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Nevienami tāds mūžiņis
Kā Laimiņa man vēlēja;
Gan rakstīja rīta saule,
Gan vakara mēnestiņš.

Ar šiem dziesmas vārdiem Ņu -
džersijas pamatskolas absolven-
tes Aleksandra Bērziņa,  Lau ra 
Nīgale un pārējā skolas saime 
nobeidza šo mācību gadu. Pēc 
ļoti aizņemta un „bagāti izraks-
tīta” pavasaŗa posma 55 skolēni 
ar prieku un gandarījumu atva-
dījās no draugiem un skolotājiem, 
lai skrietu pretī vasaras piedzīvo-
jumiem.

Lai nonāktu līdz šim brīdim, 
skolēni bija ļoti aizņemti aizgājušā 
pavasaŗa posmā. Atsaucoties 

Bagāti izrakstītas skolas gaitas

PBLA izsludinātam konkursam, 
6. un 7. klase pavadīja pavasara 
mēnešus gatavojot savus projek-
tus. Konkursa noteikumi atļāva 
skolēniem pašiem izvēlēties te -
ma  tu, par kuŗu gatavot projektu, 
kas noteikti veicināja viņu in -
teresi, vēlēšanos kaut ko jaunu 
uzzināt un par to stāstīt tālāk. Lai 
pēc lielā ieguldītā darba, projekti 
nejustos kā „pazuduši” kad tos 
nosūtīja PBLA, abas klases 
skolēni pavadīja vienu skolas 
dienu savus projektus pasniedzot 
viens otram. Lielais vairums 
pielietoja „power point” pre zen-
tācijas, bet skatījāmies ar pašga-
tavotu filmu. Vispopulārākais 
te  mats bija par sportu - par ho -
keju, par sportiem kuŗus latvieši 
piekopuši pasaules līmeņa sacīks-

tēs un par izciliem Latvijas spor-
tistiem. Daži skolēni stāstīja par 
latviskiem ēdieniem, daži par 
pilīm Latvijā. Nu jāgaida konkur-
sa rezultāti!

8. maijā skolā svinējām Ģime-
nes dienu, kas sapulcināja kopā 
kuplu ģimeņu loku - māmiņas, 
tēvus, vecmāmiņas, vectētiņus, 
mazos brāļus un māsas, tantes, 
kā arī citus draugus un radus. 
Svinīgais sarīkojums sākās ar 
mācītāja Saivara vadītu dievkal-
pojumu. Pirmo reizi visi rokās 
turējām un dziedājām no jau na-
jām Ņujorkas draudzes izdotajām 
dziesmu grāmatām. Pēc dievkal-
pojuma bija gadskārtējais skolēnu 
sagatavotais koncerts, kurā bērni 
uzstājās gan deklamējot dzejoļus, 
gan dziedot dziesmas. Septītā 
klase visus iepriecināja ar savu 
koklēšanas prasmi. Arī šogad 
neiztrūkstoši bija tautas deju 
priekšnesumi Guntas Ģigas va -
dībā. Tik jauki redzēt skolniekus 
krāšņajos latviešu tautas tērpos! 

Pēc vairāku gadu mācīšanās 
(un dažu nedēļu vēl intensīvākas 
atkārtošanas) maija beigās 6. 
klase izturēja ģeografijas gala 
pārbaudījumu un 8. klase latvie-
šu valodas un literātūras pārbau-
dījumu. Savukārt 7. un 8. klases 
zināšanas tiks vērtētas ALA gads-
kārtēja stipendiju pārbaudījumā.

Tā beidzot nonācām pie svinī-
gās izlaiduma dienas. Priedaines 
ērtajās un viesmīlīgajās telpās 
izlaidums sākās ar māc. Saivara 
svētbrīdi, kuŗā viņš atgādināja, 
ka izlaidums nav viss beigas vai 
noslēgums kaut kam, bet gan 

sākums jaunam posmam. Skolas 
pārzines Ilze Kancāne un Linda 
Zālīte vadīja izlaiduma aktu, kuŗā 
varēja noprast, cik daudz labu 
ļaužu iesaistīti, lai mūsu bērnu 
skolas gaitas tik „bagāti izrakstī-
tu”. Spilgtu piemēru rāda tie, kas 
apsveica un uzrunāja abas absol-
ventes: vairākas klases audzinā-
tājas, kas pa 10 gadiem meitenes 
mācījušas, Ņujorkas latv. ev. lut. 
draudze un meiteņu vecāki. Visu 
šo cilvēku kopējās pūles ir tās, 
kas palīdzējušas Aleksandrai un 
Laurai sagatavoties jaunajam lat-
viskās dzīves posmam. Tā tas ir 
visā skolas darbā - ar Dievpalīgu 
tas veicas tad, kad vecāki ar sko-
lotājiem cieši sadarbojas.

Pēc absolventu apliecību izda-
līšanas un apsveikumiem pārējās 
klases audzinātājas īsumā pastās-
tīja par aizgājušo mācību gadā 
paveikto un izdalīja liecības ar 
skolas veltēm. Nācās arī atvadī-
ties no trim  jaunāka gada gāju-
ma skolotājiem -  Māras Bērziņas, 
Kristapa Kancāna un Līzes 
Zālītes, kas rudenī dosies uz uni-
versitātēm studiju gaitās un 
nevarēs vairs ierasties skolā ik 
sestdienu. Izlaidums turpinājās 
ar visu skolēnu un skolotāju 
nodziedātu dziesmu „Es stāvēju 
agru rītu”, kuŗu mācīja Laila 
Medne, ar ģitarām pavadīja Aldis 
Jātnieks un Āris Putenis, ar sta-
buli Imanta Nīgale. Viss beidzās 
ar skolas karoga svinīgu nodoša-
nu 7. klasei.

Dienas prieki turpinājās pie 
vecāku sarūpētām gardām pus-
dienām. 

K. Putene

Absolventes ar skolotājām/iem- no kreisās: Ērika Vitāls, Kristīna 
Rathode, māc. Saivars, Laila Liepiņa, Kristīna Putene, pārzine 
Ilze Kancāne, Gunta Ģiga, Jana Tetere, Laila Medne, Laura 
Nīgale, Māra Bērziņa, Aleksandra Bērziņa, Linda Kaimiņa, 
Kristaps Kancāns, pārzine Linda Zālīte.

Skolas karoga nodošana. 
No kreisās: Jēkabs Hayes, Aleksandra Bērziņa, Laura Nīgale
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Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis uzturējās darba 
vizītē ASV. Vašingtonā Dom-
brovskis  tikās ar augstām ASV 
valdības amatpersonām – valsts 
sekretāri Hilariju Klintoni, 
viceprezidentu Džo Baidenu, 
ASV prezidenta padomnieku 
nacionālās drošības jautājumos 
Džeimsu Džounsu un ASV 
finanču sekretāru Timoteju Gait-
neru.

Dž. Baidens izteica pateicību 
par Latvijas dalību starptautiskajā 
operācijā Afgānistānā un atzinību 
par Latvijas veikumu ekono-
miskās krizes pārvarēšanā. Dom-
brovskis un ASV viceprezidents 
bija vienisprātis, ka ASV  polītika 
attieksmē pret Krieviju kopumā 
vērtējama pozītīvi un saskan ar 
Latvijas drošības interesēm.

ASV valsts sekretāre Hilarija 
Klintone, tiekoties ar Valdi Dom-
brovski, apliecināja ASV vēlmi 
padziļināt partneŗattiecības ar 
Latviju. Dombrovskis pateicās 
ASV par stratēģisko partnerību, 

Ministru prezidenta vizīte ASV
kā arī par atbalstu Latvijai ceļā uz 
NATO. Savukārt valsts sekretāre 
pateicās Latvijai par tās dalību 
starptautiskās drošības stiprinā-
šanā un izteica atzinību Latvijas 
valdības un sabiedrības veiku-
mam ekonomiskās krizes pārva-
rē šanā.

Ministru prezidents un valsts 
sekretāre bija vienisprātis, ka 
jāturpina darbs Afgānistānas sta-
bilizācijas nodrošināšanā. Klin   -
tone  augsti novērtēja Latvijas 
bruņoto spēku paveikto, kā arī 
uzsvēra, cik nozīmīga sabiedroto 
centienos nodrošināt nepiecie-
šamo kravu piegādi ASV mili-
tārajam kontingentam Afgānis-
tānā ir  transporta artērija, kas 
sākas Rīgas ostā.

Sarunas laikā Dombrovskis in -
 for  mēja Klintoni par Latvijas 
aktuālitātēm attiecībās ar Krie-
viju, uzsveŗot arvien pieaugošos 
kontaktus starp abām valstīm, 
uzņēmējiem, reģioniem, kā arī 
līgumu bazi attīstības procesā.

Dombrovskis un Klintone bi -

juši vienisprātis, ka ASV īstenotā 
reset jeb pārstartēšanas polītika 
pret Krieviju ir pozitīvi ietek-
mējusi arī Latvijas un Krievijas 
dialogu. Abas puses uzsvēra, ka 
Krievijas dalība Pasaules tirdz-
niecības organizācijā sniegtu 
papildu stimulus Krievijas eko-
nomikas integrācijai pasaules 
ekonomiskajā sistēmā. 

Sarunas gaitā Dombrovskis  
apliecināja Latvijas gatavību arī 
turpmāk strādāt ar Austrumu 
partnerības valstīm, jo īpaši ar 
Baltkrieviju, Ukrainu un Gruziju. 
Savukārt valsts sekretāre pauda 
atbalstu Latvijas centieniem vei-
cināt reģiona labklājību, uzsveŗot 
nepieciešamību veicināt refor-
mas.

 13. jūnijā Valdis Dombrovskis 
piedalījās 14. jūnija deportāciju 
piemiņas dievkalpojumā Vašing-
tonā, kam sekoja Ministru prezi-
denta tikšanās ar vietējo latviešu 
kopienu. Tautieši izrādīja aktīvu 
interesi par Latvijas polītikas un 
ekonomikas aktuālitātēm.

Ministru prezidents viesojās 
draudzes namā Rokvilē, Meri-
lendā, izveidotajā Latviešu mū -
zejā un tikās ar Amerikas latviešu 
apvienības valdes priekšsēdi Juri 
Mežinski un Informācijas noza-
res vadītāju Jāni Kukaini. Tik-
šanās laikā tika pārrunāta nepie-
ciešamība pēc Latvijas valdības 
un latviešu  ārzemju kopienu 

stratēģiska sadarbības plāna, kā 
arī šogad paplašinātā pasu 
atjaunošanas un balsošanas 
iespēja LR pavalstniekiem ASV.

14. jūnijā Valdis Dombrovskis 
kopā ar Amerikas latviešu ap -
vienības un Apvienotās baltie šu 
komitejas pārstāvjiem nolika zie-
dus pie Komūnisma upuŗu pie-
minekļa. 

 Latvijas Ministru prezidenta Valža Dombrovska tikšanās ar 
ar ASV viceprezidentu Džo  Baidenu 15. jūnijā
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20102010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis

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

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

Presē ziņots, ka Eiropas Sa -
vienības (ES) Izglītības, jaunat-
nes un kultūras ministru padome 
Rīgu pasludinājusi  par 2014.ga -
da Eiropas kultūras galvaspilsētu. 
Manupāt, pilsētā steidzīgi vaja -
dzīgi uzlabojumi, lai nebūtu 
jākaunas.

Šovasar ieradies Rīgā, devos uz 
Latvijas Nacionālo mākslas mū -
zeju, lai apskatītu  izstādi ,,Ceļo-
jums Margaritas Stārastes pasaku 
mežā”. Ieraudzīju invalidam 
ratiņkrēslā nepārvaramas kāpnes 
un jautāju mūzeja darbiniecei, 
vai man būs iespēja Stārastes 
izstādi apskatīt? Saņēmu atbildi, 
ka invalidiem ierīkota īpaša ieeja 
ar celtni. Sameklējām to, priecīgi 
uzbraucām augšā un atradāmies 
telpā, kur bija citas kāpnes. 
Izrādās, ka lielie meistari – Pur-
vītis, Rozentāls un citi, arī  M. 
Stārastes izstāde ir otrā un trešā 
stāvā, bet celtņa nav, tātad invali-
diem tur nokļūt neiespējami. 
Jutos piekrāpts, jo par ieeju 
samaksāju 50 santimu. Nez ko 
par Rīgu domā ārzemju tūristi? 

Laikrakstā ,,Diena” nesen raks-
tīts par plānoto  mūzeja pārbūvi. 
Varbūt būs padomāts arī par 
inva lidiem, kuŗi Rīgā meklē 
mākslu?   

 Jānis Bībelnieks
Bostonā, MA

  
 

Invalidiem Rīgā mākslu baudīt neiespējami

 

Mūzeja vestibilā var uzbraukt ar celtni

Kā tik tālāk, lai varētu apskatīt mākslas darbus? 

Aprīlī, lidojot uz ASV no Lat-
vijas un jūnijā atgriežoties, abi ar 
vīru apmetāmies Rīgas lidostas 
viesnīcā Sky High. Abas reizes gan 
viesnīcas reģistrācijā, gan vies  nīcas 
kafejnīcā darbojās TV ar Maskavas 
pārraidēm, rādot gan Krievijas 
ziņas, prezidenta Medvedeva uz -
runu utt. Neap mierināja arī per-
sonāla angļu valodas zināšanas. 
(Mans vīrs runā angliski, un per-
sonāls uz viņa jautājumiem atbil-
dēja ar mokām, turklāt nepareizi.)

Tāds ir pimais iespaids par Lat-
viju, tajā ierodoties. Skumji un 
reizē kauns par nolaidību. Ja ir 
iespējams, to vajadzētu darīt zi -
nāmu Rīgas vadībai.

Cieņā –  
Zālīšu ģimene no Liepājas

Par Rīgas seju

Jauna spējīga zinātniece 
Līga Bīviņa 15. maijā absolvēja 

Viskonsinas universitāti (Univer-
sity of Wisconsin) Madisonā, 
iegūstot zināņu maģistra gradu 
medicīniskā ģenētikā (Masters of 
Science in Medical Genetics). Dienu 
iepriekš viņa aizstāvēja dip   -
lomdarbu par tematu Vitamin D 
and Hypertension: Mendelian 
Randomization Approach Utili zing 
Vitamin D Binding Protein 
Polymorphisms.  

Līga Bīviņa sākusi strādāt Ģe  nē-
 tikas centrā (Genetics Center) 
Oranžas (Orange) pilsētā Dien vid-
 kalifornijā.

S V E IC A M



LAIKS 32010.  ga da 3. jūlijs – 9. jūlijs

ASV vēstniece Latvijā Džūdita 
Gārbere rīkoja dārza svētkus, lai 
apsveiktu gadskārtējo Fulbraita 
un Hamfrija stipendiju saņē-
mējus. Šogad četri studenti un 
pieci pētnieki saņems Fulbraita 
stipendiju studijām un pētnie-
cības darbam ASV, un divi 
profesionāļi Hamfrija stipendiju, 
lai stažētos ASV. Viņi dosies uz 
dažādām ASV augstākās izglītī-
bas iestādēm –  Kolumbijas uni-
ver  sitāti, Merilendas universitāti, 
Purdue universitāti, Džona Hop-
kinsa universitāti un Hārvarda 
Juridisko skolu.  

Ar Fulbraita stipendiju 300 000 
personām no visas pasaules  
bijusi iespēja studēt,  iepazīt da -
žā  das kultūras, kā arī polītiskās 
un ekonomiskās struktūras. ASV 
valdība kopš 1992. gada Latvijas 
izciliem studentiem, skolotājiem 
un profesoriem  piešķīrusi 196 
Fulbraita stipendijas. 

Hamfrija programmas mērķis 
ir sagādāt  iespēju uzlabot pro-

ASV vēstniecība apsveic 
Fulbraita un Hamfrija stipendiju saņēmējus

fesionālās spējas viena gada ma -
ģistrātūras līmeņa apmācības un 
prakses programmā kādā ASV 
universitātē. Programmas katram 
dalībniekam ir individuālas,  ta -
jās ietilpst lekcijas, projekti, 
stažēšanās, konsultācijas ar ASV 
ekspertiem un piedalīšanās semi-
nāros. Kopš 2000. gada šajā prog-

 rammā piedalījušies seši veiks-
mīgi Latvijas pavalstnieki. 

ASV vēstniecība vēlas aicināt 
studentus, pētniekus un profe-
sionāļus no Latvijas piedalīties 
nākamā gada stipendiju kon -
kursos. Pieteikšanās termiņš 
Hamf  rija programmai un 
Fulbraita studentu programmai 

Jaunie Fulbraita un Hamfrija stipendiāti

Televīzijas kābeļraidceļa Food 
Network  raidījumā The Next Food 
Network Star katru svēt dienu 
piedalās latviete Dzintra Dzene no 
Ostinas Teksasā. Viņa ir viena no 
12 finālistiem, kuŗi Holivudas kal-
nos Losandželosā sacenšas, gata-
vojot dažādus ēdie nus. Katra 
raidījuma beigās vienu finālistu 
aizraida. Uzva rētājs iegūs tiesības 
individuālā raidī jumā iepazīstināt 
ar savām recep tēm. 

Dzintra Dzene dzimusi un 
augusi Ņujorkā, jau no agras 
bērnības interesējusies par ēdie nu 
gatavošanu. Viņa 20 gadu dzīvoja 
Parīzē, beidza Le Cordon Bleu 
kulinārijas kolledžu. Atgrie zusies 
ASV, Dzintra ar ģimeni apmetās 
uz dzīvi Ostinā, Teksasā. Dzintrai 

Atbalstīsim Dzintru Dzeni!

Dzenei ir savs uzņē mums Plate by 
Dzintra (www.platebydzintra.
com), viņa apmā ca pavārus un 
piedāvā klāt galdus viesībās. 

Tīmeklī  (www.foodnetwork.
com) iespējams balsot par katru 
pavāru. Atbalstīsim savējo un bal-
sosim par Dzintru Dzeni! 

Rd.www.laiks.us

ir 7. septembris, Fulbraita 
pētnieku programmai – 24. 
novembris. Pieteikuma anketas 
un informācija par stipendiju 
programmām ir tīmeklī: http://
riga.usembassy.gov/ un ASV 
vēstniecības Preses un kultūras 
nodaļā, Smilšu ielā 7, Rīgā. 

Fulbraita studentu stipendija 
2010./2011. ak. māc.  gadā 
saņēma:

Zane Čulkstēna, Latvijas Laik-
metīgās mākslas mūzeja projekta 
“kim?” direktore, studēs mākslu 
maģistrantūrā Kolumbijas uni-
ver   sitātē. 

Andris Rimša studēs jurispru-
denci Hārvarda Juridiskajā skolā. 

Baiba Bārene studēs psīc-
holoģiju doktorantūrā Purdue 
universitātē. 

Richards Fedotovs studēs mū -
zi  ku maģistrantūrā University of 
Arts.   

Fulbraita pētnieku stipendiju  
2010./2011. ak. māc. gadā saņē-
ma:

Anatolijs Borodinecs, Rīgas 
Tech  niskās universitātes aso-
ciētais profesors, veiks pētījumus 
Pensilvānijas Valsts universitātē. 

Andris Sprūds, Rīgas Stradiņa 
universitātes polītikas zinātnes 
asociētais profesors, veiks pē -
tījumus Džona Hopkina univer-
sitātē. 

Modris Dobelis, Rīgas Technis-
kās universitātes inženieŗzinātņu 
profesors, veiks pētījumus Zie-
meļ    karolīnas Valsts univer sitātē. 

Jurijs Dehtjars, Rīgas 
Techniskās universitātes fizikas 
un astronomijas profesors, veiks 
pētījumus Norvičas universitātes 
Praktisko zinātņu institūtā. 

Zane Zeibote, ekonomikas pēt-
niece, veiks pētījumus Džordž -
taunas universitātē. 

Hamfrija profesionāļu sti-
pendiju  2010./2011. ak. māc. 
gadā saņēma:

Vineta Polatside, Starptautis-
kās Migrācijas organizācijas pro-
jektu koordinātore, stažēsies 
Minesotas universitātē program-
mā par cilvēktirdzniecības novēr-
šanu. 

Inga Sprinģe, žurnāliste un lek-
tore Latvijas Universitātē, sta-
žēsies Merilendas universitātē. 

