezidents
Valdis Zatlers pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa

sniegt arī vairākos latviešu diasporas centros ASV, Kanadā un
Austrālijā. Saeimas Ārlietu komisija pauž gandarījumu par
ievērojamo progresu, atbildīgajām institūcijām sākot risināt
problēmas, ar kuŗām sastopas
ārzemju latvieši.
Uz septiņiem latviešu centriem ASV, pieciem Austrālijā un
četriem Kanadā iecerēts nosūtīt
vienu Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un vienu
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes darbinieku. Šie darbinieki visus jaunajām pasēm nepieciešamos datus iegūs uz vietas, tādējādi atvieglojot pasu atjaunošanas procesu.
Šā jautājuma risināšana sākta
pēc Ārlietu komisijas iniciātīvas, kad komisijas deputātiem
ASV apmeklējuma laikā šā gada martā uz to bija norādījuši
Amerikas latviešu apvienības
pārstāvji.
Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdis Andris Bērziņš norāda, ka, „tiekoties ar tautiešiem mūsu vizītes laikā ASV,
saņēmām daudz jautājumu, kāpēc Latvijas valsts nenāk pretī
ārzemju latviešiem un jauno
pasu saņemšanas procesu nepadara vienkāršāku. Vairākums
Amerikas latviešu Latvijas pases saņēmuši deviņdesmitajos
gados, un tām drīz beigsies derīguma termiņš. Tomēr līdz šim
jaunās pases bija iespējams saņemt tikai vēstniecībā Vašingtonā. Līdz ar to citos ASV apgabalos dzīvojošiem latviešiem,
no kuŗiem daudzi turklāt jau ir
cienījamā vecumā, jauno pasu
saņemšanas procedūra bija visai
sarežģīta. Atgriežoties no ASV,
vērsāmies pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu vienkāršot pasu saņemšanas procedūru. Ar gandarījumu secinājām,
ka Ārlietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai, sadarbojoties ar
Amerikas latviešu apvienību un
Pasaules brīvo latviešu apvienību, izdevies vienoties par labu
risinājumu.”
Noraida ekonomikas ministra
demisijas pieprasījumu
Saeimas opozicijas frakciju deputāti iesniedza lēmumprojektu
par neuzticības izteikšanu ekonomikas ministram Artim Kamparam. Deputātu ieskatā ekonomikas ministram jāuzņemas atbildība par lēno ekonomikas
izaugsmi Latvijā un arī par lielo
bezdarbnieku skaitu. Demisijas

pieprasījums ir iespēja pārskatīt
visu Ekonomikas ministrijas neizdarīto. Kampars ir atbildīgs
par ekonomikas sildīšanu, taču
situācija neuzlabojas. Kampars
solījis, ka Ekonomikas ministrijas ekonomikas sildīšana reāli
uzlabos iedzīvotāju stāvokli,
taču tas nenotiek.
TP, LPP/LC un SC Saeimas
frakciju deputāti iesniedza pieprasījumu Kamparam, aicinot
arī paskaidrot, vai Parex bankas līzinga kompanijas pārdošana Baltkrievijā atbilst valsts
interesēm.
Septiņas reizes balsojot, Saeima tomēr ar vienas balss pārsvaru noraidīja pieprasījumu
ekonomikas ministram Artim
Kamparam paskaidrot Parex
bankas līzinga kompanijas pārdošanu. Līdz ar to opozicijai zuda pamats prasīt Kampara demisiju.
Nosaka vēlēšanu apgabalos
ievēlējamo deputātu skaitu
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) pieņēmusi lēmumu par
10. Saeimas vēlēšanām. No Rīgas vēlēšanu apgabala 10. Saeimā būs jāievēlē 29, no Vidzemes vēlēšanu apgabala – 27,
no Latgales vēlēšanu apgabala – 16, no Zemgales vēlēšanu
apgabala – 15, no Kurzemes vēlēšanu apgabala – 13 deputāti.
Pēc vēlētāju skaita pārmaiņām 10. Saeimā salīdzinājumā
ar 9. Saeimu par vienu deputāta vietu vairāk būs Vidzemes
vēlēšanu apgabalā, par vienu
deputāta vietu mazāk – Kurzemes vēlēšanu apgabalā.
Atbilstoši Saeimas vēlēšanu
likumam katrā vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu
CVK nosaka proporcionāli
vēlēšanu apgabalos reģistrētajam vēlētāju skaitam četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju šā gada 1. jūnijā Rīgas
vēlēšanu apgabalā bija reģistrēti
449 228, Vidzemes vēlēšanu apgabalā - 406 985, Latgales vēlēšanu apgabalā - 238 837, Zemgales vēlēšanu apgabalā - 232
689, Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 205 112 vēlētāji. Valstī
kopumā šā gada 1. jūnijā bija
1 532 851 vēlētājs.
10. Saeimas vēlēšanas notiks
šā gada 2. oktobrī, sestdienā.
Deputātu kandidātu sarakstus
varēs iesniegt no 14. jūlija līdz
3. augustam.

Nedēļas citāti
No LR ārlietu ministra Aivja
Roņa Baltijas foruma konferencē „Globālā polītika, ekonomika un drošība pēc krizes: jauni izaicinājumi un uzdevumi”.
Mums, protams, arī pašiem ir
savs vēlmju saraksts.
Mēs vēlamies, lai ASV savas
aizņemtības dēļ nesamazina savu
patiesi globālo iesaisti un nejauši
nepadara vārgāku uguni, kā viņi
paši saka, „brīvības bākā”, lai
paliek tā, ka no visiem pasaules
nostūŗiem ir redzamas brīvības
un demokratijas vērtības Vašingtonā.
Mēs vēlamies, lai Eiropas iekšējā solidāritāte būtu ikdiena,
vismaz kā Eiropas Komisijas darba laiks, nevis ekskluzīvs un ārkārtējs notikums.
Mēs vēlamies, lai prezidenta
Medvedeva Krievijas modernizācijas plāns izdodas un lai viņa
izteiktais nosodījums staļinismam ir labs sākums Krievijas
ceļā uz kaimiņu sirdīm un
prātiem.
Protams, es gribu teikt arī saviem Latvijas līdzpilsoņiem, neviens mums neko nav parādā.
Mēs nedzīvojam pasaulē, kuŗā

mūs no vienas puses apmīļo māte
Terēze, bet no otras baida Ivans
Bargais. Mēs esam Rietumu organizācijās, kuŗas ir ciešā partnerībā ar mūsu tūkstošgadīgo kaimiņu Krieviju.
No Krievijas vēstnieka NATO
Dmitrija Rogozina intervijas
Latvijas Avīzē, atbildot žurnālistei Inārai Mūrniecei uz repliku: „ASV un Rietumeiropas
valstis Latvijas padomju okupāciju ir atzinušas. Bet jūs sakāt,
ka „fakti nav noskaidroti”.”
ASV man nav nekāds norādītājs. Jums jāpārtrauc skatīšanās uz ASV, tās ir tālu un jūsu
problēmas nerisinās. Bet Krievija kopā ar Latviju gan var
atrisināt mūsu kopīgās problēmas. Kas, piemēram, notiek Krievijas un Latvijas attiecībās? Jūs
iecērtaties par principiem kā sieva, kas saka: ja neiznesīsi atkritumus, ēst nedabūsi! Krievijas
attiecības ar Latviju nav principiāls jautājums: ne jau Krievija
ir maza valsts, kas atrodas kaimiņos lielai valstij, turklāt Krievijai ir arī daudz citu mērķu.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers izteica pateicību visiem paidagogiem un kopu dalībniekiem, kuŗi piedalījās atlasēs un skatēs,
gatavojoties X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem no 6.
līdz 11. jūlijam Rīgā. Prezidenta ieskatā tieši gatavošanās svētkiem
ļauj saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm latviskajā dziesmā
un dejā ieausto garīgo bagātību. Valdis Zatlers sveica visus
dziedātājus, dejotājus un mūziķus – kopskaitā 31 tūkstoti
dalībnieku.
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē valdība un sociālie partneŗi vienojās, ka minimālā darba alga 2011.
gadā saglabājama 180 latu apmērā. Labklājības ministrija sadarbībā ar sociālajiem partneŗiem izstrādās koncepciju par minimālo
darba algu trīs gadu perspektīvā, sasaistot to ar vidēja termiņa
budžeta plānošanu.
Rīgas Doma zēnu koris 6. jūnijā uzstājās ASV prezidenta Baraka Obamas rīkotā pieņemšanā Baltajā namā. Ap 400 viesu klātienē Obama atzinīgi novērtējis koŗa sniegumu un bijis pārsteigts
par zēnu profesionālitāti.
Briseles rātsnamā no 10. jūnija skatāma latviešu mākslas izstāde. Eksponāti izraudzīti no Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja
krājuma „Simbolisma laiks Latvijā”.
Ventspilī 29. jūnijā piestās piecu Igaunijas buru kuģu flote.
Mēneša gaŗumā tā apciemos dažādus festivālus dažādās pilsētās
Baltijas jūras piekrastē. Akcijā buru kuģi ciemosies Vācijā, Ventspilī,
Stokholmā un vairākās Igaunijas pilsētās.
Latvijas Banka laidusi apgrozībā jaunu viena lata monētu ar
krupja attēlu reversā. Pēc tautas dzīvesziņas, krupim ir svarīga vieta
Latvijas dabā, tas ir palīgs zemkopjiem un mājas svētības nesējs.
Vārves pagastā notiek Starptautiskās Jūras spēku mācības
Baltops 2010 . Mācībās piedalās aptuveni 3000 dažādu valstu kaŗavīri. Ar speciāliem prāmjiem no ASV kuģa Obregon krastā izkrāva ap 100 dažādus militāros transportlīdzekļus.
Vissmagāk no plūdiem cietušajos Polijas apgabalos 19 dienas
strādāja Latvijas ugunsdzēsēju brigāde, kas nule atgriezusies
mājās. No pārplūdušajām vietām tika atsūknēts ūdens. Par labi
veikto darbu Latvijas brigāde saņēmusi Polijas varas iestāžu
pateicību.
Pasaules izstādē Šanhajā Expo 2010 Latvijas paviljona vēja
tunelis izraisījis skandalu starp uzņēmumu Aerodium un Latvijas
valsti. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs Andris
Ozols vaino Aerodium šantāžā un izspiešanā, savukārt Aerodium
Ozolu – kukuļa pieprasīšanā. Tiek apgalvots, ka paviljons uzbūvēts
neatbilstīgi pro-jektam.
Rīgas Latviešu biedrības namā 5. jūnijā četras kreisi centriskas
polītiskās partijas dibināja apvienību Atbildība. Apvienībā iekļāvušās Latvijas Sociāldemokratiskā strādnieku partija (LSDSP)
un partijas Mūsu zeme, Sociālā taisnīguma partija un Latvijas
Atmoda.
Joprojām nav izdevies atrast advokātu Aināru Plataci, par kuŗa
pazušanu iesniegums policijā tika saņemts 25. maijā. Platača pazušanas lietā policija izskata arī versiju par problēmām viņa
privātajā dzīvē.
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Rietumnieciska un nacionāla
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tuvojas Jāņi tautiski, etniski,
lieliski svētki, kuŗiem līdzīgu nav
visā Eiropā un ar
kuŗiem LR pamattauta var tiešām le-

poties.
Svētki, kuŗus savā - nelabā laikā uzdrošinājās aizliegt tīrasiņu latvietis Arveds Jānovičs
Pelše un kuŗus tagad grasās jo
dāsni un krāšņi svinēt galvaspilsētas Rīgas lielvecākais tīrasiņu krievs Nils Ušakovs.
Ielīgošanas un Jāņu nakts notikumiem Rīgas pašvaldība šogad tērēs 100 000 latu. Nils
Ušakovs, norādīdams, ka viena
trešdaļa rīdzinieku brauc līgot
uz laukiem, bet divas trešdaļas
paliek Rīgā, uzsveŗ, ka tādēļ jārada svētku sajūta galvaspilsētā
palikušajiem iedzīvotājiem.
Te jāiegaumē, ka Ušakovs
kļuvis par Rīgas pilsētas galvu
ar Saskaņas centra (SC) piekritēju balsīm un ka krievvalodīgajiem viņš kļuvis mīļš un
dārgs ar savu kvēlo, jūsmīgo
uzrunu 9. maija sarīkojumā.
Nav jau daudz palicis laika
līdz 10. Saeimas vēlēšanām 2.
oktobrī, un SC acīmredzot ap-

ņēmies cītīgi “zvejot” arī latviešu velētāju balsis. Vāji slēptais nolūks ir skaidrs, bet tik
un tā Nilam Ušakovam pienākas izjusts paldies, jo jāņugunis
11. novembŗa krastmalā ir
kaut kas brīnišķīgs.
Zināmas aprindas saskata
rietumnieciskajā ievirzē, ko
sludinot Vienotība un it īpaši
Sarmītes Ēlertes grupa, nez kādu baismīgu kosmopolītismu
un globālismu.
Taču ne jau tur un ne jau
mistiskā Sorosa paspārnē rosās
patiesie kosmopolīti un globālisti. Ņemsim to pašu prof.
Teivānu, kas aicina “izmest pa
logu Dainu skapi” un padarīt
angļu valodu par visus LR iedzīvotājus vienotāju saikni.
Cits piemērs - Rīgas Stradiņa
universitātes asociētais profesors Sergejs Kruks, kas paudis
šādu viedokli: “Ja skatīsimies,
ka ir nepieciešams saglabāt latviešu valodu un kultūru, tad
šāda polītika ir graujoša. Šī latviešu kultūras paradigma ir
vērsta uz Latvijas kā Brīvdabas mūzeja saglabāšanu. Bet, lai
Latvija kļūtu par modernu un
ekonomiski spēcīgu valsti, ir
jācīnās pret daudzām latviešu

vērtībām.” Kungs Kruk, bet kas
tad būtu Latvija bez šīm vērtībām? Brīvā Latvija mūžos lai
dzīvo, spoži lai Eiropas vainagā
mirdz, vēlas katrs īstens LR
patriots (es te pārfrazēju t.s.
LPSR himnu). Bet bez vērtībām, ko nopulgojis Kruks, - kā
lai Latvija tai Eiropas vainagā
mirdz? Bez savas sejas, bez sava
unikālā īpatnīguma?
Pārmetumi Vienotībai, Pilsoniskajai savienībai, Lietussargu
grupai, Meierovica biedrībai,
manuprāt, ir pilnīgi nevietā.
Vai tad Sandra Kalniete, Inese
Vaidere, Rasma Kārkliņa, Sarmīte Ēlerte - visas šīs dūšīgās
sievietes un Latvijas institūta
direktors Ojārs Kalniņš ir pret
latviskumu, pret LR pamattautas etniskās identitātes stiprināšanu?
Jā, viņi ir rietumnieciski noskaņoti. Un tad? Rietumnieciskums - tā ir cieša sadarbība ar
NATO un ES un, galvenais, uzticība tādiem principiem kā demokratija, tiesiskums, atbildība
vēlētāju priekšā, vārda, preses
un sapulču brīvība.
Latvija kā rietumnieciska un
nacionāla valsts - tas tašu ir
gan vēlams, gan sasniedzams.

Un cik tad var biedēt publiku
ar Sorosa un sorosītu/sorožīdu
bubuli? Tā taču ir, runājot Jukas Rislaki vārdiem, salmu
lelle, nekas cits.
Vienotība atteikusies iekļaut
savos ietvaros abas spilgti nacionālās partijas - vecišķo TB/
LNNK un jauneklīgo VL. Bet
kas zina - varbūt abas šīs ( šai
mirklī katra par sevi pavārgās)
partijas, kopsolī ejot ar saukli
Visu Tēvzemei!, pārvarēs 5%
barjēru un, tā kā virsuzdevums
ir nelaist Saskaņu pie varas, stutēs Vienotību no labējā flanga?
Vienotībai pievienojies Atis
Lejiņš - patiesi rietumniecisks
Latvijas patriots un reizē rainisks sociāldemokrats, kas līdz
ar nelaiķi Vilni Zaļkalnu Stokholmā un pēc tam Latvijā mēģināja glābt atjaunoto LSDSP
no iebrišanas sīku intrigu un
“andeļu” purvā.
Tas Lejiņam acīmredzot neizdevās, un LSDSP vadītājs Jānis
Dinēvičs paziņojis, ka viņš no
partijas izslēdzams.
Dinēvičs apzinās savas partijas nožēlojamo reitingu, un nu
sakās atradis glābšanas riņķi:
nolemts izveidot “kreisi centrisko” sīkpartiju bloku - LSDSP

& Socālā taisnīguma partija &
Latvijas Atmoda & Mūsu zeme.
Šis četrlapis mēģinās pārvarēt
5% barjēru.
Interesanti, kāds viedoklis ir
niknajiem Vienotības ķengātājiem - laikrakstam NRA, kuŗa
elks ir Lembergs un antikrists
ir Soross? Šai avīzē Māris Krautmanis 1. jūnijā nācis klajā ar
rakstu Piemineklis horizontāajai pozicijai. Atšifrējot šo izteiksmīgo metaforu, iznāk, ka,
pēc Krautmaņa domām, Latvija gulstas zem Amerikas.
Raksta autoru ērcina “betonā
kaltā nobrauktuve Ventspils rajona Vārves pagastā, ko radījuši amerikāņu inženieŗi
NATO militāro spēku mācībām
BALTOPS”.
Šausmas! Amerikāņu imperiālisti norok piejūras kāpu,
un sabiedriskā organizācija
Delna, ko financējis Sorosa
fonds (sātan, atkāpies!), neliekas ne zinis.
Žultainais antiamerikānisms,
ko pauž Krautmanis, daudz neatšķiŗas no naida, ko sludina
dikti austrumnieciskie ASV imperiālisma nīdeji. Tad jau labāk
rietumnieciskums!
Franks Gordons

Liekulības gadatirgus
Nule notikušajā
LPP/LC partijas
kongresā lēma par
piedalīšanos 10. Saeimas vēlēšanās –
tiks veidota polītisko partiju apvienība no LPP/LC, Tautas partijas, uzņēmēju kustības Par labu
Latviju, partijas Jaunlatvija,
Ogres novadam un vairākām
Latgales puses reģionālajām
partijām.
Protams, LPP/LC priekšsēdis
Ainārs Šlesers apgalvoja, ka šī
partiju apvienība vēlēšanās uzvarēs un veidos valdību. Un
dek larētās pamatnostādnes,
protams, ir skaistas un pacilā:
„Neatkarīga, nacionāla, kristīgās vērtībās pamatota Latvijas
valsts - vienīgā brīvas attīstības
iespēja visai Latvijas tautai - latviešiem un mazākumtautībām.”
Jāpiekrīt arī partijas paustajam
atbalstam laulības un ģimenes
vērtību nostiprināšanai sabiedrībā, ievērojot dzimstību veicinātāju valsts polītiku.
Dabiski, kongresā tika solīts
vēl daudz kas, bet, pirms sapņo
par Šlesera partiju apvienības
uzvaru un laimīgo nākotni,
manuprāt, ir vērts paraudzīties
uz Rīgas domi. Jau gadu Šlesera partija saimnieko valsts
galvaspilsētā kopā ar uzvarētājiem – Saskaņas centru. Nerunāsim par to, ka domes valdošā
koalicija kā uz vienīgo nākotnes cerību raugās uz krievu
valodu un Krieviju. Paraudzīsimies, kā Latvijas galvaspilsētā
valdītājiem sokas ar bērnu un
ģimeņu mīlēšanu, ko Šlesera
partija skandina nenorimusi.

Patiesībā bērni un viņu likteņi
Latvijā ir visai skarbs stāsts –
bērnu pašnāvību skaita ziņā
Latvija ir vienā no pirmajām
vietām Eiropā. Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila
Rieksta-Riekstiņa aģentūrai
BNS vēl nupat sacījusi, un to
apliecina sarunas pa Valsts bērnu tiesību inspekcijas uzticības
tālruni, ka bērni bieži nopietni
domā par pašnāvību. Ja vēl atceramies, ka 2010. gada janvārī
103 093 personām Latvijā bija
noteikts trūcīgas personas statuss un pēc aptuvenām aplēsēm
2010. gadā atbilstību trūcīgas
personas statusam varētu noteikt aptuveni 200 000 personām (8,8% no iedzīvotāju skaita), tad aina kļūst pavisam drūma. Nabadzība nevairo dzīvesprieku nedz pieaugušajiem,
nedz bērniem, turklāt krize
tikai vairo visa veida vardarbību – gan fizisko, gan garīgo.
Maija komentārā jau pieminēju Rīgas pašvaldības uzņēmumu „Rīgas satiksme” un nelaimes gadījumu autobusā, kad
trīs gadus veciem dvīņu puisēniem sejā iešļācās ugunsdzēšanā aparāta putas. Bērni nonāca reanimācijā. Presē tika apgalvots, ka „Rīgas satiksme”
visu nokārtošot – uzņēmums
izmaksāšot vecākiem (nabadzīgiem bezdarbniekiem) kompensāciju, lai bērni varētu turpināt ārstēšanos. Bērniem ir
vajadzīga nopietna psīchologa
palīdzība, taču tā diemžēl
maksā naudu, turklāt ne jau
mazu. Rīgas domes opozicijas
deputāti sameklēja advokātu,

kas bija ar mieru strādāt bez samaksas, uzņēmumam tika uzrakstīts iesniegums, kuŗā prasīja kompensāciju (jau iztērētā
un, galvenais, vēl vajadzīgā nauda ārstēšanai vien ir pieci
tūkstoši latu). Nelaimes gadījums notika martā. Aprīlī viens
no „Rīgas satiksmes” autobusiem iekļuva traģiskā avarijā,
kuŗā gāja bojā autobusa vadītājs
un divas 12. klases skolnieces.
Izrādījās, ka autobusa vadītājs
bijis alkohola reibumā, kas pārsniedza divas promiles.
Tā kā „Rīgas satiksme” pēdējā
laikā ir saistīta arī ar dažādiem
saimnieciska rakstura nesmukumiem, Rīgas domes opozicijas partijas Pilsoniskā savienība un Jaunais laiks uzaicināja
uz frakciju kopīgu sēdi „Rīgas
satiksmes” valdes priekšsēdi
Leonu Bemchenu, lai viņu izvaicātu ne tikai par ļoti daudzajiem viņa vietniekiem ( 13
vietnieki!), lielajām algām un
Valsts kontroles atzinumu, ka,
ieviešot Rīgā e-talonus sabiedriskajā transportā, nelietderīgi
iztērēts miljons latu no nodokļu maksātāju naudas. Opozicijas deputāti vēlējās arī noskaidrot, kas notiek ar cietušo
un bojā gājušo bērnu ģimenēm.
Uzņēmuma vadītājs dievojās,
ka pats personiski visiem atvainojies, izteicis līdzjutību, piedāvājis materiālu kompensāciju, bet bojā gājušo meiteņu
vecāki esot atteikušies no palīdzības, un dvīņu vecāku iesniegumu izskatot juristi. Kad deputāti noskaidroja patiesību,
aina bija pavisam citāda: bojā
gājušo meiteņu vecākiem ne-

viens no uzņēmuma nebija ne
atvainojies, ne izteicis līdzjutību. Vienu reizi piezvanījis
kāds uzņēmuma darbinieks un
piedāvājis samaksāt bēŗu izdevumus. Dvīņu vecāki gaidīja
atbildi uz iesniegumu par kompensāciju, ko vēl nebūt nebija
saņēmuši, lai gan likums prasa
atbildi sniegt mēneša laikā. Pēc
iztaujāšanas uzņēmuma vadītājs kādu acīmredzot bija gan
pasteidzinājis, jo dvīņu vecākus drīz vien telefoniski lūdza
ierasties uzņēmumā. Tur paziņoja, ka kompensāciju var piedāvāt 800 latu apjomā un nekas
vairāk viņiem nepienākoties.
Gan bojā gājušo meiteņu, gan
cietušo dvīņu vecāki vērsīsies
tiesā – vieni, lai tiktu pie naudas bērnu ārstēšanai, otri atzīst,
ka uzņēmuma attieksme bijusi
tik bezsirdīga, ka tas pelnījis jel
kādu sodu.
Domes opozicija nupat ir pieprasījusi sasaukt domes ārkārtas sēdi saistībā ar kādu jautājumu, kas arī skaŗ bērnus. Proti,
Rīgā notiek skolu reforma, un
kādu grūti saprotamu lēmumu
par Rīgas Komercģimnazijas
slēgšanu Rīgas vadošie un valdošie nav pūlējušies pamatoti
un loģiski ar aprēķiniem pierādīt ne bērnu vecākiem, ne
opozicijas deputātiem. Rīgas
Komercģimnazija ir viena no
retajām vispārizglītojošām skolām Latvijā, kas mērķtiecīgi orientē jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā: tajā padziļināti apgūst komerczinību, tūrisma
menedžmenta un sabiedrisko
attiecību programmas. Turklāt
ne jau visi Komercģimnazijas

skolēni varēs turpināt mācības
Rīgas 2. ģimnazijā (kuŗā tagad
tikšot mācītas minētās programmas), kā tas bija iepriekš
solīts, jo tajā gluži vienkārši pietrūkst vietas. Starp citu, domes
Izglītības, kultūras un sporta
komiteju, kas pieņem lēmumus
par skolu slēgšanu, vada tieši
Šlesera partijas LPP/LC deputāte E. Aldermane, un domes
sēdē šos lēmumus ar balsu vairākumu apstiprina valdošā koalicija. Un nav jau tā, ka komiteja būtu nejauši kļūdījusies
un nezina, ko dara. Bērnu vecāki ir rīkojuši piketus pie domes, rakstījuši vēstules domes
vadībai, abas domes opozicijas
partijas aicinājušas E. Aldermani uz frakciju kopējo sēdi,
lai mēģinātu saprast, kas notiek ar Komercģimnazijas slēgšanu.
Stāstus par jautājumiem, kas
skaŗ bērnus un kas Rīgas domes valdošos neinteresē, varētu
turpināt. Tur būtu stāsts par
bērnudārzu ar slapjām, sapelējušām sienām un par vecāku
iesniegumu, ko neviens „neredz”. Tas būtu stāsts par mēģinājumiem pārliecināt domes
vadību, ka vajadzīga nauda, lai
bērnus un viņu vecākus apmācītu dažādos jautājumos,
kas saistīti ar drošību uz ūdeņiem un pilsētā vasaras brīvlaikā.
Acīm redzams ir viens – Šlesera un viņa sabiedroto vārdi
un solījumi ir skaisti un pareizi, bet darbi ir pavisam kas
cits. Diemžēl.
Sallija Benfelde
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Mums savējie ir visa tauta