ASV vēstniecības Rīgā Preses 
un kultūras nodaļa

Lasiet 
tīmeklī!
ASV latviešu 

laikraksta 
LAIKS 

mājaslapa
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Turpinot savas piezīmes par 
2009/10. gada sezonas notiku-
miem Ņujorkas latviešu kultūras 
apritē, nevar nepieminēt noti-
kušās rosmes veidolu mākslas 
novadā. 

Noteikti būtu pieminama plašu 
starptautisku ievērību guvušās 
latviešu grafiķes-gleznotājas Vi -
jas Celmiņas solo izstāde McKee 
galerijā Manhatenā, kas turpi-
nāsies līdz 18. jūnijam, bet par 
nožēlu, neesmu paguvusi to  vēl 
apskatīt. Totiesu „Whitney ame-
rikāņu mākslas mūzeja” šī pava-
saŗa biennālē atsevišķā telpā, 
kuŗā izstādīti agrāko gadu 
„Whitney mūzeja” izstāžu iepir-
kumi, varēju atkal papriecāties 
par illūzijas meistares’Vijas 
Celmiņas agrīno 1964. gada 
gleznu –„ superreālo” „Elektrisko 
sildītāju”, kas nenosakāmā violeti 
pelēcīgā telpā iegleznots,  sarkani 
sakaitētām stieplītēm gailēt gail, 
gandrīz likdams izjust siltumu, 
gleznai tuvāk pieejot.

Ar gaŗāku apskatu atzīmējama 
gleznotājas-grafiķes Gerdas Ro -
zes solo izstāde, kas tika slēgta 
maija sākumā. Izstāde, tāpat kā 
vairākas viņas iepriekšējās skates, 
bija iekārtota Mamaronekas 
mākslinieku ģiļdes galerijā Ņu -
jorkai tuvējā Larčmontas 
(Larchmont) pilsētiņā. Māksli-
niece ir šīs ģildes ilggadēja lo -
cekle, vairākkārtīgi arī kalpojusi 
ģildes valdē. Pēc  pāris gadu at -
star  pes bija pienākusi atkal viņas 
kārta solo izstādei, kuŗu raženā 
māksliniece -  kaut klusītiņām 
nule pārkāpusi savu 85. gad-
aslieksni -  pilnpilnam piepildīja 
ar neizsīkstošu vitālitāti aplieci-
nātājiem darbiem. Varējām aplū-
kot 13 akrila gleznas un 14 gra-
fiskus darbus, kas veikti vienno-
spieduma (monotipa) technikā, 
pie tam „caurlūkojumā” statīvā 
aplūkojams paliels skaits mazāku 
darbiņu, tostarp dažas kolografi-
jas un linogriezumi.

Ar lielu skatlogu labi izgais-
mota plašā galerijas telpa ir kā 

Mākslas izstādēs. 
Gerda Roze 

radīta labvēlīgai mākslas darbu 
parādīšanai, bet galerijas novieto-
jums pilsētiņas  nozīmīgākajā 
ielu krustojumā vilktin pievelk 
mākslās ieinteresētos Larčmontas 
un apkaimes iemītniekus. Arī 
Gerdas Rozes izstādes atklāšanā 
bija daudz apmeklētāju, to vidū 
krietns pulciņš mākslinieces un 
viņas darbu cienītāju, kā to 
liecināja vairāki pārdotie darbi.

Izstādes kopējais nosaukums 
„Apļa sumināšana”(Homage to 
the Circle) ar ieceri izstādītajos 
darbos vairāk vai mazāk 
uzskatāmi atspoguļot apļa formu, 
kas jau gadiem saistījusi viņas 
interesi. Vairākos darbos aplis 
nepārprotami dominēja, citos tas 
bija „meklējams” atbrīvota glez-
nieciskā rokraksta  radītu brīvu 
formu plūsmojumā. Jau gadu 
desmitiem strādādama abstraktās 
glezniecības ievirzē, un – kā pati 
māksliniece saka – savu radošo 
procesu balstīdama intellekta un 
emociju sakausējumā, viņa savos 
labākajos darbos ar slavējamu 
veiksmi izmanto šķietami glez-
nieciskus žestus apvienojumā ar 
vairāk vai mazāk uzsvērtiem, 
intellekta kontrolētiem, ģeomet-
risku figūru iestrādājumiem.

Izstādītas bija vairāks apļa ap -
veida gleznas bez ietvariem. Pie-
cas no šīm gleznām pagājušā 
ziemā bija aplūkojamas „Amster-
dam Whitney” mākslas glaerijā 
Manhatenas Čelsijas (Chelsea) 
ga   leriju rajonā kopā ar vairāku 
amerikāņu mākslinieku dar  -
biem. Nepārprotami Gerdas Ro -
zes idejiski sakoncentrētie, krās-
toņos izsvērie „apļi” veidoja vis-
sais to  šāko grupējumu visā izstādē. 

Gerdas Rozes solo izstādē 
apļveidīgo gleznu vidū uzmanību 
tūdaļ piesaistīja 36 collu diametra 
aplis „Saules sistēmaVII” brūn-
ganā tonējumā, kuŗas mistiskajā 
telpā, nedaudz no centra novir-
zīta, peld spilgti kvēlojoša „saules 
bumba” ar gaŗāmpeldošiem krā-
sai  niem „izplatījuma burbuļiem” 
un kustīgi vijīgām plūsmām. 

Spilgti zili mēļi kontrastējošais 
aptvars – daļa no gleznas – iztēles 
mistiku kāpināja, vedinot izdo-
mas ceļojumam cauri neskai-
tāmajām „bezgalības pasaulēm”, 
no kuŗām mūsējā ir tikai maza 
daļi ņa.

Vairākās apļa gleznās dominēja 
ģeometriskais elements, sagla-
bādams mākslinieceiintriģējošus 
izaicinājumus – kā taisnes, trīs-
stūrus un citus noteiktības dik-
tētus elementus iekļaut apļa 
aprisēs, kuŗām būtībā nav ne 
sākuma, ne gala. Bet šķietas, ka 
māksliniecei šis izaicinājums – 
darboties apļa – nebeidzamības 
simbola – robežās šoreiz ir galve-
nais viņas nerimtīgi meklējošās 
iedabas rosinātājs. Māksliniece 
pati ir teikusi, ka apļi – vairāk vai 
mazāk uzsvērti – vienmēr 

Tāpat kā latvieši citos centros, 
klīvlandieši atsaucās aicinā ju-
mam rīkot walk-a-thon, lai gūtu 
līdzekļus Gaŗezera atbalstam. 
Klīv      landē staigāšanu rīkoja 
Ohai  jo latviešu apvienības jeb 
OLA pārstāvji  ar Karīnu Hāzneri, 
Kristapu Daukšu un Audru Če -
čeri priekšgalā.  Kaut sauli aiz-
sedza pelēki lietus mākoņi, 22. 
maijā piecdes mit divi staigātāji 
pulcējās sākumpunktā Rocky 
River Met ro  parkā. Visjaunākā 
dalībniece  bija  Kaisa Strautniece;  
80 gadu sasniegušos pārstāvēja 
Uldis Brošs, Velta Šulca un 
Maija Grendze. Deviņpadsmit 
stai gātāju bija no kuplās Hāzneru 
ģimenes. Otra lielākā vienība 
bija Rešņu ģimenes pārstāvji.   
Pilnā sasatāvā ieradās Daukšu 

Klīvlandieši atbalsta 
Gaŗezeru

un Apeļu  ģimene, no Strautnieku 
ģimenes piedalījās trīs paaudzes 
–  grilla meistars Jānis, viņa dēls 
Gints un visjaunākā dalībniece 
Kaisa. Vairākas ģimenes bija pa -
ņēmušas līdzis savus četrkā jai-
nos draugs, kuŗi,  priecīgi rieda-
mi un astes luncinādami, svei-
cināja sataigātājus.

 Gājiens sākās pulksten vien-
padsmitos, kad Zanda un Francis 
Baueri, iedami visiem pa priekšu, 
parādīja ceļu, pa kuŗu  jāiet  līdz 
sporta laukumam, tam apkārt un 
atpakaļ uz sākumpunktu.  Pusceļā 
Audra Čečere un Sandra Hāznere 
piedāvaja staigātājiem vēsu ūde-
ni.  Bez grūtībam visi noso ļoja 
paredzētās četras jūdzes un at -
griezās sākumpunktā, kur OLAs 
pārstāvji  viņus  pacienāja ar gar-

šīgu azaidu. Un tad sāka līt! 
 Karīna Hāznere stāsta, ka līdz  1. 

jūnijam  Gaŗezera atbalstam  saņemts 
$4100.  Viņa cer, ka sa  ņems vēl, jo  
starp ziedotājiem  ir dau  dzi, kuŗi 
staigāšanā nepieda lījās.

 Uz jautājumu, kas motīvē jau-

Klīvlandes latvieši gatavi vākt līdzekļus Gaŗezera atbalstam

iemājojuši viņas daiļradē.
Ar apļiem saistītas bija arī viņas 

agrākās, iztēli rosinošās „orbītas 
kompozicijas”, spēcīgos glez-
nieciskos žestos ainodamās, bieži 
uz vairākdaļīgiem, pašas māks-
linieces konstruētiem, nerē-
gulāriem audekliem. Liktos pret-
runīgi, bet šai rakstītājai „īstā” 
Gerda Roze iemājo darbos, kuŗos 
valda iztēles atraisītība,  emocijas 
un krāsainības uzdrīkstēšanās, 
kā piemēram, sakāpināti „sakar-
sētajā” zilzaļi caurstīgotajā „Apļa 
sumināšana, op. I”’ („Venēcijas 
dārzi I”) vai arī pilnīgā pretpo-
 lā – izsmalcinātā krāsu pieklusi-
nājumā, kā piemēram, šīs izstādes 
viennospiedumos. 

Gerdas Rozes viennospiedumu 
„gleznas” ir valstība par sevi, 
zinīgā un rūpīgā darbā izkopta. 
Vi  ņas techniskā varēšana, iz -
smalcinātais glezniecisko ele-
mentu izmantojums (gleznojot 
uz vairākām nospiežamām 
plāks   nēm, viena nospieduma 
iegūšanai), ļauj viņai rīkoties 
pilnīgi brīvi, lai panāktu iecerēto 
rezultātu. Kamēr akrila gleznās 
dominē krāsu peisātinātība, 

monotipijās valda subtīlas krāsu 
harmonijas, izsmalcināts apdares 
gaisīgums un iztēli rosinošs 
telpiskums. 

Īpaši pieminamas techniski 
virtuzās, ēteriskās „vīziju glez-
nas”, katra citādākā toņkārtā: 
„Nekad nav miera” (Never Still 
XII) – gaiši iezaļgans cerīgums; 
„Suminājums aplim III” – 
smilštoņi un saulainība; „Gulbju 
ezers” – kustība zilganos 
izgaisinājumos, kā arī tumšākos, 
iezaļu, mēļu, rūsganu toņu pret-
metos vibrējošais, dziļi telpiskais 
viennospiedums „Ēnu spēles”.

Nevaru nepieminēt, ka Gerda 
Roze ik gadus piedalās vairākās 
amerikāņu grupu izstādēs un ir 
aktīva arī latviešu mākslas dzīvē, 
it īpaši Amerikas Latviešu 
apvienībā. Māksliniece pati ir 
teikusi, ka bez radošā darba un 
aktīvas iesaistīšanās mākslas 
norisēs viņa nespētu dzīvot. 
Vēlēsim viņai veselību un 
neizsmeļamas radošās enerģijas 
rezerves visus nākamos gados, 
lai viņa varētu turpināt savu 
meklējumiem bagāto ceļojumu 
sev un mums visiem par prieku.

nos cilvēkus tā  rūpēties par Gaŗ-
ezeru, Karīna atbildēja, ka vi -
ņiem Gaŗezers ir kā otras mājas.  
Gandrīzi visi OLAs biedri ir 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas  
ab  solventi vai agrākie bērnu  
nometnes dalībnieki. Viņi vēlas 

Gaŗezeru saglabāt nākamajām 
paaudzēm. Karīna Hāzenere pa -
teicās visiem dalībniekiem, dar-
biniekiem un ziedotājiem un 
solīja rīkot šādu staigāšanu katru 
gadu, lai Gaŗezers augtu un zeltu. 

 Maija Grendze

Eleonora Šturma



LAIKS 52010.  ga da 3. jūlijs – 9. jūlijs

L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

Tālivaldis Dangavs

– Esmu ceļā uz pilsētu. Vai 
nevēlaties braukt līdzi?”

Šūpojoties lepnā limuzīnā 
vien    mēr bijusi mana vājība. Tā  -
pēc gandrīz lekšus ielēcu citās 
biksēs un zibens ātrumā grūdu 
rokas labāko svārku piedurknēs, 
aizpogādamies tikai tad, kad 
apstājāmies pie lepnās Continental 
viesnīcas Asunsionas centrā. 
Iegājām bārā. Viņš maksāja, bet 
dzērām abi. Uz beigām arī es 
pasūtināju ko lētāku – cukur-
niedŗu degvīnu cana. 

„Es kaņu nedzeršu,” bagātais 
katēgoriski pateica, nicinoši at -
kratīdamies no pudeles. „Mans 
sabiedriskais stāvoklis to neat-
ļauj.” 

„No, no,” es kustināju pirkstu 
viņa deguna priekšā gluži tāpat, 
kā to mēdz darīt paragvajieši, 
kaut ko noraidīdami. „To dzers 
mani gaiļi,” jo šai brīdī manī 
iešāvās doma piedzirdīt savu 
gaiļu bataljonu.

„Šī lieta kļūst arvien intere-
santāka,” otrs ieteicās. „Sāksim to 
kopīgi, vai jā?”

Lai kaimiņš vairāk iekarstu, es 
vilcinājos atbildēt. Beidzot, kad 
viņš jau vairāki lāgi bija stiepis 
roku uz manu pusi, es to 
satvēru.

„Labi: lai iet uz pusēm! Palīgi 
man tik un tā vajadzīgi. Jūsu daļa 
būs telpu sagāde, propaganda un 
ceļa izdevumi, manējā – izrādes 
organizēšana.”

„Tas ir: skaidrais atlikums uz 
pusēm?” mans gluži svaigais 
companero pārprasīja.

„Nē. No ienākuma katrs sa -
ņems pusi un sedz piekritīgos 
izdevumus. Kas paliek pāri – tas 
kabatai.”

„Es to vēl pārdomāšu – skaidrā 
prātā,” bagātais nosolījās.

Devāmies mājup.
Nākamajā naktī miegs mani 

pameta tūdaļ pēc pusnakts. Mazā 
gaismiņā jau cēlos un skrēju 
meklēt stumbrus ar termītiem. 
Ar grūtībām arī sameklēju un 
stiepu mājās. Tad piespēru 
dzeŗamajam ūdenim kaņu. Lēju 
šo dziru vistu silē. 

Vispirms gaiļi to garšoja vilci -
nādamies, tad labu mantu juz-
dami, saskatījās un dzēra tik 
iekšā. Tagad pašķaidīju praulus. 
Termīti bira ārā piķiem un 
apklāja zemi. Putni grāba tos 
ciet, sāka mīdīties, tad dancot un 
pēc tam dziedāt vienā laidā, 
kaņai sakāpjot gailēnu galvās.

Velns, kas par lielisku, kas par 
aizgrābīgu skatu! Numurs, kas 
sola brangu naudu!

Kā saukts, šai brīdī ieradās 
companero. Steidzos pretim at -
plestām rokām. Apkampāmies, 
lielā sirsnībā paplikšķinājām 
viens otra muguru un tad, 
nešķiŗami kā Siamas dvīņi, pie-
virzījamies pie vistu sētas. 
Companero sāka skatīties, galvu 
virzīdams uz priekšu. Viņa mazie 
acu plakstiņi plētās platāki un 
platāki, acu āboli vēlās uz āru un 
lūpu kaktiņi iešāvās dziļi vaigos. 
Smiekli pieauga par lēkmi. Es 
viņu saturēju. Viņš izkrita no 

Gaiļi un termīti
manām rokām. Viļājas pa zemi. 
Spieda savu pakrūti. Brīžam 
aizrīstījās, brīžam šķaidīja putas 
uz visām pusēm...

Es stiepu un vilku viņu prom, 
lai šo resno senoru neķertu trieka 
vai arī kāda cita klizma, no kā 
ciestu viņa dārgā dzīvība vai 
bikses.

Nu nepagāja ne nedēļa, kad 
Asunsionas dzīvāko ielu krusto-
jumos jau karājās gaŗi palagi 
milzu burtiem:

PASAULES SENSĀCIJA!!!
VISTU DANCIS AR TER-

MĪTIEM
GAIĻU KOŖA PAVADĪBĀ
VISLIELĀKIE PANĀKUMI 

VISĀ PASAULĒ!!!
ŠĪ GADA VISLIELĀKAIS 

NO    TIKUMS STARP DIENVID 
– UN ZIEMEĻPOLU! KARAĻA 
DĀVANA SMIEKLU MĪĻO TĀ-
JIEM!

IEEJA TIKAI Ģ 5.-
Tikai 5 guarāņi, tikai viena 

viszemākā strādnieka dienas alga, 
bet jautrība visam mūžam !!!

Nenopērciet 5 litrus piena vai 
½ kg desas vai 300 gr. sviesta vai 
2 kg balto pupiņu, un 5 guarāņi 
jums paliks kabatā , ko apmeklēt 
šo vienreizējo notikumu!!!

NEIERASTIES NOZĪMĒ 
GARA NABADZĪBU!!!

Kur šo palagu nebija, tur algots 
iezemiešu puiku bariņš jādelēja 
uz ēzeļiem klaigādams:

„Nāciet jel, a la puta! Nāciet 
skatīties, kā vistas danco ar ter -
mītiem, ceļotājām skudrām, lap-
se  nēm un kukaračām, un gaiļi 
dzied guarāņu tautas dziesmas! 
A la puta que lo pario! Vislielākie 
panākumi Buenosairesā, Ziemeļ-
amerikā, Eiropā, Parīzē, Romā, 
Berlīnē, Maskavā, Sibirijā, Ķīnā, 
Šanghajā un Āzijā, Jeruzālemē 
un Palestīnā, Ņujorkā, Madridē 
un Montevideo!!!”

Un ēzeļi piebalsoja:
„Ī – ahahahahahaha – Ā...”
Kamēr companero drudžaini 

rīkojās, izkomandēdams ziņo-
tājus puikas vai strādniekus, kas 
sakārtoja izrāžu telpas, tikmēr es 
nodevos pētniecības darbam. Ar 
akmens laužamo kapli rokās es 
devos savanā ārdīt termītu pilis 
un izstudēt pamatīgi, kā šie nakts 
un apakšzemes mīļotāji dabūjami 
pietiekamā vairumā. Līdzko 
uzplēsu bagātu atradni, cienāju 
termītus ar konfektēm, liellopu 
taukiem, paša nosistajām čūs -
kām, piena pulveri un banāniem, 
lai redzētu, uz kādas ēsmas šis 
zvērs uzķeras; bet arī jau ieau-
dzināju viņos aklu naidu pret 
nā  kamajiem partneŗiem, bakstī-
dams midzeņus un pūžņus ar 
vistu spalvām. Dažas skudras 
dzīvoja kokos pašdarinātās mel-
na māla bumbās, cilvēka galvas 
lielumā. Tās labprāt atstāja pe -
rēkli, lai saietu maisā, ja tanī 
atradās beigta odze. Šīs varen 
nesatika ar saviem pusbrāļiem – 
piļu apdzīvotājiem, bet kopā ar 
tiem un gaiļiem taisīja vēl lielāku 
traci. 

Pienāca izrāžu diena. 
Palagi un puikas bija sasaukuši 

4300 skatītāju pirmajā dienā uz 
trim seansiem, otrā dienā 3800, 
eh, ko vairs skaitīt trešo dienu, ka 
mana daļa – 25 000 guarāņu jau 

atradās manā kabatā! 
Izrādes dienas rītā daļa strād-

nieku aizveda manu čempionus 
ar Josifu Krokodiloviču priekš-
galā; pēdējā brīdī mani puikas 
tam vēl kaklā uzkāra sarkanu 
zvaigzni. Otra daļa nāca man 
līdzi savākt termītus. Vienā ādas 
maisā rāvām ar laso bumbuļus 
no kokiem, divos rausām iekšā 
termītus no pilīm. Kad maisi bija 
pilni, smagais auto mūs ātri 
aizveda tur, kur jau atradās gaiļi, 
degvīns un companero ar savu 
stābu – kasieŗiem, iekšā laidējiem 
un ārā sviedējiem, plaukš ķi-
nātājiem, atspirdzinājumu pārde-
 vējiem u. c., kas jau taisījās ieņemt 
savas vietas. Abi ar companero 
nozudām kādā piebūvē, no 
kurienes pa šķirbu sienā lūrējām, 
kā pa abām telpas durvīm pub-
lika plūda iekšā un meklēja 
ērtākas vietas.