Uz interviju šajā reizē aicinājām Latvijas aizsardzības ministra
padomnieci, Latvijas Universitātes
profesori Rasmu Kārkliņu. 3. jūnijā profesore kopā vēl ar desmit
tā sauktās Lietussargu grupas cilvēkiem iestājās partijā Pilsoniskā
savienība, lai par deputāta kandidāti startētu 10. Saeimas vēlēšanās no partiju apvienības Vienotība saraksta .
Ilgus gadus Rasmas Kārkliņas
mītnes zeme bija Amerikas Savienotās Valstis, bet jau kopš 90. gadu sākuma viņa aktīvi veic pētījumus Latvijā un tagad ir kļuvusi
par rīdzinieci. 2006. gadā tulkota
latviešu valodā iznāca profesores
grāmata ”Korupcija postkomūnisma valstīs”.
Kāpēc nolēmāt iestāties partijā
un kandidēt vēlēšanās? Vai, paliekot ārpus polītikas, Latvijā
vairs nekas uz labu nav maināms?
Daļēji tā varētu teikt. Protams,
es strādāju Latvijas Universitātē
un ar saviem rakstiem cenšos ietekmēt situāciju, bet man jāsaka
tāpat kā maniem Lietussargu grupas domubiedriem – ir sajūta, ka
Latvijas valstij ir ļoti izšķirīgs brīdis un polītikā vajag nākt jauniem
spēkiem. Ir arī tāds teiciens, ka
polītikā jāiet nevis tiem, kas briesmīgi grib, bet tiem, kas negrib. Jāteic, ka savā ziņā nav tā, ka mēs
ļoti gribētu, esam aizņemti ar darbiem, bet ir atbildības apziņa, ka
pašlaik daudz kas politikā ir veicams. Tāpēc jāiet pašiem, turklāt
mums ir cerība, ka varam iesaistīt
lielāku atbalstītāju pulku.
Kādi bija kritēriji, pēc kuŗiem
izvēlējāties, kuŗā no Vienotības
partijām stāties?
Laikam vispirms lasītājiem jāatgādina, ka sākumā bijām domājuši būt bezpartijisko kandidātu
grupa Vienotības sarakstā, tāda
bija arī sākotnējā noruna Sarmītei
Ēlertei ar Vienotības vadību. Pirms
divām nedēļām mums izvirzīja
prasību, ka tomēr būtu pareizāk,
ja mēs iestātos kādā no partijām.
Varējām sadalīties pa mazākām
grupiņām un stāties dažādās partijās, bet, pirmkārt, nolēmām, ka
gribam turēties kopā, jo mums ir
savi programmatiskie akcenti.
Otrkārt, Pilsoniskā savienība bija
visvairāk atvērta mums, gan arī
mums pašiem tuvāka – šajā partijā
ir gan Sandra Kalniete, gan Ģirts
Kristovskis, gan daudzi citi cilvēki, kas sevi ir parādījuši spilgti un
pozitīvi.
Jūs sacījāt, ka jūsu grupai ir
savas programmatiskās nostādnes, – kādas tās ir?
Es gribētu sacīt, ka tas ir mūsu
pienesums, jo lielās programmatiskajās nostādnēs mūsu domas
saskan. Tomēr domāju, ka mums
vēl lielākā mērā ir cerība un arī
vēlme veidot saikni ar pilsonisko
sabiedrību un veicināt tās veidošanos, nekā tas ir Vienotībai kopumā. Ir dažādi veidi, kā var atbalstīt gan nevalsts organizācijas,
gan pašorganizēšanos. Piemēram, laukos, kur es pašlaik veicu
kādu pētījumu, ir iespējama cilvēku pašu rīcība un vienošanās
bez valsts iestāžu palīdzības. Tātad pilsoniskā sabiedrība un tās
atbalsts ir viens no mūsu akcentiem. Otrs akcents ir korupcijas
mazināšana, jo mūsu grupā esam
vairāki cilvēki, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas. Šobrīd tas

Rasma Kārkliņa

ir sevišķi aktuāli, jo KNAB ir krizes situācijā un liekas, ka to atkal
mēģina vājināt. Ar savu ekspertizi
un uzmanību mēs varētu kaut ko
mainīt. Vēl viens akcents ir tautsaimniecības līdzsvarošana, mēs
gribētu vairāk izlīdzināt to milzīgo plaisu, kas Latvijā ir starp bagātajiem un nabagajiem, – šajā
jautājumā mums ir viena no vissliktākajām situācijām visā Eiropā. Ir galīgi nepieņemami, ka cilvēkus iedzen nabadzībā un viņi ir
spiesti braukt projām. Vārdu sakot, ir jautājumi, kas mūs interesē
īpaši, mums ir savs skatījums uz
tiem, un mēs par tiem domāsim vēl.
Ik pa brīdim uzvirmo diskusijas ap jēdzienu „nacionāls”, un
daudzi kā apdraudējumu visam
latviskajam ir uztvēruši Ēlertes
sacīto par visu tautību latviešiem. Vai būt latvietim, vācietim, anglim – tas ir pārliecības
jautājums vai tomēr kas vairāk?
Varbūt tas ir ģenetiskais kods?
Man Sarmītes Ēlertes formulējums liekas neveikls. Cilvēkiem
Latvijā un arī visā reģionā izpratne par to, kas ir tautība, ir kultūretniska. Es gribētu norādīt, ka
mūsu Satversmē runāts par Latvijas tautu. Man vienmēr ir bijis
svarīgi, kāda līdzās tautības identitātei ir cilvēku attieksmei pret
valsti. Tas, ko mūsu grupa grib
uzsvērt, - tādi cilvēki kā, piemēram, Loskutovs, kas sevi pilnīgi
identificē ar demokratisku, latvisku valsti un pats sevi jau sauc
par latvieti, mums ir ļoti svarīgi,
mēs gribam ar viņiem sadarboties.
Man gribētos arī atgādināt Atmodas laiku, kad daudzi cilvēki Latvijā saprata – mēs nevaram šķirt
cits citu tikai pēc etniskā principa,
uz vērtībām jāskatās plašāk. Ir
svarīgi, kā cilvēks raugās uz valsts
vērtībām, uz vēsturi, uz polītiku,
kāda ir viņa attieksme, piemēram,
pret krievu valodu Latvijā, pret
Krieviju. Manuprāt, tas arī ir tas,
ko domāja Sarmīte, bet viņu
brīžiem pārprot. Tomēr jāsaka,
šķiet – tuvojoties vēlēšanām, pārmērīgi un arī demagoģiski tiek
uzsvērts nacionālais aspekts, runas par nacionālo kļūst ļoti vienpusīgas. Nevar runāt tikai par izcelsmi un asinīm, kas latviešu gadījumā bieži vien ir ļoti sajauktas.
Ir cilvēki, kuŗi pēc tautības
nav latvieši, bet pēc savas pārliecības ir lielāki latvieši nekā daudzi, kam pasē rakstīts „latvietis”,
tāpēc pieminēju pārliecību, bez

kuŗas, manuprāt, kultūrvēsturiskais un etniskais mantojums
vien neko nedod.
Piekrītu, es arī gribu uzsvērt
vispārējo polītisko skatījumu, skatu uz Latvijas nāciju pašu, attieksmi pret vēsturi un Krieviju, kā jau
sacīju. Ja runājam par vēlēšanām,
tad iemesls, kāpēc izvēlējos šo domubiedru grupu un šo partiju,
kāpēc nolēmu kandidēt vēlēšanās, ir tas, ka, manuprāt, šobrīd
attiecības ar Krieviju ir ļoti saasinājušās, Krievija ir kļuvusi daudz
viltīgāka, mēģina Latvijā pārņemt
dažādas jomas, ko ļoti var manīt
tautsaimniecībā, jautājumā par savu tautiešu polītiku. Tas pēc manām domām ir ļoti bīstami. Nacionāla rīcība ir tā, kas ļoti uzmana
mūsu nācijas un tautas intereses.
Šajās vēlēšanās būs daudz spēcīgāka konkurence ar Saskaņas centru. Es un arī daudzi citi cilvēki ir
krietni norūpējušies, kā tas viss
izvērsīsies, jo Saskaņas centam nav
nacionālo Latvijas interešu. Daudzi latvieši ir vīlušies, saka, starp
partijām nav atšķirību un viņi
nemaz neies un nebalsos. Tā nav,
nav visas partijas un visi deputāti
vienādi! Domāju, tā ir cilvēku neizpratne par to, ka arī viņi ir atbildīgi par visu, kas notiek, jo nacionāli domājošs cilvēks par savu
valsti ir atbildīgs, viņam ir jāatbalsta tie, kas dara un grib darīt
labu savai valstij, kuri ir godprātīgi.
Mēdz sacīt, ka latviešiem piemīt upuŗa sindroms: viņi jūtas
kā mazie, pamestie bāreņi, kuŗiem visi ir nodarījuši pāri, tāpēc latvieši ir apvainojušies un
tagad sēž un gaida, kad visa
pasaule nāks un kaut ko dos
nabaga bārenīšiem, bet paši gan
neko nopietnu nedarīs.
Manuprāt, bāreņa sindroms, tā
ir viena problēmas daļa. Vēl no
padomju laikiem daudzi cilvēki
visu gaida no valsts, ir pārliecināti, ka valstij jāgādā par visu. Tā
nav personiski atbildīga attieksme
un nav piemērota modernai, demokratiskai valstij. Viens no vienkāršākiem piemēriem ir veselības
aprūpe – daudziem šķiet, ka nevis
pašiem jādomā un jārūpējas par
savu veselību, mazāk jālieto alkohols, nav jāsmēķē ir jāvingro un
jālieto veselīgāka pārtika. Attieksme ir aptuveni tāda: kā būs, tā
būs, lai valsts par mani gādā.
Krizes laikā cilvēki vairāk redz,
ka valstij nav naudas, ka tā ne-

11

spēs par visu gādāt, tāpēc vairāk
sāk domāt, ko var darīt paši, un
tas ir pozitīvais, ko slēpj krize.
Jūs sacījāt, ka viens no jūsu
grupas lielajiem jautājumiem ir
korupcija jeb, kā mēs sakām,
valsts nozagšana. Savā grāmatā
par korupciju jūs rakstījāt - pie
mums ieviesies uzskats, ka to,
kas nav ierakstīts likumā, var
pārkāpt un neievērot, bet nelaime ir tā, ka pašsaprotamas ētikas
normas likumos neviens neraksta. Demokratiskās un civīlizētās
valstīs pats par sevi ir saprotams,
ka ir nerakstītie ētikas likumi,
bet mums tā nav – ja likumā nav
rakstīts, ka dienā ir gaišs, bet
naktī tumšs, tad dari, kā tev
izdevīgāk. Ko tur var līdzēt?
Ir tāda lieta kā ētikas kodekss,
tajā visa pašsaprotamā ir ielikts
vairāk. Strādājot Aizsardzības ministrijā, es kopā ar kollēgām uzrakstīju jaunu ētikas kodeksu, lai
ir reālāka izpratne par visu. Ir
paredzēts, ka notiek semināri,
kuŗos šie jautājumi tiek pārrunāti:
piemēram, kas ir interešu konflikts, jo diemžēl ne visur labi izprot, kas tas ir. Nav jau tikai tā, ka
interešu konflikts ir tad, ja brālēnam palīdz uzvarēt iepirkumu
konkursā. Arī tad, ja bīda savējos, iekārtojot darbā, ja radinieku
un draugu iekārtošanu darbā uzskata gandrīz par pienākumu, - tas
ir interešu konflikts. Mūsu domubiedru grupai sauklis, lozungs ir:
mums savējie ir visa tauta! Šos
jautājumus par interešu konfliktu jāprot redzēt ne rikai pēc
likuma, bet arī plašākā ētikas
kontekstā. Vēl ir jautājums par

tiesiskumu. Latvijā likumi ir uzrakstīti tik sarežģīti, tik komplicēti, ka tas gandrīz jau ir pretlikumiski, jo tos taču cilvēki nespēj saprast! Vai arī ir otrs variants, ka likumi ir samudžināti tā,
ka tos var tulkot un piemērot
pēc vajadzības un patikas. Sekas ir
gaŗās un birokratiskās tiesu prāvas. Cilvēkiem, piemēram, ir tiesības uz ātru tiesu, bet Latvijā tas
nav iespējams, tiesas process notiek gadiem ilgi. Mūsuprāt, šie
jautājumi ir jāpārskata , nedrīkst
zaudēt laiku, atļaujot visam tā
turpināties, jo mēs ne tikai zaudējam tiesiskumu un izpratni par
to, bet tas viss maksā arī naudu.
Tāpat viens no maniem uzdevumiem sev pašai Latvijā ir – samazināt visus tos papīru kalnus, saskaņojamos jautājumus un vajadzīgos parakstus parakstu galā.
Tā ir kā bezgalīga birokratija, kas
ir kārtīgi jāsamazina.
Visu mūsu jau pārrunāto varētu īsi sakopot tā: mēs gribam,
lai cilvēki zina un jūt, ka var piedalīties visā, kas valstī notiek, un
ka valsts iestādes ir atsaucīgas,
dzird savus pilsoņus un ievēro
viņu tiesības. Valstij jāizpatīk pilsoņiem un nevis otrādi, valsts kalpo cilvēkam. Satversmē ir teikts,
ka suverēnā vara pieder tautai,
un mums ir tiesības to prasīt.
Mums ir tiesības noteikt to, kas
Latvijā notiek. Un es gribu atkārtot vēlreiz: mums ir ļoti lielas bažas par to, kas notiek, tāpēc nedrīkst stāvēt malā un tikai sacīt,
ka tas ir briesmīgi un ir ļoti žēl,
ka tā notiek. Ir jāiesaistās un
jādara.

Uldis Grasis 9.3.2010

MŪSU VALODA
Valoda, mūsu valoda,
Kas esi tu?
Vai tevi var uzvilkt un novilkt kā kreklu
Un uzvilkt sev mugurā citu?
Vai esi kā Paganīni vijoļu stīgās
Ieēdies, iekodies labskanīgs tonis,
Tu latvietim ieskaņots, ierakstīts mēlē?
Bet kamdēļ tik bieži no lūpām tu aizklejo
Un sazvejo citus, sev svešādus toņus?
Nāk pretī kad valodas citās tev mēlēs,
Teic, tad teici mums, valodiņa:
Teic tu mums visus mīļos vārdus,
Teic visus gudros, tā padomu dod,
Teic mums, kas esam un kas mēs būsim.
Mūžos tevī klausoties, mūžam tevi daudzinot!
Bet teic ar, kam mēlēm, kas mīt tavā zemē, Citām tik runāt, skanēt un godu vien dot?
Latviešu valoda,
Nelien pazemības melnajā zemē!
Pat cīruļi nedzied skaņās kā vārnas,
Tie slavēs tevi un balsīm savām
Trallinās līdzi daiļskaņām tavām!
Tiem nemetas mēlēs citputnu balsis,
Gan klausās tie citādās toņu vijās Gan skaudrās, gan daiļās melodijās,
Kas vijoļu stīgām līdzi ar dejo,
Un ausās, kā balsis kopkoŗos dzied:
Latvju valodā, latviešu mēlē
Kad Mežparkā klejo:
„Tās balsis, tās balsīs, ko izpaužam mēs”!
Latviešu valoda!
Kad dziesmai būs svētki,
Lai tie tev par godu skaņojas balsīs,
Balsīs tai vienā, šajā skanīgajā dienā!
Latviešu valoda!
Gadsimtos austa tu,
Esi svēts mantojums,
Kā mūsu zeme Un mīļa mums!
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Vera Rozīte
Lidojot trīsarpus stundas no
Austrālijas uz Jaunzēlandi, gara
acīm skatīju tālo Okeanijas valsti
pasaules kartē. Domās to salīdzināju ar pavisam sīku, trauslu ziedu, kas, vēju appūsts un norūdīts,
savā skaistumā pārspētu pat viskrāšņākos lielos ziedus, ja vien to
aplūkotu tuvāk.
Iesmeldzās sirds, iedomājoties,
ka mazā Latvija jau arī ir tikai
tāds mazs punktiņš pasaules kartē. Bet šodien viss, kas ir mazs,
kaut arī tieši tāpēc neatkārtojami skaists savā vienreizībā, lēni,
bet mērķtiecīgi tiek izspiests ārā
un iznīcināts - sākot ar mazām
skoliņām, bodītēm, mazām lauku
viensētām, mazām tautām... Arī
dinozaurveidīgi, bezjūtīgi cilvēki
gūst aizvien lielāku ietekmi vara un nauda šodien valda pār
pasauli un liek apklust katram,
kas uzdrīkstas iepīkstēties pretim.
Varētu domāt, ka Dievs paredzējis, lai ūdeņos dzīvotu tikai haizivis, debesīs lidotu maitu ērgļi
un vienīgie dzīvnieki būtu lauvas
un tīģeŗi.
Bija vērts mērot gaŗo, nogurdinošo ceļu, lai savām acīm pārliecinātos, ka arī kaut kas pavisam
mazs un sīks VAR pastāvēt megamērogu priekšā tieši ar savu sīkstumu, neliekšanos varas priekšā
un ar mīlestību, lepnumu un cieņu pret savu zemi un pret citiem
cilvēkiem - to visu var piedzīvot
Jaunzēlandē.
Kad portāls International living
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Latvieši Jaunzēlandē
2010. gadā veica aptauju, kuŗa no
194 pētījamām valstīm ir vispiemērotākā labai dzīvošanai, Jaunzēlande dzīves kvalitātes ziņā ieņēma 5. vietu. Vērā tika ņemta
dzīves dārdzība, kultūra un atpūta, ekonomija, apkārtvide, brīvība, veselība, infrastruktūra, drošība, risks un klimats.
Kā smej mans mūža draugs –
archibīskaps Elmārs Rozītis, ar
kuŗu kopā ieradāmies Jaunzēlandē, - latvieši vienmēr zinās atrast, kas ir labs.
Varbūt tieši tāpēc 1949. gada 27.
jūnijā Jaunzēlandes ostā Velingtonā pietauvojies kuģis „Dandalka līcis” (Dundalk Bay), uz
kuŗa bijuši 210 latvieši. Kā jau
īsti latvieši, - „apošņājuši gaisu”
un sapratuši, ka vieta ir laba, devuši ziņu savējiem, un pēc gada ar kuģi „Helēnikas princis”
(Hellenic Prince) ieradušies vēl
192 latvieši. Bet, tā kā latviešiem
labas ir tikai visas trīs lietas, tad
trešajā tūrē pēc nepilna gada ieradušies vēl atlikušie 80 latvieši,
un „letiņu dzīve” Jaunzēlandē varējusi sākties.
Viskuplākais latviešu skaits devies uz Kraistčērču, kur nometnēs dzīvi uzsākuši 310 latvieši,
pārējie aizbraukuši uz Velingtonu un Oklandi, bet 10 līdz 20 latviešu devušies uz citām vietām
Jaunzēlandē.
Šo un vēl daudz ko citu labu un
interesantu uzzinājām no Kraistčērčas Sv. Māras latviešu ev. lut.

draudzes priekšnieka Miervalža
Altmenta. Viņš mūs pacietīgi sagaidīja lidostā jau krietni pāri
pusnaktij un aizveda uz savām
mājām, kas, ieslīgušas nakts mierā, elpoja vienā taktī ar Lielā
baltā mākoņa zemi, - kas vietējo
pirmiedzīvotāju maoru valodā
skan Aotearoa(i) - Jaunzēlande.
Nākamajā rītā malkojām kafiju
uz kalnainās terases, un, skatienam slīdot pār rudenīgajām ainavām (kamēr februāŗa sākumā,
kad tur bijām, Eiropa slīga dziļā
ziemas sniegā), uzzinām, ka maori ir vairs tikai 1,7% no Jaunzēlandes iedzīvotājiem, āzieši 8,9%,
iedzīvotāji no Klusā okeana salām
6,6%, bet pārējie - 70,8%, - tostarp
arī latvieši. Jaunzēlandes valsts
galva ir Lielbritanijas karalistes
apstiprināts ģenerālgubernātors.
No 1840. līdz 1907. gadam Jaunzēlande bijusi Lielbritanijas kolonija, bet 1947. gadā ieguvusi pilnīgu neatkarību. Jaunzēlande
esot pirmā zeme, kur sievietēm
piešķirtas balsstiesības.
Jaunzēlande atzinusi Latvijas
neatkarību 1991. gada 28. augustā, un 1991. gada 19. decembrī
starp abām valstīm nodibinātas
diplomātiskās attiecības. Pašreiz
Jaunzēlandē oficiāli reģistrēti
134 Latvijas pavalstnieki, kuŗi
dzīvo galvenokārt Kraistčērčā un
Oklandē. Latvijas Goda konsule
ir Laila Jansone. Viņa vienmēr ar
lielu iejutību un pacietību Jaunzēlandē iebraukušajiem latvie-

šiem ne tikai skaidro juridiskos
noteikumus, bet arī iepazīstina
viņus ar tīri praktiskiem sadzīves
jautājumiem, ko Jaunzēlandē ir
svarīgi zināt.
Miervaldis Altments Kraistčērčas centrā mums parādīja pilsētas
jauno Mākslas mūzeju, kur senāk
atradusies Kraistčērčas Svētā Pāvila luterāņu baznīca. Tajā tad arī
dibināta Svētās Māras latviešu
luterāņu draudze, kas cauri gadu
desmitiem Jaunzēlandes latviešiem kalpojusi ne tikai par kristīgās dzīves centru, bet arī par
tautiešu pulcēšanās vietu, tāpat
kā Amerikas, Anglijas, Austrālijas
u.c. latviešu luterāņu draudzēs
pasaulē.
Kraistčērčas latvieši tagad dievkalpojumus notur Latviešu namā,
ko draudze iegādājusies 1971.
gadā un ko paši pārbūvējuši draudzes vajadzībām. Pagājušā gadā,
pieminot 60. gadadienu, kopš latvieši ieradušies Jaunzēlandē, ar
pilsētas valdes atļauju pie Mākslas mūzeja, kas atrodas pašā pilsētas centrā, svinīgi atklāta piemiņas plāksne. Visus izdevumus
par plāksni un tās novietošanu
segusi pilsētas valde.
Miervaldis cer gūt atbalstu pilsētas valdē kādam labam mērķim, ko būtu vērts īstenot arī citās
latviešu draudzēs pasaulē. Tam
būs nepieciešami ievērojami līdzekļi. Iecere ir sakopot vēstures
dokumentus par latviešiem Jaunzēlandē. Miervaldis skaidro:

„Mūsu draudze ar katru gadu
kļūst mazāka, un kopīgās atmiņas lēnām zūd. Vai nu atmiņas
vairs nav tik svaigas, vai kāds no
mūsu vecākās paaudzes aiziet
aizsaulē. Tāpēc mēs gribam savilkt
kopā visus mutvārdu, rakstveida
liecinājumus, bildes, filmas utt.
vienā elektroniskā archīvā. Lai šis
avots būtu pieejams ne tikai pēcnācējiem, bet arī citur Jaunzēlandē vai ārzemēs tiem kuŗi grib zināt vairāk par latviešiem un latviešu sadzīvi Kraistčērčā kopš
1949. gada.
Es iebraucu Jaunzēlandē 1951.
gadā četru gadu vecumā kopā ar
tēvu Arvidu Altmentu, māti Elvīru un brāli Viesturu. Mēs iebraucām ar kuģi „Skaubrinu” līdz
Fremantles Austrālijas rietumu
krastā. Tad ar lidmašīnu uz Sidneju, un beidzot ielidojām Jaunzēlandē, ar lidlaivu Velingtonā.
No Velingtonas mēs braucām uz
Dienvidu salu, kur mūsu ceļš
beidzās Hanmer Springs pilsētiņā
apmēram 120 km uz ziemeļiem
no Kraistčērčas, kur mūs sagaidīja mans vectēvs Pēteris Kaņeps
un vecāmāte Josefa Kaņeps, kuŗi
bija iebraukuši kopā ar manu tanti Astrīdu ar pirmo transportkuģi Dundalk Bay 1949.gadā.
Es pats esmu dzimis Luneburgā, Vācijā, un mans brālis dzimis
Cellē. Jaunākā māsa Māra piedzima vēlāk Kraistčērčā 1958.gadā.
(Turpinājums sekos)

Fantazija par Rūdolfu Blaumani jeb Vai Blaumanis bija gejs
Zigmunds Skujiņš, Raksti. 9. sējums (Patiesību karnevāls. Siržu zagļa uznāciens), apgāds „Mansards” Rīgā 2010. g., 536 lpp.
Patiesības noskaidrošana cilvēkam šķitusi svarīga kopš senseniem laikiem, senākiem vēl par
to reizi, kad Poncijs Pilāts vaicāja
Jēzum: „Kas ir patiesība?” (Jāņa ev.
18, 38.) Mūsu rakstniecības klasiķa Rūdolfa Blaumaņa (1963-1908)
mūža laikā vidējais cilvēks – vismaz eiropietis, vismaz latvietis –
patiesībai vēl ticēja. Padomju laikā izdoto Blaumaņa Kopoto rakstu 8. sējuma 27. lappusē lasām
Kārlim Štrālam rakstītu Blaumaņa tezi: „Bet patiesība man tak
augstāka par visu.”
Zigmunds Skujiņš (dz.1926. g.)
ir cita lējuma cilvēks, skeptiskāka
un ciniskāka laikmeta bērns. ”Neapšaubāmas patiesības nav,” lasām viņa Rakstu šogad iznākušajā 9. sējumā. (161.lpp.) Un cituviet vēlreiz: „Mēs dzīvojam pasaulē, kuŗā nav absolūtu patiesību”
(469).
Sējuma smagumpunkts ir 2001.
gadā pirmpublicētais gaŗais prozas darbs bez žanra apzīmējuma
Siržu zagļa uznāciens.
Sacerējuma visvairāk intriģējošā
daļa ir tā, kur Skujiņš pat nepretendē būt visneapšaubamākās patiesības paudējs, bet kur viņš ļauj
brīvu vaļu fantazijai. Neapšaubāma – vai vismaz līdz šim vēl neapšaubīta - patiesība ir, ka Blaumanis ar diloni nomira 1908. gadā
Somijā. Skujiņš, ļaudamies kā
būtu, ja būtu domu plūsmas vilinājumam, iztēlojas Blaumani nevis mirstam pusmūžā, bet pieredzam normālu mūža ilgumu: „Savas septiņdesmit piektās dzimšanas dienas rītā 1938. gada 1.
janvārī Rūdolfs Blaumanis pa-

modās...” Ir tiešām interesanti
padomāt, kāda attieksme Latvijas
sabiedrībai un Kārļa Ulmaņa autoritārajam režīmam, kam literārās galotnes bija Virza un Plūdons,
būtu pret Blaumani, ja viņš būtu
dzīvojis gadus trīsdesmit ilgāk.
Kur Siržu zaglis skaidri un gaiši
ir fantazija, tur viss ir labākajā
kārtībā: izvēlētā forma autoram
ļauj izteikties arī par daudziem
citiem - pat padomju laika autoriem un literāriem procesiem.
Problēmatiska kļūst tā sacerējuma tiesa, kur Blaumanim piedēvēts homoseksuālisms. Vidējais
latvietis taču to uzlūko par perversu, grēcīgu, nenormālu, pretīgu.
Turpretim savas kultūrvēstures
pīlārus, klasiķus, kuŗu darbi tiek
„izņemti” skolās, vidējais latvietis
ir ieradis uzlūkot gluži vai par
ideāltipiem arī dzīvē. Un te tad
kaut kas vairs „nerīmējas”: lai atjaunotos normālitāte, tad vai nu
rakstnieka darbi jāpasludina par
mazvērtīgiem (tas Blaumaņa gadījumā būtu gluži neiedomājams
apvērsums!), vai arī par viņa dziņām izteiktās aizdomas jāatspēko
un jāiznīcina. Gluži kā mācītāja
Arvīda Ziedoņa doktora disertācijā pirms vairākiem gadu desmitiem skartā Blaumaņa seksuālitāte pāršalca trimdu, tā pašreizējā
gadsimta sākumā tieši šis Zigmunda Skujiņa darba aspekts pievērsa sev Latvijas kritiķu uzmanību Literātūrā un Mākslā, Dienā,
Karogā, Neatkarīgajā Rīta Avīzē...
Gods Skujiņam un viņa Rakstu
apgādam, ka 9. sējuma izskaņā
vairākas pret Skujiņu vērstas Siržu zagļa recenzijas ir pārpubli-

cētas. Nopietnākajai kritiķei literātūrzinātniecei un Blaumaņa
speciālistei Līvijai Volkovai Skujiņš atbild ar vairākiem pretjautājumiem. Rakstu lasītājam tagad
ērti iepazīties ar abām argumentācijas pusēm. Jāatzīst, ka, publicējot saviem ieskatiem pretējos, Skujiņš ir rīkojies liberālāk un godīgāk par Volkovu, kuŗa savā 2008.
gada diždarbā Blaumaņa zelts
Blaumanim piedēvēto seksuālo
noslieci ne ar vienu vārdu nepiemin pat kā varbūtību.
Neba jau mēs te izspriedīsim
tiesu, vai patiesība Rakstu 9. sējumā, kam Skujiņš devis īpašo
virsrakstu „Patiesību karnevāls”,
ir Skujiņa vai Volkovas un citu
viņa kritizētāju pusē.
Smagākais ierocis Skujiņa arsenālā ir Blaumaņa 1900. gada vēstule Viktoram Eglītim, kuŗas fragments citēts 507. lappusē. Tomēr
vēstule lasītājam mūsu pārseksotajā laikmetā izskatās apbrīnojami naīva. Vēstulei no otras puses pretī varam likt kaut vai brīnišķīgi siltās attiecības starp Auci
un Pičuku Skrodeŗdienu pirtiņas skatā: viņiem piedzimis dēls.
Šis skats taču ir kā tāda Augstā
Dziesma ģimeniskām vērtībām!
Blaumanis Skujiņa sējumā vēlreiz figūrē „Parallēlo biografiju”
nodaļā (351- 357), un šis nu reiz ir
lielisks Blaumaņa 80 gadu nāves
dienā teikts īsreferāts, kur mūsu
klasiķa literārie veikumi pieminēti un izvērtēti kodolīgi un, liekas gan, neapstrīdami. Vispār
Skujiņa teiktie bēŗu atvadvārdi,
nekrologi un gadījuma raksti,
kas ietverti „Parallēlo biografiju”

nodaļā, ir teicami īsu raksturojumu paraugi. Vai gleznotāja, baskāja Irbītes nosaukšana par „Voldemāru Irbes kungu, gleznu lielrūpnieku” nav nepārspējams labsirdīgas ironijas paraugs?
Iebilst gan gribētos pret Anšlava
Eglīša pamātes Hildas Vīkas daudzināšanu, sakot, ka daudzas Eglīša stila iezīmes atrodamas jau
Hildas Vīkas agrāk uzrakstītos
darbos. Izlasījis šo Skujiņa domu
pēc tās pirmpublicējuma 2006.
gadā, kā arī citēto Vīkas un Eglīša
līdzīgo tekstu ietekmēts, steidzos
uz Latvijas Nacionālo bibliotēku,
lai sameklētu vairākas Hildas Vīkas grāmatas. Cerēju, ka varēšu
dažas stundas izklaidēties, iepazīstot turpat vai otru Anšlavu, jo pirmo ļoti cienu. Piedzīvoju dziļu
vilšanos: pamāte ir pavisam cits
personības tips! Drusku neērta
sajūta radās, arī lasot Skujiņa
1996. gada „momentkadrus” par
Gunti Ulmani un Skujiņa sadarbību ar tā laika Valsts prezidentu,
kas lūdzis, lai rakstnieks viņam
uzraksta dažas runas. Izstāstījums, kā Skujiņa izvēlētie formulējumi pakalpojuši Latvijas attiecībām ar draudzīgām ārzemēm,
izklausās pēc pašreklāmas: rakstot it kā par Ulmani, rakstītājs
vairāk sit uz pleca sev.
Sējumā vēl lasāmi trīs pavisam
īsi Skujiņa daiļprozas darbiņi un
Noras Ikstenas saruna ar Skujiņu
autora 80. dzimšanas dienas sakarā 2006. gadā. Taču spilgtāki ir
seši gaŗāki, gan padomju, gan
jaunākā laikā sarakstīti stāsti. Izcils ir „Salto ar maisu uz galvas”
(1976) par bezbailīgu un apbrī-

notu cirka akrobatu, kas pēc ne
pārāk nopietna nelaimes gadījuma, pirmās neveiksmes pilnīgi
pārvēršas. Ja nu Skujiņš meklē līdzības, tad šeit Skujiņu varētu salīdzināt īpatņu attēlošanas meistarībā gan ar to pašu Anšlavu
Eglīti, gan ar Smalko kaišu autoru Ēriku Ādamsonu. Spožs stāsts
ir arī „Mēness bezgaisa tuksnešos”
par izspiedējiem („apdrošinātājiem”) pag. gs. 90. gadu Rīgā.
Brīžiem jādomā, vai Skujiņš
Anšlava Eglīša gājienus atdarina
ar nolūku vai netīšām. Ieraugot
9. sējuma 180. lappusē teikumu
„1920. gada pavēsā aprīļa priekšpusdienā Rīgas stacijā katrs no
savas puses gandrīz vienlaicīgi
pienāk divi vilcieni – valdības īpašais ekspresis no rietumiem un
parastais jauktu vagonu sastāvs
no austrumiem,” pazīstam „Homo
novus” pirmo teikumu: „Pulksten
astoņpadsmitos četrdesmit Rīgas centrālstacijā pienāk divi vilcieni – no Parīzes un Vecgulbenes.”
81. lappusē savukārt lasām, kā
Blaumanis deklamē humoristiskus pantus: „Viņš pārveido balsi,
ironizē, valšķojas, iekrāso dialektu īpatnības, noskandina dīvainas
atskaņas, beŗ vārdus tirādēs, ritmiski spriguļo, skarbi skalda, rotaļīgi draiskojas, svepstīgi guņģo.” Līdzīgus darbību – un arī
priekšmetu, īpašību „sarakstus”,
sevišķi agrīnajos darbos, bija iecienījis arī Anšlavs Eglītis. Tomēr
kopiespaidā Skujiņš no Eglīša
atšķiŗas ne mazāk, kā atšķiŗas Vīka. Tikai Skujiņš ir daudz spožāks
rakstnieks par Vīku.
Eduards Silkalns
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Piemiņas vārdi dzejniekam Vitautam Ļūdēnam
Likteņa nepielūdzamā roka
nocirtusi vēl vienu spēcīga dzejas koka zaru – miris Edvarta Virzas māsasdēls, dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs, iemīļots spilgts
bērnu literātūras pārstāvis Vitauts Ļūdēns.
Dzejnieks izglītību ieguvis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literātūras nodaļā, beidzis Žurnālistikas nodaļu. Dziļu un noturīgu impulsu V. Ļūdēns guvis
no Edvarta Virzas un Elzas Stērstes daiļrades. Pirmais V. Ļūdēna
dzeju krājums „Saules lidlauki”
nāk klajā 1966. gadā, arī bērnu
dzejoļu krājums „Zēni, zaķi, varavīksnes” tiek izdots tajā pašā
gadā. Jau ar pirmajiem darbiem
V. Ļūdēns ir starp tiem spalvas
brāļiem un māsām, kas nosaka
īsto latviešu literātūras toni un
temperātūru padomju varas gados, kaut arī ne vienmēr totālitārā režīma balstītu un atzītu. Vitauts Ļūdēns Billītēs 22. maijā, vietā, kur Edvarts Virza
Tomēr V. Ļūdēna un viņa domu- rakstīja "Straumēnus"

Foto: Anna Žīgure

(28.01.1937. – 27.05.2010.)

biedru dzeja padomju varas laikā bija spēcīga nacionālās piederības uzturētāja, kas karsti pulsēja zem katras rindas. Tas arī
20. gs. 60. – 70. gados noteica latviešu dzejas strauji augošo pievilkšanas spēku, jo tā sevī nesa
tautas vienotības ideju. V. Ļūdēna interešu lokā aizvien bijusi
Latvijas vēsture un tautas drāmatiskās likteņgaitas no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām.
V. Ļūdēna dzejā suģestē arī smalkā un tomēr vitālā dabas izjūta,
kas apliecina cilvēka un dabas
nedalāmu vienotību: Ja esi redzējis saulstaru/susuriņus pirmos,
kas no mākoņu/alām izlien, ja
esi dzirdējis/akmens nožāvāšanos
saldo,/manījis upes izstaipīšanos,/
tad zini, ka/neesi velti dzīvojis kādu stundu,/tad zini, ka esi labu
darījis kādam rītam.
Tādi brīnumaini notverti
mirkļi valdzina gan V. Ļūdēna
bērnu, gan pieaugušo literātūrā.

Dzejnieks pag. gs. 80. – 90.
gados sāk pievērsties arī prozai
un drāmaturģijai. Kopumā V.
Ļūdēna radošā mūžā izdoti 29
dzejas krājumi, arī prozas grāmatas bērniem - „Sudraba kalējs, tērauda kalējs”, „Sarunas ar
Laimiņu par seniem laikiem
Latvijā”, „Satiksimies avenēs”
u. c. V. Ļūdēna dzeja ir iecienīta
arī ārzemēs, tā tulkota vairākās
valodās.
Dzejnieks apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni, saņēmis Viļa
Plūdoņa prēmiju un Ojāra Vācieša prēmiju (par bērnu dzeju). V. Ļūdēnam piešķirta arī
1991. gada barikāžu dalībnieku
Piemiņas zīme, Nacionālo bruņoto spēku goda zīme „Par nopelniem”, Nacionālās aizsardzības akadēmijas „Atzinības
zīme”.
Dzejneks pēdējā gaitā tika
izvadīts š. g. 1. jūnijā no Ventspils novada Usmas baznīcas.
Irēna Lagzdiņa

Latvijas mākslinieku mākslas darbi Barbikana centrā Londonā
The Sovereign European Art
2010 balvas konkursā šogad
bija pieteikušies ap 350 mākslinieku, no kuŗiem starptautiskā
žūrija atlasīja 30 māksliniekus,
no tiem trīs no Latvijas: Evelīnu
Deičmani ar darbu Season Sorrow, Kristapu Ģelzi - Pastaiga ar
manu zilo suni un Līgu Purmali ar darbu City tour. Izlases
mākslas darbus izstādīs Barbikana centrā līdz 20. jūnijam. Atskaitot balvas ieguvēju, pārejie
mākslas darbi 22. jūnija vakarā nonāks izsolē, ko kārtos
slavenā
izsoles
aģentūra

Christ’ies. Plānots izsoles laikā
rīkot mielastu Londonas mūzeja
jaunajā, ļoti iespaidīgajā zālē,
kur arī paziņos 2010. gada balvas 25 000 eiro ieguvēja vārdu.
Vakars solās būt interesants un
izdevīgs, lai iegādātos topošo
jauno slavenību laikmetīgos
mākslas darbus. Izsolē pārdoto
dar- bu ienākumus sadalīs starp
māksliniekiem un Sovereign Art
Foundation izmantošanai turpmākam labdarības pasākumam.
Eiropas mākslas balvas piešķiršanu jaunajiem laikmetīgās
mākslas pārstāvjiem iesāka

2005. gadā Londonā pazīstamajā
Howards galerijā, pamatojoties
uz panākumiem, kas gūti Fonda
Āzijas konkursos kopš 2003.
gada. Arī publikai ir dota iespēja novērtēt izstādītos darbus,
izmantojot tīmekli www.sovereignar t foundation.comvai
nododot savu balsi izstādes apmeklējuma laikā. Māksliniekam, kas saņems lielāko balsu
skaitu, piešķirs balvu 1000 eiro
apmērā.
Visjaunākā no māksliniekiem
Evelīna Deičmane dzimusi 1978.
gadā un jau 1999. gadā pieda-

lījusies daudzās izstādēs. Pirmā
personālizstāde bijusi 2005. gadā. Ar saviem mākslas darbiem
viņa piedalījusies daudzās izstādēs ārzemēs un 2009. gadā
pārstāvējusi Latviju Venēcijas
biennālē.
Rīgas galerijas mājaslapā par
Kristapu Ģelzi teikts: „Ar Kristapa Ģelža vārdu asociātīvi saistās konceptuālas idejas, kas reālizētas skatītāju provocējošās un
izaicinošās installācijās, video
darbos un lielizmēra digitālfotografijās...”
Tikai retais nebūs iepazinies

ar Līgas Purmales mākslas darbiem kādā mākslas žurnālā vai
izstādē Latvijā. Līgai Purmalei
(1948) pirmā vietā vienmēr
bijusi glezniecība, bet viņa strādājusi arī grafikā un scēnografijā. Viņas darbi ir skatāmi
Latvijas Nacionālā mākslas
mūzejā, Latvijas Mākslinieku
savienības mūzejā, Tretjakova
galerijā Maskavā un daudzās
privātkollekcijās Latvijā un
ārzemēs. Pērn viena Līgas Purmales glezna bijusi Sotheby
izsolē Londonā.
Zigrīda Daškevica

Kas meklē, tas atrod
19. maijā notika LU Literātūras, folkloras un mākslas institūta 22. kārtējā zinātniskā konference „Meklējumi un atradumi”, ko atklāja LU rektors Mārcis Auziņš ar domu, cik vērtīgi
ir referentiem un klausītājiem
abpusēji dalīties priekā par ieraudzīto, pārdomāto un saprasto. Konferences organizātori šoreiz bija institūta jaunieši, doktorandi, un tās norisi varēja noskatīties tiešraidē tīmeklī. Pilnīgi piepildījās Paula Daijas novēlējums par radošu un jēgpilnu
dienu. Protams, daudziem iznāca salīdzināt izpētīto ar šodienas aktuālitātēm.
Pirmā runāja Raiņa dzīves un
daiļrades pētniece Gundega Grīnuma par Kastanjolas mīklu
atminējumiem. Viņas erudīcija,
aizrautība un bagātīgais illustrātīvais materiāls aizveda mūs
Tičīnā pie Šveices italiešiem Lugāno ezera krastā, pat ļaujot noklausīties tičīniešu tautasdziesmu par izceļošanu uz Ameriku.
Ar novadpētnieka, bijušā pastmeistara Džovanni Redzoniko
palīdzību uzzināti svarīgi fakti,
iegūti fotoattēli no ģimenēm,
ar kuŗām satikās mūsu lielie
trimdinieki. Tika parādītas un
raksturotas tās tautas daba,
raksturs, skaudrais liktenis,

kuŗas vidū viņi nodzīvoja 15
gadus, – nabadzībā pamest savu
zemi, lai meklētu labākus dzīves
apstākļus, bet vienmēr turētos
kopā, balstot citam citu, palīdzot,
lai mūža galā tičīnieši atkal varētu atgriezties dzimtenē.
Teātŗa zinātniece Guna Zeltiņa stāstīja par sievišķības koncepta maiņu jaunākajā latviešu
teātrī no Daces Akmentiņas un
Lilijas Ērikas līdz Gunai Zariņai
un Rēzijai Kalniņai. Latviešu
folkloras krātuves vadītāja Dace
Bula izvirzīja jautājumu – vai
latviešiem folkloristikā bijusi
performances skola. Lai arī šī
Ričarda Baumaņa radītā mācība neatnāca līdz Padomju
Latvijai, bet folklorists un literātūrzinātnieks Jāzeps Rudzītis
vienlaikus ar jaunajām vēsmām
Amerikā arī Latvijā pētīja folkloras dzīvi saziņā, stāstījumos,
priekšnesuma formā, atmiņās
par senākiem lieliskiem teicējiem. Aizkustinoši, ka pēc šī
referāta Skaidrīte Rubene (ASV)
nodeva folkloristiem viņai rakstītās Jāzepa Rudzīša vēstules.
Literātūrzinātniece Maija Burima vēstīja par Knuta Hamsuna
literārām inspirācijām 20. gadsimta sākuma latviešu literātu
(Jāņa Akuratera, Viktora Eglīša
u.c.) darbos. Archaiologs Juris

Urtāns atklāja teiku un nostāstu
iespējamo izmantojumu savos
pētījumos. Viņa stāsts bija par
Jūrkalni (Felixbergu) – Laimīgo
kalnu, par kuģinieku veiksmīgo
izglābšanos un aiz pateicības
uzcelto baznīcu ar tajā iekārto
burinieku. Referents parādīja
vairākus desmitus fotouzņēmumu ar šādiem kuģu modeļiem
dažādās pasaules baznīcās.
Tomēr 2009. gadā, izmantojot
aerofotografiju un ūdens dzidrumu, J. Urtāns atklājis burinieka vraku jūrā 400 m no krasta
pie Jūrkalnes. Kāds vietējais
vēl atceras tēva stāstu, ka tur
nogrimis linu kuģis.
Dzejnieks un literātūrzinātnieks Marians Rižijs (Māris Salējs) sameklējis liecības Rakstnieku savienības protokolos par
Ulža Bērziņa pirmā dzejoļu
krājuma izdošanas kavēšanos
13 gadu gaŗumā. Viņa kollēģe
un priekšniece Ieva E. Kalniņa
vēstīja par Artura Baumaņa ierosināto „Literātūras vārdnīcas”
manuskriptu, kuŗš tapis Latvijā pēdējā kaŗa gados un kuŗā
jau izstrādāti vairāki šķirkļi,
starp tiem arī – ateisms, Baltijas
jautājums un apsolītie darbi, un
pēdējais izraisīja sajūsmu klausītājos.
Kinozinātniece Agnese Sur-

kova ar skatāmiem piemēriem
rādīja tuvplāna aistētiku. Jaunā
folkloriste Agrita Ozoliņa referēja par saviem atradumiem
Liepnas pagastā, pētījot senās
un mūsdienu pirtis, kā arī tradicijas, kas ar tām saistās.
Senās literātūras pētniece Māra Grudule apcerēja dažādu
ūdeņu kā minoritātes likteņa
simbolu izmantojumu vācbaltiešu 20. gadsimta prozā. Galvenais aplūkojamais darbs bija
Herberta fon Hernera „Pelēkais
jātnieks” (1943), kuŗā attēloti
20. gadsimta 30. gadi, bet zemnieku tēli ņemti no 19. gadsimta; rakstnieks uzsvēris, ka
latviešiem un vāciešiem katram
ir savs vēstures stāsts.
Konferencē piedalījās arī akadēmiķis Viktors Hausmanis ar
jautājumu – vai Austrālijā bijis
latviešu teātris. Sadzirdēt atbildi bija speciāli ieradušies –
Anete Apele, Baiba Kangere,
Ojārs Greste. Izrādījās, ka bijuši
veseli trīs latviešu teātŗi ar saviem aktieŗiem, ar savu repertuāra polītiku, ar pētīšanai bagātu materiālu. Elīna Vasiļjeva
vēstīja par ebrēju rakstnieka un
polītiķa Vladimira Žabotinska
darbību un likteni Latvijā, Parīzē, Berlīnē.
Folkloriste Baiba Krogzeme-

Mosgorda iepazīstināja ar saviem atmiņu albumu pētījumiem, šoreiz bija izvēlēti vīriešu
albumi – Jāņa Dāvidsona, Kārļa
Glāzera, Alfrēda Kreiera un
Valža Muižnieka albums. Muižniekam ieraksti bija no iesvētību dienas Fišbachā līdz 31 gada
vecumam jau Amerikas krastā.
Atmiņu albums daudz pavēstī
par īpašnieku un viņa laikabiedriem. Renesanses mūzikas
pētniece Ilze Liepiņa kavējās
pie 16. gadsimta Livonijas amatnieka, literāta un komponista
Burkarda Valdisa psalmiem.
Vienu viņa paraugam pati burvīgi nodziedāja. Nobeigumā Aldis Pūtelis ļāva paklausīties Berlīnes skaņu archīva ieskaņojumus, kur viņš atradis apmēram
150 latviešu balsis, tostarp Friča
Adamoviča, Juŗa Plāķa, Pēteŗa
Šmita, Edītes Hauzenbergas, Vilmas Grebles, Jāņa Endzelīna teikto un lasīto, jo vācieši 1924. gadā
bija četras dienas strādājuši Rīgā.
Bagātās dienas novakarē vēl
atvēra literātūrzinātnieka Raimonda Brieža un folklorista
Gunta Pakalna jaunākās grāmatas – „Teksta cenzūras īsais
kurss” un „Džūkstes teikas un
nostāsti”.
Māra Vīksna
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No tāliem laikiem raugoties
Jo tālāk mēs atrodamies no
konkrētiem notikumiem, jo
miglaināki šie notikumi rādās
mūsdienu paaudzēm. Tas ir
neizbēgami. Turklāt bija taču
okupācija, kaŗš, notikumu atšķirīga interpretācija ģimenēs
u. tml. Un tādas paaudzes pašreiz ir trīs (par paaudzi uzskata
25 gadu gājumu). Tātad jau
kopš piecdesmitajiem gadiem
cilvēki no agras bērnības ir
„mucā turēti un pa spundi baroti”. Man var oponēt, ka mēs
jau 20 gadus dzīvojam brīvā,
neatkarīgā valstī. Ak! Ja tas
tā būtu!
Esmu jau krietni iesoļojis devītajā gadu desmitā, un mani
ļoti interesē, ko nākamās paaudzes domās par to, kas noticis
četrdesmitajos un piecdesmitajos gados, t.i., kas notika ar
manām paaudzēm. Nākamās
paaudzes, dabiski, domās pavisam citādi, nekā patiesībā bija.
Ja man šodien atkal jāraksta
par visu to, ko es pats esmu
redzējis un izbaudījis, tad man
jāatkārtojas vēl un vēl. Veltīgi
esmu gaidījis konkrētas atbildes uz saviem rakstiem gan
par leģionāriem, gan par Kārli
Ulmani, gan par ulmaņlaikiem un citiem laikiem un
vietām, par kuŗām man tomēr
ir lielāka saprašana nekā tiem,
kas to visu ir vai nu tikai dzirdējuši, vai lasījuši. Ar dziļu nožēlu man nākas atzīt, ka gandrīz viss notika citādi, nekā
tiek interpretēts šodien. Un

galvenokārt tāpēc, ka lietas
un notikumi, kas bijuši pirms
40, 60, pat pirms 100 gadiem,
tagad tiek mērīti ar šodienas
mērauklu.
Mums esot sarežģīta vēsture?
Muļķības! Mēs paši to sarežģījam, lai kaut kā attaisnotu
savu neizlēmību un “bakstīšanos”. Ir lietas, kas ir “vienkāršākas par cirvi”. Piemēram - ja
bija okupācija, un mums nevienam un arī pasaulē lielākai
daļai par to vairs nav šaubu,
tad katra pilsoņa svēts pienākums taču bija cīnīties pret
okupantiem. Vai tiem večiem,
kas 16. martā iet pie Brīvības
pieminekļa, vajadzētu šaubīties, ka viņu kaŗa biedri krituši par taisnīgu lietu?
Mums toreiz nebija ne mazākās sajēgas par nacismu. Pat
pieaugušiem, kur nu vēl jaunatnei un pusaudžiem! Kāda
ideoloģija, kādas koncentrācijas nometnes? Muļķības! Ne
par kaut ko tādu mums nebija
ne jausmas. Ne par nacistu
nometnēm, ne par komūnistu
Vjatlagu, Vorkutu un Kolimu.
Acīm redzams bija tikai tas,
ka sveša, mums naidīga vara ir
okupējusi mūsu zemi. Un tas,
lūk, mūsu polītiķiem un diplomātiem būtu jāpaskaidro
gan rietumiem, gan austrumiem. Mūs nevar salīdzināt
ne ar Holandi, ne ar Beļģiju
vai Dāniju, ne ar Norvēģiju,
kuŗas nekad nav okupējusi
Krievija. Un pustūkstoti Angli-