„Redzi,” companero man pie-
grūda pie sāniem, „tas tur ir 
Tribunāla priekšsēdis.”

„Vai tas pats, no kuŗa par 2000 
guarāņiem katrs ārzemnieks 
varot nopirkt Paragvajas paval-
stniecību nedēļas laikā pēc 
ierašanās?”

„Tas pats gan.Bet kāpēc maksāt 
tik dārgi? Tas tur ir policijas šefs, 
no kuŗa tu vari nopirkt ārzemju 
pasi par 1000 guarāņiem. Un arī 
tas par dārgu. Skati to tur, kas 
nupat ienāca ar trim mīļākām. 
Tas ir Zemju un Kolonizācijas 
departamenta direktors. Par 500 
guarāņiem viņš tev izdos ap -
liecību, ka tavam vectētiņam jau 
te piederējusi zeme un ka tu esi 
dzimis šeit. Vai tad vairs jāielaižas 
ar tribunāla priekš sēdi?”

Es nikni nospļāvos, jo šis pats 
direktors vajāja ārzemniekus ārā 
no pilsētām, lai tie ietu plēsties 
pa džungļiem.

Companero bēra tālāk:
„Lūk, arī Armijas stāba priekš-

nieks, ministri, bankas prezi-
dents, rīta un vakara lapu redak-
tori, pilsētas galva, cietuma 
priekš nieks...

Izsaucot pēdējo, man sāka 
drebēt kājas.Un ja nu kas neizdo-
das? 

Companero piegāja pie kaņas 
muciņas, piepildīja glāzi un tei-
ca:

Še. Jānostiprina dūša.”
Tad es saģērbos par klaunu.
Tieši noliktā stundā es ar 

gaiļiem ierados telpas vidū, iz -
rādei paredzētajā laukumiņā. 
Palocījos pats un liecu arī gaiļu 
kaklus uz visām pusēm. Iepa-
zīstināju godājamo publiku ar 
gaiļu vārdiem. Stāstīju par to 
paražām rīt čūskas kā nūdeles un 
par mīlas dēkām, kad tie mina 
vistu div – vai trīsstāvīgi, t. i., 
vista apakšā un trīs gailēni viens 
otram virsū. 

Plaukšķinātāji sāka savu darbu, 
un publika nobeidza.

Pēc aplausiem es nu mānījos ar 
gaiļu hipnotizēšanu, jo noguruši 
un nobijušies tie arī ļāvās 
nostādīties glītā ierindā.

Atkal atskanēja vētraini aplau-
si. Šo brīdi izmantoja mani palīgi, 
ienesdami gaŗu sili un muciņu ar 
dziru. 

Es ielēju sev glāzē no muciņas. 
Pacēlu glāzi vispirms pret publi-
ku, tad pret gaiļiem, teicu salud  
un iedzēru.

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no 23. numura)

Elīna Zālīte

Dzīves gaita aša, aša
Skūpsti mani, vēja dvaš,
Sildi mani, saules glāsts!
Dzīves gaita aša, aša,
Nelīdz lūgums, nelīdz lāsts!

Kaut man būtu tūkstoš roku, 
Saņemt glāstus, ziedus raut,
Kaut es varavīksnes loku
Varētu pie krūtīm skaut!

Zeme, tavu veldzi dzeŗot,
Vairāk slāpst, jo vairāk dod;
Mute, vienu augli tveŗot, 
Otru garšīgāku rod.

Skaniet, meži, dziediet, lauki,
Pirms vēl nedūc bēŗu zvans,
Saldi kūpiet, smaržu trauki,
Kamēr vēl šis brīdis mans.
Skūpsti mani, vēja dvaša,
Sildi  mani, saules glāsts!
Dzīves gaita aša, aša, 
Nelīdz lūgums, nelīdz lāsts!

Vasarā
Viss smaržo, līgo, zeļ un zied, 
Un silti vēji glauž,
Iet laukos vasara un dzied,
Un saules tīklus auž.

Pār galvu liecas debesis
Kā mirdzošs kritalltrauks,
Un savā smaržā apreibis
Stāv klusi rudzu lauks.

Un tu vairs neesi tu pats,
Ko smagas domas māc,
Tev bezrūpīgs ir kļuvis skats
Un atpūšas reiz prāts.

Tu lielā dabas meldijā
Nu kļuvis akords sīks
Un it nemaz vairs nedomā, 
Ka drīz šis krāšņums nīks.

Sirds klusi dzied, kā strautiņš šalc
Un putnam traucas līdz, – 
Tu vairs tik mākonītis balts,
Mazs ziedu puteklīts.

(No krājuma „Sila ziedi”)

Kāds gailis nodziedāja, un 
aplausi sekoja.

Es sajūsmināts saucu:
Cana Piribebuy, puro y ciento 

por ciento paraguaya! 
Publika rēca patriotiskā 

sajūsmā.
Piedāvāju dziru arī tuvāk 

sēdošajiem, bet tie pieklājīgi 
atteicās.

„Tad es to došu gaiļiem,” skaļi 
paziņoju publikai un lēju dziru 
silē. 

Skatītāju ziņkārība bija saspīlēta 
līdz pēdējam.

Gaiļi, kaut arī izslāpuši, ļoti 
pieklājīgi spēra pāris soļu līdz 
silei, ierindu gandrīz neizjauk-
dami, reizē kā pēc komandas 
nolieca galvas un iebaudījadziru. 
Pateicībā es paķēru rokās Džonu 
Bulu un noskūpstīju, apsolī-
damies:

„Es tev piešķiŗu Bikšu lences 
ordeni.” 

Publikas klusums nu izlauzās 
rēcienos.

Ienesa ādas maisu. Es to 
attaisīju, lai izkratītu tikai trešo 
daļu šai izrādei, bet kaut kā 
samisējās, un viss skudru lērums 

izbira ārā. Protams, neēduši no 
vakardienas, gaiļi tūdaļ metās 
kukaiņiem virsū un traku publi-
kas smieklu pavadībā viss noti-
ka, kā tam bija jānotiek. Bet viss 
maiss putniem nebija pa 
spēkam, un bumbuļlizdu sku-
dras un termīti, gaiļu mīdīti un 
savā starpā kaudamies devās uz 
visām pusēm pret publiku. Arī 
daži gaiļi jau iereibuši un skudru 
apsēsti, devas tai pašā virzienā 
laizdamies. Kamēr tālākā pub-
lika spiedza un zviedza aiz 
smiekliem, tikmēr pirmās rin-
das jau sāka jocīgi grozīties, cel-
ties kājās un atkal sēsties, ķert ar 
rokām vai nu pie kājām vai 
vēdera, beidzot šo ķerstīšanos 
pavadot bļāvieniem: 

„Skudras!... Ak, Dievs, melnās 
skudras!... Lapsenes!...

Bet no pēdējām rindām 
proletāriāts kauca: „Uguns!...

Revolūcija!... Asinis!... Glābjas, 
kas var!...

Pānikā daži jau devās uz 
izeju.

Atskanēja policijas šefa balss: 
„Pārtraukt izrādi! Apturēt 

skudras!”
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I Z S T Ā Ž U  Z Ā L Ē S

2007.gadā iznāca Anša Pom-
me  ra sarūpētā grāmata „Fiš-
bachas viršos: 1945 – 1950” ar 
apakšvirsrakstu „Dzīve nometnē 
rakstos un attēlos”, kas veltīta 
latviešu bēgļu nometnei Fišbachā. 
Liekas, ka tik pilnīga, daudzpusī-
ga un pamatīga grāmata par 
bēgļu nometnēm Vācijā nav 
iznākusi (kopš nestrādāju vairs 
archīvā, man šāda veida infor-
mācija vairs nepienāk, tādēļ varu 
kļūdīties). Šajā 509 lappušu bie-
zajā izdevumā, kas ir lieliski 
uzbūvēta pa nodaļām, pievēršot 
uzmanību ikvienai darbības sfai-
rai nometnē, vairāk nekā simt 
lappušu veltītas K. Skalbes taut-
skolai un ģimnazijai. Arī tās izce-
ļas ar rūpību, precīzitāti un faktu 
bagātību.

Šajā grāmatā minēts, ka skal-
bieši izdeva skolēnu žurnālu 
„Lāpa”, ko laida klajā laikā no 
1946. līdz 1948.gadam. Pēc izklī-
šanas pasaules ceļos šīs skolas 
audzēkņi nepazuda cits citam, 
bet laiku pa laikam rīkoja tikša-
nās un izdeva arīdzan „Lāpu”. 
Pēdējais laidiens dienasgaismu 
ieraudzīja 1986.gadā. Pēc tam 

klusums. Ilgas tomēr mēdz darīt 
savu, tādēļ 2007.gadā India-
nopoles dziesmu svētkos skalbie-
ši, kā viņi sevi dēvē, nolēma izdot 
vēl vienu „Lāpas” numuru – 
piecpadsmito, kuŗā „par galveno 
uzdevumu izvēlējāmies iegūt 
ziņas par skalbiešu gaitu turpinā-
jumu pēc Kārļa Skalbes skolu 
beigšanas 1949. gadā.” Tā izde-
vumu ievadā raksta arī šīs grā-
matas sastādītājs, faktu vācējs, 
apkopotājs, redaktors un dator-
salicējs Ansis Pommers. Pēc triju 
gadu ilga darba šogad „Lāpas” 
15. numurs ir nācis atklātībā.

Par to, ko skalbiešiem nozīmē 
Fišbachas skola, ļoti koncentrēti 
izteikusies Rūta Ezergaile Puri-
ņa:„Ģimnazija mūsos ieaudzinā-
ja pašapziņu un nacionālo lep-
numu būt un palikt latviešiem”.

Man liekas, ka šajā vienkāršajā 
teikumā slēpjas noslēpums, kādēļ 
tik ilgi mītnes zemēs, tik tālu no 
dzimtenes, latvieši ir saglabājuši 
savu piederību savai tautai. Tas 
nav tikai Fišbachas ģimnazijas 
nopelns. Arī citās skolās darbo-
jās tas pats gars – palikt latvie-
šiem. Šo garu esmu sastapis visos 

tautiešos, ar kuŗiem nācies krus-
tot ceļus, neatkarīgi no tā, kur 
aizritējusi viņu lielākā mūža daļa 
– ASV, Kanadā, Austrālijā vai 
kur citur. Un vienmēr esmu ap -
brīnojis viņu spēku un izturību, 
lai neizšķīstu citā tautā un sagla-
bātu savu nacionālo identitāti.

Bet atpakaļ pie grāmatas.
„Par kodolu šim „Lāpas” 

numuram [iz]vēlējāmies skalbie-
šu īsbiografijas”, raksta redaktors, 
pastāstot, ka no 123 apzinātiem 
bijušajiem audzēkņiem atsauku-

šies 67, tātad puse.  Viņiem vi -
siem nu jau plecos liels jo liels 
gadu kalns. Vēl ir arī neliels 
Paulīnes Zalānes Vallenas stāstī-
jums par abu Kārļa Skalbes skolu 
turpinājumu Dillingenā un šim 
laikam piederīgas fotografijas. 
Pēc īsbiografijām seko raksti par 
jubilāriem, galvenokārt bijuša-
jiem skolotājiem, vēstījumi par 
salidojumiem, nekrologi un paša 
Anša Pommera 2008. gadā uz -
ņem  tie foto attēli, kas rāda, kā 
tagad izskatās Fišbachas bēgļu 
nometnē. Ar to pielikts skaists 
punkts atmiņām un bijušajiem 
gadiem.

Šī grāmata ir ļoti specifiska. Tā 
ir domāta tikai skalbiešiem, kas 
neizslēdz arī to, ka izdevums ir 
vēsturisks liecinājums par kādas 
mūsu tautas daļu svešumā. No šī 
viedokļa raugoties, man,   ārpus-
niekam, vissaistošākās likās 
īsbiografijas. Protams, daudzas 
no tām ir ļoti konspektīvas, 
pasausas, neizplūstot liekvārdī-
bā, tādēļ par autora mūžu liecina 
tikai daži fakti. Un tomēr lasīju 
tās ar lielu uzmanību, galā iegūs-
tot ļoti skaidru priekšstatu par 

mūsu tautiešu likteņiem pasau-
les vējos. Vairāk rakstītāji uzma-
nību pievērsuši savas dzīves 
sākumam Latvijā un gaitām Vā -
cijā, bet pēc tam dzīvei pārskriets 
pāri platiem soļiem. Ieskicējas 
gan cīņa par sevi svešumā, gan 
pašsaglabāšanās tieksmes, bet 
gandrīz vienmēr tiek uzsvērts 
latviskais gars, kuŗu iedēstījuši 
audzēkņos viņu skolotāji. Izvērs-
tākas biografijas devuši Lalita 
Muižniece, Māra Cenne, Pēteris 
Alfrēds Lielzuika, Jānis Robiņš 
un citi. Tajās jau samanāma viņu 
personība, uzskati un dzīves pie-
pildījums. Jāpiezīmē, ka atseviš-
ķos gadījumos bijušo skalbiešu 
īsbiografijas uzrakstījuši bērni 
vai dzīvesdraugi, tā neļaujot viņu 
vārdiem nozust no vēstures ska-
tuves.

Nobeigumā vēlreiz gribas 
uzteikt Anša Pommera cītīgumu, 
sistēmātizācijas prasmi, lietišķu-
mu un akurātumu. Grāmatas lie-
totājiem vērtīgs ieguvums ir per-
sonu rādītājs. Paldies viņam un 
citiem tautiešiem, kas saglabā 
mūsu vēstures liecības!

Māris Brancis

Lāpas iedegtā gaisma joprojām silda

Visu jūnija mēnesi Rīgā, Sv. 
Pēteŗa baznīcā viesojas Jelgavas 
mākslinieku biedrība ar izstādi 
„Mums 40”.

Rakstot par jelgavnieku 40. 
Pavasara izstādi, minēju, ka viņi 
šogad svin 40 gadu jubileju, kopš 
šajā pilsētā nodibināta patstāvīga 
Latvijas Mākslinieku savienības 
organizācija. Tā tagad pārtapusi 
par Jelgavas mākslinieku biedrī-
bu. Pati jubileja tiks svinēta īsi 
pirms Ziemassvētkiem, bet, tā kā 
jelgavniekiem piedāvāja parādīt 
savu devumu arī Rīgai, tad uzai-
cinājums tika izmantots.

Galvaspilsētas izstāde uzskatā-
ma par jubilejas skates ģenerāl-
mēģinājumu, tādēļ tā tika veido-
ta tā, lai galvaspilsētas mākslas 
cienītājiem un Latvijas viesiem 
atainotu jelgavnieku labāko un 
jaunāko veikumu. Skate tāpat 
atgādina par tiem mākslinie-
kiem, kuŗi veidojuši Jelgavas 
mākslinieku biedrības slavu, bet 
vairs nav mūsu vidū. Tādēļ 
apskatei izlikti nu jau Dieva dār-
zos mītošo gleznotāju un tēlnie-
ku Gunta Strupuļa, Visvalža 

Jelgavnieki Rīgas Pēteŗa 
baznīcā

Garokalna, Krišjāņa Kugras un 
citu darbi. Izstādītas arī to māks-
linieku gleznas, kuŗu dzīves ceļi 
aizveduši prom no Jelgavas, kā 
Silvijas Meškones un Nellijas 
Darkēvičas audekli. Netika aiz-
mirsts arī Mārtiņš Vilkārsis, kuŗš 
kopš pavasaŗa kļuvis par Dailes 
teātŗa māksliniecisko vadītāju, 
viņam  glezniecībai vairs neatliek 
laika, jo ir  viens no pieprasītāka-
jiem scēnografiem Latvijā, viņa 
radošās gaitas aizved arī uz ārze-
mēm.

Jelgavas mākslinieki strādā 
visos mākslas veidos – bez glez-
notājiem, akvarelistiem un paste-
ļu meistariem, kas šajā pilsētā ir 
ļoti populārs glezniecības veids, 
sekmīgi darbojas keramiķi, tek-
stilnieki, tēlnieki un stikla un 
ādas apdares mākslinieki, arī 
fotografi. Izstādes uzdevums bija 
parādīt šo daudzveidību. Un vēl 
viens princips tās veidošanā – 
ikviens, kuŗš aktīvi darbojas 
biedrībā, tika pielaists pie vārda, 
kaut arī ne vienmēr darbu māks-
linieciskais spēks nesasniedz 
vecāko kollēgu līmeni. Kā lai 

jaunie un mazāk profesionālie 
autori sevi attīsta, ja nav dotas 
iespējas salīdzināt, ja nav varēts 
izstādīt savus darbus?! Bez tam 
– ne katrs ir liels meistars. Arī 
kalnam vajadzīga ieleja, lai mēs 
ieraudzītu tā varenumu. Izstādi 
izdevies iekārtot tā, ka šo starpī-
bu mazāk vērīgs un prasīgs ska-
tītājs nemaz nevar pamanīt, 
toties ekspozīcija rada ļoti vitāls 
un mākslinieciski spēcīgas 
kopas iespaidu.

Jāpiezīmē, ka jelgavniekiem ir 
raksturīgs optimistisks skats uz 
dzīvi, viņi apliecina harmoniju 
savā daiļradē, pietāti pret tradi-
cijām un cieņu pret cilvēku.

Māris Brancis

Skats izstādē: Nellijas Skujenieces skulptūras, Egila Vītola pla-
kāti, Ulža Zutera un Didža Krūmiņa gleznas

Valda Semane.
Senatne

Georgs Svīkulis. 
Zaru krūzes

Ditas Veģes, Asnates Zuteres un Sandras Strēles darbi Gunāra Ezernieka darbi
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: St. Petersburg Officials Try to Block 
Distribution of Book Critical of Putin

V i e n n a , 
June 16 – 
Militia officers 

in Russia’s northern capital 
reportedly have seized part of a 
shipment of copies of a new 
book by Boris Nemtsov and 
Vladimir Milov, apparently 
outraged by its sweeping 
indictment of Vladimir Putin’s 
rule and possibly setting the 
stage for similar actions elsewhere 
around the Russian Federation.

Today, Boris Sharov, a St. 
Petersburg activist of Yabloko, 
told Kasparov.ru that the delivery 
of 100,000 copies of “Putin, 
Results, Ten Years” had been 
delayed or possibly blocked for 
unspecified reasons by the 
militia, an action Sobkorr.ru 
described as “the detention of 
the print run” of the Nemtsov 
and Milov book (www.sobkorr.

ru/news/4C189A4E15F43.html). 
This came less than 24 hours 

after the two opposition figures 
released this 48-page report on 
the consequences for Russia of 
Putin’s ten years in power. The 
authors said that the report had a 
total print run of one million 
copies so that people in every 
region of Russia would have the 
opportunity to read it (lenta.ru/
news/2010/06/14/report/).

Moreover, the report has been 
posted on a large number of sites 
and portals – see, for example, 
Nemtsov’s own posting of his 
study at www.nemtsov.
ru/?id=706211 -- and a sufficient 
number of search engines have 
cached copies making it almost 
impossible to prevent those who 
want to read it from gaining 
access.

According to Nemtsov, the 
new book is “the largest-scale 
information and enlightenment 
project of ‘Solidarity’ and of the 
democratic opposition as a whole 
during all ten years of Putin’s 
rule” although it is not Nemtsov 
and Milov’s first essay on this 
subject. They earlier released 

smaller pamphlets on “Putin and 
Gazprom” and “Putin and the 
Crisis.” 

The pamphlet makes the 
following eight points about 
what Putin and his regime have 
done to Russia and Russians over 
the last decade, according to a 
summary provided by Andrey 
Polunin of “Svobodnaya pressa” 
(svpressa.ru/politic/article 
/26417/):

First, the new book says, 
“corruption has reached 
catastrophic proportions,” with 
Russia according to Transparency 
International now ranked 
“among the most backward 
African countries.” Moreover, 
the two authors suggest, Putin’s 
associates have benefited from 
this with many of his oldest 
friends becoming “dollar 
billionaires.”