jas pilsētā Koventrijā bojāgājušo angļu nevar pielīdzināt
kaut vai trijiem tūkstošiem
1941. gada dažos mēnešos Vjatlagā iznīcināto Latvijas vīriešu.
Laiks bija saspringts un
polītizēts. Jau vairākus gadus
visapkārt kaŗoja, un tas, ka
kaŗš starp Krieviju un Vāciju
bija vairs nevis gadu, bet mēnešu jautājums, bija katram
puikam zināms, un mēs domājām un runājām par to,
kas ar mums notiks, ko mēs
darīsim. „Sitīsim krievus!” (Iebrucējus, bez šaubām.) Cita
varianta nebija. Kā būtu bijis
un kā mēs būtu domājuši un
runājuši, ja pirmie mūs būtu
okupējuši vācieši? Kas to tagad var pateikt? Bet notika tā,
kā notika, un mūsu mūžsenais
ienaidnieks vācietis tapa par
vienīgo reālo spēku, no kuŗa
mēs varējām gaidīt atbrīvošanu no sarkanajām briesmām.
Vai to tik grūti ir saprast?
Un tad bija 14.jūnija nakts,
kas izkliedēja pēdējās illūzijas
par latviešu “gaišo nākotni”
zem krievu zābaka.
Man krievus sist neiznāca.
Bet mani līdzaudži, skolasbiedri un draugi nokļuva –
kur nu kuŗš – cits leģionā, cits
gaisa izpalīgos, bet kas tagad
ņemsies apstrīdēt, ka viņi sita
tos, kuŗus vajadzēja sist? Bet
viņiem uz mūžu tika piešķirts
„slikto zēnu” statuss, un viņi
vēl joprojām netiek no tā vaļā.
Bet vai tad leģionāri patiesībā

nebija galvenā organizētā antikomūnistiskā pretošanās kustība? Kopā ar vāciešiem pret
krieviem? Slikti! Bet vai kopā
ar krieviem pret vāciešiem būtu labāk? Vai mēs vispār to neatkarību tad atgūtu? Par latviešu likteni vāciešu uzvaras
gadījumā ir tikai glupi minējumi, bet kas ar mums notika
pēc krievu uzvaras, mēs izbaudījām pusgadsimta gaŗumā.
Tātad leģionāru cīņa bija
taisnīga un attaisnojama. Un,
ja vēl līdz šim pasaule to nav
sapratusi un atzinusi, tad tā
ir mūsu vēsturnieku, polītiķu,
diplomātu un arī žurnālistu
vaina. Ja ne noziegums. Vai
vienreiz par visām reizēm šo
jautājumu nevajadzētu atrisināt? Jo vairāk mēs par savu
vēsturi lišķēsim un melosim
sev un citiem, jo sliktāk būs
mums un tiem, kas nāks pēc
mums. Vai viņi nespļaus uz
mūsu kapiem par viņu varonīgo senču nievāšanu un
nomelnošanu? Katrai tautai
sava vēsture un savi varoņi.
Pēckaŗa - četrdesmito gadu
Latvija, kuŗā es no Sibirijas
atgriezos uz neilgu laiku, bija
leģionāru Latvija, lai gan atgriezusies bija tikai neliela
viņu daļa. Leģionāri, tāpat kā
reiz vecie latviešu strēlnieki,
bija latviešu tautas „pirmā mīlestība”. Nezinu, kā tas tā sanāca, ka to, kas toreiz kaŗoja
krievu pusē, bija samērā daudz
mazāk. Tie kautrējās no savas

līdzdalības krievu uzvarā. Bruģim dārdot, pa Rīgas ielām
soļoja latviešu sarkanarmieši,
un latviešu valodā skanēja
brašā dziesma:
Lai Rīga atkal dimdēt sāk,
cērt mana roka varenāk,
Lai tie, kas grib mūs jūgā dzīt,
ar lodi pierē krīt...
Manā otrreizējā Latvijā atgriešanās reizē, 1962. gadā,
viss jau bija citādi. Arī dziesma ar divdomīgajiem vārdiem
vairs neskanēja. Nebija vairs
kam dziedāt. Latviešu vienību
krievu armijā vairs nebija.
Laiks tek, un viss mainās.
Intervijā LA(Nr63.,31.03.2010.)
Rīgas OM pētnieks Uldis Neiburgs sacīja: „Bet, iespējams,
vēsturnieku problēma ir pārlieka strādāšana pašiem sev.
Vieni pētī, raksta, otri lasa, un
pēc tam tie otrie raksta pirmajiem, taču sen pienācis
laiks pavērsties ar seju pret
tautu un iziet no šaura akadēmiska loka.”
Un bezauglīga ir polemika
starp žurnālistu Līcīti un vēstures profesoru Richardu
Treiju (LA, 14.05.2010.). Līcītis
stāv ar abām kājām uz zemes,
profesora domas plivinās kaut
kur mākoņos
Pārmācījušies esat, cienījamie vēsturnieki! Laiks nolaisties uz grēcīgās zemes!
Ilmārs Knaģis,
publicists

LU fonda stipendiju iegūst 26 vidusskolēni

Latvijas Universitātes (LU)
fonda stipendija „Ceļamaize
un M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija” pēc divu kārtu
pārvarēšanas un savu spēju
pierādīšanas piešķirta 26 vidusskolēniem – topošajiem LU
studentiem, ja viņi izvēlēsies

uzsākt studijas LU 2010./2011.
akadēmiskajā gadā. Šogad konkurss bija īpaši liels, jo uz vienu stipendiju 1500 latu apmērā
pretendēja septiņi topošie studenti.
Latvijas Universitātes fonda
sociālā stipendija „Ceļamaize
un M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija” paredzēta 12.
klašu skolēniem, topošajiem
Latvijas Universitātes pirmā
kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuŗiem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, bet kuŗi ir
spējīgi un centīgi mācībās, kā

arī aktīvi sabiedriskajā dzīvē.
Šogad ievērojot lielo konkursu, daudzi ļoti labi un spējīgi
topošie studenti ir palikuši
rezervistu rindās. LU fonds
cer, ka radīsies vēl kādas atsaucīgas ausis un rokas, kas palīdzēs topošajiem studentiem
attīstīt sevi un kļūt par vērtīgu
Latvijas daļu.
Komisijā darbojās gan LU
saimes pārstāvji, gan kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneŗi, gan mecenātu pārstāvji.
Pēc pirmās kārtas pār varēšanas, kuŗā komisija neklātienē
vērtēja pretendenta sasniegu-

mus, izskatīja rekomendācijas,
sociālo stāvokli un vidējo
atzīmi, cīņu par stipendijām
turpināja labākie 148 jaunieši
no visas Latvijas. Savukārt
pēc otrās kārtas inter vijām,
kas norisinājās Saldū, Rīgā,
Valmierā, Madonā, Rēzeknē
un Jēkabpilī, un 17. maija komisijas sēdes izvēlēti tie 26
jaunieši, kuŗi iegūs LU fonda
mecenātu stipendiju, lai uzsāktu studijas LU.
LU fonda direktore Laila
Kundziņa apsveica topošos
LU fonda stipendiātus un
novēlēja vislabākos panāku-

mus eksāmenos. Stipendiju
komisijas lēmums ir pieņemts
pēc principa „septiņreiz nomērīt un vienreiz nogriezt”.
Pēc reģistrēšanās studijām
LU un kļūstot par LU studentu, 30. augustā tiks slēgti līgumi par LU fonda stipendijas
„Ceļamaize un M. M. V. Petkevičs piemiņas stipendija”
saņemšanu.
L. V.

8. jūnijs
komerckurss

Noguldījumu likmes
Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās
Termiņnoguldījums ar procentu
izmaksu termiņa beigās, %

Termiņš
dienas

mēn.*

LVL

USD

EUR

30-59

1

1,25

0,30

1,75

90-119

3

1,75

0,40

1,00

180-209

6

2,25

0,75

1,30

270-299

9

3,00

0,85

1,45

367-395

12

3,50

1,00

1,60

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos

Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde

Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet
www.danskebanka.lv
Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 20.05.2010.

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

Pirkšana

PƗrdošana

0.4769
0.5517
0.5024
0.0938
0.0446
0.8127
0.6994
1.1777
0.8455
0.2020
0.0875
0.0723
0.5850

0.4915
0.5685
0.5177
0.0967
0.0459
0.8375
0.7172
1.2135
0.8713
0.2082
0.0902
0.0745
0.5998
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Nepieradināmā vēsture
Filmu studijā „Deviņi” tapis
dokumentāls stāsts „Pretrunīgā
vēsture”, ko veidojuši režisore
Ināra Kolmane, scēnārists, vēsturnieks Uldis Neiburgs kopā ar izciliem operātoriem Andreju Verchoustinski, Aivaru Kalniņu,
Renāru Vimbu. Mūziku, kas izteiksmīgi sakausē filmas koptēlu,
komponējis Ivars Makstnieks.
Ekrāna darba tapšanu atbalstījuši Okupācijas mūzejs, Aizsardzības ministrija, Latviešu fonds,
Valsts Kultūrkapitāla fonds un
Nacionālais Kinocentrs. Izšķirīga
bijusi privāto mecenātu palīdzība, jo bez Andŗa Grasmaņa un
Kaspara Viškinta atbalsta filmu
nevarētu pabeigt. Filmas producents ir Jānis Juchņēvičs. Pirmizrādes notika Okupācijas mūzejā
I. Kolmanes un U. Neiburga
kopdarbs kārtējo reizi liek domāt
ne vien par asām, nenogludināmām šķautnēm pasaules un
Latvijas jaunākās vēstures skaidrojumos, ko aizvien ir izdevīgi
līdz baltkvēlei uzkurināt dažiem
lielvaru polītiķiem ar samudžinātām, rafinēti viltotām interpretācijām. Tomēr režisore atkal
pierādījusi, ka viņas talantam ir
pa spēkam atšķetināt gadu desmitos brūvēto tendenciozo viedokļu mudžekli, lai no tā visā
skaidrībā paceltos patiesība. Šo
savu spēju viņa ir pierādījusi jau
dokumentālās filmās „Latviešu
leģions” (2000), „Mans vīrs Andrejs Sacharovs” (2006) un arī
izcilu personību portretējumos.
Vairāki I. Kolmanes darbi, bet
jo īpaši ar vēsturi saistītie, likuši
apbrīnot režisores „absolūto” redzi, dzirdi, arī citas mākslinieciskas maņas, kas palīdzējušas
no gadu gaitā uzkrātiem meliem
un puspatiesībām izlobīt vienīgo,
nepārveidoto, nepielāgoto, kaut
arī ne visiem tīkamo patiesību.
Atmiņā joprojām ir lieliskā,
pasaules speciālistu atzinīgi novērtētā dokumentālā lente
„Mans vīrs Andrejs Sacharovs”,

kuŗā I. Kolmane tik šarmanti
prata, „iecērtot asti bluķī”, proti,
pieķeŗot melos, atmaskot lielu un
savulaik gluži vai dievinātu polītiķi Michailu Gorbačovu, turklāt ar viņa paša palīdzību, uzdodot dažus it kā nevainīgus jautājumus un... ļaujot viņam melot.
Piemēram, režisore jautā, vai tiešām taisnība, ka neilgi pirms zinātnieka nāves Gorbačovam pasliktinājušās attiecības ar Sacharovu. M. Gorbačovs, protams, to
noliedz un stāsta par lielo cieņu
un apbrīnu, ko viņš aizvien izjutis pret Sacharovu un allaž apliecinājis. Seko izteiksmīgs dokumentāls skats no PSRS Tautas
deputātu kongresa Maskavā, ar
ko nepārprotami tiek apgāzti
M. Gorbačova apgalvojumi. A. Sacharovs Kremļa zāles tribīnē vēršas pie klātesošiem deputātiem un valdības locekļiem,
piesaucot godaprātu un sirdsapziņu, atgādinot ļaunumu, ko cilvēcei nesusi atombumba, un uzsveŗot arī Padomju Savienības
atbildību. Tajā brīdī M. Gorbačovs necienīgi apsauc A. Sacharovu kā delverīgu skolaspuiku,
raida viņu nost no tribīnes un
visbeidzot atslēdz mikrofonu. Zinātnieka uzstāšanās iegājusi vēsturē ne vien ar drosmīgās runas
saturu, bet arī tāpēc, ka šī garīgā
spēkošanās Sacharovam beidzās
traģiski, - drīz aprāvās viņa dzīves
gājums.
Arī jaunākajā ekrāna darbā
„Pretrunīgā vēsture” režisore kopā ar scēnāristu pierāda spēju
apliecināt jaunas, nenobružātas
sakarības bez īpaša intelekta
„muskuļu” demonstrējuma. Gluži tāpat kā iepriekš minētajos
darbos, arī šajā kinostāstā I. Kolmane atklāj vēl vienu sava talanta spēka sviru - parādīt globālās
sakarības, cilvēces makropasauli
caur viena cilvēka mikropasauli.
Triju vīru likteņos izgaismojas
visas pasaules un Latvijas vēsturiskās un cilvēciskās kollīzijas,

kuŗās vienlaikus atspoguļojas
mūsu zemes daudzveidīgā, problēmpilnā sabiedrība. Toreiz un
tagad - pirms Otrā pasaules kaŗa,
kad dažādu tautību apdzīvotā
Latvijā valdīja savstarpēja cieņa,
sapratne, draudzība, un mūsdienās, jau divdesmit neatkarības
gados, joprojām naidīgā, saduļķotā gaisotne, ko kropļojuši divu
okupāciju propagandas „meistari”. Safabricētu, melīgu versiju
un viltīgu puspatiesību tvanā daļa
sabiedrības smok joprojām, jo
sarīdītāji nesnauž.
Grūti atrisināmo jautājumu
mudžeklis spilgti iezīmējas arī
16. martā un 9. maijā filmētos

Vācijā priekšvēlēšanu laikā BBC
žurnālists preses konferencē uzdevis jautājumu angliski, bet atbildi saņēmis vāciski: So wie es in
Grossbritannien üblich ist, dass
man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch
spricht. (Tāpat kā Lielbritanijā ir
parasts runāt angliski, tā Vācijā ir
parasts runāt vāciski.) Vai Latvijā
kāds uzdrošinātos kaut ko tādu
teikt ārzemniekam, it īpaši ja tas
būtu krievu izcelsmes?
Angļi neuzskata par nepieklājību ar ārzemniekiem runāt lēnā
angļu valodā, viņi pieņem, ka
visi ārzemnieki runā angliski, jo
paši neprot runāt citzemiešu
valodā. Ukrainā valdība izdevusi
rīkojumu, ka valsts valoda ir ukraiņu valoda un tā jālieto visos
sabiedrības līmeņos, it sevišķi
skolās. Valstis, kuŗas Padomju
Savienība bija okupējusi, piemēram, Baltijas valstis, valsts valodas zināšanas kā atriebību vai
klupšanas akmeni iesaistījušas
pavalstniecības iegūšanas noteikumos. Ukrainas un Baltijas noteikumi izraisījuši dusmas ne
tikai Kremlī, bet arī starp vie-

bežas uz visu pasauli. Mēs esam
paši savā zemē, ar savām rūgtajām problēmām un gadu desmitos nestām sāpēm un tomēr
kopā ar visiem, ar citām tautām,
kas arī cietušas no diviem totālitāriem režīmiem – vācu un padomju okupācijas.
Filmā vienlīdz svarīgi, kompozicionāli un emocionāli izsvērti
skatītāju uzrunā visu triju dokumentālo liecinieku stāsts, kaut
arī viņu pieredze ir atšķirīga. K.
Grīnups, izstaigājot atmiņas, ko
pats varbūt labprāt izdzēstu no
apziņas, atceras Baigo gadu ar
Centrālcietumā nomocītiem upuŗiem, atceras paša ieslodzīšanu
pēc kaŗa SMERŠ – padomju armijas galvenās izlūkošanas pārvaldes 4. nodaļas cietumā. Sodu

K. Grīnups izcieta Sibirijā, neticamā kārtā izturēja un atgriezās
Latvijā, tikai filmas pirmizrādi
gan nesagaidīja. Kurtam Grīnupam
domātos ziedus saņēma atraitne.
Sūras bērnības gaitas vācu okupācijas vara bija lēmusi Vitalijam Ļeonovam. Viņu kopā ar
vecākiem un mazo brālīti no
Krievijas atveda uz Salaspils koncentrācijas nometni. Brālīša dzīvība izdzisa Salaspilī, bet Vitaliju
par ganu nolīga kādās mājās
Ikšķiles pusē. Nu jau vecais vīrs
filmā atceras, kā saimniece Minnas tante viņu, raudošu zēnu,
mierinājusi un cienājusi ar
sviestmaizēm. Kino kamera izva-

dā V. Ļeonovu pa atmiņu vietām - Salaspili, Ikšķili, apstājas
pie kapu kopiņas, kur atdusas
Minnas tante un kur viņš atnācis
pateicībā nolikt ziedus. Saposies,
ar ziediem rokās Vitalijs Ļeonovs
redzams arī pie Uzvaras monumenta 9. maijā Rīgā, jo viņam vācu okupācijas upurim - ir atšķirīgas domas par Otrā pasaules
kaŗa nobeiguma datumu.
Ar dziļu cieņu uzklausāms ebrēju tautības ķīmijas profesors no
ASV, bijušais liepājnieks Edvards
Anderss, kas brīnumainā kārtā
izglābies no ebrēju iznīcināšanas
akcijas Šķēdes kāpās, kur gāja
bojā viņa tuvinieki. Profesors rēgulāri apciemo Latviju, jo uzskata
to par savu dzimteni. Šķēdes masu kapu vietā viņš palīdzējis
uzstādīt pieminekli, kuŗā starp
nelaimīgo upuŗu vārdiem iekalti
ne vien ebrēju, bet arī latviešu
un krievu tautības bojā gājušo
vārdi. Visu triju vīru atšķirīgā
traģiskā pieredze filmas audumā
savijusies grodā netaisnīgu kaŗa
un pēckaŗa laika ciešanu kamolā,
kuŗa radītais spēcīgais iespaids
izsakāms ar E. Andersa abu okupāciju nodarījuma vērtējumu cietēji bija visi.
Okupācijas mūzeja ārlietu direktors Valters Nollendorfs augstu vērtē I. Kolmanes un U. Neiburga veidoto filmu, jo tā vedina
mūsu sabiedrību radīt kopīgu
izpratni, „kuŗā mēs otra cilvēka
viedokli nenoraidām, bet uzklausām, uz katra cilvēka atšķirīgo
pieredzi reaģējot nevis no ideoloģiskā viedokļa, bet gan cilvēciskā līmenī”.
Filma „Pretrunīgā vēsture” atgādina, ka vēsture nav ne pielabināma, ne pieradināma, tā drīzāk kā grūti piejaucējams savvaļas kumeļš var sāpīgi iebelzt
katram, kas cenšas to likt iemauktos, apseglot un dresēt savtīgos
nolūkos. Tāds belziens būs jāsaņem katram, kas filmu „Pretrunīgā vēsture” nāks skatīties, ar
nešpetno „dresētāju” centību
bruņots.
Irēna Lagzdiņa

dzas valstis, izmantoja valodu
par līmvielu, lai apvienotu atsevišķas tautas ar tā saukto otro
mātes valodu, kas cilvēkus piesaistīja viņu valdniekiem. Šis
mantojums ir spēkā vēl aizvien.
Kremlis noteikti jūtas sarūgtināts par to, kā vēsture mainījusies,
ka jaunie igauņi, latvieši, gruzīni,
ungāri un uzbeki tagad steidzas
mācīties angļu, nevis vairs krievu valodu. Krievu valoda ir viena
no galvenām valodām, kas zaudē runātājus. Observer zina stāstīt,
ka 2025. gadā būšot tikai 150
miljoni, kas vēl runās krieviski,
salīdzinājumā ar 300 miljoniem,
kuŗi krieviski runāja 1990.gadā.
Krievija nav vienīgā, kas uztraucas par savu valodu. Ēriks
Zemūrs (Eric Zemmour) savā
grāmatā „Franču melancholija”
(French Melancholy) raksta, ka
Francija ir zaudējusi saikni ar
savu valodu un kultūru daļēji
ieceļotāju dēļ. Francijas prezidents nesen sūrojās par franču
diplomātu snobismu, jo viņi labprātāk runā angliski nekā franciski, lai gan franču valoda ir apdraudēta. Franciski tagad lielāko
tiesu runā tie, kuŗi nav franči, no
tiem vairāk par 50% ir afrikāņi.
Pasaulē esot 200 miljoni, franču
valodas runātāju, bet tikai 65

miljoni no tiem ir franči. Franču
valoda patiesi zeļ un plaukst,
bet, kā sacījis bijušais Senegālas
prezidents, franču valodas nākotne tagad ir Afrikā.
Vai lietuviešu valoda tiešām ir
tik veca, kā parasti domā? Tādu
jautājumu uzdeva S. Moselijs (C.
Mosely), runādams par lietuviešu
valodas aizvēsturiskām saknēm
Britu-lietuviešu apvienības sarīkojumā. Valodnieki kopš 19. gs
ticējuši, ka lietuviešu valoda ir
sanskritam tuvākā eiropiešu valoda un pieder pie indoeiropiešu
valodu saimes. S. Moselijs nav
atradis dokumentārus pierādījumus, ka lietuviešu valoda būtu
nākusi no Indijas, ne arī ka tā
būtu tuvākā radiniece sanskritam, jo šis gods piederot hindi un
dažām citām Indijas indoāriešu
valodām. Arī Eiropā lietuviešu
valoda nav sanskritam tuvākā valoda. Taču intriģējošus viņš lietuviešu valodā atklājis tās līčločus
no aizvēstures līdz moderniem
laikiem, aizvien vēl paturot senās
īpatnības. Latviešu valodas mācībspēks UCL School of Slavonic
and East European Studies S.
Moselijs atzīstas, ka lietuviešu
valoda viņu valdzina ar savu mistisko noslēpumainību.
Marita V. Grunts

Skats no filmas "Pretrunīgā vēsture"

skatos pie Brīvības pieminekļa un
bēdīgi slavenā Uzvaras monumenta, kad gaisā virmo galvenokārt divi „atslēgvārdi”- fašisti
un okupanti. Tāpēc tik neatsveŗama nozīme viltus teoriju atmaskošanā ir kailam dokumentālam faktam, kāds tas bija arī
režisora Edvīna Šnores spēcīgajā
filmā The Soviet Story, tāpat kā
kaŗa un iznīcības šausmas pieredzējušu ebrēju, latviešu un krievu tautības vīru Edvarda Andersa, Kurta Grīnupa un Vitalija Ļeonova liecībām, jo viņu atmiņu
stāsti, izcilais operātoru veikums
un filmas veiksmīgā montāža it
kā paveŗ logu un paplašina ro-

Sargi savu valodu!
Interesanti, ka pēdējos mēnešos daudz rakstīts par valodām.
Piemēram, Observer slejās: tā kā
Eiropas Savienībai (ES) ir arvien
lielāka noteikšana par visu, katra
ES valsts tagad neatlaidīgi sargā
savu valsts valodu, it kā valoda
būtu vienīgais, par ko viņiem vēl
ir noteikšana. Vai arī latvieši sargā savu valodu? Viegli aizmirstas, cik svarīgas ir valodas. Tās ir
svarīgas, jo svarīgas ir valstis.
Abas – valsts un valoda ietveŗ
sevī uzticību un iedveš uzticību,
un tas nozīmējot vairāk nekā
tautasdejas un festivāli, uzsvērts
laikrakstā Observer.
Citur atkal rakstīts, ka valstis
satraucas par savu valodu un
tās statusu. Piemēram, Beļģijā
etniskās grupas savā starpā strīdas par valodu – franciski runājošā Valonija un flāmiski runājošā Flandrija – abas stūrgalvīgi,
neatlaidīgi turas katra pie savas
valodas. Tolerantie angļi nesen
noteica, ka ārzemju futbolistiem
būs jāpierāda savas angļu valodas zināšanas, pirms viņiem dos
atļauju iebraukt Anglijā. Vai arī
Latvijā kaut ko tādu prasa no
sportistiem, kuŗi nav latvieši?

15

tējiem krievvalodīgiem.
Laikrakstā Observer apgalvots,
ka Krievija uztraucas par krievu
valodas zaudēto cara laika ietekmi. Jāatceras, ka krievu valoda ir
ne tikai Padomju Savienības, bet
visa bijušā komūnistu bloka valoda. Lai bremzētu valodas statusa dilšanu, Krievija ārzemēs un
kaimiņvalstīs, piemēram, Latvijā, tagad dibina iestādes kuŗās
var apgūt krievu valodu un
kultūru. Ķīnieši dara ko līdzīgu,
pauž Observer, - tā kā valodu mācīšana mazinās, viņi sūta uz ārzemēm skolotājus no Ķīnas, lai
visā pasaulē mācītu ķīniešu valodu, un Ķīna daļēji pat maksā
par to. Kāpēc latvieši nedara to
pašu? Vajadzētu vismaz sūtīt latviešu valodas skolotājus uz visām latviešu skolām ārzemēs un
maksāt par viņiem.
Valoda ir vara, kas ietekmē cilvēkus, satur kopā okupantus ar
okupētājiem, ietekmē cilvēku
pasaules uztveri. Lielbritanijai,
Francijai un Spānijai vēl aizvien
ir zināma ietekme savās bijušajās
kolonijās. Lai arī viņi sen tās
atstājuši, valoda tomēr tur palikusi. Krievija, kas okupēja dau-
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14.jūnijs - Komūnistiskā terrora upuŗu piemiņas diena
14. jūnijā - pirmsjāņu dienās
Latvijas valsts sarkanbaltsarkanie
karogi plīvo, sēru lentīšu ieskauti,
jo pēc padomju režīma pavēles
1941. gada 14. jūnijā tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju pēc varmāku
rupji izkliegtām komandām nācās nakts vidū pamest savas iekoptās mājas, ar maziem bērniem, pat zīdaiņiem uz rokām
lopu vagonos mērot ceļu uz Sibiriju un Padomju Savienības attālākajiem arktiskajiem apgabaliem. Grāmatā “Aizvestie. 1941.
gada 14. jūnijs”(2001, NORDIK,
804 lpp.) publicēts 15 424 no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju saraksts. Par katru sniegtas īsas
ziņas pēc archīva dokumentiem.
No visiem deportētajiem 46,5%
bija sievietes, 15% - bērni vecumā
līdz 10 gadiem, pēc etniskā sastāva 81,27% bija latvieši.
Padomju režīms brutāli vērsās
ne vien pret pieaugušajiem, bet
arī pret bērniem. Dokumenti liecina, ka jaunākais izsūtītais bijis
Arvīds Baumanis, dzimis 1941.
gada 14. jūnijā dzelzceļa vagonā
Stendes stacijā un miris no bada
izsūtījumā 1942. gada 4. aprīlī.
1941. gada 14. jūnijā izsūtītie
galvenokārt tika nometināti Krasnojarskas novadā un arī dažos
Novosibirskas apgabala rajonos.
Vēlāk šie Novosibirskas apgabala
rajoni tika iekļauti jaunizveidotajā Tomskas apgabalā
Arvien mazāk ir to cilvēku, kas
atceras 1941. gada 14. jūnija baisos notikumus. Daļa atgriezās
sāpju skarbuma izvagotu seju.
Izcietuši mokas, kas iet pāri cilvēka saprātam. Viņiem bija atņemts
viss – cilvēka cieņa, tēvzeme, bieži

Ar Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes Goda zīmi apbalvotā
sabiedriskā un kultūras darbiniece, Meža mūzeja veidotāja,
vadītāja un gīde Benita Kalniņa ar ģimeni grāmatas „Mēs neaizmirstam” atvēršanas svētkos

pat minimāla iespēja izdzīvot. Palika tikai ticība, cerība un mīlestība – vienīgais, kas palīdzēja izturēt. Tomēr daudzi palika taigā,
cietumos, raktuvēs, Krievijas plašumos.
Meža mūzeja vadītājas Benitas
Kalniņas sešu cilvēku ģimeni izsūtīja no Praulienas pagasta Tiltsīļu mājām uz Molotovas apgabala Berjozovkas rajonu. Benitai,
pamatskolas skolniecei, bija tikai
10 gadi. Viņai vēl tagad spilgtā
atmiņā staltais Latvijas armijas

ģenerālis Jānis Ezeriņš (18941944) 1941. gada 14. jūnijā Madonas dzelzceļa stacijā ar Latvijas
sarkanbaltsarkano karogu rokās
kā vienīgo līdzi nesamo mantu.
Tas bija ģenerāļa pēdējais gājiens
pa dzimto Latvijas zemi… Latvijas
armijas ģenerālim J. Ezeriņam
padomju vara nepiedeva 1940.
gada jūniju - gatavību dot pavēli,
lai sāktu bruņotu pretošanos
Sarkanajai armijai.
Represijas iznīcināja Benitas
Kalniņas ģimenes dzimtas kodolu.
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Līmeniski. 1. Poļu rakstnieks
(1847-1902). 4. Kaŗa dievs seno
romiešu mītoloģijā. 6. Ostas pilsēta D-Italijā. 7. Kūrortpilsēta
Lietuvā. 8. Apdzīvota vieta Durbes novadā. 10. Lēcas optiskā
stipruma mērvienība. 13. Ziedu
sakārtošanas māksla Japānā.
15. Kazrags. 17. Dž. Pučīni opera. 19. Galvassega. 20. Skaists
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jauneklis. 21. Liela ģimene. 23.
Airējami kaŗa kuģi (līdz 18. gs.).
26. Japānas ķirši. 29. Jocīgas, komiskas. 30. Kundze (Spānijā). 31.
Vienreizēja, ārkārtīgi reta. 32.
Debess ķermenis. 33. Dzimtļaudis feodālajā Eiropā. 34. Deja ar
ritmiskiem kāju piesitieniem.
Stateniski. 1. Pilsēta Ventspils
novadā. 2. Attīstības faze. 3.

Persona, kas iesniedz kasācijas
sūdzību. 4. Viengadīgi kurvjziežu dzimtas augi (sēklas satur
ap 35% eļļas). 5. Sievietes vārds
(janv.). 7. Lieli dekorātīvi dārzi.
9. Zemes īpašumtiesības feodālismā. 11. Vārdu rotaļa ar līdzīgiem, bet dažādas nozīmes vārdiem. 12. Mūzikas instruments.
14. Satiriska estrādes žanra
dziesma ar aktuālu saturu. 16.
Ražošanas uzņēmums. 17. Speciāli izbūvēts celiņš ātruma sacīkstēm riteņbraukšanā. 18.
Amariļļu dzimtas augs ar biezām, gaļīgām lapām. 22. Iztaujāt
kādu personu publikācijai presē.
23. Norvēģu komponists (18431907). 24. Sīks grauzēju kārtas
dzīvnieks. 25. Grieķu tautasdeja.
26. Tiesiskais stāvoklis. 27. Leņķa
mērvienība. 28. Dabas parādība.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 22)
atrisinājums
Līmeniski. 5. Manuskripts. 6.
Stress. 7. Sporas. 10. Labot. 11.
Arods. 13. Māteres. 16. Slieka.
17. Patapt. 18. Piekvēpis. 19. Dānija. 21. Ēveles. 25. Pietura. 26.
Etaps. 28. Kross. 29. Atruna. 30.
Altāŗi. 31. Iesmelgties.
Stateniski. 1. Vairot. 2. Mulsināt. 3. Tiepties. 4. Stirpa. 6. Sabile.
8. Skolot. 9. Lietuvietis. 10. Lielvārde. 12. Scepteris. 14. Lapas.
15. Apsēt. 20. Iedaļa. 22. Elkoņi.
23. Dievnams. 24. Ārvalstu. 27.
Serdes. 28. Krāces.

Tēvs bija atšķirts no ģimenes, bet
māte nomira no bada un slimībām. Bāreņos palikušie četri bērni
pēc Rīgas pašaizliedzīgo izglītības darbinieku iniciātīvas līdz ar
citiem bez vecākiem palikušiem
latviešu bērniem 1946. gadā tika
atvesti uz Latviju. Tēva māsu iecēla par Benitas aizbildni. Benita
Rīgā pabeidza vidusskolu un vēlējās turpināt studijas Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā pārtikas technologos. Lai arī 11 iestājeksāmeni tika nokārtoti ar tolaik
augstāko atzīmi “5”, fakultātes dekāns Zariņš paziņoja: “Ar šādām
biografijām mūsu fakultātē nemācās!” Nobēdājušos meiteni augstskolas gaitenī uzrunāja kāds cilvēks, kas ieteica iet uz Mežsaimniecības fakultāti, kur viņa sastapusi diametrāli pretēju attieksmi - dekānam Mūrniekam nebija
nekādu iebildumu pret viņas
biografiju, jo izcilās atzīmes iestājeksāmenos liecināja par piemērotību studijām Lauksaimniecības
akadēmijā.
Izskolojušos par meža inženieri, Benitu 1957. gadā norīkoja
darbā uz visvairāk atpalikušo Slates mežrūpsaimniecību Zasas pagastā. Tolaik Benita sāka pieraks-

tīt represēto pagasta ļaužu atmiņas. Pēc 50 gadu darba radās
grāmata “Ar asarām acīs”, kas
izdota par Benitas Kalniņas un
viņas tuvinieku līdzekļiem. Taču
visu laiku viņu tirdījis jautājums,
kur pēc apcietinājuma palicis viņas tēvs. “Es gāju pie visiem, kuŗi
atgriezās no Sibirijas pēc 1941. un
1949. gada izsūtīšanām, un aplinkus taujāju, vai viņi nav satikuši
manu tēti.” Tikai atmodas laikā
no archīviem Benita uzzinājusi,
ka tēvs nošauts Kirovas apgabalā
1942. gada 8. septembrī.
Dzimtā Praulienas pagasta izsūtīto ļaužu atmiņas Benita Kalniņa sakopojusi grāmatā „Stāsta
pārbraukušie” (2008. gadā). Šogad
4. maijā, LR Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20. gadadienā, sabiedrisko un kultūras
darbinieci, Meža mūzeja veidotāju 50 gadu garumā, tā vadītāju
un gīdi Benitu Kalniņu Rīgas
pilī apbalvoja ar Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes Goda
zīmi. Nozīmīgais notikums iekrita
vienlaikus ar viņas jaunās grāmatas „Mēs neaizmirstam” atvēršanas svētkiem.
Teksts un foto Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Cēsu novada pašvaldībā iepazīšanās vizītē ieradās Ķīnas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Čens Vendzju. Vēstnieks
tikās ar pašvaldības vadību un izstāžu namā atklāja unikālu Ķīnas
tradicionālās batikas mākslas izstādi “Bandhnu”.
Vidzemes slimnīcā bija izsludināta labdarības akcija. Darbinieki bija aicināti pārskatīt savu bērnu vai mazbērnu rotaļlietu
krājumus un kādu rotaļlietu uzdāvināt rehabilitācijas nodaļas mazo
pacientu vajadzībām. Slimnīcā ar labdarības koncertu viesojās
vokālā kopa.
Pēc četru gadu pārtraukuma Aizkraukles pagastā darbu atsācis
kokapstrādes uzņēmums “Lieldūjas”. Uzņēmumam pieder divas
ražotnes — mēbeļu un citu galdniecības izstrādājumu ražotne. Šogad plānots iegādāties jaunāku, modernāku kokapstrādes techniku.
Pieminot komūnistiskā genocīda upuŗus, Koknesē, Likteņdārzā, 13. jūnijā notiks oikūmenisks brīvdabas dievkalpojums. To vadīs luterāņu mācītājs Valdis Baltruks un Romas katoļu priesteris
Viktors Stulpins.
Ķestermeža estrādē Dobelē 5. jūnijā Kurzemes Dziesmu svētkos
pulcējās 125 koŗi. Šogad aprit 140 gadu, kopš kurzemnieki un
zemgalieši sadziedājās pirmajos Kurzemes Dziesmu svētkos.
Lai arī daudzviet kartupeļu laksti tik tikko izbāzuši asnus no
vagām, Blomes pagasta zemnieku saimniecībā “Jaunievāni” jau
meklē talciniekus, kas palīdzēs novākt jauno kartupeļu ražu. Kartupeļi aug 16 hektāru platībā.
Krustpilī 14. jūnija parkā notiks 1941. gada 14. jūnija represijās
cietušiem veltīts piemiņas brīdis. Krustpils kultūras nama Mazajā
zālē atvērs rakstnieces Lūcijas Ķuzānes grāmatu „Līdz mājām
pietrūka dažu soļu”.
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē 14. jūnijā sadarbībā ar
Latvijas Polītiski represēto apvienības Jēkabpils nodaļu demonstrēs
Dzintras Gekas dokumentālo videofilmu „Reiz bija Sibirija”.
Jēkabpils pilsētas kapos atklāja divas piemiņas kapu plāksnes
Lāčplēša Kaŗa ordeņa kavalieŗiem - 4. Valmieras kājnieku pulka
seržantiem Pēterim Gļinskim un Paulim Pļavinskim - Jēkabpils aizsargu nodaļas priekšniekam.
Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures mūzejā, uzsākts Ģimenes dienu
cikls “Rēzekne septiņos gadsimtos”, veltījums pilsētas 725. gadskārtai.
Rēzeknes dome izsludinājusi atklātu konkursu par Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkciju centra - koncertzāles būvi. Tajā paredzēta gan akustiskā koncertzāle ar skatuvi, zāle kinofilmu demonstrēšanai, laikmetīgās mākslas izstāžu zāle, gan dzimtsarakstu
reģistrācijas zāle, gan kafejnīca.
Daugavpilī vides ministrs Raimonds Vējonis un Daugavpils
domes priekšsēdis Jānis Lāčplēsis 3. jūnijā pacēla Zilos karogus
pilsētas plūdmalē pie Liela Stropu ezera un plūdmalē “Stropu vilnis”.
Zilais karogs liecina, ka šeit ir droši un komfortabli atpūtas apstākļi.
Kaŗostas glābšanas biedrība ir izveidojusi filmu par Kaŗostu, un
3.jūnijā Rīgā notika tās prezentācija. Filma saprotami un azrāvīgi
īsumā iepazīstina ar Liepājas daļas – Kaŗostas vēsturi.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Ņudžersijas latviešu biedrības
īpašums Priedainē 1. maija talkā
tika sakopts un saposts uz to
labāko. Neparasti siltās dienas
(+100 Fārenheita gradu) un
čaklās strādāšanas nogurdināti,
talcinieki pievakarē bija apmierināti ar paveikto. Biedrības
priekšsēdis Jānis Students pateicās darbarūķiem un teica:
,,Nebūs jākaunas no ciemiņiem.”
Ilgi gaidītie ciemiņi 16. maijā
bija klāt. Mineapoles folkloras
ansamblim ,,Teiksma”, ko 1967
gadā dibinājusi Elga Pone, bijuši
koncerti vairākās ASV pavalstīs,
Latvijas pilsētās un ciemos, pat
Tobago, bet Priedainē mūziķi
ieradās pirmo reizi. Koncertā
viņi skandēja latvju dainas un
dziedāja tautasdziesmas gan par
mazo ganiņu basajām kājiņām
rīta rasā, gan par bārenīti, kas lej
gaužas asariņas, pie ābeles
piestājusi, gan par jūras klēpī
palikušu zvejnieku, par kaŗavīra
zobentiņu un kumeliņu, par
Latvijas dabu un daudz ko citu.
Dzirdējām sen pazīstamas un arī
nedzirdētas tautasdziesmas.
Ansambļa vadītāja pastāstīja, ka
senču pūrā allaž var atrast ko
jaunu un ka labi pazīstamām
tautasdziesmām dažādos Latvijas
novados melodija ir atšķirīga.
Dziesmai ,,Pūt, vējiņi!” esot
vairāk nekā 40 variantu, sākotnēji, ap 1807. gadu, tā bijusi
precību dziesma. Šoreiz trīs
ansambļa Jāņi (tēvs un dēls
Skujiņi un Jānis Zeltiņš) ,,Pūt,

vējiņi!” nodziedāja Birzgales
meldijā. Kopš ,,Teiksmas” dibināšanas dziedātāju sastāvs mainījies, bet tā darbība nekad nav
apsīkusi. Ansamblī dzied un
akordeonu spēlē Elgas meitas
Zinta un Gunta, dzied tēvs un
dēls Skujiņi. Ilze Kļaviņa izceļas
ar spēcīgu, dzidru balsi un, šķiet,
ka viņa ir visu balsu valdniece
un nemanāma diriģente. ,,Teiksmas” mūzicēšana bija harmoniski saliedēta, visu dziesmu vārdi
skaidri saprotami. Skaisti skanēja
dziesmas bez mūzikas pavadījuma, bet vēl skaistāk, liriski un
sirsnīgi, dažādu instrumentu
skaņās ietērptas, it īpaši latgaļu
izloksnē dziedātās. Ilgus un
dedzīgus aplausus izpelnījās Jāņa Zeltiņa solo un Ingrīdas Erdmanes emocionālais dziedājums
un vijoļspēle. Ansamblī dzied
Laila Švalbe un Nora Lunda, kas
spēlē arī stabuli. Zālē sēdošie
klusiņām dziedāja līdzi, un
varēja just, ka dvēseles patiešām
atdzimst. Visu pēcpusdienu Priedainē dzirdēja latviešu valodu,
gandrīz bez pārtraukuma tika
izdziedātas neskaitāmi daudzas
tautasdziesmas, un acis priecēja
sieviešu skaistie tautastērpi –
svītrainie brunči, baltās villaines,
galvassegas un lielās saktas. Ne
velti kādā dainā ir vārdi: ,,Sveši
ļaudis brīnījās par manām villainēm”. Radās iespaids, ka atrodamies Latvijā nevis aiz ,,trejdeviņām jūrām”, un patiesi var
apbrīnot latviešu gaišās galvas,
paaudžu paaudzēs spējot atcerē-

Foto: Laima Dzene

Dziesma savaldzina dvēseli

Tautas mūzikas ansambļa ,,Teiksma” dalībnieki Priedainē; sēž no kreisās: Ilze Kļaviņa un Ingrīda
Erdmane ar meitiņu Aiju klēpī, stāv: Nora Lunda, Zinta Pone, Jānis Skujiņš, Jānis Zeltiņš, Jānis
Paulis Skujiņš, Laila Švalbe, Gunta Pone Herona, ansambļa vadītāja Elga Pone

ties simtiem tautasdziesmu vārdus un to melodijas. Vienmēr,
kad latvieši sanāk kopā, viņi
nevar vien mitēties dziedāt, un
priekšā nav jātur ne nošu lapa,
ne dziesmu teksts.
Mineapoles latvieši pamatoti
var lepoties ar savu folkloras ansambli, un tas darbosies vēl ilgi,
jo aug jauna maiņa. Ingrīda
Erdmane līdzi bija atvedusi savu
astoņus mēnešus veco meitiņu
Aiju, kas aktīvi reaģēja gan uz
dziedāšanu, gan aplausiem, bet
Zintas Pones četrus mēnešus vecais Andris, mūzikas ieaijāts,
saldi dusēja ratiņos. Līdzpaņemtie
un mājās palikušie bērni latviešu
tautasdziesmas būs iezīduši līdz

ar mātes pienu. Abus mazuļus
ikviens gribēja apmīļot, paturēt
klēpī un viņu klātiene viesa lielas ģimenes noskaņu. Ir liels
gandarījums, ka dziesma nav nosalusi ne bēgļu nometnēs Vācijā,
ne jaunajās mītnes zemēs.
Priedainē koncerta apmeklētāji
varēja iegādāties tvartu ,,Lini un
draugi”, kuŗā ieskaņotas pazīstamākās latviešu tautasdziesmas.
To var arī pasūtināt, rakstot
Zintai: zintapone@yahoo.com
Priedaines saimnieces Ilzes
Sermoliņas vadībā bija sagatavojušas bagātīgas vakariņas, un
tālīnie ciemiņi pie galda nodziedāja: „Te bij’ laba saiminiece, /
Te mūs labi pamieloja.

Pēc vakariņām Priedainē vēl
ilgi skanēja dziesmas, un radās
laba sajūta, apzinoties, ka vismaz šajā krastā latvieši cits citu
atbalsta un draudzīgi sadzīvo.
Uz ,,Teiksmas” koncertu bija
ieradies arī Latvijas Universitātes
docents, polītologs Ivars Ījabs,
kas patlaban papildina zināšanas
ASV. E-pasta vēstulē viņš atrakstīja: ,,Bija jauki svešatnē dzirdēt tik oriģinālu un jauku latviešu
dziesmu priekšnesumu. Prieks, ka
trimdas mūzikas kultūras tradicijas joprojām attīstās pa savu
trajektoriju, no kuŗas būtu ko pamācīties arī Latvijas dziedātājiem.
Priedainē jutos kā mājās.”
Laima Dzene

Sanpaulu pilsētā Brazīlijā godina skolotāju Ināru Aparnieci
Ināra Aparniece-Burre (Burr) 27
gadus strādājusi par matēmatikas skolotāju Alberto Kontes
kolledžā (Colégio Alberto Conte)
Sanapulu pilsētā Brazīlijā. Viņa
ne tikai mācīja matēmātiku, bet
arī audzināja savus skolēnus, un
savus pienākumus veica ar lielu
atbildību un mīlestību. Skolotājas
darbs bija viņas sirdslieta.
Alberto Kontes kolledžas bijušie skolēni godināja savu skolotāju Ināru Aparnieci-Burri 28.
maijā. Vienlaikus cildināja prof.
Antonu Teikseiru (Teixeira), kas
bija arī Ināras skolotājs. Svinīgais
akts notika Sanpaulu pilsētas domē, jo viens no Ināras bijušajiem
skolēniem ir pilsētas domes

deputāts Elisejs Gabriels (Eliseu
Gabriel). Viņš sagaidīja viesus,
teica uzrunu un Inārai Aparniecei
un prof. Antonam Teikseiram
pasniedza pateicības plāksni ar
Sanpaulu pilsētas ģerboni.
Ināra Aparniece pateicās saviem skolēniem un prof. Antonam
Teikseiram, kas viņai mācīja
matēmatiku un ieteica studēt to,
nevis architektūru, kāds bija
viņas sākotnējais nodoms.
Vairāki bijušie skolēni atzina,
ka ir ļoti pateicīgi savai skolotājai,
kas iemācīja ne tikai matēmatiku,
bet arī būt disciplīnētiem, pieklājīgiem, cienīt vecākus cilvēkus
u. tml. Skolotājas priekšzīme un
audzināšana bijis liels ieguldījums

Pirms un pēc 4. maija
(Turpināts no 7. lpp.)
Zem Maskavas policejiskās un
ideoloģiskās varas pārspēka un
šķietamā totālās kontroles pārsega Latvijā un citur Padomju
Savienībā turpināja uzšķilties
gan individuālas, gan vairāk vai
mazāk organizētas pretestības
akcijas. Paradoksālā kārtā, plašākā pretestība pret Maskavas
polītiku izveidojās 1956. – 1959.
g. tieši Latvijas kompartijas vadītāju vidū. J. Riekstiņš savā
pētījumā par nacionālkomūnistu
kustību apraksta Eduarda Berklāva, Kārļa Ozoliņa, Viļa Krūmiņa, Pauļa Dzērves un daudzu
citu augstu partijas un valdības
funkcionāru mēģinājumus nostiprināt latviešu lomu, ierobežot
krievu, ukraiņu un citu tautību

ieplūšanu, samazināt smagās
rūpniecības izvietošanu Latvijā,
un citādi kavēt rusifikācijas un
kolonizācijas draudus. Šos centienus, kā zināms, sagrāva Maskavas iejaukšanās, ar plašām
represijām Latvijas kompartijā
un pastiprinātām rusifikācijas
kampaņām. Nacionālkomūnisti
tomēr vēlreiz atgriezās – šoreiz
uz pasaules skatuves. Riekstiņš
plaši atreferē E. Berklāva sastādīto „17 komūnistu vēstuli ārzemju
kompartijām”, tas kā apsūdzības
raksts pret padomju nelietībām
Latvijā 1972. g. kļuva par sensācionālu, daudz apspriestu dokumentu rietumu presē un sabiedrībā.
Heinrichs Strods, daudzu darbu autors par nacionālo partizānu

viņu vērtību pūrā, un viņas mācītais turpmākajā dzīvē labi
noderējis.
Ināras dzīvesbiedrs Jurgens
Burrs bija pārsteigts par Ināras
no sirds teikto sirsnīgo runu.
Svinībās ieradās arī Dr. Varidots Mekšs un Dagmāra Mekša,
Sanpaulu latviešu draudzes
priekšnieks Aleksandrs Šneiders,
draudzes dāmu komitejas priekšniece Laima Lavāne un Sokrāts
Novickis.
Alberto Konte kolledžā mācījušies apmēram 17 latviešu, tostarp Ināra Aparniece-Burre ar mazbērniem Aleksi un Luizu
Varidots Mekšs, Laima Lavāne
un Sokrāts Noviskis.
dalībnieki aizgāja mājās pacilāti. nājām 30. maijā pēc dievkalpoPēc svinībām bija vakariņas
Ināru Aparnieci-Burri Sanpau- juma.
120 personām. Visi sarīkojuma lu latviešu ev. lut. draudzē godiIlona Gulbe
bruņotajām cīņā, šajā sējumā
pievēršas nebruņotās pretestības
aprakstam. Viņa rūpīgi dokumentētais apskats norāda, ka gan
pasīvā tautas pretestība, gan
aktīvas pretošanās izpausmes
turpinājās visus gaŗos okupācijas
gadus. Pēc nacionālo partizānu
apspiešanas, Strods raksta, „nevardarbīgajā cīņā iesaistījās ne
tikai legalizējušies bruņotās pretošanās vadītāji, cīnītāji, atbalstītāji, bet arī cilvēki, kas oficiāli
bija lojāli okupācijas varai, ārēji
pat to atbalstīja”. Pretestības
dažādas formas – sākot ar izvairīšanos no līdzdalības padomju rituālos un organizācijās līdz
aktīvai nelegālu izdevumu izplatīšanai, streikiem un līdzdalībai pretpadomju (sevišķi jaunatnes) grupās – protams, mainījušās laika gaitā, mainoties
paaudzēm un padomju varas

apstākļiem. Sākot ar sešdesmitajiem gadiem, piemēram, mazinājies nelegālo grupu un to
locekļu skaits, bet palielinājusies
no rietumiem uztverto protestu,
popkultūras, hipiju un citu
„aizliegto augļu” izplatība. Vispār,
Strods secina, „Latviešu tauta
nepieņēma valodas, kultūras un
reliģijas, kā arī neatkarīgās Latvijas laika vēstures skaidrojuma
noliegumu”. Kā daļu no tautas
pretestības, viņš apskata arī trimdinieku darbību rietumos un tās
atbalsis Latvijā.
Vēsturnieki labi apzinās, ka
visu nekad nevar izstāstīt, pat ne
šī sējuma vairāk nekā 600 lappusēs. Šeit tikai viena piebilde.
Kaut kur vidū starp V. Blūzmas
un T. Jundža rakstiem par Trešo
atmodu izpalicis apskats, kaut
neliels, par vienu no tā laika
lielākajām akcijām – Tautas fron-

tes ārkārtīgi sarežģītos apstākļos
organizēto kampaņu, lai Augstākajā Padomē ievēlētu iespējami
vairāk LTF atbalstīto kandidātu.
Tikai pateicoties šīs kampaņas
darbiniekiem Sandras Kalnietes
vadībā, Augstākajā Padomē bija
138 deputāti, kurŗi 1990. gada 4.
maijā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Apskats par
to būtu papildinājis izpratni par
nevardarbīgās pretošanās daudzveidīgajiem ceļiem.
Latvijas 20. un 21. gadsimta
vēsture veidojas robaini, ar
joprojām daudziem „baltajiem
plankumiem”. Pateicoties šī
sējuma autoru un neatlaidīgā
redaktora Jundža pētījumiem,
mūsu nesenās vēstures gaitas
iegūst skaidrākas kontūras un,
cerams, labāku izpratni, kā to
veidot tālāk.
Jānis Peniķis