Second, during the Putin years, 
Nemtsov and Milov say, “Russia 
has been losing about 500,000 
people annually, become of 
[factors like] extremely low life 
expectancies, super-high morta-
lity from alcoholism [among 
working-age men], and a low 

level [and poor quality] of health 
care.”

Third, “over the ten years, 
Russia’s “dependency on the 
export of raw materials has only 
increased,” from 44 percent of all 
exports in 2000 to 65 percent 
now. Fourth, the country’s road 
system, never good, has deterio-
rated further, with construction 
of new roads having been cut in 
half because of corruption.

Fifth, despite Putin’s repeated 
claims to have pacified the North 
Caucasus and despite Moscow’s 
pouring five to six billion US 
dollars a year into that region, 
much of which has been stolen 
by corrupt officials and others, 
“over the course of ten years, the 
number of terrorist acts rose 
more than six times.”

Sixth, social inequality has 
increased, with the rich getting 
richer and the poor poorer, 
especially in the crisis years. 
Seventh, the book notes that 
despite budget deficits, the Putin 
regime has wasted money on 
things like preparing for the 
Sochi Olympics and building gas 
pipelines of various kinds. 

And eighth, Nemtsov and 
Milov conclude, Putin and his 
cronies have raided the pension 
fund for their own purposes, 
leaving Russia’s aging population 
with few prospects for a dignified 
retirement. Adding insult to 
injury, they write, Putin wants to 
increase their taxes and raise the 
retirement age.

None of these charges is new, 
but the decision of Nemtsov and 
Milov to combine them, their 
collection of compelling data, 
and their publishing of this book 
in an accessible format means 
that it is quite probable that it 
will not only attract widespread 
attention but also spark new 
debates about Putin.

The former president and 
current prime minister certainly 
won’t be pleased. But it is unlikely 
that he will sue as Yuri Luzhkov 
did when Nemtsov criticized 
him. That action backfired on 
the Moscow mayor. But it is 
entirely possible that some Putin 
backers may be ready to act in 
just the same way the St. 
Petersburg militia appears 
already to have done.

Baltiešu programmai Kentas universitātē 30 gadu
Tieši pirms 30 gadiem Ohaijo 

pavalsts Kentas valsts univer-
sitātes (KSU) lietuviešu izcelsmes 
profesors Džons Kadzovs (John 
Cadzow) tūlīt pēc Lietuviešu 
programmas nodibināšanas iera-
dās Kukaiņu ģimenes mājās, lai 
formāli dibinātu arī Latviešu 
prog  rammu. Ar Vilmāru un 
Dzintru Kukaiņiem viņš bija labi 
pazīstams, jo abi KSU nesen bija 
ieguvuši maģistra gradu un viņu 
vecākais dēls Māris – bakalaura 
gradu. Ģimenes $100 ziedojums 
bija pats pirmais Latviešu sti-
pendiju fondā, trijās dekadās tas 
kopā ar Vilmāra Kukaiņa dar-
bavietas atbalstu pārsniedzis   
$25 000. Patlaban augļus nesošajā 
ieguldījuma fondā iekrāti gandrīz 
$40 000, bet ar nesenajiem Lat-
viešu Klīvlandes kredit sabied-
rības, DV apvienības Klīvlandē 
un Dinbergu ģimenes ziedo-
jumiem stipendiju rīcības fondā 
ir apmēram  $4000. Ar to pietik-
tu divām stipendijām nākamajā 
mācību gadā. Jauniznākušās 
latviešu brošūras iespiešanas 

izdevumus $495 apmērā uz 
pusēm sedza no Foreikeru (Fora-
ker) ģimenes ienākumiem baz-
nīcas kafijas galdā un Kukaiņu 
ģimenes ziedojuma.

KSU Latviešu un Lietuviešu 
programmas 30 gadu sarīkojumā  
pulcējās 19 latviešu, vairāk nekā 
lietuvieši un universitātes pār-
stāvji kopā. Pašreizējai stipen-
diātei Dīnai (Deena) Foreikerei 
bija līdzi pieci ģimenes locekļi, 
agrākajām stipendiātēm Kristīnei 
un Silvijai Resnei – divi, Kris-
tapam Daukšam – viens. Viens 
no agrākajiem stipendiātiem 
Kārlis Dinbergs nevarēja ier-
asties, bet atsūtīja $100 ziedoju-
mu, ko bija iedevis līdzi mātei. 
Mātes pārstāvēja arī agrākās 
stipendiātes Andru Rožukalnu 
un Andru Zariņu, kuŗas vairs 
nedzīvo Ohaijo.

Sarīkojumu vadīja abu uni -
versitātes baltiešu programmu 
administrātors, dekāna vietnieks 
Timotijs Mors (Timothy Moore). 
Pie runātāju pults viņš vispirms 
aicināja universitātes Mākslas un 

Kentas valsts universitātes Baltiešu programmas 30 gadu svētkos. 
Sēž no kreisās: Vilmārs Kulainis, Dīna Foreikere, Dzintra Kukaine; 
stāv: Timotijs Mors, Artūrs Grava, Rasma Dinberga, Kārlis 
Daukšs
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zinātņu kolledžas dekānu profe-
soru Dr. Timotiju Morlandu 
(Timothy Moerland), kas izrādīja 
lielu interesi jaunu baltiešu 
izcelsmes studentu pie saistīšanu. 
Viens veids varētu būt jauniešiem 
piedāvāt izmēģi nājuma kursu 
vasaras sēmestrī. Abpusēja stu-
dentu apmaiņa diem  žēl neizde-
vās līdzekļu trū ku  ma dēļ. Tomēr 
jāpiebilst, ka to nav trūcis izcilu 
sportistu stipendijām. KSU pat-
laban studē Latvijas universitātes 
izcilā volejboliste Līva Brīvule, 
kas arī bija ieradusies. 

Ar klātesošajiem nedaudzaji-
em lietuviešiem iepazīstināja 
viņu pārstāvis Dr. Viktors Stanks,  
ar latviešiem – Vilmārs Kukainis. 
Viņš  pateicās saviem palīgiem 
programmas administrācijā Dr. 
Arturam Gravam un Kārlim 
Daukšam, kas aizstāj nelaiķi Dr. 
Kornēliju Dinbergu.  Viņš arī 
ten  cināja Latviešu Klīvlandes 
kreditsabiedrību, ko pārstāvēja 
Guna Foreikere, par ilggadēju 
atbalstu, kā arī tos, kuŗi sa -
draudzības brīdim bija sagādājuši 
ēdienus un dzērienus, pat vīnu. 

Galvenais runātājs bija ilgga-
dējais universitātes Etniskā man-
tojuma programmu direktors, 
emeritētais profesors Herberts 
Hochhauzers. Tāpat kā iepriek-
šējās reizēs, kad viņš bijis ielūgts, 
viņa priekšnesums bija ne tikai 
informātīvs, bet arī interesants. 
Viņš kopā ar Timotiju Moru  
aizdedzināja sveces uz Dzintras 
Kukaines ceptā kriņģeļa, šo cer-
emoniju iemūžināja preses 
fotografe.  Par atlīdzību viņa 
saņēma doggy bag pilnu ar 
pīrāgiem un kriņģeļa šķēlēm. 
Paldies visiem, kuŗi  darbdienas 
vakarā bija mērojuši samēra tālo 
ceļu, lai piedalītos.

Vilmārs Kukainis

Pamazām  cita pēc cita aiziet 
aizsaulē latvieši, kuŗi pēc Otrā 
pasaules kaŗa no bēgļu nometnēm 
Vācijā ieradās ASV. Piemērs tam 
ir Saginavas latviešu klubs, tā 
biedru skaits sarūk ar katru gadu. 
Šopavasar Saginavas latviešu 
klubā svinēja 60 gadu jubileju. 
Daudzi draugi vairs dzīvo tikai 
mūsu atmiņās, vairāki pārcēlušies 
uz citām pavalstīm, bērni appre-
cas ar cittautiešiem. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi bērniem stāstīt par vecāku 
dzimteni. Mūsu dēls Harolds 
apprecēja meiteni Erinu no 
Tenesijas. Viņu meitai, manai 
mazmeitiņai Annai Klarisei 
(Clarice), ļoti patīk klausīties 
stāstus par dzīvi Latvijā. Viņa ir 
Arkanzasas pavalsts Faijetvilas 
(Fayetteville) pilsētas gaidu 
pulciņa locekle. Nesen gaidām 

Gaidas Arkanzasā iepazīstina 
ar Latviju

notika liela sanāksme, kuŗā katra 
pulciņa locekļi pastāstīja par 
kādu valsti. Manas mazmeitas 
pulciņš  izvēlējās Latviju un ar 
vecāku palīdzību sagatavoja 
attēlus un parādīja latviešiem 
raksturīgos priekšmetus – dzin-
taru, karogu, tautastērpu, kā arī 
pagatavoja vairākus latviešu 
ēdienus. Apmeklētājiem ļoti 
garšoja pīrāgi. Tiem, kuŗi cūkgaļu 
neēd, piedāvāja ar tofu pildītus 
pīrāgus. Mazmeitas pulciņam 
par izstādi piešķīra pirmo vietu. 
Meitenes todien savu apģērbu 
papildināja ar kādu šalli, lakatu, 
lai tas kaut mazliet līdzinātos 
latviešu tautastērpam.  Jācer, ka 
gaidas un apmeklētāji vēl ilgi 
atcerēsies jauko ,,latviešu dzimto 
zemi”.

Ida Robiņa Veira (Weir)

Anna Klarise (pirmā no labās) ar 
gaidu pulciņa meitenēm gatavo 
pīrādziņus

Latviešu stūrītis gaidu sa -
nāksmē Faijetvilā, Arkan-
zasā
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2 .  O K T O B R Ī  1 0 .  S A E I M A S  V Ē L Ē Š A N A S
Kāpēc es noteikti  balsošu?

ZZS un LPP/LC iesniegtie gro-
zījumi, kas ļautu Saeimā ievēlē-
tajiem pašvaldību domju un Ei -
ropas Parlamenta (EP) pār-
stāvjiem septiņu dienu laikā     
pēc vēlēšanām izvēlēties, kuŗu 
vēlēto amatu ieņemt, ir pigas 
rādīšana demokratiskiem pro-
cesiem un vēlētājiem. Tie pār-
kāpj viselementārāko demo-
kratijas principu, ka vēlētāji       

Pigas rādīšana demokratiskiem procesiem un vēlētājiem
paši izvēlas, kas viņus pārstāv 
valsts augstākā likumdošanas 
institūcijā.

Ar grozījumu pieņemšanu 
situācija būtu tāda, ka ievēlētā 
pašvaldības vai EP deputāta Jāņa 
vietu Saeimā varētu ieņemt Jāņa 
„ēna” - Kārlis, ko vēlētāji nav iz -
raudzījuši un varbūt pat nevēlas 
par savu priekšstāvi Saeimā.   
Tādi varētu būt pat visi Saeimas 
deputāti - 100 „ēnas”!

Šo grozījumu atbalstīšana pa -
darītu Saeimas, mūsu galvenās 
likumdošanas institūcijas, vēlē-

šanas par izsmieklu. Tas Latviju 
padarītu par Eiropas Zimbabvi. 
Vai tiešām ierosinājuma iesnie-
dzēji ZZS un LPP/LC to vēlas?

Varētu iet tālāk, jo ierosinā-
jums ir klaji diskriminējošs pret 
kandidātiem, kuŗi nav ne pa  š-
valdību, ne EP deputāti. Vi -   
ņiem vajadzētu paredzēt tādas 
pašas tiesības! Tad izsmiekls  
būtu absolūts.

Liekas,  šādu absurdu grozī-
jumu cēlonis ir iesniedzēju iz -
misums - šķiet, ka viņiem trūkst 
labu deputātu kandidātu un ir 

nepieciešamas „viltus loko mo-
tīves” no pašvaldībām un EP.

Balsojums Saeimā dos vēlē-
tājiem skaidru norādījumu,   
kāda ir frakciju un deputātu de -
mokratijas izpratne un attiek-   
s  me pret demokratiju un vēlē -
tāju. Tās frakcijas un tie depu -
tāti, kuŗi atbalstīs šos grozī-
jumus, atklās savu cinisko no -
stāju pret demokratiju un vēlmi 
manipulēt ar vēlētāju gribas 
izpausmi.

Iesakām katram vēlētājam iz -
sekot katras frakcijas un katra 

deputāta balsojumam Saeimā  
un to ievērot, kad izšķirsies,      
par ko balsot 10. Saeimas 
vēlēšanās. Šī ZZS un LPP/LC 
vēlme manipulēt ar vēlētājiem 
vēlreiz apliecina, cik svarīgi ir 
katram vēlētājam piedalīties          
10. Saeimas vēlēšanās un atgā-
dināt šīm partijām  Satversmes       
2. pantu, ka Latvijas valsts su -
verēnā vara pieder Latvijas tau-
tai.

Valdis Liepiņš,
 Vēlēšanu reformas biedrības 

valdes priekšsēdis

Pēteris Bolšaitis, Latvijas Oku-
 pācijas mūzeja valdes priekš-
sēdis:

- Balsošana ir pavalstnieka pie-
nākums, kas jāizpilda. Manu tu -
vāko paziņu lokā nav neviena 
cilvēka, kas būtu jāpārliecina     
vai jāpierunā balsot. Tas taču ir 
pats par sevi saprotams. Katrs, 
protams, balsojam par savu par -
tiju, bet balsojam.

Jānis Andersons, PBLA Rīgas 
biroja vadītājs:

- Šīs Latvijas valstij un tautai 
būs izšķīrīgas vēlēšanas. Lai gan 
liela sabiedrības daļa ir vīlusies 
polītiķos, valdībā, vēlos likt  kat-
ram pie sirds – ir jāiet balsot, 
noteikti jāiet! Pretējā gadījumā 
tava balss „tiek” tiem, kuŗi pār-
varējuši 5% barjēru un iekļuvuši 
Saeimā. Tie, kuŗi neies un ne -
nobalsos, būs atbalstījuši Saska-
ņas centru. Vai to mēs gribam?!  

Jūlija Gilforda, 20 g. v. latviete 
no Kanadas, studē P. Stradiņa 
universitātes 3. kursā polīto lo-
ģiju:

- Diemžēl es nevaru balsot, jo 

man nav Latvijas pavalstnie -
cības. Bet es noteikti gribu bal-
sot, jo man rūp Latvijas nākotne. 
Vēl vairāk – es labprāt ietu dar-
boties polītikā, protams, ne jau 
tagad un tūlīt, vēlāk – kad būs 
vairāk zināšanu un brieduma.  
Es censtos cik spēdama ietekmēt 
Latvijas nākotni un padarīt to 
labāku.

Mārtiņš Sausiņš, PBLA valdes 
priekšsēdis:

 - Tas man ir tik pašsaprotami, 
varu teikt – tas man ir asinīs. 
Atminos, kā bērnībā Zviedrijā 
gāju līdzi tēvam un mātei, kad 
viņi devās balsot. Tēvs bija po -
lītiski ļoti aktīvs, un viņš bija 
stingri pārliecināts, ka ikvienam 
ir jāpauž savas vēlmes un uzska -
ti. Ja latvieši neizteiktu savu     
viedokli, kā gan savulaik varētu 
tikt ietekmēta Zviedrijas polī-
tiskā attieksme pret Latviju?

Arī dzīvojot Kanadā, esmu 
piedalījies visās vēlēšanās. Esmu 
arī organizējis autobusus no Ha -
miltonas uz Otavu, lai tau tiešus 
aizvestu nobalsot. Un arī turp-

māk darīšu, cik manos spēkos, 
lai nobalsotu pēc iespējas vairāk 
latviešu.

Lelde Birkava, PBLA Rīgas 
biroja darbiniece:

- Pavisam vienkārši – ir jāiet 
balsot, lai izpildītu savu pilsoņa 
pienākumu.

Lauris Krastkalns, projektu 
va  dītājs:

- Šobrīd pats esmu iesaistīts 
projektā, lai pēc iespējas lielāku 
skaitu  cilvēku pārliecinātu bal-
sot, – tas ir PBLA iniciētais pro-
jekts „Tava balss ir svarīga Lat-
vijai!”.

Ligita Kovtuna, laikrakstu 
Laiks un Brīvā Latvija redak-
tore:

- Pati ne tikai noteikti balso - 
šu, bet aicinu, lieku pie sirds,  
galu galā lūdzu to darīt visiem!   
It īpaši tiem latviešiem, kas šo -
brīd izvēlējušies dzīvot un strā-
dāt prom no Latvijas. Lūdzu, 
ejiet balsot un vismaz tādējādi 
palīdziet mums, kas esam izvē-
lējušies tomēr palikt un cīnīties 
tepat, Latvijā!

Pēteris Karlsons, laikrakstu 
Laiks un Brīvā Latvija līdzstrād-
nieks:

- 10. Saeimas vēlēšanas var  
kļūt par izšķirīgu pagrieziena 
punktu Latvijas vēsturē,  – uz 
kuŗu pusi pavērsīsim skatienu – 
vai vairāk uz Rietumiem, kā tas 
ir pašlaik, vai arī vairāk uz      
Aust rumiem, kā to vēlas dažas 
po  lītiskās partijas. Tāpēc šajā sa- 
re žģītajā polītiskajā situācijā, kad 
pie varas laužas kreisie spēki,  
do  māsim procesiem līdzi un 2. 
oktobrī izdarīsim savu izvēli par 
labu Latvijas nākotnei. Nekādā 
ziņā nesakiet – mana balss jau 
neko neizšķirs... Izšķirs un tur- 
k lāt – lielā mērā.   

Gundega Saulīte, laikraksta 
Laiks literārā redaktore:

- Tā ir vienīgā iespēja izteikt 
savu vērtējumu par pašreizē - 
jiem polītiskajiem procesiem 
Latvijā. Nevēlos būt to vidū,     
kuŗi, nepiedalījušies balsošanā, 
pēc tam spriedīs – kā īsti va -
jadzējis balsot un par ko. 

Dzidra Purmale, Brīvās Lat-

vijas  pārstāve Anglijā:
- Lai Latvija beidzot iegūtu 

tādu Saeimu un valdību, kuŗas 
prio ritāte ir, pašaizliedzīgi strā-
dājot, rūpēties par tautas un 
valsts labklājību.

Ojārs Kalniņš, Latvijas Insti-
tūta direktors: - Ja mēs neiesim 
balsot, to darīs kāds cits mūsu 
vietā. Viens no iemesliem, kāpēc 
gribējām neatkarīgu valsti, - gri-
bējām paši būt noteicēji savā 
valstī. Katram pilsonim pirmais, 
kā apliecināt savu pilsonisko 
atbildību, ir piedalīties vēlēša -
nās, balsot. Manuprāt, cilvēkiem 
nav tiesību sūdzēties ne par po -
litiķiem, ne par polītisko darbī-
bu, ja viņi nav vismaz balsojuši 
par vienu vai otru. Tātad, es do -
māju, tas ir patriotisks pienā -
kums – balsot vēlēšanās, jo cil-
vēkiem ir jāiesaistās un jāinte re-
sējas par tiem cilvēkiem, kuŗi 
kandidē. Ir jāzina, ko grib un    
ko dara kandidāti, galu galā          
pēc četriem gadiem atkal būs 
vēlēšanas. Mums pašiem ir jā- 
veido šī valsts.

Valsts kontroliere Ingūna Sudraba par 
valdību, tās polītiku, starptautiskajiem 
aizdevējiem TV raidījumā 900 sekundes:

 Pašlaik nav vienas polītikas, ko vēlamies sa-
sniegt jebkuŗā nozarē – medicīnā, izglītībā un 
citur. Ja tādas pieejas nav, varam sagaidīt tikai 
samazināšanas polītiku, kas kaitē ekonomikas 
izaugsmei. Par to atbildība jāuzņemas tam, kas 
parakstās zem reformām, tas ir valdības darbs. 
Valsts budžeta izdevumu samazināšana līdz 
400 miljoniem latu, kā to prasa starptautiskie 
aizdevēji, nozīmē valstij tālāku iešanu bezdibenī 

Nedēļas citāts

Projekta mērķis ir aicināt Lat-
vijas sabiedrību īstenot savu 
Satversmē noteikto suverēnu 
varu un veicināt balsstiesīgo 
pilsoņu līdzdalību 10.Saeimas 
vēlēšanās.