LAIKS

18

2010. gada 12. jūnijs – 18.jūnijs

CĪŅA PAR KONTROLI 10. SAEIMĀ
Reizē ar siltajiem pavasaŗa
vējiem Latvijas polītiskajā druvā
sāk izkristallizēties priekšvēlēšanu situācija. Partijas, kuŗām
draud polītiskā spēka izsīkums
un 5% barjēras nepārvarēšana,
sākušas skatīties uz savu nākotni
reālistiskāk. Nesen vēl stiprās un
9. Saeimā spēcīgi pārstāvētās
Tautas partija (TP) un mācītāju
partija LPP/LC atradušas kopīgu
formulu (AŠ)2 un vēl partiju
vēlēšanu kampaņās nepieredzētu
atbalsta grupu Par labu Latviju,
kuŗā apvienojušies naudīgi un
šiverīgi biznesmeņi no uzņēmēju
vidus. Šāds savārstījums tagad
vajadzīgs, lai divas vēl nesenās
spēka partijas par abām kopā
iespētu nākamajās vēlēšanās pārvarēt 5% barjēru. Polītiķiem
vajadzīgi uzņēmēji vēlēšanu
kampaņas financēšanai, uzņēmējiem vajadzīgi polītiķi, kas
valsti virza viņiem vēlamā gultnē, arī turpmāk nodokļu nastu
veļot uz pleciem mazajiem
nodokļu maksātājiem.
Taču šis sauklis „aš kvadrātā”
ar aizmugurē stāvošajiem uzņēmējiem nav vienīgais jaunais veidojums. Līdzīgas grūtības ar 5%
barjēras pārvarēšanu draud
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, kas
populāritātē noslīdējusi bīstami
zemu. Nupat sarunās par iestāšanos Vienotības blokā triju partiju
mazākā vienība - Sabiedrība citai
polītikai - nobloķēja kā TB/
LNNK, tā Visu Latvijai! pievienošanos. Tēvzemieši un Visu
Latvijai! būs spiesti apvienoties,
lai kopīgi nodrošinātu sev, t.i.
nacionāli noskaņotiem spēkiem,
5% barjēras pārvarēšanu
Vienotībā nodrošināta vieta ir
ne tikai Sarmītes Ēlertes no
Meierovica kluba izaugušajai
Lietussargu grupai, bet arī citiem
maziem grupējumiem, kam nav
pa ceļam ar izteikti nacionālajiem spēkiem. Neatbildēts paliek
jautājums, vai, atstumjot nacionālos spēkus, Vienotība iegūst
vai zaudē. Ja ar to tiek atvērtas
durvis minoritātēm, lai tiem no
viņiem, kuŗi nelūr Kremļa virzienā, bet vairās arī no latviešu
nacionālisma, būtu iespējams
izvēlēties starp Vienotību un
Šlesera LPP/LC, kas jau Rīgas
domē valda kopā ar krievisko
Saskaņas centru. Taču tur nekāda
liela raža Vienotībai nesanāks.
Rodas jautājums, cik nacionāla
tad iznāk pati Vienotība, kādu
īsto piekritēju loku viņi solās
pārstāvēt.
Protams, Vienotība par augstāko mērķi deklarē ieviest valstī
godīgumu polītikā. Tam Saeimā

ir vajadzīgs vairākums. Kā
Vienotība grasās to iegūt, ja konkurentu saradies vairāk, bet ar
sabiedroto piesaistīšanu sevišķi
sekmīgi neveicas?
Lai izmēztu valsts aparātu no
visa nevēlamā, ko tur iepriekšējās valdības iemontējušas, jānāk
ar skaidru rekonstrukcijas plānu,
no kuŗa neesam vēl neko daudz
konkrēta redzējuši. Kaut vēlēšanu kampaņa pagaidām īsti nav
iesākusies, būtu jāsāk rādīt, kādā
veidā un virzienā Vienotība
dosies.
Kā norāda to institūciju paustā
kritika, kuŗas pašreiz kreditē
krizi Latvijā, ir nepieciešama
pamatīga ierēdniecības reforma.
Ierēdņu darbs, lai kādā ministrijā
vai departamentā viņi strādātu,
ir jāatalgo vienlīdzīgi, pēc algu
skālas, kas ir viena visām valsts
iestādēm. Pati ierēdniecība ir
jāatbrīvo no liekām procedūrām,
sistēma jāvienkāršo. Līdzšinējā
prakse, kad polītiskās partijas
patvaļīgi paplašināja ierēdņu
skaitu, sēdinot siltās vietiņās
savus cilvēkus un izveidojot dažnedažādus amatus un konsultantu sistēmas, valsts pārvaldes aparātu ir padarījusi smagnēju, pārlieku sarežģītu un dārgu. Labu
modeļu pasaulē netrūkst, kaut
vai tepat kaimiņos, Igaunijā.

Valsts birokratijas reforma

ir viens no svarīgākajiem nākamās Saeimas uzdevumiem,
paveicams tas būtu tikai tad, ja
Saeima būs pozitīvi mainījusies.
Tātad cerības varētu likt uz
Vienotību, kuŗai ir pareizais
noskaņojums, bet nupat notikusī
izvēle izvairīties no nacionālajiem polītiskiem grupējumiem
izraisa jautājumu - kas nākamajā
Saeimā stāsies viņiem blakus.
Nacionālie apvienojoties nākamajā Saeimā noteikti iekļūs, bet
pašlaik nešķiet, ka viņi plūs
Vienotība dabūs Saeimā vairākumu. Iespējams, ka tādu varētu
izveidot tikai kopā ar Zaļo un
Zemnieku partiju, kuŗa pagaidām aptaujās ir trešā spēcīgākā
grupa polītikā. Taču sadarbība ar
ZZS būs daudz sarežģītāka, jo aiz
tās stāv Aivars Lembergs.
(AŠ)2 un Saskaņas centrs
(SC) paši cer sastiķēt vairākumu,
bet viņiem bez ZZS līdzdalības
tas droši vien nebūs iespējams.
Šādā situācijā uzvarēs grupējums, kas iegūs ZZS atbalstu. Kā
redzam pēc Rīgas domes darbības, ko kontrolē SC, nekādas
nopietnas ierēdniecības reformas
no šiem polītiķiem nesagaidīsim.
Nākotne šajā brīdī tāpēc izskatās

ļoti sarežģīta un nepārskatāma.
Nav šaubu, ka uzņēmēju grupas
Par labu Latviju izliktie līdzekļi
palīdzēs (AŠ)2 iekļūt Saeimā. Šis
grupējums noteikti mēģinās ar
SC sadarboties, veidot spēcīgu
latviešu-krievu koaliciju nākamajā Saeimā. Neatbildēts ir jautājums, vai Tautas partijā visi kā
viens būs par brāļošanos ar tiem,
kuŗiem orientācija ir Krievijas
virzienā. To pašu var jautāt par
dažiem no tiem, kas nākuši no
Latvijas ceļa drupām un tagad
kopīgi sastrādājas Rīgas domē,
bet tas tomēr ir iekšpolītisks pašvaldības veidojums.
Šķēles, Šlesera un Lemberga
triumvirāts savukārt izraisa jautājumu par ZZS orientāciju, kuŗa
tomēr nekad nav izskatījusies
pēc partijas, kas gribētu iet SC
vadītā koalicijā. Šķiet, ka pašreizējam valdības darbam nākamos
mēnešos arī būs sava loma nākotnes polītikas veidošanā. Ja līdz
oktobrim būs skaidri redzams,
ka Dombrovska valdība ir spējusi pārvarēt smagākās Latvijas
krizes problēmas, Vienotības
populāritāte un ietekme pieaugs;
ja krizei visā pasaulē un arī
Latvijā nāks otrais vilnis, būs
jārēķinās ar pavisam citām problēmām.

Starptautiskais Valūtas
fonds, ES, Pasaules Banka

un visas pārējās Latvijas saimnieciskajā nākotnē iepītās institūcijas joprojām Latviju bīdīs
pretim saimnieciskām un struktūrālām reformām, kas te ir
nepieciešamas. Nevienu no šī
palīgu konsorcija loceklēm neinteresētu Latviju redzēt pārorientējamies Maskavas virzienā. Tas
nāks par labu Vienotībai. Bet
pašiem Vienotības līdeŗiem jāsāk
nopietni strādāt, lai būvētu savu
koaliciju. Taču, vērojot, kā pašlaik Vienotība darbojas, nav īstas
pārliecības, vai tās veidotāji apzinās, cik ļoti svarīgā un atbildīgā
darbības posmā viņi ir nonākuši.
Atgriežoties pie lielās krizes
izraisītajām problēmām Latvijā,
atcerēsimies, ka ārzemju palīdzības sniedzēji ir profesionāli baņķieŗi, naudas jautājumu cilvēki,
kuŗu lielākās rūpes ir lielo vareno iestādījumu financiālā veselība. Mazais cilvēks kapitālisma
pasaulē vienmēr paliek novārtā.
Runas par nabadzības apkaŗošanu problēmas nav novērsušas.
Noticis ir tieši pretējais - pasaulē
vairojas bezdarbs, un cilvēku
masām nabadzīgajās zemēs izredzes kādreiz iegūt vismaz cilvēka

ir populāras, tās iekļūst parlamentā un raksta likumus. Ja partijas kalpo cilvēkam, arī likumi
kalpos cilvēkam. Šāds priekšnoteikums būtu ikkatram vēlētājam
jāpatur prātā, izvēloties, kam
nodot savu balsi nākamās
Saeimas vēlēšanās. Taču balsotājam vispirms jātiek skaidrībā,
kāda partija vai vēlēšanu apvienība ir tā, kas patiesi kalpos cilvēkam. Atskatoties uz iepriekšējām Saeimām un partijām, kas
ietekmējušas maiņas pagātnē,
ikviens vēlētājs spēj izdarīt secinājumu. Partijas maina vadoņus
un darboņus, bet reti maina savu
polītisko virzienu. Ja partiju vada
kāds ar biezu maku vai biezā
maka turētājs ir paslēpies aiz
partijas un tā pēkšņi sola laboties
un visu darīt tā, kā to vēlas tauta,
varam būt pilnīgi pārliecināti, ka
te valda vecais teiciens: suns met
spalvu, bet ne tikumu.
Kam uzticēties?
Protams, tiem, kas rudenī ies
balsot, nav jāizšķiras jau tagad.
Vēl nāks vasara, dzirdēsim arvien
skaļāku priekšvēlēšanu propagandu. Lai arī kādi būtu dažādo
partiju solījumi, tās jāvērtē pēc
darbiem pagātnē. Tie, kas Latvijai
sagādāja treknos gadus un beigās
iedzina valsti dziļā krizē, nākotnē nebūs ne gudrāki, ne godīgāki. Tautu saulītē neizvedīs arī tie,
kas pār plecu lūr atpakaļ uz
Maskavu un vēlas tautai iestāstīt,
ka tad, ja viņiem uzticētu varu,
visa Latvija kļūtu bagāta, tirgojoties ar Krieviju. Uzticēties varam
tikai tiem, kam ir plāns, kā iegrožot birokratiju, sabalansēt valsts
budžetu un reāli atbalstīt tos
uzņēmējus pilsētās un laukos,
kuŗi izvērš ražošanu ar augstu
pievienoto vērtību, resp., no izejvielām prot saražot vērtīgus produktus. Uzticēties tiem, kuŗi centīsies veicināt izglītību, uzlabot
demografisko situāciju valstī,
attīstīt labklājību un veselības
kopšanas resorus. Uzticēties
tiem, kuŗi ceļ valsts prestižu
Eiropas Savienībā un NATO un
pratīs ieviest eiro bez lielas inflācijas un negātīvas ietekmes valsts
saimniecībā. Uzticēties tiem,
kuŗi izskatās godīgāki un nesola
vairāk, kā reāli ir iespējams.
Neuzticēties varam tiem, kas
valsti ieveda dziļajā krizē, un arī
tiem, kuŗi savas cerības liek uz
paplašinātu sadarbību ar Krieviju.
Neviena valsts, kas palikusi
Krievijas interešu sfairā, līdz
šim nav izkļuvusi no nabadzības (izcēlums mūsu – Red.).
Ojārs Celle

Veterinārmedicīnas doktore

Foto: Astra Moora

Iesvētības
Losandželosā

Trīsvienības
svētku
dienā, 30. maijā, Dienvidkalifornijas latviešu ev.
lut. baznīcā prāvests Dāvis
Kaņeps iesvētīja Džeimiju
Michelli Gibu (Jamie
Michelle Gibas) un Aldi
Raudu.

cienīgu dzīves līmeni nevis pieaug, bet mazinās.
Latvijas modelis modernajos
laikos, šķiet, veidosies, orientējoties uz Skandinavijas, Holandes
vai Vācijas standartiem, kuŗos ir
spēcīgi izteikti sociālā taisnīguma principi – valsts labklājībā
dalās visi slāņi, katrs pēc savām
iespējām un turības. Pašreizējais
valsts modelis, kas Latvijā pastāv
jau kopš pag. gs. 90. gadu sākuma, kapitāla turētājus ir gandrīz
pilnīgi atbrīvojis no nodokļiem.
Tikai šajā gadā valsts sāk iekasēt
nodokli par iegūtajiem noguldījumu procentiem, dividendēm
un dažiem citiem kapitāla pieauguma veidiem. Šķiet, liela daļa
turīgo latviešu kustamās bagātības tomēr ir noslēpta tā saucamos „ofšoros” un nav nodokļu
iekasētājiem aizsniedzama. Otrs
viegls veids, kā izvairīties no
nodokļu maksāšanas, ir visus
darījumus kārtot skaidrā naudā
un ar algām aploksnēs, kam
nodokļu iekasētāji nespēj izsekot.
Netaisnīga ir arī pašreizējo
maksāt nespējīgo parādnieku
pamešana likteņa ziņā, piespiežot viņus atmaksāt bankām parādus, kas palikuši nesamaksāti
pēc pirktā īpašuma zaudēšanas.
Ja vainīgais ir spekulants, kas
centies lielā apjomā lēti pirkt, un
dārgi pārdot un krizes laikā šajās
operācijās ir iekritis, cenu burbulim plīstot, viņu nav ko žēlot.
Bet, ja pircējs ir saņēmis no bankas dāsnu aizdevumu personiskam īpašumam, kas pirkts cenu
kāpuma burbuļa virsotnē, arī
banka, kuŗai tirgus ir daudz labāk
izprotams un novērtējams, ir
vainīga, aizdodot naudas daudzumu, kas tālu pārsniedz īpašuma patieso vērtību. Šādos gadījumos vajadzīgs likums, kas ļauj
bankai atsavināt tikai aizņēmēja
īpašumu, bet nesegtā aizdevuma
daļa bankai pašai būtu jānoraksta zaudējumos. Aizdodot
summu, kas pārsniedz saprātīgu
īpašuma vērtību, banka pati ir
pieļāvusi lielu kļūdu, par ko
nevajadzētu maksāt mazāk zinīgam pircējam. Diemžēl Latvijā
trūkst likumu un procedūru, kas
pircēju aizsargātu pret bankas
alkatību. Pašreizējā valdība situāciju mainīt nespēj, jo Saeimas
nav ieinteresēta to darīt.
Acīmredzot banku ietekme uz
Saeimu pašreiz ir daudz spēcīgāka par patērētāju interesēm.
Nesen kādās TV diskusiju pārrunās dzirdēju, ka svarīgākais ir
Latvijas cilvēks, nevis valsts.
Cilvēki veido partijas. Ja partijas

Sandra Kristīna Memene absolvēja Mičigenas valsts universitāti Lansingā, iegūstot doktora
gradu veterinārmedicīnā. Sandra
beigusi Kalamazū latviešu skolu,
bijusi aktīva latviešu jauniešu
sabiedrībā, dejojusi Kalamazū
tautasdeju kopā un aktīvi darbojusies latviešu 31. gaidu vienībā.
Absolvējusi Gaŗezera vasaras vidusskolu.
Sandra strādās Animal Medical
Care of Newport Oregonas
pavalstī.
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„Dziesmotās
revolūcijas” skaņās
Maija sākumā beidzās Daugavas Vanagu organizācijas
sadarbībā ar Valsts archīvu,
Latvijas Okupācijas mūzeju un
Eiropas Parlamenta Informācijas
biroju Rīgā organizētais pētniecisko darbu konkurss. Martā
iesūtītos zinātniski pētnieciskos
un radošos darbus vērtēja Valsts
arhīva direktore, kobnkursa
žūrijas priekšsēde Daina Kļaviņa,
Eiropas Parlamenta deputātes
Inese Vaidere un Sandra Kalniete,
Valsts arhīva vēsturniece Iveta
Šķinķe, Latvijas Okupācijas
mūzeja Izglītības nodaļas vadītāja
Danute Dūra, Daugavas Vanagu
Vācijā Kultūras nozares vadītājs
Austris Grasis un Daugavas Vanagu centrālās valdes Jaunatnes
nozares vadītāja Ilze Jozēna.
Konkursam tika iesniegti vairāk nekā četrdesmit apjomīgi
zinātniski pētnieciskie un radošie
darbi. Pusfinālam žūrija izvēlējās
deviņus darbus, kas tika aizstāvēti
un sarindojās atbilstoši žūrijas
vērtējumam. 1. vietu zinātniski
pētniecisko darbu katēgorijā ieguva Raivis Sprudzāns (Balvi, 18
gadi) par darbu „Laikraksts Balvu Atmoda – tautfrontiešu ideju
nesējs Balvu rajonā Atmodas
laikā”, 2. vietu – Ieva Krotova
(Talsi, 17 gadi) „Tautas fronte un
tās nozīme Trešajā atmodā”, 3.
vietu - Laura Celmiņa (Rīga, 25
gadi) „Latviešu valodas jautājums
Latvijas preses skatījumā (19881991)”. Savukārt radošo darbu
konkurencē 1. vietu ieguva
Veronika Baltmane (Ilūkste, 16
gadi) par darbu „Trešās atmodas
notikumi Ilūkstes novadā”, 2.
vietu - Līga Tentere (Valmiera,
17 gadi) foto albums „Trešā
atmoda mana vectēva fotoobjektīvā”, 3.vietu – Toms Egle
(Engure, 18 gadi) filma „1991.
gada barikāžu laiks Latvijā un
Engures pagasta iedzīvotāju
dalība tā laika notikumos”.
Trešā atmoda bija laiks, kuŗā
vērtībām, ideāliem, augstākiem
mērķiem un vienotībai bija
vislielākā nozīme. Šis laiks palicis
daudzu jauniešu bērnības
atmiņās, viņi par to ir dzirdējuši
no vecāku cilvēku atmiņām.
Patlaban, kad, liekas, zūd nacionālā identitāte, kad latviešu
tauta atkal nonākusi ižšķirīgu
notikumu priekšvakarā, ir svarīgi
šīs atmiņas un līdz ar tām arī šo
latviešu tautai tik nozīmīgo laiku
izcelt saules gaismā ar zināšanām,
skaidru domu un radošu garu.
Trešā atmoda Latvijā iezīmē
laika posmu no 1987. līdz 1991.
gadam. 20. gs. 80. gados Padomju
Savienībā Gorbačova vadībā
sāktā perestroika un glanostj
polītika pavēra iespēju, lai latvieši
varētu atsākt cīņu par neatkarīgu
pastāvēšanu paši savā valstī. Un
piesardzīgi, pakāpeniski, bet
nenovēršami, soli pa solim – Helsinki 86, LNNK, Latvijas Tautas
fronte, Baltijas ceļš – latvieši
virzījās uz neatkarīgas valsts
pilnīgu atjaunošanu 1991. gada
21. augustā.
Tautas dvēselē šie notikumi
bija virmojuši jau agrāk. Nekas
nenotiek pēkšņi. Jānis Stradiņš,
viens no Trešās atmodas

garīgajiem vadoņiem, raksta:
Impulsu atmodai deva lielā mērā
gruzdošā vēsturiskā atmiņa,
kultūras un folkloras aktīvitātes,
dziesmu svētku tradicijas. Bija
pienācis īstais laiks, un pēc
unikālu apstākļu sakritības,
latviešiem pavērās unikāla iespēja
mierīgā ceļā atdalīties no
brūkošās 20. gadsimta imperijas
– Padomju Savienības.
Trešā atmoda pulcēja latviešus
ne vien Latvijā, bet arī citur
pasaulē. 1988.gada nogalē LTF
grupas, nodaļas, atbalsta kopas
strauji veidojās latviešu trimdas
zemēs – ASV , Kanadā, Austrālijā,
Zviedrijā, Vācijā, pat Šveicē un

Konkursa finālisti gatavojas sava darba aizstāvēšanai un vēro citu dalībnieku uzstāšanos.
Kopā ar viņiem darba vadītāji un atbalstītāji

1. vietu zinātniski pētniecisko darbu katēgorijā ieguva Raivis
Sprudzāns (Balvi, 18 gadi) par darbu „Laikraksts Balvu
Atmoda – tautfrontiešu ideju nesējs Balvu rajonā Atmodas
laikā”.

Ieva Krotova (Talsi, 17 gadi) „Tautas fronte un tās nozīme
Trešajā atmodā”

vēstures gaitu un nozīmi Latvijas un Tomu Egli. Savukārt EP
un latviešu dzīvē. Atmiņas par deputāts Krišjānis Kariņš ar
Trešo atmodu ir jāuztur dzīvas! Eiropas Parlamentu iepazīstinās
Vairāki jaunieši atzina, ka Initu Zušu un Elīnu Smilškalni.
vēsture līdz šim nav viņiem bijis Daugavas Vanagu Kanadā Topats mīļākais mācību priekšmets, ronto nodaļas speciālbalvu porun tāpēc vien konkurss ir vērtīgs, tatīvo datoru saņēma Ieva Krojo tas mums rāda, ka vēsturei ir tova.
jākļūst par vienu no aizrāvīgākaZinātniski pētniecisko un
jiem priekšmetiem skolā, jo radošo darbu labākie autori savus
neviens un nekas nezina un referātus lasīs vēstures konferencē
nestāsta par mums pašiem vai- „Un tā atnāca brīvība...”, kas
rāk kā mūsu radinieku atmiņas, notiks no 11. līdz 15. jūnijam
senču piedzīvotais - mūsu vēstu- Freiburgā (Vācija).
re.
Žūrijas novēlējums: arī turpEiropas Parlamenta deputātes māk rakstīt par dzimto pusi, arī
Ineses Vaideres balvas Eiropas turpmāk izzināt vēsturi un veidot
Parlamenta apmeklējumu Briselē personisku stāstījumu par dažāieguva Raivis Sprudzāns, Ieva dajiem vēstures notikumiem.
Radošo darbu konkurencē 1. vietu ieguva Veronika Baltmane
(Ilūkste, 16 gadi) par darbu „Trešās atmodas notikumi Ilūkstes
Krotova, Laura Celmiņa. EP
novadā”
deputāte Sandra Kalniete Eiropas
Ilze Jozēna un
Izraēlā. Tautas fronte globālizējās. miem, bet arī daudzām Latvijas Parlamentā Briselē uzņems
Agnese Ziemele,
Katrs Latvijas patriots, kļūdams problēmām saknes ir meklējamas Veroniku Baltmani, Līgu Tenteri
konkursa koordinētājas
par LTF biedru vai atbalstītāju, tieši šajā laika posmā. „Mūsu
varēja iesaistīties valsts neatka- neatkarībai, tāpat kā pagrīdnieka
rības izcīņā, – tā atminas Dainis koferim, ir dubults vai pat trīsĪvāns.
kāršs dibens,“ raksta Anda Līce,
Neskaitāmi lielāki un mazāki Atmodas laika staļinisma ļaunAtmodas laika notikumi, latviešu darību apzināšanas komisijas
aktīvitātes gan Latvijā, gan citur galvenā atmiņu vācēja un glapasaulē nav tikai kāds laika bātāja.
posms vēstures grāmatā, tie nav
Atmiņas par šo laika posmu ir
tikai vārdi un skaistas atmiņas. jātur atmiņā un ciešā piemiņā, jo
Trešā atmoda ir atstājusi neiz- tās ir ierindojamas blakus citiem
dzēšamas pēdas Latvijas un arī latviešu tautas izcilākajiem sasikviena latvieša dzīvē. Šis laiks ir niegumiem – Latviešu strēlnieku
izveidojis Latviju tādu, kādu mēs varonīgajām cīņām, Latvijas Papatlaban to pazīstam. Dainis gaidu valdības ideālisma pilnaĪvāns atzīst: Trimdas un tēvzemes jiem centieniem izveidot Latvijas
tautiešu 1989. – 1991.gada inte- valsti, ekonomikas sasniegulektuālā, polītiskā, saimnieciskā miem 30. gados. Protams, minēkopdarbība bija sākums svarīgiem tos notikumus var vērtēt pretpolītiskiem un ekonomiskiem pro- runīgi. Tieši tāpat pretrunīgi var
cesiem 21. gadsimta Latvijā, vērtēt arī dažādus Atmodas
pamats valsts šodienai. Tomēr ne aspektus. Tomēr nevar noliegt šī
tikai daudziem Latvijas sasniegu- laika posma īpašo ietekmi uz Konkursa finālisti un žūrija konkursa fināla nobeigumā
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Bostonas skautu un gaidu 60 gadu sirojums

Vienības ar viesiem, no kreisās: vad. Jānis Šķinķis, Lsp vad. Pēteris Aivars, vad.
Aivars Oga, māc. Jogita Mingina, vad. Karmena Ziediņa, Lgp vad. Nora Aivara,
vad. Maija Šķinķe

pulcējās Trimdas draudzes nama
sarīkojumu zālē, kur siltu azaidu
bija sagādājusi saimniece Lolita
Ūle ar palīdzēm – gaidu un
skautu mātēm.
Pēc azaida zālē ienesa vienību
karogus, un svētki turpinājās.
Svinīgo aktu vadīja vad. vietniece Katrīna Veidiņa. Viņa teica
īsu uzrunu un aicināja nodziedāt
ASV himnu. Vadītājs A. Ogas
nolasīja abu vienību priekšnieku
svētku veltījumu, un pēc Latvijas
himnas guntiņas un mazskauti

minot neseno mazskautu solījumu, viņš piebilda, ka skauti
izpildījuši latviskās skautu prasības un drīzumā saņems kaklautu gredzenus. Vienības priekšnieks ziņoja, ka par raženu
darbību dažādos skautu vienības
pasākumos vadītāji Ritvars Asbergs, Vilis Treimanis un Aivars
Zandbergs saņēmuši vienu piekariņu pie savām sudraba kaklauta saktām. Šīs saktas ir vienības
iekšējs apbalvojums, ko saņem
par piecu gadu darbu un pie-

Foto: L. un Ē. Puriņš

Bostonas Daugavas (8.) skautu
vienība un Sauleskalna (7.) gaidu
vienība 1. un 2. maijā svinēja 60
gadu „sirojumu”, tas ir darbību.
Saviesīgajā vakarā un ballē 1.
maijā piedalījās vecāki, bijušie
skauti un gaidas, labvēļi un viesi.
Trimdas draudzes nama zāli
atbilstīgi Latviešu skautu un
gaidu kustības šāgada 10. lielai
nometnei „Zvaigžņu sega” rotāja
vadītāja Krista Kubuliņa, vadītāja
Maruta Auģe un vadītājs Aivars
Zandbergs – siltā pavasaŗa vakarā
sarīkojuma dalībnieki satikās
zem zvaigžņotiem griestiem.
Vakariņas gatavoja saimnieces
Helga Jākobsone un Velta Bērziņa. Vakariņu laikā tika parādītas
abu vienību nometņu, izbraukumu un pēdējo desmit gadu notikumu slīdītes. Saviesīgo vakaru
vadīja vad. Uldis Sīpols, aicinot
dalībniekus uzdziedāt, kā arī
pastāstīt atmiņas par pagājušiem
gadiem. Ietvartotu jautru deju
mūziku sagādāja bijusī gaida
Krisīte Skare. Mairas Galiņas
vadībā notika izloze. Saviesīgā
vakara dalībnieki šķīrās pavēlā
vakara stundā, nodziedājuši
skautu un gaidu vakardziesmu.
Nākamā dienā, 2. maija rītā,
abu vienību locekļi kopā ar viesiem, Latviešu skautu priekšnieku
(Lsp) vad. Pēteri Aivaru un
Latviešu gaidu priekšnieci (Lgp)
vad. Noru Aivaru, kā arī Ņujorkas
skautu vienību pārstāvjiem,
vadītājiem Jāni un Maiju Šķinķiem, piedalījās Bostonas Trimdas draudzes dievkalpojumā.
Dievnamā vienību locekļi ienāca
svinīgā gājienā, priekšgalā tika
nesti vienību baltie karogi.
Karogus novietoja pie altāŗa,
skauti un gaidas apsēdās solos,
ievērojami papildinot baznīcēnu
skaitu. Svētos rakstus dievkalpojumā lasīja skauts Ēriks Galiņš
un lielgaida Ariāna Ūle. Mācītāja
Jogita Mingina sprediķī atgādināja, ka skautiem un gaidām ir
desmit likumu, baznīcai – desmit
baušļu, kuŗi aicina augt un kļūt
par labākiem cilvēkiem. Vienību
priekšnieki vad. Aivars Oga un
vad. Karmena Ziediņa nolasīja
aizsaulē aizsaukto vienību locekļu
vārdus. Dievkalpojuma beigās
visi kopā nodziedāja korāli „Ved
mani, Dievs, un manas gaitas
svētī”, kas bija svētījums svētku
atcerei.
Pēc dievkalpojuma baznīcēni

„Labā darba” talcinieki

Mazskauti, no kreisās: Vilis Veidis, Kārlis Grava, Kristofs
Ruščiks (Ruszczyk), Roberts Grots

Guntiņas ar vad. vietnieci Katrīnu Veidiņu

aizdedzināja sveces.
Gaidu vienības priekšniece
vad. Karmena Ziediņa savā runā
pieminēja vienības sākumgadus
pēc latviešu bēgļu iebraukšanas
ASV, kā arī paveikto pēdējos
desmit gados, un pateicās visiem
labvēļiem. Vad. K. Ziediņas
aicinātas, par pulciņos paveikto
ziņoja un nopelnītās darbības
zīmes un apbalvojumus izdalīja
v. v. guntiņu vadītāja Katrīna
Veidiņa; gaidu vadītāja Krista
Kubuliņa un lielgaidu vadītāja
Rita Zandberga. Vad. K. Ziediņa
pateicās par aktīvo darbību vadītājām Marutai Auģei un Kristai
Kubuliņai, pasniedzot viņām
vienības sudraba kaklautu saktas. Īpašu „Pateicības rakstu”
saņēma v. v. Katrīna Veidiņa.
Skautu vienības priekšnieks
vad. A. Oga savā runā pieminēja
vienības sākumgadus, toreizējos
darba veicējus un pateicās visiem,
kuŗi gadu gaitā atbalstījuši Bostonas skautus. Viņš cildināja pašreizējos vienības locekļus – mazskautus, skautus, vecskautus un
vadītājus. Ar gandarījuma pie-

kariņu par katriem nākamiem
pieciem gadiem. Saktu par nopelniem saņēma vad. Ēriks Puriņš.
Bostonas vienības apsveica
Latviešu skautu priekšnieks vadītājs Pēteris Aivars, uzslavējot
vienību raito un ilgo darbību.
Viņš pasniedza Latviešu skautu
kustības pateicības zīmi „Saulīte”
Bostonas vienību padomes
priekšsēdim Edgaram Galiņam
par nopelniem skautu darbības
atbalstīšanā. Savukārt vad. Karmenai Ziediņai par īpašiem
nopelniem, desmit gadus sekmīgi
veicinot abu vienību sadarbību,
pasniedza „Saulīti lentē”. Šāds
apbalvojums ir pirmais Bostonas
labvēļu saimē.
Lgp vad. Nora Aivara apsveica
vienības un piesprauda gaidu
kustības apbalvojumu, „Pateicības zīmi” Lolitai Ūlei, pateikdamās par palīdzību un darbu
gaidām. Vadītājām Ilzei Prikulei
Ogai, Andai Spalviņai un Irēnei
Zandbergai viņa piesprauda „Vadītājas darba izturības zīmi” par
ilggadēju darbību gaidu kustībā.
Vienības apsveica ASV jendas

skautu priekšnieks, vad. Uldis
Sīpols un Bostonas amerikāņu
skautu pārstāvis Maikls Kaisers
(Michael Kiser). Ņujorkas skautu
un gaidu vienību pārstāvji,
vadītāji Jānis un Maija Šķinķi
uzdāvināja katrai vienībai trīs
spožus lukturus, lai 10. lielā
nometnē vakaros būtu gaišs.
Akta nobeigumā abu vienību
priekšnieki pasniedza „Pateicības
rakstus” labvēļiem: Pēterim Aldiņam, Grantam Gravam, Mairai Galiņai, Valdai Grīnbergai,
Lolitai Ūlei, Edgaram Galiņam,
Helgai Jākobsonei, Mārtiņam
Veidim, Jākam Juhansū (Jaak
Juhansoo) un Jānim Ziediņam.
Pateicības rakstus pasniedza
arī Bostonas latviešu organizācijām: DV apvienībai, ALTS,
Trimdas draudzes dāmu komitejai, Trimdas draudzei un Piesaules
labvēļu sabiedrībai.
Vienības bija sagatavojušas
svētku izdevumu – „60 gadu
sirojums” ar krāsu fotografijām
un vienību pēdējo desmit gadu
vēsturiskiem aprakstiem. Visi
vienību locekļi un labvēļi saņēma
metalla piemiņas žetonus, ko bija
sagādājis labvēlis Jāks Juhansū.
Rakstveida apsveikumus atsūtīja ASV Jgp vad. Inga Lucāne;
Gaujas (14.) gaidu vienība – vad.
Velta Zvīdre; Goppera fonds –
vad. Fricis Sīpols; Herta Grāvīte;
Biruta un Staņislavs Duļevski;
Vija Lince; Gaujas (6.) gaidu un
Staburaga (70.) skautu vienība;
bijušā vienības gaidu vadītāja,
māc. Sarma Eglīte, Mārīte un
Andris Šleseri. Akts beigās iznesa
karogus un nodzēsa sveces.
Pēc akta izrādīja vadītāju Ritas
Zandbergas, Marutas Auģes un
Kristas Kubuliņas sacerēto un

iestudēto lugu „Zem zvaigžņu
segas”. Guntiņas, gaidas, lielgaidas, mazskauti un skauti tēloja
gan planētas, gan zvaigznājus un
asprātīgi savija faktus ar latviešu
dainām. Mūzikālo pavadījumu
spēlēja Pēteris Aldiņš.
Svētku nobeigumā Maira Galiņa vadīja galvenokārt jauniešiem
domātu izlozi, kuŗā varēja laimēt
dzīvas zivtiņas, laivu, ieejas
biļetes mūzejos un daudz vērtīgu
mantu.
Ievērojot vienību tradiciju,
svētku beigās skauti un gaidas
sastājās lokā un nodziedāja
vakardziesmu.
Atmiņā ilgi saglabāsies Lgp
vad. Noras Aivaras veltījums,
sveicot vienības: „Sešdesmit gadu ir dimanta gadi – vēlu jums
arī turpmāk spīdēt kā dimantiem.”
Cerēsim ka, ejot skautu un
gaidu gaitās, mēs spēsim tādi
būt!
Bostonas skautu un gaidu vienību locekļi 60 gadu svētku izskaņā 23. maijā pulcējās bij.
skauta M. Braunfelda ģimenes
īpašumā Bostonai tuvējā Vestvudas pilsētiņā, lai veiktu gadskārtējo „Labo darbu” – talkā sakoptu dārzu. Visi čakli strādāja –
grieza kokus, grāba lapas, iekopa
sakņu dārzu un stādīja puķes.
Visi juta gandarījumu, ka palīdzēts bijušajam skautam, kas
patlaban ir nopietni slims.
Abas vienības jau sākušas gatavoties tālam braucienam uz
Amerikas vidieni, lai augustā
piedalītos 10. lielajā nometnē
„Zvaigžņu sega”.
Vad. vietniece
Katrīna Veidiņa,
Vad. Aivars Oga
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Apsveicam!

Bijušā sabiedriskā darbinieka
Ludviga Reitera dēla, architekta
Jāņa un vedeklas, financistes
Paulas meita Juliana L. Reiters
2010. gada maijā beigusi New
York University’s Galatin School
of Individualized Study ar
Bachelor of Arts gradu.
Saņēmusi universitātes augstāko akadēmisko novērtējumu
Founders Day Awors.
Iesaistījusies darbā New Yorker
Magazine izdevniecībā pie Toon
Books par redaktora palīdzi –
Editorial Assistant.
Austra Reitere

Klīvlandes pensionāru izbraukums
uz Kanadu
Klīvlandes latviešu pensionāru
apvienības ceļojumu vadītājs
Laimonis Krūmiņš jau otro reizi
rīkoja šādu divu dienu izbraukumu – vispirms uz Fallsview
kazino Niagara Falls pilsētā un
pēc tam viesos pieToronto latviešu pensionāru apvienības
biedriem Latviešu centrā. Sākumā braucienam pieteicās 39 pensionāri, bet pēdējā brīdī seši atteicās, tātad ceļotāju kopskaits bija
33.
Pirmajā dienā galvenā izklaide
bija spēļu ellītē piecu stundu
gaŗumā, citi pēc vakariņām pat
devās spēlēt vēlreiz. Arī Kanadā
jūtama ekonomiskā krize. Viena
centu spēļu automati bija aizņemti, 2, 5 un 10 centu mazāk,
bet tie, kuŗos jāmet 25 centi vai
lielāka summa, pievilka tikai
nedaudzus spēlmaņus. Spēles
beigās vairākiem spēlmaņiem
palika pāri krietns žūksnis dolaru, bet neviens neatklāja, cik viņi
izņēmuši no ATM mašīnas. Visiem pie ieejas izsniedza 10 dolaru. Lietojot divu centu automatu,
iztērēju tikai pusi, par otru pusi

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
CIEMS LATVIJA (MI)
• 14. jūnijā plkst. 1.00 pulcēsimies pie pieminekļa ,,Nomocītajiem un izsūtītajiem” Gaŗezerā. Būs īsa garīga un laicīga
programma, pēc tam sadraudzības stunda pie kafijas galda.
Visus sirsnīgi aicina ciema Latvija
valde.
DENVERA (CO)
• 26. jūnijā Jāņu svinības kalnos (Frazier, CO) kopā ar
lietuviešiem; būs alus muca, līdzi
jāņem groziņi.
GRANDRAPIDI (MI)
• 13. jūnijā pēc dievkalpojuma
Tautas sēru dienas atceres sarīkojums.
• 28. jūnijā latviešu biedrības
un pensionāru Jāņu sarīkojums.
INDIANAPOLE (IN)
• 13. jūnijā plkst. 12.00 14.
jūnija piemiņas sarīkojums –
latviešu tautas sēru dienas oikumeniskais
dievkalpojums
Pleasant View Evangelical
Lutheran Church, 801 W. 73rd.
St. ( 73. ielas un Hoover Rd.
krustojumā). Plkst. 14.00
Piemiņas
akts
Latviešu
sabiedriskā centrā. Programma:
Ievads – Aija Vintere Brugmans,
Organizāciju padomes priekšsēde. Svētbrīdis – prāvests Gunārs
Lazdiņš. Runa – Konstantīns
Sventeckis. Klavieŗu solo – Velta
Kirchnere. Koŗa dziesmas –
Indianas Latviešu biedrības koris
– Dir A. Vintere Brugmane.
Kafijas galds: Apvienotā dāmu
komiteja. Ieeja: ziedojums sākot
no $ 10,00, skolu jaunatnei – bez
maksas. Laipni aicinām katru
latvieti apmeklēt tautas sēru dienas sarīkojumus! Rīko Indianapoles latviešu organizāciju padome.
• 26. jūnijā no plkst. 16.00 līdz
24.00 Starptautiska vasaras
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nopirku Mamma Mia picu.
Gandrīz puse pensionāru devās uz vakariņām vācu restorānā,
bet tas bija slēgts – bankrotējis.
Iegājām turpat blakus alus bārā,
pasūtinājām divus lielus kausus
ar amerikāņu un kanadiešu alu
un secinājām, ka amerikāņu alus
ir garšīgāks. Abi tomēr reibināja
pietiekami, un paēduši sākām
dziedāt dziesmas, kuŗas jau diriģenta Jāņa Vaska vadībā skanēja
autobusā.
Otrā izbraukuma dienā mūs
sirsnīgi uzņēma Toronto latviešu
pensionāru apvienības locekļi.
Lielā zāle bija pilna ar vairākiem
simtiem apmeklētāju. Pensionāru
apvienības sarīkojumu daļas
vadītāja Biruta Pētersone
iepazīstināja ar ciemiņiem no
Klīvlandes un apvienības valdes
priekšēde Valija Briksne aicināja
mūs dziedāt. Klīvlandes latviešu
pensionāru apvienības valdes
priekšēdis Jānis Resnis pasniedza
V. Briksnei dāvanu – kasti ar
Breitenbachas pieneņu vīnu. Rita Kaugura nodeklamēja dzejoli,
dziedāja vīru koris ,,Pusstunda”,

koris ,,Rota” un pēc tam visi
kopā, Irisai Purenei spēlējot
pārnēsājamās klavieres. Citi atzina, ka skanējis gluži kā Dziesmu
svētkos. Apmierinēts bija arī
mūsu diriģents Jānis Vaskis.
Atpakaļbraucot gandrīz visā
Kanadā bija satiksmes sastrēgums. Vienīgi pēc labas iepirkšanās duty-free veikalā, kur par
ASV dolaru deva 10 centu vairāk
nekā par Kanadas dolaru, sākām
kustēties ātrāk. Ilgi nebija jākavējās arī uz ASV robežas, kaut
gan bija jāizkāpj no autobusa,
kamēr to pārbaudīja ar īpašu
ierīci. Pusceļā uz mājām tomēr
kāda nelaimes gadījuma dēļ atkal
bija kavēšanās. Lielu pateicību
pelnījusi mūsu šofere Sūzija par
izturību, vienā dienā pie stūres
nosēžot 12 stundu.
Klīvlandes latviešu pensionāru
apvienības nākamā sanāksme –
18. augustā plkst. 11.30. Visiem
biedriem brīva ieeja, kā arī
,,apaļo” gadu jubilāru Alfreda
Gravas, Vilmāra Kukaiņa un
Valentīnas Loginas lūgtajiem
viesiem.
V. Kukainis

Jaunā Gaita 261
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 Gaitai" atzinība:
Šeit brīva doma, prāta
gaisma,
Kur vērtība bez sēnalām.
„Sit vara bungu sev pret krūtīm
zvans.”
Šī glezna mana nav, bet
Aleksandra Čaka.
Nu dzirdēsim, ko "Jaunā Gaita"
saka
Kā zvans, kas pāri ikdienai
mums skan.
Sveic saules dienas jūnijā
abonētājs Anglijā

DIEVKALPOJUMI

saulgriežu svinēšana Indianapolē.
Ieeja $ 5,00 par personu, bērniem
līdz 14 gadu vecumam – bez
maksas. Par bagātīgām vakariņām
gādās Indianapoles latviešu jaunatnes apvienība. Jāņu sieru,
pīrāgus un kūkas gādās LSC
dāmu komiteja. Programmā:
katrai tautībai raksturīgas dziesmas, dejas un spēles/rotaļas no
17.30 līdz 21.30. Deju priekam
spēlēs lietuviešu orķestris „Biru
Bar”. Nodarbības bērniem. Aicinām viesus ņemt līdzi zāliena
krēslus, veselīgu ēstgribu un
priecīgu prātu! Rīko: LSC saskaņā
ar igauņu, lietuviešu, poļu, skotu
un zviedru pārstāvjiem.
KLĪVLANDE (OH)
• 26. jūnijā plkst. 5.00 DV
apvienība aicina uz Jāņu svinībām
Breksvilas Metropark Ottawa
Point laukumā. Rīkotāji cienās ar
jāņusieru un miestiņu; groziņi
un atspirdzinājumi jāņem līdzi.
Ieejas maksa pieaugušajiem
$5.00, atlikums – aprūpes darbam.
• 21. augustā Klīvlandes un
apkaimes latviešu bērni, arī tie,
kuŗi nerunā latviski, laipni
aicināti piedalīties Bērnu svētkos
Royalview piknika laukumā.
Tieši plkst. 9.30 Outback Ray
dzīvnieku izrāde. Būs interesantas nodarbības, sporta spēles,
pusdienas un atspirdzinājumi.
Nodarbības un pusdienas bērniem bez maksas, pieaugušajiem
dalības maksa – vismaz 5 dolaru
ziedojums. Informācija, zvanot
vanadžu valdes loceklei V.
Reinekai, tālr.: 216- 676-0073.
Ielūdz Klīvlandes vanadzes un
Apvienotās draudzes skola.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. jūnijā ,,Jautrais vakars”
latviešu namā; nams būs atvērts
no plkst. 5.00, vakariņas plkst.
6.00, plkst. 7.30 filmas ,,Jāņu
nakts” izrāde.

• 13. jūnijā plkst. 12.30 piemiņas
sarīkojums 1941. gada 14. jūnijā
aizvestajiem.
• 19. jūnijā Jāņu svinības pie
Baltakmeņu ezera.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267. DK
LB Informācijas biļetens tīmeklī:
www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 13. jūn. pēc dievkalpojuma
pikniks, bērniem sporta sacensības.
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.: 518589-9932. Karte un ceļa
norādījumi uz nometni: www.
nydraudze.org
• Aktrise Laila Robiņa līdz 27.
jūnijam piedalīsies Polijas
Stenhamas (Polly Stenham) lugas
,,Tā seja” (That Face) izrādē
Manhattan Theatre Club. Režisore Sāra Bensone (Sarah
Benson). Informācija: www.manhattantheatreclub.com Tālr.: 212947-8844.
PRIEDAINE (NJ)
• 19. jūnijā Jāņu vakars, jāņabērni gaidīti no plkst. 4.00 pēcpusdienā. Dejos Filadelfijas tautasdeju ansamblis ,,Dzirkstele”,
dziedās Viktors Lapčenoks, deju
mūziku atskaņos ,,Pēdējais vilciens” Ričarda Skultes vadībā.
Dalības maksa $30.
SANFRANCISKO (CA)
• 13. jūnijā plkst. 1.00 Pirmsvēlēšanu diskusiju klubs Ziemeļ-

kalifornijas draudzes namā (425
Hoffman Ave). Latvijas vēlēšanu
process un pārrunas par polītiskajiem spēkiem un viņu nostādnēm. Informāciju var uzzināt,
rakstot: taira.zoldnere@gmail.
com
• 20. jūnijā no plkst. 10.00 līdz
6.00 latviešu, lietuviešu un igauņu
piknika un sporta diena (San
Pablo Dam Reservoir picnic area)
– 7301 San PabloDam Road, El
Sobrante. Ieeja brīva, bet par
katru auto pie vārtiem jamaksā
$6.50. Ceļa norādes: www.norcalfishing.com
• Iznāksi 2010. gada Ziemeļkalifornijas latviešu tālruņu grāmata, ko var pasūtināt, rakstot
vai zvanot ZKLB kasierim Andram Ziediņam, 1615 Harlan Dr.,
Danville, CA 94526; e-pasts:
az35@sbcglobal.net;
tālr.:
925-831-3893;ziedojuma
čeku ($18) izrakstīt ZKLB ar
piezīmi ,,adrešu grāmata” un
nosūtīt A. Ziediņam.

Nelaidīsim garām šo reto iespēju
tikties ar leģendāro dziedātāju
un baudīt lielisku mūziku, apmeklēsim koncertu kuplā skaitā!
• 6. jūlijā plkst. 13.00 Biedrības
namā videoizrāde. Izrādes temats
tiks paziņots atsevišķi. Kafija un
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas
ziedojums sākot ar $3.00.
• 20. jūlijā, plkst. 13.00 Biedrības namā videoizrāde. Izrādes
temats tiks paziņots atsevišķi.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 10. augustā plkst. 13.00 Biedrības namā videoizrāde. Izrādes
temats tiks paziņots atsevišķi.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 24. augustā plkst. 13.00 Biedrības namā videoizrāde. Izrādes
temats tiks paziņots atsevišķi.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.

ST. PĒTERBURGA (FL)
23. jūnijā plkst. 16.00 Biedrības
namā, Līgo vakarā lielā Jāņu dienas ielīgošana, ņemot līdzi
groziņus ar Jāņu sieru, alu un
citiem šim vakaram piemērotiem
labumiem, kā arī Līgo dziesmu
krājumu. Jāņu bērnus sagaidīs
Jāņu tēvs (Ikars Čakārnis), Jāņu
māte (Skaidrīte Prince) un pats
Jānis (Andris Ritums). Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.
• 26. jūnijā plkst. 18.00 Biedrības namā, Latvijā daudzus
gadus populārā un visu iemīļotā
dziedātājā, Raimonda Paula
skaistāko dziesmu izpildītāja
Viktora Lapčenoka koncerts. Pēc
koncerta tiks pasniegtas aukstas
uzkodas un karsta kafija. Par
dzērieniem, kas ielīksmo prātus,
katram jārūpējas pašam. Ieejas
ziedojums sākot ar $25.00.

VAŠINGTONA (DC)
• 26. un 27. jūnijā Montgomery
County Heritage Days. Atvērto
durvju dienas latviešu namā
Rokvilā.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 13. jūn. Kurzemes
cietokšņa un 1941. g. 14. jūnijā
aizvesto piemiņas dievk. ar dievg.
20. jūn. dievk. Piesaulē, pilsētā
dievk. nebūs. 27. jūn. dievk. Visi
dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. J.
Mingina.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 13. jūn. plkst. 11.00
Kvēkertaunā 1941. g. 14. jūn.
aizvesto piemiņas dievk. ar dievg.
(Turpināts no 22. lpp.)

LAIKS
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(Turpināts no 21. lpp.)
20. jūn. plkst. 3.00 Lankasterā
1941. g. 14. jūn. aizvesto piemiņas dievk. ar dievg. 27. jūn. plkst.
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc
dievk. kafija. 11. jūl. plkst. 11.00
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk.
kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis un
māc. Dr. R. Ziedone.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI):
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.:
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova,
L. Upīte un A. Greiema. Dievk.
sākas plkst. 10.00. 13. jūn. 1941.
gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas
dievk. ar dievg. 20. jūn. dievk.
27. jūn. dievk. ar dievg. 4. jūl.
dievk. nebūs.11. jūl. dievk. ar
dievg. 18. jūl. dievk. nebūs. 25.
jūl. dievk. ar dievg. 1. aug.
dievk. nebūs. 8. aug. plkst. 12.
00 kapusvētki Woodlawn kapsētā,
latviešu (27.) nodalījumā; ieteicams ņemt līdzi krēslus. 15. aug.,
dievk. nebūs. 22. aug. dievk. 29.
aug. dievk. ar dievg. 5. sept.
dievk. nebūs.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast Lutheran
Church (1909 E. Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone
A. Venta, tālr.: 954-427-3558.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073, tālr.: 610-353-2227): 13.
jūn. Tautas sēru dienas oikūm.