Projekts sākās jau 2009. gada 
decembrī ar Vēlēšanu reformas 
biedrības rīkotajām diskusijām 
par temu “Saeimas vēlēšanas - 
pie dalīties vai ignorēt?”. 2010. 
gada 13. februārī biedrība ELJA 
50 rīkoja semināru „Vēlētāji,         
po  lītiskie procesi un 10. Saei -
mas vēlēšanas”. Pēc semināra 
izvei dojās domubiedru grupa, 
kas apvienojās ar nosaukumu 
EjamBalsot.lv un turpināja    

Projekts EjamBalsot.lv
darbu ar diskusijās un seminārā 
izteiktajiem ierosinājumiem.

10. Saeimas vēlēšanas būs kri-
tiskas Latvijas nākotnei un iz -
šķirīgā loma tajās būs katram 
Latvijas pilsonim. Lai veicinātu 
plašu sabiedrības iesaistīšanos 
10. Saeimas vēlēšanās un polī-
tiskos procesos pēc tam, domu-
biedru grupa EjamBalsot.lv ir 
iz  strādājusi uzsaukumus un 
kon  krētus ierosinājumus dažā-
dām sabiedrības grupām – vē -
lētājiem, sabiedriskajām orga-
nizācijām, Latvijas Valsts prezi-
dentam, žur nālistiem un plaš-
saziņas lī  dzekļiem, polītiskām 
partijām, to atsevišķiem bied-

riem un partiju apvienībām, 
Saeimas prezidijam, Saeimai, 
deputā tiem un kandidātiem.

Domubiedru grupas EjamBal-
sot.lv ieskatā polītika ir pārāk 
svarīga, lai to uzticētu tikai po -
lītiķiem. Sabiedrībai ir nepie  -
cie šams iesaistīties Latvijas po -
lītis kos procesos, veidot aktīvu 
dialogu ar Saeimas deputātu 
kan  didātiem, kā arī prasīt at -
bildību, atklātību un godīgu -  
mu no valsts pārvaldes un Sa -
eimā ievēlē tajiem tautas pār-
stāvjiem.

Aicinām pievienoties domu-
biedru grupas EjamBalsot.lv 
deklarācijai jau šobrīd, sūtot 

savu vārdu un uzvārdu uz 
e-pastu: ejambalsot@gmail.
com! 
EjamBalsot.lv deklarācija
Mums jāīsteno Satversmē 

mums paredzētā suverēnā va  ra! 
Darīsim to šī gada 2. ok to  brī, 
ievēlējot kvalitātīvu, jaunu Sa -
eimu!

Pienācis brīdis mums katram 
uzņemties pilnu atbildību par 
savu un Latvijas nākotni. Mēs 
nevaram vairs atļauties dzīvot   
kā līdz šim vai gaidīt, ka kāds   
cits mūs glābs. Glābēji varam   
būt tikai mēs paši.

Likumus, kas ietekmē mūsu 

katra dzīvi, pieņem Saeima, bet 
mēs ievēlējām Saeimu. Iesais-
tīsimies aktīvi polītiskos pro-
cesos, un šī gada 2. oktobrī           
ejam balsot un ievēlejam tādus 
Saeimas deputātus, kas saklau -
sīs tautu un rīkosies tautas 
interesēs!

Informāciju sagatavojusi do -
mubiedru grupa EjamBalsot.lv: 
Indulis Bērziņš, Inese Birzniece, 
Andris Brieze, Ieva Dā   boliņa, 
Rolands Irklis, Andris Kangeris, 
Valdis Liepiņš, Valērijs Vald-
manis

E-pasts: ejambalsot@gmail.
com, tālr.: +371 26307002

A N E K D O T I
* Tiem, kuŗi krizes laikā negrib aizmirst pagājušās pārmērības, 

ieteicams ledusskapja iekšpusi izklāt ar spoguļiem.
* Nacionālās mentālitātes īpatnība: mēs ātri atrodam izeju no sma-

gas situācijas, tomēr izkļūt no tās nesteidzamies.
* Paradokss. Reiz Putins un Medvedevs saderēja, kuŗš būs nākamais 

Krievijas prezidents. Un abi zaudēja. Paradokss!
* „Tēti, tēti, palasi man pasaciņu!” puika lūdz tēti deputātu.
 „ Man tagad nav laika,  jāraksta ziņojums. Pasakas vietā tu  vari 

palasīt manu ienākumu deklarāciju.”
* Šlesers Izraēlas vizītes laikā apmeklē Raudu mūri un cenšas tajā 

atstāt arī savu zīmīti.
 No mūŗa  atskan balss: „Man tik daudz nav!”

uz priekšu... Vienreiz ir jābūt noteicējiem savā 
zemē, pietiek skatīties mutē starptautiskajiem 
aizdevējiem.Vājiem cilvēkiem ir vieglāk, ja 
viņiem kāds pasaka, ka tagad tu darīsi to, no 
rīta astoņos darīsi to, desmitos aizej vēl pēc kaut 
kā, vienpadsmitos izdari to un astoņpadsmitos, 
lūdzu, nāc mājās. Cilvēkam nav jāpieņem 
lēmumi, un viņam tā ir vieglāk dzīvot. Beigās 
tāds cilvēks vairs nav spējīgs atbildēt pats par 
sevi, un pie tā mēs daudz kur esam nokļuvuši... 
Jāsaprot, ka te nav nekāda labdarība un no 
starptautiskajiem aizdevējiem ne tik.   
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
 22. jūnijā nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai trīs parla-

menta pieņemtos likumus: „Maksātnespējas likumu”, „Elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu likumu” un likumu „Grozījumi likumā „Par in -
terešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””. Valsts pre-
zidents izmantoja savas Satversmē noteiktās tiesības, lai veicinātu 
kvalitātīvāku un rūpīgāk izsvērtu likumdošanas procesu, novērstu 
savstarpēji pretrunīgu normu pieņemšanu un panāktu sabiedrības 
vairākuma interesēm atbilstošu normu pieņemšanu.

Valsts prezidents nosūtīja apsveikumu Viņas Karaliskai Augstībai 
Zviedrijas kroņprincesei Viktorijai un princim Danielam kāzu die -
nā. Valdis Zatlers un Lilita Zatlere vēl jaunlaulātajiem mīlestības, 
prieka un laimes piepildītus nākamos dzīves gadus.

 Par nopelniem Latvijas labā Ordeņu kapituls nolēmis  bijuša jam 
Ģenerālprokuroram Jānim Maizītim piešķirt Triju Zvaigžņu II šķiras 
ordeni. Augstākās tiesas priekšsēdis Ivars Bičkovičs nolēmis Saei - 
mai ģenerālprokurora amatā virzīt virsprokuroru Ēriku Kalnmeieru.

Vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki nolēmuši iestāties partijā. 
Partijā Jaunais laiks  uzņemts no Tautas partijas aizgājušais kultūras 
ministrs Ints Dālderis, „Teātŗa Observātorijas” vadītāja, režisore Ga -
ļina Poliščuka iestājusies Tautas partijā

Latvijā vizītē bija ieradies Slovēnijas prezidents Danilo Turks. 
Viesis  tikās ar augstākajām valsts amatpersonām.

Latvijas tēlnieks Kārlis Īle Helsinkos ieguvis pirmo vietu starp-
tautiskā konkursā Art meets Sand. Īle atveidoja zilo vaļu mazuļa gal-
vu, iegūstot ceļazīmi uz Pasaules smilšu skulptūru konkursu.

Latvijas vēstnieks Francijā Jānis Kārkliņš apbalvots ar Francijas 
Nacionālā nopelnu ordeņa lielvirsnieka pakāpi. Augsto apbalvoju -
mu par ieguldījumu Latvijas un Francijas attiecību veicināšanā 15. 
jūnijā Francijas prezidenta Nikolā Sarkozī vārdā  diplomātam pa -
snie dza Francijas Ārlietu ministrijas Eiropas lietu direktors Žans 
Mišels Kazā.

Par Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapu tika nominēts 
Zbigņevs Stankevičs.  Kardinālam Jānim Pujatam šogad aprit mūža 
80. gadskārta, un saskaņā ar katoļu Baznīcas likumiem bīskaps, sa -
sniedzis 75 gadu vecumu, iesniedz pāvestam lūgumu atbrīvot viņu 
no diecēzes vadītāja pienākumiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenajā grāmatu krātuvē Rīgā, 
Krišjāņa Barona ielā 14, 18. jūnijā ielūza grīda un aptuveni 1200 
jaunāko (no 1990. – 2010. g.) ārzemju literātūras un lasītāju visvairāk 
pieprasīto grāmatu iekrita pagraba stāvā un ir nopietni bojātas. Liela 
daļa šo grāmatu bibliotēkā ir vienā eksemplārā.  Grāmatu glābšanā 
piedalījās bibliotēkas darbinieki, lasītāji un NBS kaŗavīri. Avarijā cie-
tušās grāmatas mēģinās restaurēt pēc Čechijā izstrādātas metodes.  

77 gadu vecumā miris neatkarīgās Lietuvas pirmais tieši ie -
vēlētais prezidents Aļģirds Brazausks. Pēdējos gados viņš slimoja ar 
vēzi. “Lietuvas pirmais tieši ievēlētais prezidents bija spēcīga un 
harismatiska personība, kas ilgi paliks Lietuvas tautas sirdī,” teikts 
Lietuvas prezidentes Daļjas Grībauskaites paziņojumā. Līdzjutību 
Aļģirda Mīkola Brazauska tuviniekiem, draugiem un Lietuvas tautai 
sakarā ar bijušā Lietuvas prezidenta aiziešanu mūžībā izteicis Lat  -
vijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis. 

Valsts prezidents tiekas ar 
projekta „Sveika, Latvija!”  

dalībniekiem no ASV un 
Austrālijas

Rīgas pilī Valsts prezidents Val-
dis Zatlers tikās ar projekta „Svei-
ka, Latvija!” 13 dalībniekiem, kuŗi 
ieradušies no Amerikas un Aus- 
t rālijas, lai klātienē piedzīvotu 
Lat viju, ko viņi pazīst pēc mācī-
bām latviešu skolā un pēc vecāku 
un vecvecāku stāstiem.

Tikšanās laikā Valsts prezi -
dents pauda cerību, ka jaunieši 
Latvijā ir saņēmuši ne tikai zi -
nāšanas par Latvijas cilvēkiem, 
ze  mi un valsts institūcijām, bet  
arī sirds siltumu. „Latvija ir tik 
dažāda un skaista – tā ir laba vie-
ta, kur dzīvot un uz kurieni 
braukt!” sacīja Valsts prezidents.

ASV un Austrālijas jaunieši 
dalījās emocijās - viņi ir priecīgi 
būt Latvijā un iepazīt zemi, kuŗu 
tik ļoti mīlējuši viņu vecāki un 
kuŗā viņi vienmēr vēlējušies no -
kļūt. Jaunieši solīja drīz atkal at -
griezties Latvijā, jo īpaši tāpēc,    
ka ir sadraudzējušies ar līdzau-
džiem no Valkas un Rēzeknes 
no  vada skolām.

Amerikas latviešu apvienības 
mācību brauciena „Sveika, Lat vi-
ja!” mērķis ir ieaudzināt tēvze -
mes mīlestību ASV, Kanadas un 
Austrālijas latviešu jauniešos, kuŗi 
parallēli skolas mācībām sest-
dienās apmeklē latviešu skolas, 
kur mācās Latvijas vēsturi un lat-
viešu tradicijas. Veiksmīgi pabei-
gušiem latviešu skolas 8. klasi, 
jauniešiem tiek dota iespēja at -
braukt uz Latviju un divas nedē -
ļas vasarā pavadīt savu vecāku   
un vecvecāku dzimtenē. Brau-
ciena laikā grupa iepazīstas ar 
visiem Latvijas novadiem, ap -
meklē daudzus mūzejus, vēstu-
riskas vietas un tiekas ar inte-
resantiem cilvēkiem.

Jau par tradiciju kļuvusi pro-
grammas dalībnieku viesošanās 
Rīgas pilī pie Valsts prezidenta. Tā 
viņiem sniedz neaizmirstamus 
ie spaidus un atmiņas, jo ir gan 
iespēja iepazīties ar Valsts pre-
zidenta darba ikdienu, dalīties 
iespaidos par Latvijā piedzīvoto 
un sirsnīgā gaisotnē aprunāties   
ar valsts pirmo amatpersonu.

Saeima aiziet brīvdienās
Saeimas pavasaŗa sesijas no  bei-

gumā 17. jūnijā deputātus uzru-
nāja Valsts prezidents Valdis Zat-
lers. Prezidents uzsvēra, ka Saei-
mai nav izdevies atgūt iedzīvo -
tāju uzticību valsts varai, partijas 
nespēj vēlētājiem piedāvāt satu rī-
gu un pamatotu nākotnes vīziju. 
Polītiķi slikti pārvaldījuši valsti, 
tiem trūcis saimnieciskās tālre-
dzī  bas un polītiskās gribas. Zat-
lers pauda pārliecību, ka parla-
mentāru križu risināšanai būtu 
nepieciešami Satversmes grozī ju-
mi, kas prezidentam ļautu iero si-
nāt pirmstermiņa vēlēšanas, ne -
rīkojot tautas nobalsošanu. 

Zatlers savā uzrunā nepiemi-
nēja Latvijas okupācijas gada-
dienu,  kuŗai 17. jūnijā apritēja   
70 gadi. Nacionāli noskaņotie de -
putāti par to bija sarūgtināti, citi 
atzina, ka prezidents rīkojies gud-
ri, gatavojoties vizītei Maskavā. 
Uzrunas temats jau bijis Saeimas 
darba novērtējums.     

Vēstule Ģenerālprokurātūrai
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

izvērtēšanai Ģenerālprokurātūrai 

pārsūtījis vēstuli, kurā 350 Latv- 
e nergo darbinieki un ar enerģē -
tiku saistīto nozaŗu asociāciju 
pārstāvji pauž satraukumu par 
kratīšanu Latvenergo amatper-
sonu dzīvokļos, automašīnās un 
birojos. Enerģētiķi aicina pre-
zidentu prokurātūrā noskaidrot, 
cik pamatotas un likumīgas ir 
Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas biroja (KNAB) darbības, 
kā arī Latvenergo amatperso -  
nām piemērotais drošības lī -
dzeklis. Vēstules autori lūdz Zat-
leru šo jautājumu risināšanā ie -
saistīt arī Saeimu, izveidojot iz -
meklēšanas komisiju. “Ievērojot  
to, ka aprakstītais jautājums ir 
valstiski svarīgs un jau skaļi iz -
skanējis ārpus Latvijas robežām, 
lūdzam šo lietu izskatīt arī Na -
cionālās drošības komisijā,” teikts 
vēstulē.

(Par skandalu Latvenergo lasiet 
K. Streipa rakstā 4. lpp.) 

Kritizē Gunta  Ulmaņa 
iesaistīšanos polītikā 

Pirms vienpadsmit gadiem 
Gun   tis Ulmanis pēdējo reizi uz -
runāja Latvijas sabiedrību no 
Vals ts prezidenta tribīnes. Nesen 
viņš atkal kāpa tribīnē – šoreiz    
uz partiju apvienības Par labu 
Latviju dibināšanas kongresa ska-
tuves, lai teiktu pirmo runu pēc 
atgriešanās aktīvajā polītikā. Ul -
manis kļuva par partiju apvie-
nības valdes priekšsēdi.

Sabiedrībā noris spraiga domu 
apmaiņa par šo eksprezidenta iz -
vēli. Vai šī atgriešanās būs arī 
starp veiksmīgākajām – to rādīs 
vienīgi laiks. Vairāku polītisko 
apskatnieku ieskatā Ulmaņa  kri-
tiķiem nevajadzētu aizmirst viņa 
veiksmīgi aizvadītos gadus savas 
prezidentūras laikā no 1993. līdz 
1999. gadam. Labo darbu nav 
ma  zums, un tie lielā mērā ie -
tekmējuši Latvijas vēsturi.

Ļoti nozīmīgs bija līgums ar 
Krieviju par kaŗaspēka izvešanu, 
ko Ulmanis parakstīja Maskavā   
ar Krievijas prezidentu Borisu 
Jeļcinu 1994. gada pavasarī, un 
jau līdz rudenim okupācijas ka -
ŗaspēks pameta Latviju. Iepriekš 
prezidentam tika ieteikts cīnīties 
par izdevīgākiem līguma nosa-
cījumiem, taču Ulmanis paziņoja, 
ka uz Maskavu brauc ar smagu 
sirdi, bet ar pārliecību, ka tas ir 
jādara. Kas gan varēja iedomā -
ties, ka vēlāk Kremlī ievāksies 
čekisti ar Putinu priekšgalā. Ja 
Latvijā arvien vēl atrastos Krie-
vijas armijas vienības, sarunas   
par to izvešanu varētu kļūt bez-
cerīgas.

Par prioritātēm iekšpolītikā 

Guntis Ulmanis izvirzīja demo-
kratisku institūciju izveidošanu 
un tiesiskuma atjaunošanu, bet 
ārpolītikā – bezkompromisu ceļu 
uz Eiropas Savienību un NATO. 
Jau savā pirmajā prezidentūras 
dienā viņš nosauca Ministru pre-
zidenta amata kandidātu, par to 
kļuva Valdis Birkavs.  Savas prezi-
dentūras laikā Ulmanis kopumā 
aicināja astoņus Ministru prezi-
dentus, starp kuŗiem bija gan 
Māris Gailis, gan Guntars Krasts. 
1995. gadā Guntis Ulmanis pār-
trauca ieilgušu polītisko krizi, 
izvirzot partijām ultimātu – vai 
nu vienošanos par Ministru pre-
zidenta kandidātu, vai Saeimas 
atlaišanu. Partijas ātri panāca 
kompromisu, un Ulmanis par 
valdības vadītāju aicināja tobrīd 
veiksmīgo uzņēmēju Andri Šķē -
li. Ulmaņa rīcība šajā situācijā 
palīdzēja nodrošināt Latvijas iz -
raušanos no Krievijas „ietekmes 
sfairas” un stiprināt valsts virzī - 
bu uz Rietumiem.     

Ulmanis mainījis savus uzska-
tus par dažiem Latvijas polīti -
ķiem. 1998. gadā viņš Šķēli un 
Lembergu dēvēja par „ļaunuma 
asi”. Pērn Ulmaņa publicētajos 
memuāros teikts, ka Šķēle ar sa -
vu mantkārību nonācis neatri si-
nāmu interešu konfliktā un dis-
kreditējis visu Latvijas polītisko 
sistēmu. Tagad Ulmanis skaidro, 
ka Šķēle  un  Šlesers viņam solījuši 
„laboties”, un Ulmanis pats at -
griezies polītikā, lai strādātu. 
Žurnāla Īr komentētāja Aivara 
Ozoliņa ieskatā - ja vēsture at  kār-
tojas kā farss, tad Ulmaņa „at -
griešanās, lai strādātu”, ir div - 
kāršs farss. Ulmanis atgriezies 
po   lītikā iegūt varu šodienas 
„Austrumu gudrajiem”, kuŗi ap -
ņēmušies mainīt viņa savulaik 
nostiprināto valsts virzību.

Tāpēc paliek daži jautājumi. 
Kā  pēc Ulmanis tagad ir gatavs 
pats sagraut savu cienījama vals-
ts vīra reputāciju un to, ar ko šādu 
reputāciju bija nopelnījis? Par- 
tiju apvienības Par labu Lat viju 
vadošo polītiķu spēja pie spiest 
cienījamu cilvēku iznīcināt savu 
reputāciju ir biedējoša un liek 
vaicāt – kuŗš būs nākamais?  Ul- 
manis pieņēmis lēmumu pie-
vienoties spēkam, kas uzdroši - 
nās sevi saukt par Latvijas patrio-
tiem. 
Titava prognoze: pēc gada būs 
Saeimas ārkārtas vēlēšanas...
Prognozējams, ka pēc gada        

būs ārkārtas Saeimas vēlēšanas, 
Lat vijas Televīzijas programmas 
LTV1 raidījumā 100. pants sacīja 
Latvijas Eksportētāju un investo-

ru kluba valdes priekšsēža viet-
nieks, no partijas Jaunais laiks 
(JL) izslēgtais Dans Titavs. Rudenī 
gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezul-
tāti nevienu neapmierinās, un, 
viņaprāt, ārkārtas vēlēšanas ir 
gandrīz neizbēgamas.