2010. gada 12. jūnijs – 18.jūnijs

DIEVKALPOJUMI

dievk. plkst. 11.00 kopā ar
Filadelfijas latv. baptistu dr. 20.
jūn. plkst. 10.00 dievk. ar dievg.
27. jūn. dievk. plkst. 10.00. 4. jūl.
dievk. nebūs. 11. jūl. plkst. 10.00
dievk. angļu val. ar dievg. 18.
jūl. plkst. 10.00 dievk. 25. jūl.
plkst. 10.00 laju dievk. 1. aug.
plkst. 10.00 dievk. ar dievg.
Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr. (1780 Knapp Street NE,
Grand Rapids, MI 49505): 13.
jūn., 27. jūn., 1. jūl., 25. jūl.
dievk. plkst. 10.00, visi ar dievg.
1. aug. plkst. 10.00 kapusvētki
Woodlawn kapsētā .Mācītājas I.
Larsenas adrese: 70388 16-th
Ave., South Haven, MI 49090,
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269214-1010; e-pasts: ilzego@comcast.net
• Klīvlandes latviešu ev. lut.
dr.: 13. jūn. plkst. 2.00 1941. g.
14. jūnija aizvesto dievk. Māc.
Dr. Sarma Eglīte.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 13. jūn. 1941. g. 14. jūnijā
aizvesto piemiņas dievk. ar dievg.
kopā ar igauņu draudzi. 20. jūn.
dievk. 27. jūn. dievk. ar dievg. 4.
jūl. dievk. nebūs. 11. jūl. dievk.
vadīs māc. A. Ozoliņš. 18. un 25.
jūl., 1. un 8. aug. dievk. nebūs. 15.
aug. dievk. ar dievg. 22. aug.
dievk. 29. aug. dievk. ar dievg.
5. sept. dievk. nebūs. Dievk.
sākas plkst. 11.00. Māc. D.
Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(Winter & Garden Street,
Manchester, CT 06040, tālr.: 860872-3350): 13. jūn. plkst. 11.00
dievk. kopā ar Vilimantikas
draudzi 1941. g. 14. jūnijā aizvesto piemiņai. 27. jūn. plkst. 11.00
dievk.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 13. jūn. plkst.
10.00 1941. g. 14. jūnijā aizvesto
piemiņas dievk. ar dievg., piedalīsies viesmācīt. Raita Nīlīja
(Neely) un teiks uzrunu angļu
valodā, māc. M. CepuresZemmeles uzruna latv. val.; pēc

612-722-4622.
• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 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. 11.
jūl. dievk. ar dievg. 18. jūl. dievk.
angļu val. ar dievg. un uzrunu
bērniem. 25. jūl. dievk. nebūs. 1.
aug. dievk. ar dievg. 5. aug. plkst.
10.00 Bībeles stunda. 8. aug.
dievk. 15. aug. dievk. angļu valo(Turpināts 23. lpp.)

Š.g. 31.maijā mūžībā ir aizsaukta mīļā mamma, vecmāmiņa,
labs draugs un izpalīgs

RASMA ZIKMANE,
dzimusi LIELBRIEDE

*1934.g. 2.aprīlī, Rīgā
†2010.g. 31.maijā, Rūjienā
Mūžīgu mieru, lai Dievs dod, mūžīga gaisma no Dieva lai spīd.
ATIS UN PAULS ZIKMAŅI
„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu
KĀRLIS, ANDA, ANNA LĒNA UN
tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi
MĀRTIŅŠ DAMIĀNS ZIKMAŅI
uzturu ar Savas taisnības labo roku!” /Jes 41:10/

Mūžībā aizgājis

JURIS DUČKĒNS

dzimis 1930. g. 2. aprīlī, Jelgavā
miris 2010. g. 6. maijā, Janesville, Viskonsinā

Sēro

BRĀLIS PĒTERIS AR ĢIMENI
KRUSTMEITA MĀRA AR ĢIMENI
KRUSTDĒLS SETH
BRĀLIS GUNĀRS UN RADI LATVIJĀ

VIENTUĻA CEĻŠ MŪŽĪBĀ
22. maija Kalamazū Langelanda bēŗu namā sēru brīdi
Andrejam Purmalim vadīja Kalamazū latviešu ev.-lut.
Apvienotās draudzes mācītāja B.Puiķe. Aizgājēja nāves diena
nav zināma, jo viņš atrasts savā mājiņā miris pirms vairākām
dienām. Iesvētīts Mazalacas Sv. Annas baznīcā. Pēc krievu armijas otrreizējā iebrukuma Latvijā spiests atstāt dzimteni un pēc II
Pasaules kaŗa , sākoties izceļošanai no Vācijas, nonācis ASV.
Dabūjis darbu Upjohn medikamentu laboratorijā Kalamazū, kur
nostrādājis 39 gadus līdz pensijai. 1969. gadā slēdzis laulību ar
Bettiju Praieri (Betty Pryer), kuŗa aizsaukta mūžībā 2002. gadā.
Bijis skautu vadītājs, mīlējis mūziku, it īpaši koŗa dziesmu un
dziedājis „Dziesmu Vairogā”, vīru kopā „Piltenes Prāgeŗi”.
Rūpējies par jauniešiem, nodibinādams stīgu ansambli un par
saviem līdzekļiem sagādādams katram dalībniekam instrumentu. Vaļasprieks bijusi fotografija. Kopā ar dzīvesbiedri piedalījušies Kalamazu Mākslas institūta fotografijas studijās. Viņa mākslas fotografijas tikušas izstādītas vairākās skatēs, arvien izpelnoties uzslavu.
Atvadas teica Kalamazū Apvienotas draudzes pārstāvis Dz.
Gendrikovs. Viņš nolasīja arī kādreizējā skauta un stīgu ansambļa dalībnieka A. Vizuļa vēstuli. No DV apvienības atvadījās D.
Koplande (Copeland), no skautiem un gaidām vadītāja V.
Bērzkalne. DV atvadu dziesmu vadīja A. Minka. A. Purmļa
pelnu urnu apglabās Ohajo pavalstī līdzās viņa dzīvesbiedrei.
Sēru mielastu Apvienotās draudzes sabiedriskās telpās bija sarūpējušas Daugavas Vanadzes un draudzes DK dalībnieces.
(iš)

dievk. sadraudzības pusstunda.
17. jūn. plkst. 10.30 Bībeles
stunda. 20. jūn. plkst. 10. 00
dievk. 27. jūn. plkst. 10.00
dievk. vadīs diakone M. Dauka;
pēc dievk. sadraudzība. 4. jūl.
dievk. nebūs. 11. jūl. plkst. dievk.
ar dievg., pēc dievk. sadraudzības pusstunda. 18. jūl. plkst..
10.00 dievk. ar kristībām un
dievg. Dr. māc. M. CepureZemmele, 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.:

Mūžībā aizgājis

EDUARDS VALLENS
Dzimis 1922. gada 13. janvārī, Liepājā
Miris 2010. gada 1. jūnijā, Denverā
Nāves nav,
Ir lidošana
No ēnas saulē.
Nāves nav,
Ir ieiešana
No miglas
Lielajā gaismā.
P. Zalāne

Pēc viņa skumst
SIEVA PAULĪNE
DĒLS ANSIS AR ĢIMENI
DĒLS ALEKSANDRS AR ĢIMENI
RADI LATVIJĀ

Mūžības ceļā aizgājis
mūsu seno dienu draugs

PAULIS IMANTS ZELTIŅŠ
dzimis 1920. gada 10. jūlijā Jaunraunā, Latvijā
miris 2010. gada 4. aprīlī Minetonkā, MN, USA
Lai mūsu draudzība
Tevi mūžībā pavada!

Viņu sirsnīgā draudzībā piemin
LAIMONIS UN BIRUTA SPROĢI
ALFRĒDS UN AIJA VIJUMI

LAIKS
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dā ar dievg. 19. aug. plkst. 10.00
Bībeles stunda. 22. aug. dievk. ar
dievg. 29. aug. plkst. 11.00
kapusvētki Viskonsinas piemiņas
kapsētā. 5. sept. dievk. ar dievg.
7. sept. plkst. 7.00 vakarā draudzes padomes sēde. 9. sept. plkst.
10.00 Bībeles stunda. Parastie
dievk. sākas plkst. 10.00.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 12.
un 13. jūn. dižtalka Katskiļos,
13. jūn. plkst. 9.00 dievk., māc.
L. Saliņš; Jonkeru bazn. plkst
10.00 Tautas sēru dienas dievk.,
māc. J. Saivars; 14. jūn. Salas
bazn. plkst. 5.00 Tautas sēru
dienas dievk., māc. L. Saliņš. 20.
jūn. Jonkeru bazn. plkst 10.00
dievk., māc. J. Saivars; Salas
bazn. dievk. nebūs. 27. jūn.
Jonkeru bazn. plkst. 10.00 dievk.,
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst.
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 4.
jūl. Katskiļu nometnē plkst.
7.00 vakarā dievk., māc. L. Saliņš,
Jonkeros un Salas bazn. dievk.
nebūs.
• Saginavas latv. ev. lut dr.
(128. N. Elm Street): 13. jūn.
plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk.
sadraudzības stunda. 18. jūl.,
plkst. 11.00 kapusvētki Forest
Lawn
kapsētā
draudzes
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nodalījumā. 22. aug. plkst. 1.00
dievk.; pēc dievk. sadraudzības
stunda. Māc. R. Franklins
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 12.
jūn. plkst. 12.00 Tautas sēru dienas 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 Zols, e-pasts: noransm@
aol.com
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A.
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA
98125 13. jūn. 1941. g. 14. jūnijā
aizvesto piemiņas dievk. 20. jūn.
plkst. 11.00 Jāņu dienas dievk.
Izglītības centrā Šeltonā. 27. jūn.
dievk. angļu valodā ar dievg., pēc
dievk. Bībeles stunda. 11. jūl.
dievk., māc. G. Galiņa. 25. jūl.
kapusvētki, dievk. Washelli
kapsētā; pēc dievk. pusdienas
latviešu namā. Māc. D. Cilne,
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cilnis@earthlink.net
Baznīcas

mājaslapa: www.seattlelatvianchurch.org
• 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. grāmatas. Pēc dievk. groziņu
azaids.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121): 13.
jūn. 1941. g. 14. jūnijā aizvesto

piemiņas dievk. 15. aug. kapusvētki Rock Creek kapsētā; Rokvilā
dievk. nebūs. 21. un 22. aug.
iesvētes jauniešu saiets draudzes
dievnamā. Informācija: http://
www.dcdraudze.org Tālr. bazn.:
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts:
macavp@yahoo.com
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: 13. jūn. kopīgs dievk. ar
Mančesteras draudzi, pieminot
1941. g. 14. jūnijā aizvestos. 20.
jūn. plkst. 11.00 dievk.

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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju
tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

DRAUDZĪGA, GODĪGA UN
KĀRTĀGA LATVIETE

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

(60) NO RĪGASvēlas strādāt USA kādā ģimenē
Tālrunis: +371 200 668 69.

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

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

PĀRDOD DZĪVOKLI Latvijā, Rīgā, Brīvības ielā 90, cena 62 000 EUR.
Blakus Matīsa tirgus, tātad svaigi un veselīgi produkti. Kompakts un ērts 2-istabu dzīvoklis
ar pilnu apdari un visām ērtībām. 2 izolētas istabas, vannas istaba un virtuve.
Treniņa nolūkiem lifta nav. Kāpņutelpa gaiša un patīkama.
PĀRDODU DZĪVOKLI Latvijā, Jūrmalā, Dubulti, cena 42 000 EUR.
Dzīvoklis ar kvalitatīvi veiktu remontu. Atlicis tik pielikt grīdlīstes un ievietot virtuves
iekārtu. Nāciet un dzīvojiet, baudot Jūrmalas gaisotni.
Jūra 1,8 km, stacija Jaundubulti 1 km, Lielupe 100 m.
Zvaniet un rakstiet, tel. + 371 29219552

LAIKS
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SPORTS

Futbolisti cienīgi nospēlēja pret
Ganas valstsvienību
Latvija – Gana 0:1 (0:0). Latvijas Nacionālā futbola izlase
Anglijas pilsētā Miltonkeinsā
aizvadīja draudzības spēli pret
Pasaules kausa finālturnīra dalībnieci Ganu. Tās sastāvā ir vairāki futbola aprindās plaši zināmi
uzvārdi. Lielākā daļa Ganas
valstsvienības futbolistu spēlē
spēcīgos Anglijas, Vācijas un
Spānijas klubos. Izlasi trenē
serbu speciālists Milovans Rajevacs. Afrikas vienībai spēle pret
Latviju bija pēdējā pārbaude
pirms Pasaules kausa izcīņas spēlēm. D apakšgrupā Ganas pretinieki ir Vācijas, Austrālijas un
Serbijas futbolisti..
Latvijas futbolisti spēli aizvadīja
cienīgi. Līdz pat spēles 88.
minūtei saglabājās bezvārtu
neizšķirts. Vienīgos vārtus divas
minūtes pirms spēles beigām
Ganas izlasei guva Abeje.
Jau no pirmajām minūtēm
Gana lūkoja atrast caurumus
Latvijas vienības aizsardzības
rindās, Latvijas futbolisti atbildēja
ar pretuzbrukumiem. Pirmajā
puslaikā pie Latvijas vienības
vārtiem bija divas bīstamas situācijas, taču mūsējo vārtsargs

Andris Vaņins darbojās teicami
un draudus likvidēja. Vienreiz
pretinieku sistā bumba trāpīja
vārtu pārliktni, atlēca vārtu līnijas
iekšpusē, taču tiesnesis to nebija
pamanījis. TV skatītāji situācijas
atkārtojumā to varēja redzēt.
Otrā puslaika ievads, daudzu
spēlētāju maiņu ietekmēts (mūsu
vārtus sargāja Aleksandrs Koļinko), aizritēja notikumiem ļoti
skopā spēlē, kuŗā Latvijas futbolistiem nenācās grūti nosargāt
savu vārtu drošību. Līdz pat
dueļa 74. minūtei Afrikas Nāciju
kausa izcīņas vicečempioni
daudz netraucēja Koļinko. Latvijas vienība pārliecinoši darbojās
cīņā par bumbu, bieži apstādinot
pretinieku uzbrukumus jau
sākumā, tomēr līdz sitieniem uz
sāncenšu vārtiem tikt neizdevās.
Reiz gan teicamā sitiena pozicijā
tika izvirzīts Rafaļskis, tomēr
bumba pēc liepājnieka sitiena
lidoja mazliet virs pretinieku
vārtiem. Spēles nobeigumā Koļinko kļūdījās, un Ganas futbolisti guva minimālu uzvaru 1:0.
Šajā sacensībā savu 160.spēli
valstsvienības rindās aizvadīja
Vitalijs Astafjevs, debiju piedzī-

Jauno basketbolistu
nometnē – divi latvieši

zināms, ka pēc organizātoru
uzaicinājuma uz nometni dosies
arī Latvijas kluba Ventspils
pārstāvis Dairis Bertāns.
Abiem spēlētājiem tā būs
iespēja satikties ar citiem basketbolistiem, dalīties pieredzē un
apgūt jaunas zināšanas pie
Nacionālās basketbola asociācijas
(NBA) un Eiropas klubu treneŗiem. Tas varētu sekmēt viņu

Eiropas talantīgāko jauno basketbolistu nometnē Adidas
Eurocamp 2010 Italijas pilsētā
Trevīzo piedalīsies arī Spānijas
kluba Sevilla sistēmā spēlējošais
latvietis Rolands Freimanis. Līdz
ar to nometnē trenēsies divi
latvieši, jo jau iepriekš bija

menedžeri un basketbolisti no
dažādām Eiropas valstīm. Šajā
nometnē var piedalīties tikai 45
īpaši talantīgi jaunieši, kas ar
voja Arturs Karašausks.
savu sniegumu dažādos turnīros
Latvijas vienībā spēlēja Vaņins ir sasnieguši vērā ņemamus
(Koļinko 46.), Kļava, Astafjevs rezultātus.
(Koļesņičenko 80.), Zirnis, Laizāns (Rafaļskis 46.), Ivanovs, Mihadjuks, Soloņicins, Perepļotkins Mērķis – starts Eiropas
meistarsacīkstēs
(Krjauklis 83.), Rudņevs (Karašausks 58.), Grebis (Žigajevs 72.)
Latvijas barjērskrējējs StaņisStarkova komentārs
lavs Olijars intervijā plašsaziņas
līdzekļiem atzinis, ka šosezon
Latvijas futbola izlases galve- treniņu un sagatavošanās plāns
nais treneris Aleksandrs Starkovs ir pakārtoti vienam mērķim –
pēc spēles ar Ganu atzina, ka veiksmīgi nostartēt Eiropas
afrikāņi vēlējušies Latvijas valsts- meistarsacīkstēs Barselonā.
Igaunijā Bigbank Zelta līgas
vienību “saraut gabalos””, taču
tas nav izdevies. Pirmais puslaiks sacensību otrajā posmā Olijars
bija grūts, bet otrajā spējām izlī- uzvarēja 110 m barjērskrējienā
dzināt spēli. Katra komanda spē- ar rezultātu 13,76 sekundes, viņa
lē tā, kā ļauj pretinieks. Gana ļoti personiskais un Latvijas rekords
gribēja uzvarēt ar lielu rezultātu, ir 13,08 sekundes.
“Mans uzdevums ir līdz sezomūs sagraut, taču mēs to neļānas galvenajam startam - Eiropas
vām.
Latvijas izlasē pietrūka pie- meistarsacīkstēm Barselonā cenredzējušo spēlētāju Māŗa Verpa- sties pietuvoties kādreizējam
kovska, Andreja Rubina un Alek- līmenim. Protams, izcīnīt augstu
sandrs Cauņas. Starkovs ir ap- vietu Olimpiadā vai Pasaules
mierināts ar Kristapa Grebja un meistarsacīkstēs ir daudz grūtāk,
Andreja Perepļotkina spēli. Ar- jo tur ir pavisam cits līmenis.
tjoms Rudņevs neparādīja savu Pašreizējiem rezultātiem īpašu
labāko spēli, taču noteikti viņam uzmanību nepievēršu. Galvenais
tiks dota iespēja sevi apliecināt. būs, kādu rezultātu es un konkurenti sasniegs sezonas galvenajās
sacensībās,” sacīja Olijars. Pēc
Latvijas sportista domām, lai
Eiropas meistarsacīkstēs izcīnītu
turpmāko karjēru.
Nometnē tikai divi basketbola kādu godalgu, vajadzētu sasniegt
speciālisti būs no Eiropas, pārējie rezultātu labāku par 13,30
- no ASV. No Eiropas ar sekundēm.
spēlētājiem strādās tikai Sevilla
treneris chorvāts Žans Tabaks un
bijušais Lietuvas kluba Lietuvos
Rīgas velomaratons –
27. reizi
rytas galvenais treneris Rims
Kurtinaitis.
Nometnes dalībniekus izvēlējās
Rīgas velomaratonā, kas notižūrija, kuŗā ir klubu ģenerāl- ka 27. reizi, uzvaru izcīnīja 18

gadus vecais Latvijas riteņbraukšanas talants Toms Skujiņš no
Rietumu-Delfin RRS vienības.
Rīgas 1. ģimnazijas audzēknis 76
km “Tautas brauciena” distanci
(maršrutā Rīga - Garkalne –
Tumšupe – Ropaži – Kangari –
Rīga) veica 1 stundā, 40 minūtēs
un 45 sekundēs, ar vidējo ātrumu
45,8 km/h. Finišā Skujiņš par
astoņām sekundēm apsteidza
Igaunijas riteņbraucēju Reijo
Puhmu, trešais finišēja Andris
Smirnovs (Alpha Baltic), kas
uzvarētājam zaudēja 46 sekundes,
taču par vienu sekundi apsteidza
ceturtās vietas ieguvēju Valdi
Žogotu.
Dāmu konkurencē uzvaru izcīnīja un Rīgas pilsētas galvas
Nila Ušakova kausu ieguva Elīna
Banga (Re&RE vienība) –
1.50:45.
“Hobija klases” braucienā 22
km distancē līdz finišam veiksmīgi tika arī Nils Ušakovs ar
kundzi Jeļenu.
Rīgas velomaratonā trijās
klasēs kopumā šoreiz startēja
gandrīz 1700 dalībnieku, un tas
ir vairāk nekā pagājušogad.

Teniss

Latvijas tenisiste Anastasija
Sevastova pēc Francijas atklātajām meistarsacīkstēm WTA
vērtējumā pakāpusies par vienu
poziciju un ieņem 56. vietu.
Vēl no Latvijas tenisistēm
Diāna Marcinkeviča ieņem 530.,
Irina Kuzmina – 679., Līga Dekmeijere – 719., Aļina Jerjomina
– 976. vietu. Pirmo reizi WTA
profesionālo tenisistu vērtējumā
iekļuvusi 18 gadus vecā Zane
Zariņa - 1015. vieta.
P. Karlsons

L AT V I E Š I K A NA DĀ
ATKLĀTA VASARAS
SEZONA TĒRVETĒ
Luterāņu Trīsvienības draudzes lauku īpašums Tērvetē savos
52 gadu pastāvēšanas gados kalpojis dažādām sabiedriskām un
sadzīves vajadzībām. Aizvadītajos
gados nomainījušās trīs latviešu
paaudzes. Ja pirmajos gados Tērvete kalpoja galvenokārt montrealiešiem, tagad Tērvete ir
Ziemeļamerikas latviešu jauniešu
pulcēšanās vieta. Tie uz šo skaisto dabas nostūri Kvebekā brauc
no tālām un tuvām vietām, lai
pabūtu kopā, iepazītos, piedalītos
dažādos sarīkojumos. Diakons
Dāgs Demandts daudz darījis, lai
saviem projektiem piesaistītu
jauniešus. Tagad viņš ir devies uz
Latviju, kur kalpos savu prakses
gadu maģistra grada studijās
Jēzus draudzē Rīgā. Tas ir sava
veida zaudējums. Tomēr jāpriecājās, ka viņa darbam bijušas
redzamas sekmes. To draudze
varēja atskārst šī gada Tērtvetes
uzkopšanas talkā un vasaras
sezonas atklāšanā 22. maijā. Par
notikumu Gaŗezera latviešu

ģimnazijas absolvents Mārtiņš
Mateus uzrakstījis savu pirmo
reportāžu latviešu presei. Jāapsveic Mārtiņš par vēlēšanos uzsākt žurnālista gaitas un ceram,
ka šis darbs viņam izveidosies
par sava veida izaicinājumu kalpot latviešu sabiedrības un tautas
labad. Viņš raksta:
„Šī gada 22. maijā, kā jau katru
gadu, Viktorijas dienas gaŗajā
nedēļas nogalē, Tērvetē sanāca
talcinieki, lai veiktu dažādus darbus. Viņi tīrija un sakārtoja Tērvetes Lielo māju un apkārtni.
Diena sākās drūma. Drusku lija.
Līdz tam laikam, kad talka sākās,
ap pusvienpadsmitiem, sāka
spīdēt saule. Bija sapulcējušies 35
cilvēki no tuvienes un tālienes.
Bija ieradušies talcinieki no
Montrealas, Otavas, Toronto un
pat no Latvijas! Talcinieki novāca
iepriekšējā rudenī kritušās lapas.
Nopļāva zāli, izcirta nokaltušos
stumbrus, Saules istabā nokrāsoja
logu rāmjus un sagatavoja peldvietu vasaras priekiem. Dažas
takas bija cietušas laika apstākļos.
Tās talcinieki pārveidoja. Kaut
arī talcinieku bija daudz, saim-

nieču sagatavoto pusdienu –
desiņas, kāposti, saldās maizes
un dzērieni atspirdzinājumam – pietika visiem. Īpaši
jāpiemin tas, ka divi trešaļas no
talcinieku saimes bija jaunieši.
Visas paaudzes kopā strādāja
teicami un paveica daudz.”
Mārtiņš Mateus

XXIX BALTIEŠU
VAKARS OTAVĀ
Kanadas parlamenta ēku rietumu daļas kompleksa Konfederācijas zālē 4. maijā notika 29.
Baltiešu vakars Otavā. To nu jau
gadu desmitus rīko Baltiešu
Federācija Kanadā sadarbībā ar
parlamentāro atbalsta komiteju.
Baltiešu atbildīgie rīkotāji mainās
rotācijas kārtībā. Šogad uzdevums piekrita lietuviešiem ar
Joanu Kuras priekšsēdes amatā.
Viņa vadīja vakara programmu.
Vakarā piedalījās 220 dalībnieku.
Lielākā daļa bija lietuvieši, sekoja
latvieši (to vidū bij. Goda konsuls Dr. E. Upenieks ar kundzi)
un tad igauņi. Baltieši bija
ieradušies no trīs pilsētām –

Toronto, Montrealas un, protams,
Otavas. Bija ieradušies 28
parlamentārieši (senātori un
deputāti). Plaša bija diplomātiskā
korpusa saime. Visiem vakara
viesiem bija jāiziet drošības kontrole. Sarīkojuma viesus sagaidīja
LNAK valdes priekšsēdis A.
Ķesteris.
Programmas daļu ievadīja
Kanadas pilsonības, imigrācijas
un daudzkultūru ministrijas
ministra Džeisona Kenija (Jason
Kenney) uzruna. Viņš cildināja
baltiešu pienesumu Kanadai un
lielo sadarbības garu. Pulcējušos
uzrunāja Latvijas vēstnieks Kanadā Marģers Krams, nesdams
sveicienus un atzīmēdams, ka
tieši šajā dienā Latvija atzīmējot
savas neatkarības deklarācijas 20.
gadadienu. Igaunijas vārdā sveicienus nesa lietvedis Riho Krūvs
(Kruuv). Galveno runu teica
Lietuvas Ārlietu ministrs Audronijs Ažubalis. Viņš pateicās
Kanadai par sniegto atbalstu
neatkarības atjaunošanā. Pieminēja, ka esot ticies ar Kanadas
premjēru St. Harperu un ka
Lietuvai esot izdevies panākt

daudz labvēlīgu lēmumu no
Kanadas puses. Viņš pateicās
visiem baltiešiem par veikumu
savu valstu neatkarības atjaunošanā. Iepriekšējos Baltiešu vakaros ir jau viesojušies Latvijas un
Igaunijas valsts prezidenti. Nākamais ciems gaidāms Lietuvas
prezdidentei.
Sekoja vakariņas, pēc tām koncertēja lietuviešu pianiste Dr.
Janina Kuzma, atskaņojot M. K.
Čiurlioņa, F. Šopēna un V. A.
Mocarta skaņdarbus.
Ārpuskārtas apsveikumu nodeva liberāļu partijas pārstāvis
Bobs Rejs (Ray) un Internacionālā
tirgzinību ministra Pēteŗa van
Louna (Loan) vārdā Kristians
Laanemets (abi igauņu izcelsmes). Atvadu vārdus teica ilggadējā Parlamantāriešu Atbalsta
komitejas līdzvadītāja (co-chair)
senātore Reinela Andrejčuka
(Raynel Andreychuk). Sabiedrības sponsores šoreiz bija četras
lietuviešu kreditsabiedrības. –
Litas Montrealā, Talka Hamiltonā,
Parama, Toronto un Augšāmcelšanās (Resurrection) Toronto.
Mārtiņš Štauers