Titava ieskatā partiju apvienī -
ba Vienotība ir nestabils polītisks 
spēks. Vienotībai joprojām nav 
konkrēta ideoloģiska piedāvāju-
ma un priekšvēlēšanu program-
ma joprojām ir tapšanas stadijā. 
Šai polītiskajai organizācijai nav 
nekādas sapratnes par to, kāds 
būs viņu polītiskais piedāvājums, 
jo atsevišķu polītisku figūru re -
dzējumā valda īsts ķīselis. 

10. Saeimas vēlēšanās būtiska 
būs konkrētu personāliju loma, 
un partiju reitingi pagaidām vēl 
neliecina, kādi būs reālie vēlēša -
nu rezultāti. Iespējams, cilvēki ap -
taujās kaunas atzīt, ka balsos par 
LPP/LC priekšsēdi, Par labu Lat-
viju valdes locekli Aināru Šle - 
seru vai TP priekšsēdi, Par labu 
Latviju valdes locekli Andri Šķēli. 
Aktuāla ir tendence partijas da -  
līt “labajās un sliktajās”, un šādu 
taktiku īsteno gan Vienotība, gan 
partiju apvienība Par labu Lat-
viju. Katra no šīm partijām izpla -

ta viedokli, ka viņi ir tie labie un 
pārējie - sliktie. Tā ir konfrontā-
cija, kas nozīmē strupceļu. Būtu 
nepieciešams aktuālizēt disku - 
siju par jaunas Satversmes veido-
šanu, piesaistot juristus un citus 
speciālistus, jo patlaban Saeima 
neveic savas funkcijas.

Bijušā Valsts prezidenta Gunta 
Ulmaņa kļūšana par apvienības 
Par labu Latviju valdes priekšsē -
di Titavam nav nekāds pārstei-
gums. “Eksprezidents nav pārāk 
vecs, un ir skaidrs, ka viņš vien-
mēr ir gribējis būt polītikā,” at -
zina Titavs.

Veismane atsakās...
Valsts kancelejas (VK) direkto-

re Gunta Veismane iesniegusi at -
lūgumu, atsakoties no Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska 
(JL) piedāvājuma ieņemt Valsts 
kancelejas direktora amatu vēl 
trešo pilnvaru termiņu pēc kār -
tas. Veismane savā atteikumā no -
rāda: “Esmu šajā amatā godprā-
tīgi nostrādājusi vairāk nekā des-
mit gadus, izveidojot progresī -
vām Eiropas valstīm atbilstīgu 
valdības centru, sakārtojot valdī-
bas dokumentu aprites proce-
dūras."

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Tikšanās ar Amerikas latviešu apvienības (ALA) programmas 
“Sveika, Latvija!” dalībniekiem
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Nedēļu pirms Jāņiem 
Latviju kārtējo reizi 
pār  šalca skandals, kas 
saistīts  varbūt ar lielāko 
problēmu atjaunotās 
valsts vēsturē, proti, ar 
korupciju.

Lasītāji, iespējams, ir dzirdējuši,   
ka Korupcijas novēršanas un apka-
ŗošanas birojs (KNAB) 16. jūnijā 
aiz  turēja uzņēmuma Latvenergo pre-
zidentu, viņa vietnieku un vēl vai rā-
kas citas personas – kopā astoņas. 
Nākamajās dienās KNAB pārstāvji 
presei stāstīja, ka aizturētie cilvēki 
tiek turēti aizdomās  vairāk nekā par 
viena miljona eiro atmazgāšanu. Ap -
sūdzībā teikts, ka Latvenergo amat-
personas kopā ar kāda privāt uz ņē-
muma pārstāvjiem izmantojušas 
da  žādus Latvijā un ārvalstīs reģis trē-
tus uzņēmumus, lai „legālizētu” no -
ziedzīgi iegūtus līdzekļus.  Pret Lat-
venergo amatpersonām vērstas ap -
sūdzības par dienesta stāvokļa ļaun-
prātīgu izmantošanu, kukuļņem -
šanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legālizēšanu lielā apmērā un ar orga-
nizētas grupas palīdzību. Dažas die-
nas vēlāk uzņēmuma prezidents 
Kār lis Miķelsons, viņa vietnieks Ai -
gars Meļko, kā arī uzņēmuma SIA 
Būvenergoserviss kādreizējais valdes 
loceklis Andrejs Livanovičs – visi jau 
bija pirmstiesas izolātorā, tātad – 
cietumā. Pārējām skandalā iesais tī-
tām personām piemēroti citi drošī-
bas līdzekļi, tostarp aizliegums kon-
taktēties ar konkrētām personām,  
kā arī Latvenergo pārstāvjiem aizlie-
gums atrasties darbavietā.

Latvenergo nav nekāds šāds tāds 
uzņēmums. Tas ir monopoluz ņē-
mums elektropiegādes jomā, un tas 
pieder valstij. 2000. gadā toreiz sa -
mērā spēcīgā Latvijas Sociālde mo-
kratiskā strādnieku partija sāka vākt 
parakstus, lai forsētu tautas nobal-
sošanu par uzņēmuma privātizāci -

Latvijas nebeidzamā sērga
jas aizliegšanu. Iecerētais neizdevās, 
bet Saeima Latvenergo privātizāciju 
aizliedza ar dažādiem likumiem, un, 
lai arī kopš tā brīža šad tad ir uz  pel-
dējis jautājums par uzņēmuma sa -
dalīšanu un vismaz kādas tā daļas 
privātizēšanu, nekas tamlīdzīgs nav 
noticis.

Toties, vērojot jaunāko korupcijas 
skandalu, varam konstatēt, ka kaut 
kas tamlīdzīgs ir noticis gan. Pagāju-
šā gadsimta 90. gados notika tā dē -
vētais trīs miljonu skandals. Lat v- 
e nergo bija garantējis kreditu firmai, 
kas bankrotēja. Tātad Latvenergo 
kļu  va par parādnieku. Aizdevumu 
devēja bija bēdīgi slavenā Banka 
Baltija, un 1997. gadā parāda ieka sē-
šanas tiesības tā cedēja kādai ārzonas 
firmai. Latvenergo ar firmu izlīga 
mie  ru, pārskaitīja tai astoņus miljo-
nus latu. Taču firma bankai pārskai-
tīja tikai piecus miljonus latu. Trīs 
miljoni izkūpēja. Vairākas Latvener go 
amatpersonas tika tiesātas par die-
nesta stāvokļa ļaunprātīgu izman-
tošanu, toreizējo uzņēmuma vadītāju 
notiesāja ar septiņiem gadiem aiz 
restēm, bet viņš no cietuma izspruka, 
jo bija vecāks par 60 gadiem un tā -
pēc atbilda Amnestijas likuma pra-
sībām. Pārējiem tiesa piesprieda ie -
vē  rojamus naudas sodus. Saeimā 
izveidoja parlamentāro izmeklēša-
nas komisiju, kas gan sacēla lielu 
troksni, bet galu galā neko nekon- 
s tatēja. Tika izdota visnotaļ skan-
daloza grāmata. Trīs miljoni, pro- 
tams,  neatradās, bet jau toreiz polī- 
tikas kuluāros klīda runas, ka mis-
tiskā ofšora firma, kuŗā naudiņa bija 
pa  zudusi, patiesībā piederot Latvijas 
amatpersonām. Starp citu, ir vērts 
konstatēt, ka viena no toreiz notie-
sātajām personām Ivars Liuzniks ir 
aizturēts arī saistībā ar jaunāko skan-
dalu. Neviens nevar teikt, vai cilvēks 
ir vainīgs vai bezvainīgs, taču kaut  
ko par monopoluzņēmuma iekšējo 

kultūru notikušais vēstī gan. Aiztu-
rēšanas brīdī I. Liuzniks bija valdes 
priekšsēdis vienā no Latvenergo mei-
tas uzņēmumiem.

Reakcija uz notikušo Latvijā ir da -
žāda. Ventspils naftas interešu pau-
dējā Neatkarīgā Rīta Avīzē kāds ko -
mentētājs aizsapņojās tiktāl, ka 
KNAB darbība esot pilnīgi sagrāvusi 
Latvijas finanču reputāciju, un sabā-
ra Ministru prezidentu Valdi Dom-
brovski par to, ka viņš nav pārtraucis 
vizīti Amerikā un steidzies mājās uz 
Latviju.  Komentētājs vienīgi nepa-
teica, kas valdības vadītājam, viņa-
prāt, būtu jādara. „Demokratiskās 
vals tīs” cilvēki, kas iesaistīti šādā 
skan dalā, secina komentētājs, nemaz 
nebūtu aizturēti, ar viņiem klusi un 
mierīgi sarunātu, ka viņi aiziet no 
ieņemamā amata.

Viens no Neatkarīgās centrālajiem 
mērķiem ir visādi stutēt un atbalstīt 
Ventspils pilsētas galvu un Latvijas 
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) 
„premjērministra kandidātu” Aiva-
ru Lembergu, kas patlaban tiek 
tiesāts par ļoti nopietniem noziegu-
miem, arī par dienesta stāvokļa ļaun-
prātīgu izmantošanu, naudas at  maz-
gāšanu, kukuļņemšanu. Lieki pie-
bilst, ka viņš Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas biroju labprātāk  
redz aizejam nekā atnākam. Taču 
„demokratiskās valstīs”, pirmkārt, 
naudas atmazgāšana lielos apmēros 
diez vai ir grēks, par kuŗu kādam 
papliķē pa rociņu un saka: „Tā, drau-
dziņ, gan vairs nedari.”  Un, otrkārt, 
Latvija varbūt ir demokratiska valsts, 
taču tā nav Rietumvalsts tādā nozī  -
mē, ka Rietumu „demokratiskajās 
vals tīs” korupcija nesit tik augstu vilni.

Ir konkrēti zināms, ka pagājušā 
gadsimta 90. gados tā dēvētās Vents-
pils intereses Saeimas deputātiem 
maksājušas kukuļus. Pēc 2005. gada 
pašvaldību vēlēšanām divi polītikas 
smagsvari Ainārs Šlesers un Andris 

Šķēle telefoniski pārrunāja Jūrmalas 
domes deputāta piekukuļošanu, lai 
kūrortpilsētā ievēlētu „pareizo” mē -
ru.  Ir konkrēti zināms, ka 2006. ga -
da oktobrī divas tiesneses pieķertas 
ņemam naudu, ko tiesa vēlāk atzina 
par kukuli. Šobrīd abas sievietes 
joprojām tiesājas apellācijas instan-
cēs. Daudzās pašvaldībās un it se -
višķi Rīgā celtniecības uzņēmumi 
jau sen ir zinājuši par tā dēvētajiem 
10 procentiem – naudu, kas jārezer-
vē kukuļmaksāšanai, lai iegūtu      
visas nepieciešamās atļaujas.  Arī tā   
ir joma, kuŗā patlaban tiek tiesātas 
vairākas personas. Starptautiskais 
uzņēmums Daimler Latvijā maksājis 
kukuļus. Ir bijis skandals Bērnu klī-
niskajā universitātes slimnīcā, skan-
dals ar digitālās televīzijas ieviešanu. 
Un vēl ir t. s. Ventspils intereses. Ir 
pieķerti un par kukuļņemšanu no -
tiesāti bariņš policistu, muitnieku, 
robežsargu u.tml. personu. Uz Lat-
vijas robežas ar Krieviju un Balt-
krieviju cigarešu, alkohola un deg-
vielas kontrabanda ripo ar tik 
masīviem apgriezieniem, ka, pie-
mēram, man nav absolūti nekādu 
šaubu - pamatīgi kukuļi tur tiek 
maksāti joprojām.  Un nu vēl šī 
situācija ar Latvenergo!

Valsts prezidenta Stratēģiskās ana-
lizes komisijas paspārnē notika dis-
kusijas piecās Latvijas universitātēs 
par demografiju, ēnu ekonomiku, 
izglītību un sabiedrības līdzdalību.  
Man bija gods Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē vadīt diskusiju 
par sabiedrību, un šī nebija vienīgā 
grupa, kuŗā cilvēki atzina, ka, pirms 
sāk runāt par kaut ko citu, valstij 
tomēr jātiek galā ar koruptīvo vidi, 
kas izveidojusies iepriekšējo 20 ga  -
du laikā. Kāpēc cilvēki nelabprāt 
pie dalās polītiskajos procesos?  Tāds 
jautājums tika uzdots manis vadītās 
sesijas laikā. Un kopīgi dotā atbilde: 
cilvēki nevēlas iesaistīties procesā, 
kas jau pēc definīcijas ir korumpēts.  
Varu tikai piekrist. 

Korupcija ir briesmīga sērga.  Tā 

vājina valsti. Diskusiju grupā viens 
no tās dalībniekiem pastāstīja par 
pētījumu, kuŗā konstatēta vistiešākā 
saistība starp korupciju un sabied-
rības labklājību, – jo augstāka ir 
korupcija, jo zemāka labklājība.  Par 
Latviju to var teikt pavisam konkrē -
ti. Un tā nav tikai polītiskā pārval-
dījuma vaina.  Arī sabiedrība pati ar 
leģendārā  „piecīša” maksāšanu ceļu 
policistam (mūsdienās gan ar pie-
ciem latiem vairs cauri netiek), ar 
„pateicības” maksāšanu dakteŗiem, 
ar gatavību maksāt kukuļus indi-
viduālu celtniecības projektu apstip-
rināšanai. Zināmā mērā tā ir PSRS 
atrauga. Padomju Savienībā privāt-
īpa  šuma nebija, viss piederēja vi -
siem un nevienam.   PSRS sabrūkot, 
katrs grāba, ko varēja sagrābt,  un tas 
nu gan nebija īpaši likumīgs process 
(tajos mežonīgajos laikos likumu 
diemžēl bieži vispār nebija).  Polītis-
kā šķira ātri iemācījās, ka nauda 
nesmird un viņu kompetencē ir 
pietiekami daudz jautājumu, kuŗos 
bez jebkādām šaubām var rīkot 
vairāksolīšanu. 

Protams, ir pagājis laiks, kad ku -
kuļdevēji siroja pa polītikāņu ka -
binetiem ar naudu piestūķētu di  p-
lomātu rokā, noziedznieki ir kļu- 
vuši rafinētāki. Arī  par Latvenergo 
KNAB  teicis, ka atklātais noziegums 
esot „radošs”. Atliek novēlēt, pirm-
kārt, lai Korupcijas novēršanas un 
apkaŗošanas birojam veicas jaunu  
un atkal jaunu koruptīvu schēmu 
atklāšanā un lai tas panāk, ka vainī-
gie stājas tiesas priekšā. Un, otrkārt, 
cerēt, ka sabiedrība pamodīsies un 
konstatēs – gaužām daudzi Latvijas 
polītkorumpētās sistēmas līdzautori 
un labuma guvēji polītikā grozās 
joprojām un šoruden cer kārtējo 
reizi iegūt varu. Kuŗā „demokratis -
kā valstī” cilvēki, kas piedalījušies 
pašvaldības deputāta piekukuļoša -
nā, vairs būtu uztveŗami nopietni?  
Acīmredzot mūsējā, jā.  Bet vai tas 
tomēr nav pretīgi?

Kārlis Streips

4. jūlijs ir ebrēju - 
genocīda upuŗu pie-
mi  ņas diena: 1941. ga   - 
da 4. jūlijā,  drīz pēc 
Liel vācijas kaŗaspēka 
ienākšanas Rīgā,  tik-
ko izveidotās Arāja 

ko  mandas vīri nodedzināja Lielo 
sinagogu Gogoļa ielā. Latvijas ebrē -
ju kopienas un žīdu diasporas pār-
stāvji no citām valstīm 4. jūlijā do -
sies Dzīvajo gājienā (March of the 
Living) no kādreizējā Rīgas geto mā -
jelēm uz memoriālu - tur, kur atra-
dās nodedzinātais jūdu dievnams. 
Un noliks vainagus pie turpat uzslie-
tā pieminekļa latviešiem - vajāto 
žīdu glābējiem. 

 Latvijas okupācijas 70. gadskārtas 
priekšvakarā Latvijas reliģiskā fonda 
Šamir priekšsēdis - rabīns  Mena- 
ch ems Bar-Kahans un bijušais rīdzi-
nieks - Frankfurtes sinagogas kan-
tors Baruchs Čauskins tika ielūgti 
Oku pācijas mūzejā, kur īpaša ekspo-
zīcija veltīta holokaustam. Okupā-
cijas mūzeja direktore Gundega 
Mich ele un Menachems Bar-Kahans 
vienojušies par ciešu sadarbību starp 
šo mūzeju un fondu Šamir. 

Turpat, Okupācijas mūzejā, 18. jū -
 nijā notika rakstu krājuma pre zen-

Bēg no Hitlera, rod patvērumu Latvijā, tiek internēti  Vidusāzijā
tācija, kuŗa sastādīšanā  piedalījušies 
Valters Nollendorfs,  Aivars Stranga,  
Heinrichs Strods, Ritvars Jansons un 
pētnieki no Austrijas: tā ir grāmata   
Oesterreichische Juden in Lettland. 

Grāmatā vēstīts, kā, Lielvācijai pie-
vienojot sev Austriju,  turienes žīdi, 
glābdamies no nacistu vajāšanām,  
mek  lējuši patvērumu un atraduši     
to Latvijā, Kārļa Ulmaņa autoritārā 
režīma gados,  taču padomju oku-
panti - čekisti Baigā gada nobeigumā 
tos - ar sievām un mazgadīgiem bēr-
niem - deportēja uz Vidusaziju,  kur 
nometināja lēģerī līdzās vācu kaŗa-
gūstekņiem...

Vispirms pakavēšos pie dažiem 
faktiem, kas šai grāmatā nav pie mi-
nēti: 1938. gada septembrī Austrijas 
žīdu Klāru ģimene meklēja patvē-
rumu, un Latvija bija vienīgā valsts,  
kas vēl uzņēma Austrijas žīdus, bet 
Latvijas valdība vairs nevarēja atzīt 
par likumīgām Austrijas pases,  jo šī 
valsts 1938. gada martā beidza pa -
stāvēt, un atļāva ieceļot tikai tiem 
Austrijas žīdiem,  kuŗiem bija iz -
sniegtas jaunās - Vācijas pases. Taču 
ietekmīgas Latvijas žīdu aprindas 
apelēja pie Ulmaņa valdības, un  jau-
tājums par Klāru un Mandlu ģi  me-
nēm, kuŗām bija “tikai” Austrijas 

pases, tika stundām ilgi apspriests 
Mi  nistru kabineta sēdē un galu galā 
atrisināts pozitīvi (Dž.Klārs, Das 
waren die Klaars,  Ullstein,  1980.g.). 
Vīnē 1981. gadā iznāca grāmata          
par Austrijas žīdiem, tās autors Dr. 
Herberts Rozenkrancs (Rosenkranz) 
bija radis patvērumu Rīgā, taču  
1941. gadā deportēts un internēts 
Padomju Savienībā, no kuŗas 
atgriezās Vīnē 1947. gadā. 

Par tādiem kā viņš vēstīts ap  lū ko-
jamā rakstu krājumā. Žīdu bēg ļiem 
no Vācijas un Austrijas Latvija ko  pu-
mā bija transita punkts, jo vi  ņu gala-
mērķis bija ASV un citas “aiz jū ras” ze   - 
mes, kā arī Palestīna (kur britu man-
 dāta administrācija tai laikā ap  grū-
tināja žīdu ieceļoša nu). Šiem bēg ļiem 
gūt patvērumu Latvijā palīdzē ja ne -
nogurdināmais Latvijas žīdu reliģis-
ko aprindu līde ris Mordechajs Du -
bins, sens Kārļa Ulmaņa darugs. Ie  -
lū  gumus uz Lat viju Vācijas un Aus-
t rijas žīdiem, starp citu, sūtīja sla ve-
nais dziedonis Mariss Vētra un Lat  -
vijas sūtnis Ber līnē Edgars Krie viņš, 
izmantojot savu diplomāta statusu. 

Jāuzsveŗ, ka Latvija vajātajiem žī -
diem deva patvērumu gados, kad  
tur valdīja  autoritārais Kārļa Ulma-
ņa režīms, kuŗu ne tikai padomju 

propaganda, bet arī dažs labs pēt-
nieks  mūsdienu Krievijā dēvē par 
fašistisku, - un ka šis autoritārais re  -
žīms neņēma vērā Lielvācijas iebil-
dumus šai jautājumā. No 1938. līdz 
1940. gadam mazā Latvija uzņēma 
3500 žīdu bēgļus no Vācijas, Austri-
jas un Lielvācijai pakļautās Čechi - 
jas. Tālaika apstākļos tas bija pār-
steidzoši liels skaits. Kaut gan t.s. 
kvotas ietvaros  drīkstēja ieceļot tikai 
480 personas, 1550 bēgļi guva pa  tvē-
rumu Latvijā uz ielūgumu pamata, 
un daudzi no tiem bija fiktīvi.

 Starp šiem ieceļotājiem ap 400 bija 
Austrijas žīdi. 

1940. gada 17. jūnijā Latviju oku-
pēja padomju kaŗaspēks, un žīdu 
bēgļi no Viduseiropas Kremlim nu 
šķita nevēlams elements. Staļins, ie -
spējams, baidījās, ka viņa tālaika sa -
biedrotais Hitlers šo bēgļu uzņem ša-
nu varētu uzskatīt par provokāciju. 
Laikā tas arī būtu, Lielvācijas iebru-
kuma priekšvakarā, 1941. gada jūni- 
jā, austriešu bēgļus internēja un drīz 
pēc kaŗa sākuma  iesēdināja ešelonā 
un nosūtīja vispirms uz Novosibir- 
s ku un no turienes uz Vidusāziju -  
uz plašajām Kazachijas stepēm,  kur 
bēgļi - vīrieši, sievietes, bērni - tika 
nometināti divos lēģeŗos: Spaskā un 

Kok-Uzekā (kazachu valodā - Zaļā 
aka).Abus šos lēģeŗus pārzināja ne -
vis GULAG (Galvenā lēģeŗu pārval-
de), bet gan GUPVI (Galvenā pār-
val de kaŗagūstekņu un internēto lie-
tās). Vārdu sakot, šie žīdu bēgļi tika 
pielīdzināti vācu kaŗagūstekņiem   
un viņu barakas atradās līdzās ka -
ŗagūstekņu nometnei. Uzturs bija 
drausmīgs, lēģeŗos plosījās dizente-
rija, un darbs lauksaimniecībā inter-
nētajiem nenāca par labu, jo produk-
ti “bija vienīgi frontei”, un internēto 
likteni atviegloja tikai zādzības. 

Kaŗa beigas šiem cilvēkiem nedeva 
brīvību. Kad 1946. gada septembrī 
internētos vīriešus nosūtīja uz Kara-
gandas ogļraktuvēm, viņu sievas pie-
teica bada streiku un vīrus nosūtīja 
atpakaļ uz Kok-Uzeku. 

Tikai 1947. gada pirmajos mēne-
šos šī Austrijas žīdu bēgļu grupa va -
rēja atgriezties Vīnē. Tātad viņu ne -
brīves laiks padomju lēģeŗos pilnīgi 
sakrita ar pieciem nometinājuma 
ga   diem, ko piesprieda daudziem 
1941. gada 14. jūnijā deportētajiem 
Latvijas pavalstniekiem. 

Tas, ka šie bēgļi “citādi” kristu par 
upu  ri holokaustam, bija likteņa rūg -
tā ironija...

 Franks Gordons
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Tas bija tik patīkami – lasīt pre -  
sē un redzēt TV, cik sajūsmināti      
ļoti nopietnā pasākuma – NATO 
Parlamentārās asamblejas Pavasaŗa 
sesijas dalībnieki un viesi izteicās 
par tās organizēšanu Rīgā. Viņus 
iepriecinājis viss – sākot ar nevai-
nojamo un precīzo izkārtojumu un 
beidzot ar sesijas darba telpu ais-
tētisko noformējumu un augsto 
kul tūru. Tas ir gluži praktisks darbs, 
ko veikuši konkrēti Latvijas cilvē - 
ki, tāpēc devos uz Saeimu iepazīties 
ar viņiem.

Viena no „aizkulišu” darbu orga-
nizētājām un veicējām Zane Ruk-
mane – Saeimas Protokola daļas 
vadītāja vietniece, kuŗai sesijas lai -
kā amata nosaukums bija – „NATO 
PA Pavasaŗa sesijas Rīgā protoko la 
un kultūras jautājumu koordinā-
tore”. Zanes darba lokā bija visi jau-
tājumi, kas attiecas gan uz oficiālo 
daļu, gan arī tie, kuŗi ir ārpus 
oficiālajām norisēm, tostarp arī pa -
vadošo personu kultūras program-
ma. Zanes palīgi – Saeimas un Ār -
lietu ministrijas darbinieki un 40 
brīvprātīgie no Stradiņa universi-
tātes polītoloģijas studentiem. Pats 
Rīcības komitejas vadītājs, sapro-
tams, bija Saeimas priekšsēdis Gun-
dars Daudze, bet Latvijas delegā-
cijas vadītāja – Vaira Paegle. Lai        
viss kuplais rīkotāju pulks neko 
nepiemirstu un lai viss ritētu ar 
pulksteņa precīzitāti, par to gādāja 
Koordinācijas centra vadītāja, Sa -

Tā top Latvijas tēls

eimas darbiniece Linda Kalniņa 
(ASV tautieši viņu droši vien atceras 
pēc Čikāgā un Gaŗezerā pavadītā 
laika, kad Linda tur bija kopā ar 
savu dzīvesbiedru mācītāju Kris -   
tu Kalniņu un bērniem). Lieki teikt, 
ka sesijas organizēšana notika „tau-
pības režīmā”, tam iztērējot tikai 
apmēram vienu miljonu latu (salī-
dzinājumā ar 30 miljoniem, kas tika 
iztērēti NATO galotņu apspriedes 
laikā pirms četriem gadiem).

Zane: „Mēs nevarējām atļauties 
nolīgt kultūras, tūrisma u. c. aģen-
tūras, kā tas parasti notiek. Pašiem 
nācās darīt gluži praktiskus dar - 
bus, piemēram, saiņot dāvanas, 
pašiem likt lietā izdomu un ide -   

jas, veidojot scēnāriju un program-
mas.

Oficiāli notiek tā, ka no NATO 
PA Sekretāriāta Briselē saņemam 
memorandu par sesijas organizē ša-
nu un kārtību. Tur ietverts arī daudz 
kas pavisam praktisks – cik un kā -
dām jābūt darbavietām, ar cik un 
kādām galda lampām aprīkotām 
utt. Bet rīkotāju ziņā taču ir arī jau-
tājums, vai kafijas pauzē paredzēto 
tasīšu skaitu vienkārši sarindot uz 
galda vai galdu apklāt ar skaistu,   
labi izgludinātu galdautu un vēl 
nolikt trauku ar ziediem. Pats par 
sevi saprotams, ka karogiem jābūt 
izgludinātiem, un kādam tie ir 
jāgludina. Un te nu visi centāmies, 

cik iespējams, lai būtu perfekti, lai 
Latvija paliktu prātā kā viesmīlīga 
valsts ar augstu ikdienas kultūru. 
Un vēl gribējās, lai nebūtu salti 
formāli, lai klāt būtu dvēsele. Par         
to domājām, arī izraugoties dāva-
nas, – gribējām, lai tās būtu ar kā -
du vēstījumu no Latvijas, Latvijai 
raksturīgas. Sesijas dalībnieki saņē-
ma neatkarības atjaunošanas 20. 
gadadienai veltīto monētu un grā-
matu par 4. maiju - Neatkarības 
pa   sludināšanas dienu, pavadošās 
personas – Latgales „Pūdnīku skū-
las” melnā māla krūzes, Daugma -
les Jāņa medu, Lāču rupjmaizi un 
Rūķīšu tējas. 

Bijām sarīkojuši arī savdabīgu 
akciju: delegāti no 40 pārstāvēta -
jām valstīm ikviens dāvāja Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai grāmatu 
par nacionālās drošības jautāju-
miem, bet sesijas nobeigumā tika 
iestādīta „NATO puķudobe” lau ku-
mā pie Saeimas. Pirmo puķi iestā-
dīja pats kongresmens Džons Te -
ners un Saeimas priekšsēdis Gun-
dars Daudze.         

Ķīpsalas halle, liekot lietā māks-
linieka scēnografa Kristapa Skultes 
izdomu un darbu, tika pārvērsta 
līdz nepazīšanai – tā bija kļuvusi 
mīlīga un jauka, gluži vai bija žēl 
pēc sesijas to visu atdabūt vecajā 
izskatā. 

Īpaši domājām par kultūras un 
izklaides programmu, un mūsu  
galvenais vadmotīvs bija – parādīt 

Ar Zani Rukmani  tikās Ligita Kovtuna
pašu labāko, raksturīgāko, vērtīgā-
ko, lai mūsu valsts paliktu pozitīvā 
atmiņā un lai rastos vēlēšanās te    
at  griezties. „Gīdu” lomas bija uzņē-
mu  šies gan profesors Ojārs Spārītis, 
gan Latvijas institūta direktors  
Ojārs Kalniņš, bet pavārs Māris Jan-
sons pavadīja viešņas uz tirgu un 
kopā ar viņām cepa pīrādziņus. Un 
vēl – gribējām parādīt, ka Latvija 
nav tikai Rīga, tāpēc bija ekskursi -
jas gan uz Līgatnes dabas parku, 
gan Siguldu, Rundāli, Brīvdabas 
mūzeju. Viesiem bija iespēja arī 
uzzināt par latviešu mākslas attīstī-
bas ceļiem, apmeklējot mūzejus        
un galerijas, arī pašiem uzkāpt uz 
mūsu Nacionālās operas skatuves.

Galvenie ieguvumi? Pieredze, 
gandarījums par labi paveiktu dar-
bu, jaunas iepazīšanās un kontakti. 
Un, protams, liels prieks par uz  sla-
vām. Turklāt, kopā strādājot darbu, 
kas nebūt nav darāms naudas dēļ, 
jutām, ka esam satuvinājušies kā 
kollēgas, ka esam kļuvuši ļoti vie-
noti domubiedri.” 

Zane (31) strādā Saeimā kopš 
1999. gada. Vienu gadu strādājusi 
Briselē par nacionālo esksperti Ei -
roparlamentā, viņas pieredzē ir se -
šu nedēļu profesionālās apmaiņas 
kurss Indijā. Studējusi polītoloģiju 
Latvijas Universitātē, prot četras 
svešvalodas. Pati atzīst, ka viņai ir 
„dabas dots talants” organizēšanā, 
ka organizātoriskais darbs un pro-
tokola nianses ir gluži vai sirdslieta.  

Kāds ir galvenais akcents šai 
jūsu darba vizītē Latvijā?

M. S. Vēlēšanas, protams, vēlē-
šanas. Turpināt tos darbus un pro-
jektus, ko PBLA iesākusi jau labu 
laiku iepriekš. Agādināšu, ka PBLA 
ietvaros darbojas īpaša komisija 
Inta Rupnera vadībā, un tā koordi-
nē visus pasākumus, kas saistīti ar 
10. Saeimas vēlēšanām. Par PBLA 
kopā ar citu trimdas organizāciju 
un vēlēšanu reformu apvienību 
VĒL lielo panākumu – grozījumiem 
vēlēšanu likumā, izslēdzot tā sauk -
to „lokomotīvju principu”, laikrak-
stos Laiks un BL jau ir bijis rakstīts. 
Šobrīd tiek īstenoti jauni projek -    
ti, un viens no tiem ir vērienīga 
priekšvēlēšanu kampaņa ar nosau-
kumu „Tava balss ir svarīga Latvi-
jai!”. Šajā projektā  iesaistījušies „Trīs 
tenori”, kuŗi uzstāsies bez atlīdzī -
bas, viņiem pievienosies grupa 
„Dzelzs vilks”, 2 – 3 minūšu klipā 
katrs apsolījuši piedalīties visi trīs 
atjaunotās Latvijas Republikas pre -
zi  denti – Guntis Ulmanis, Vaira 
Vī  ķe-Freiberga un Valdis Zatlers. 
Šajos koncertizbraukumos dosies 
līdzi arī PBLA pārstāvji, kas uzrunās 
cilvēkus, aicinot doties uz  balsoša-
nu. Tas šobrīd ir pats svarīgākais – 
pārliecināt cilvēkus doties uz vēlē-
šanu iecirkņiem un atbildīgi nobal-
sot. Jā, cilvēki ir dusmīgi, vīlušies, 
brauc prom no dzimtenes. Liela 
daļa nezina, par ko balsot. Mēs 
nevaram un nedrīkstam aģitēt par 
kādu noteiktu polītisko spēku vai 
partiju un, lai nekļūdītos, lai ne -
pārkāptu likuma normas, kopā ar 
minētā projekta vadītāju Lauri 
Krastkalnu bijām uz tikšanos ar 
KNAB (Korupcijas novēršanas un 
apkaŗošanas biroja) vadītāja viet-
nieku Alvi Vilku.

PBLA tur roku uz pulsa
PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš intervijā Laikam un Brīvai Latvijai

Piebildīšu, ka koncerti notiks          
25 – 30 Latvijas vietās, aptveŗot pēc 
iespējas vairāk novadu. Bet 22. 
septembŗa vakarā mākslinieki 
sniegs koncertu Rīgas Latviešu 
biedrības Zelta zālē. 

PBLA gadskārtējā sēde šogad 
notiks no 22. līdz 24. septembrim 
Rīgas Latviešu biedrības namā. 
Šādam patiešām vērienīgam pro-
jektam taču nepieciešams finan-
cējums. Kur to ņemat?

 Visu aprīli pavadīju ceļā, pie -
daloties ārzemju latviešu organi zā-
ciju sarīkojumos: no 9. līdz 11. ap -
rīlim LNAK sesijā Toronto, no 16. 
līdz 18. aprīlim Vašingtonā Dau-
gavas Vanagu ASV gada sanāksmē, 
no 24. līdz 25. aprīlim DV Kanadas 
gadskārtējā sapulcē Toronto, no        
30. aprīļa līdz 2. maijam – ALAs 
kon  gresā Sanfrancisko un visur   
gu  vu atbalstu. Tātad – projektu 
„Tava balss ir svarīga Latvijai!” fi -
nanciāli atbalsta PBLA, ALA, 
LNAK, DV ASV un Kanadā, kā arī 
DV Toronto nodaļa. Esam aicinā-
juši šai kampaņā iesaistīties arī 
Anglijas un Austrālijas tautiešus.

Kā zināms, šogad ārzemēs ir        
arī vairāk vēlēšanu iecirkņu.

 Jā, un par to jāpateicas labajai 
sadarbībai ar LR Ārlietu ministri -  
ju un Centrālo vēlēšanu komisiju. 
Ļoti nozīmīgu darbu ir paveikusi 
ALA, nodrošinot 15 vēlēšanu ie  -
cirkņu darbību, arī Kanadā šogad 
būs trīs vēlēšanu iecirkņi. (Žēl, ka 
neizdevās izveidot vēl vienu – Van-
kuverā, kur ir daudz t. s. jaunie-
braucēju!) Kā zināms, darbojas arī 
mobilās darbstacijas Amerikā un 
Kanadā, lai cilvēki varētu saņemt 
jaunas pases un atjaunot vecās. Tie-
koties ar Ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski, pateicu viņam lielu 

paldies par šo nozīmīgo jautājumu 
financiālo un organizātorisko izkār-
tojumu no Latvijas valdības puses.

Par ko vēl runājāt, tiekoties ar 
Dombrovska kungu?

Mūsu tikšanās laikā 9. jūnijā sa -
ņēmu no Ministru prezidenta „Lat-
vijas vēstures kā atsevišķa mācību 
priekšmeta ieviešanas plānu Lat-
vijas skolās 2011. gadam”- kā zi -
nāms, arī šis temats arvien ir starp 
PBLA prioritātēm. Izglītības un 
zinātnes ministrijā ir tapusi attiecī-
ga koncepcija, kas gan vēl prasās 
papildināma. Šai darbā iesaistījies 
mūsu konsultants Valters Nollen-
dorfs kopā ar pārstāvjiem no Oku-
pācijas mūzeja. Tas ir vērtējams par 
nozīmīgu soli PBLA mērķu īste-
nošanā.

Un vēl – Dombrovska kungs ap -
solīja, ka tad, ja viņš būs arī nāka-
majā valdībā, viņš darīs visu, lai 
tiktu pieņemta Delarācija par sa -
darbību ar ārzemju latviešiem, to -
starp arī ar „jauno trimdu”. Kā 
zināms, iepriekšējām valdībām šā -
das stratēģiskas programmas ne -
bija. Gribu piebilst, ka ļoti cienu        
un augstu vērtēju Valdi Dombrov-
s ki un viņa veikumu Latvijai tik       
ļoti smagā posmā. Cilvēks ar val- 
s tisku domāšanu un atklātu valodu. 

Runājot par PBLA stratēģiju, jā -
min vēl viena nozīmīga tikšanās – 
ar ārlietu ministru Aivi Roni un 
ĀM speciālo uzdevumu vēstnieku 
Juri Audariņu, lai pārrunātu „Ār -
lietu ministrijas un PBLA sadarbī-
bas memorandu”. Tas ir „vienkār-
šāks”, ne tik birokratisks, kāds tas 
bija ar ĪUMSILS, pašlaik ir nodots 
izvērtēšanai juristiem, un es ceru, 
ka manas nākamās vizītes laikā Rī -
gā tiks parakstīts.

Darba kārtībā, protams, ir arī 

aktuāls jautājums par dubultpa-
valst niecību. Šai sakarā tikos ar 
konsultanti Andu Ozolu – apsprie-
dām Satversmes tiesas 13. maija 
lēmumu.

„Turam roku uz pulsa” arī jau-
tājumā par Okupācijas mūzeja būv-
darbu financēšanu. Nosūtītas vēs-
tules V. Dombrovskim un kultūras 
ministram I. Dālderim, lūdzot pa -
skaidrojumus par vilcināšanos ar 
financēšanu. 

Raksturojot reformas Latvijā, 
pazīstamais ekonomikas profe-
sors Gundars Ķeniņš Kings iz  tei-
cās ar zināmu ironijas devu – tas 
izskatās kā jēru pārdzīšana no 
viena aploka nākamā – pa ceļam 
kāds pazūd, kādu nokauj...

Par valstisku reformu polītiku 
tiešām grūti runāt. Ikreiz, būdams 
Latvijā, nebeidzu brīnīties par lielo 
birokratiju, par lielo ierēdņu skai -
tu, par pēkšņi dubultotām un trīs-
kāršotām algām... Tas taču nav ie -

spējams, nekur! Birokratiskais apa-
rāts tiešām bija jāsamazina, kā arī  
ar to saistītie milzu izdevumi. Gri-
bot negribot jāmin Igaunija, kas 
saimniekoja prātīgāk. Mēs taču arī 
varējām būt turpat.

Un tomēr – vai esat optimists?
Vienmēr tāds esmu bijis! Un arī 

„krizes mācībās” saskatu pozitīvo. 
Tiekoties ar radiem un draugiem 
Latvijā, arī Latvijas laukos, esmu 
novērojis – sarunas sākumā cilvēki 
sūrojas, raizējas, pauž sašutumu, ta -
ču, kad aprunājamies un es  pastās-
tu par savu pieredzi, iesaku būt 
rosīgākiem darba meklējumos un 
prātīgāk plānot savu sadzīvi, manu, 
ka esmu cilvēkus iedrošinājis un 
pārliecinājis, ka viss ir lielākoties pa -
šu spēkos un pašu rokās. Beigās sa -
runas kļūst gluži konstruktīvas. 
Joprojām esmu pārliecināts, ka kri-
zes skartam cilvēkam ir jādod ro -
kās makšķere, nevis zivs. Tā ir 
labākā un godīgākā palīdzība.

Mārtiņš Sausiņš (no labās) ar Valdi Dombrovski

No labās: Vaira Paegle, Zane Rukmane, Gundars Daudze un 
Lelde Rāfelde (LR Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja)
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Miervaldis pats Latvijā ne reizi 
neesot vēl bijis. Tas ietverts nā -
kotnes plānos. Abi ar Džilu viņi 
daudz ceļojot pa Jaunzēlandi. 
Tik neparasti daudzveidīgu sa -
vā skaistumā reti kādu zemi 
nācies redzēt. Dažas dienas ap -
skatot pavisam mazu stūrīti no 
Jaunzēlandes, var aptvert, cik    
tā būtībā ir liela un fascinējo -    
ša, - tā vien liekas, ka Dievs tai 
piešķīris vairāk skaistuma un 
vairāk savdabīga cēluma nekā 
cituviet pasaulē. Turklāt lauku 
iedzīvotāji cenšas saglabāt savu 
unikālo apkārtējo vidi un dabas 
resursus, izturoties pret dabu ar 
tādu pietāti, kādu neesmu re -
dzē jusi nekur citur pasaulē.

Jaunzēlandē esot ap 30 milj. 
aitu un nepārredzami liellopu 
ganāmpulki. Pienkopība esot 
galvenā lopkopības nozare. In -
te resanti, ka jaunzēlandieši rū -
pīgi seko tam, lai tiktu lietota 
pašu ražotā produkcija un ie -
spējami maz ievests no ārval- 
s tīm. Tas nodrošina vietējo ra -
žošanu un darba vietas. Tādē -

Latvieši Jaunzēlandē(Nobeigums no BL Nr. 24)
Vera Rozīte

jādi tiek ietaupīti arī importa 
preču iegādes izdevumi. 

Dabas skaistums un grandio-
zums - lielie kalni, fjordi, džun g-
ļi, upes, okeani, ezeri - pievilina 
tūristus, ar ko Jaunzēlande gūst 
ievērojamu peļņu. Gandrīz fi -
ziski Jaunzēlandē jūtama mil-
joniem gadu klātiene. Pa  brau- 
cot tikai pāris simtu kilomet -   
ru, skats atklāj pavisam citu ais-
tētisku saviļņojumu. Tā kā Jaun-
zēlande atrodas tālu no citām 

zemēm, tur aug reti augi un 
dzīvo daudz unikālu dzīvnieku, 
piemēram nelidojošie putni ki  vi 
un kakapū, - šie putni zau dējuši 
spēju lidot tāpēc, ka tiem nav 
bijuši ienaidnieki, - tātad nav bi -
jusi vajadzība lidojot bēgt. Jaun-
zēlande ir sala bez indīgām čūs-
kām. Pasaules tūristiem tā kļuva 
īpašs intereses objekts pēc tam, 
kad fantastiskajās ainavās tika 
uzņemta filma „Gredzenu pavēl-
nieki”. Tūrisma pakalpojumi 
Jaun  zēlandē ir dārgi. Viesnīcas 
dārgas. Ceļot no citām zemēm 
uz Jaunzēladi var atļauties tikai 
turīgi cilvēki. Līdz ar to tūristu 
nav tik daudz kā citās zemēs,  
bet jaunzēlandieši apzinās savu 
vērtību. Piemēram, labs vīns  

nav tik viegli pieejams kā Aus- 
t rālijā, bet savas kvalitātes pēc   
tas ir dārgs, tātad nes Jaunzēlan-
dei labu peļņu .

Pēdējos gados latviešu, kas ie -
rodas uz dzīvi Jaunzēlandē, ir 
maz. Laiku pa laikam parādo -
ties kāds viesstrādnieks, bet, tā 
kā saņemt darba atļauju Jaun-
zēlandē ir sarežģīti un dārgi,   
tad ieceļotāju ir pavisam maz. 
Draudzes vakarā iepazinos ar 
diviem jaunekļiem, kuŗi no Lat-
vijas ieradušies Jaunzēlandē stu-
dēt. Pārējie jaunākās paaudzes 
cilvēki, dzimuši jauktās laulī - 
bās, runā galvenokārt angļu va -
lodā, bet latviešu dziesmas no 
Miervalža sagatavotajām Lat-
viešu dziesmu grāmatiņām 

dziedāja sparīgi līdzi latviešu 
valodā. Pēc dievkalpojuma drau-
dzes saviesīgajā vakarā sanāca 
daudz cilvēku. Guntras vīrs To -
nijs mūs visus iemūžināja ko -
pējā fotografijā. Lasītājs var  pie-
domāt klāt cūkas cepeša un 
sautētu kāpostu smaržu un, kā 
jau pie latviešiem, - pašu ceptus 
pīrāgus un dažnedažādas mai-
zītes, labu Jaunzēlandes vīnu     
un uz nebēdu dziedātas lat -  
viešu dziesmas, ko mēs lielā ko-
ties protam no galvas: „Pie dzin-
tara jūras”, „Šalc zaļais mežs” 
Miervalža un vēl citu mūzikan  -
tu pavadījumā. 

Te ir gabaliņš no Dzimtenes. 
Te esam mēs, latvieši, gadu 
simteņiem kā tauta liekta un 
nīdēta vācu, krievu, zviedru 
jūgā, izsūtīta Sibirijas plašu -   
mos un izkaisīta plašajā pasaulē, 
kur dažādās zemēs stīgo saknes 
jaunām latviešu paaudzēm. Tik 
maza, bet arī tik liela un tik 
bagāta tauta. Kas ir tā vieno -  
jošā vērtība, kuŗa palīdzētu 
mūsu tautai attīrīties no tā, kas 
grauž mūs no iekšpuses kā ne -
rimstošs tārps, ar vārdiem izro-
kot aizas starp cilvēkiem, un     
šīs aizas visbiežāk ir pārpra -  
tums vai traģisko pārdzīvojumu 
sekas, kas izpaužas tik daudzās 
dažādās dvēseles ievainojuma 
formās. Kas palīdzēs mums at -
vērt acis citam pret citu labvē-
lībā, pacietībā, ar vēlēšanos sa -
prast citam citu? Jo, tikai patie -  
si otru iepazīstot, ir iespējams 
arī viņu patiesi iemīlēt. Dārga 
cena ir mīlestībai un patiesī -  
bai. Bet tas ir vienīgais pamats, 
uz kā noturēties latviešu tau - 
tai,- citam citu balstot, stipri -  
not un uzmundrinot. 

Atvadoties jautāju Mierval-
dim, ko viņš gribētu novēlēt lat-
viešiem pasaulē. Uz to viņš pār-
liecinoši atbildēja: „Saturiet savu 
latvietību! Tā ir Dieva dota dā -
vana. Nākamajos desmit gados 
nāks lielas pārmaiņas - vecie iz -
nīks, un mums jādomā, kā jau-
nie ies uz priekšu. Mēs palie -
kam par avotu nākamām pa -
audzēm.”

K. Raudives personību dien-
die nā vērojušas tuvplānā divas 
sievietes – Zenta Mauriņa un 
Ire ne Mellis. Portretu, ko recen-
zijās, pārskatos, atmiņās, vēstu -
lēs rakstījusi Zenta Mauriņa, pa -

Vārds, kas domas atraisīja
P. Zeile, „Konstantīns Raudive”. Jumava, 2009

pildina viņas ilggadējā sekretāre 
un palīdze Irene Mellis: „Kā viņš 
strādāja! Pieradusi pie Zentas 
Mauriņas rūpības un sistēmatis-
kā darba ritma, gluži apstulbu – 
tas jau bija vulkāna izvirdums! 
Rakstītājs bija pilnīgi savu domu 
varā un strādāja ik brīvu brīdi 
bez atelpas. Savas idejas kalpībā 
viņš rakstīja aizgūtnēm un visu 
citu pēc iespējas atbīdīja. Kaut   
ko pa pusei darīt vispār nebija 
viņa dabā.

Ikdienas pienākumi viņu tagad 
traucēja, kavēja un mocīja. Dar-
bam atrauts, viņš bija viegli aiz-
kaitināms, nepacietīgs un strups, 
apmierināts, tikai ja varēja runāt 
par jauno romānu vai nolasīt 
kādu svaigi uzrakstītu nodaļu.

Rakstīšanas laikā viņš bija ie  k-
šēji nepieejams, noslēdzies pret 
visiem iespaidiem. Viņa dzīves 
līdzgaitniece žēlojās, ka Kons tan-
tīns viņas vajadzības un viņu 
pašu tik tikko ievēro, žēlojās – 
bet saprata un pacietās. Ko viņa 

juta, atļāva pateikt sava romāna 
varonei.

Pēteris Zeile atzinīgi vērtē arī 
otru apjomīgu K. Raudives 
ku ltūrdarbu – romānu divās da -
ļās „Nolādētās dvēseles”. Kritiķis 
Jānis Rudzītis romāna pirmo da -
ļu cildinoši nosauc par gada la -
bāko trimdas literātūrā. Otro da -
ļu, tāpat kā citus romānus, kritika 
un arī lasītāji vērtē atturīgi, lai 
gan K. Raudives darbi izdoti vā -
cu, angļu, italiešu valodā. K. Rau-
dive bija stingrs anitikomūnists, 
varbūt „sakarnieki” gribēja vei-
dot ciešākus sakarus, bet liberā -
lā sabiedrības daļa noraidīja   
viņa stingro stāju. Pag. gs. 40. – 
60. gados trimdā iznāca vairāk 
romānu nekā Latvijā, taču diem-
žēl K. Raudives romāni palika 
ārpus uzmanības loka. Neviens 
no latviešu rakstniekiem nav          
tik spēcīgi attēlojis Drēzdenes 
bojā eju kā K. Raudive. Par ro -
māna otro daļu P. Zeile raksta,  
ka tajā „nav tik izteikta groduma, 

tā ir panorāmiski izvērstāka, ap -
tveŗ gaŗāku laika posmu trim -
das latviešu dzīvē Zviedrijā.”

P. Zeiles darbā ir neliels ap  -  
s kats – „Citi K. Raudives prozas 
darbi”. „Diemžēl romānu nosau-
kumi un anotācijas vien nerada 
pilnīgāku ainu par prozista vei-
kumu, bet atzīst, ka viņš ir sav-
rups, gandrīz bez tipoloģiskiem 
līdziniekiem. D. Lūse, rakstot par 
latviešu trimdas prozu, norāda, 
ka K. Raudives darbi atklāsmē 
tu   vojas Raiņa, Poruka, Bārdas 
pa    saules mākslinieciskam redzē-
jumam.

1940. gadā iznāk K. Raudives 
grāmata „Dzīves kultūrai”. Autors 
asi redz tagadnes cilvēku, viņa 
vājības un snaudošo spēku. Tas ir 
mūsdienu straujā tempa cilvēks, 
neviens negrib būt zaudētājs.  
„Šīs sacensības gars tik lielā mērā 
sakāpinājis tagadnes cilvēka spē-
kus, ka visa iekšējā dzīvē tiek iz -
mesta uz ārieni, un viņš kļūst 
kat  ru dienu nabadzīgāks un bez-

personiskāks. Tāds ir mūsdienu 
straujā tempa cilvēks, kas, pazau-
dējis savu iekšējo dzīvi, meklē 
tversmi dzīvē, kas veidojas ārpus 
viņa individuālitātes: vieni sevi 
nogremdē alkoholā un citos ap -
reibinātājos līdzekļos, meklēda-
mi aizstāju savai nepiepildītai in -
dividuālai dzīvei, otri sevi iemet 
masā, tur individuāli pazuzdami,  
kā piliens pazūd jūrā. Bet tā ir 
tikai tagadnes cilvēka viena puse, 
ko radīja pasaules kaŗš un pēc-
kaŗa drudžaini nervozā steiga. 
Tagadnes cilvēka otrā puse ir gai-
šāka, tai modušās ilgas atgriez-
ties sevī un sniegties pēc plašā-
kiem dzīves horizontiem.”

Lūk, kāpēc mūsdienu cilvēks 
meklē un atradīs Konstantīna 
Raudives daiļdarbus, atziņas un 
zinātniskos pētījumus un nepa-
rasto personību. Labi, ka ir ra -
dies Pēteŗa Zeiles dziļais un pla-
šais darbs, kas mums atveŗ aiz-
mirstus apvāršņus.

R. Ādmīdiņš

Jaunzēlandes latvieši 

Vera un Guntra viņas mākslinieciskajā virtuvē

Miervaldis Altments ar savu bandžo

(Nobeigums no BL Nr. 24)
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Kārlis Ulmanis, 1934. gada 
augustā viesodamies Daugavpi  -
lī, teica: „Daugavpilieši! Sāciet 
par Daugavpili domāt citādi! Ne -
domājiet par Daugavpili kā par 
mazu, sīku vietiņu. Mācieties no 
jauna atzīt, kāda Daugavpilij bi -
jusi nozīme kopš seniem laikiem. 
Celsim paši šīs savas pilsētas – 
dienvidaustrumu Latvijas mē -
tro poles nozīmi!”

Atmodas laikā Daugavpilī pla-
šu darbību izvērsa okupācijas lai-
kā slēgtā, bet 1989. gadā atjau-
notā Latviešu biedrība. Dažus 
gadus vēlāk, noplokot atgūtās 
brī  vības izraisītajai pacilātībai   
un mainoties biedrības vadībai, 
biedru skaits saruka, sarīkojumu 
izkārtošana tika pārtraukta.

Pilnasinīgu darbību biedrība 
atsāka 2003. gadā, bet īstu uz -
plaukumu tā pieredzēja savā de -

Līgotnes skanēja saulgriežu laikā
viņdesmit gadu jubilejā, kad 
valdē sāka darboties ar izdomu 
un degsmi apveltīti cilvēki un 
par valdes priekšsēdi tika ievēlē-
ta uzņēmīgā Saeimas deputāte 
Sarmīte Ķikuste. Nu biedrība ik 
mēnesi izkārto divus sarīkoju-
mus: publiskas lekcijas, ekskur-
sijas, izstādes un draudzības va -
karus ar cittautu kultūras bied-
rībām, valsts un baznīcu svēt-
kiem veltītus svinīgus saietus, 
meža dienu, balles. Ir palielinā-
jies dalībnieku skaits; šobrīd 
biedrībā darbojas 192 biedri. 

 Šogad saulgriežu priekšvakarā 
krāšņa izvērtās Jāņu ielīgošana 
Daugavpils Vienības nama kul-
tū ras centra koncertu zālē, kur 
viesus ar kuplu ozolzaru vainagu 
gal vā sagaidīja Jāņatēvs – bied rī-
bas valdes loceklis Jānis Meškovs 
un Jāņamāte – Sarmīte Ķikuste 

savā skaistajā tautastērpā. Jāņa-
mātes apsveikuma vārdi mijās    
ar kultūras centra vokālā ansam-
bļa „Dzīsme” skanīgajām līgot-
nēm, sabalsojoties ar bērnu an -
sambļa „Dzīsmeite” priecīgo lī -
go  šanu. Vakara norises vadītāja, 
valdes locekle Genovefa Bar-
kovs ka plāna vidū aicināja Jā -
ņus, lielos un mazos. Visus sep-
tiņus, vainagiem pušķotus, kriet-
ni izdancināja bērnu deju ko -  
pas dalībnieki. Savu dejotprasmi 
rādīja arī pašmāju senioru kopa 
„Atbalss”.

Krāslavas viesi bija atveduši 
līdzi ne vien aizrautīgu dejot-
prieku un līgo dziesmu pūru,  
bet arī pašdarītu miestiņu, Sau-
leskalna bišu medu un maizi no 
pašu novadā audzētas labības. 
Tomēr pats labākais ciemkuku -
lis bija Krāslavas Latviešu bied-

rības vadītāja Edmunda Gekiša 
varenā baritona dziedāto līgo-
dziesmu virkne. Aizrautīgus ap -
lausus izpelnījās arī Vārkavas de -
jotāju priekšnesumi, griežot dan-
ci gan atsevišķi, gan pulkā ar 
dau gavpiliešiem. Ar vainagiem, 
jāņuzāļu klēpjiem un ķimeņu 
sieru daugavpiliešus apdāvināja 
Višķu vokāli drāmatiskā an  sam-
bļa dalībnieki. Skatītāju zālē jaut-
rību izraisīja viņu humoristis -
kais uzvedums par jāņuzālēm. 
Viesi pastāstīja, ka Višķu pagas -
tā dzīvo 757 Jāņi; nav brīnums, 
ka pagasta vadošos amatos visu 
laiku bijuši Jāņi.

Latgaliešu valodā svētku da -
lībniekus uzrunāja latgaliešu iz -
celsmes rīdziniece, Latgales Sko-
lu atbalsta fonda „Veronika” val-
des vadītāja Ligita Azovska. „To 
spēku, ko ik reizi gūstu, ciemo-

joties Latgalē, nav iespējams 
aizmirst,” viņa teica.

Gaidot pašmāju jauno, at  rak-
tīvo dejotāju kopas „Laismeņa” 
uzstāšanos, pilsētas kultūras   
centra pūtēju orķestrim spēlē -
jot, dejā kājas izlocīja arī visi 
klātesošie. 

Saulgriežu dienā Jāņu ielīgo-
šanas turpinājumu Vienības lau-
kumā diemžēl sabojāja spēcīgs 
lietus. Lietum spītējot, līgo dzies-
mas tomēr joprojām skanēja.       
Jo kas gan ir Jāņi bez lietus! Jā - 
ņu vainags novīst, ugunskurs 
izdeg, bet gaisma sirdī paliek. 
Kārļa Ulmaņa novēlējums piepil-
dījies: Daugavpils latvieši pēc 
ilgiem apspiestības gadiem atkal 
atguvuši pašapziņu. Par to gal-
venokārt jāpateicas atdzimu - 
šajai Latviešu biedrībai.

 Anita Liepa

Rit trešais „Likteņdārza” tap ša-
nas gads. Šā gada galvenais darbs, 
kas tika uzsākts aprīlī, ir „Lik-
teņdārza” centrālās daļas – me -
mo  riālā dārza amfiteātŗa - būv-
niecība. Šobrīd notiek zemes un 
reljefa veidošanas darbi. Projek -
ta autora Shunmyo Masuno iece -
rē “Likteņdārzs” ir kā simfonija 
septiņās daļās, kas simbolizē da -
bas un cilvēka harmoniju. Filozo-
fiski dārzs sastāv no prelūdijas  
un sešām daļām, kuŗas savukārt 
sadalās trīs zonās – Piemiņas zo -
na ar skatu uz pagātni, Dziedi-
nāšanās zona ar skatu uz nākot -
ni un Galamērķis – latvieša sirds. 
Amfiteātris atrodas t.s. Piemi -
ņas zonā. Amfiteātris - tulko-
jumā no grieķu valodas vārda 
amphi ‘apkārt, no abām pusēm’ 
un theasthai ‘redzēt, skatīties’ -   
ir pakāpjveidā puslokā izvieto -
tās skatītāju vietas sengrieķu 
teātrī un arī publiska celtne 
Senajā Romā, kuŗā skatītāju    
vietas iekārtotas pakāpjveidīgi  
ap ovālu vai apļveida arēnu. Pro-
jekta autora Shunmyo Masuno 
dārza centrālajai daļai izvēlētā 
forma – puse no amfiteātŗa - iz -
mantota, lai saplūdinātu salu ar 
Daugavu, jo tā zemākajā – basei-
na daļā ūdens ieplūst tieši no 
Daugavas. Amfiteātris arī paveŗ 
skatu uz Daugavu. Tā atrašanās 
vieta tāpat ir dziļi simboliska,        
jo šajā vietā Latvijas Republi -  
kas proklamēšanas dienā – 18. 
novembrī – noriet saule. 

Dārza amfiteātŗa daļa ar no -
saukumu - Solījums jeb Sirmais 
saulriets - sākas ar akmeņu iese-
gumu. Tam seko ūdens kanālis, 
kas simbolizē cietušo cilvēku iz -
lie tās asaras, un viss beidzas ar 
pie minekļa kalniņu, ko veido 600 
000 pelēku akmeņu, kurus atve-
duši un sakrāvuši cilvēki savu 
tu  vinieku piemiņai. Šis  saulriets 
ir nevis ierastajā krāsā, bet gan 
sirms – kā traģēdija – pār  dzīvo-
jums par to, kas noti cis. Akmeņu 
krāvumam simboliski seko ozo -
lu rinda. Cauri šīm daļām pāri 
tiltam ved ceļš, kas simbolizē 
mie ru un brīvī bu. Ceļš ved uz 
memoriālo am  fiteātri – svētvietu 
pie Dauga vas – ar apakšno sau-
kumu „Lūg šana” jeb Dvēseles 

X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki – 
„Likteņdārzam”

gaisma. Tā ir vieta, kur mēs lū -
dzam, lai tas, kas ar Latviju noti-
cis pagātnē, vairs neatkārtojas. 
Ikdienā tā ir vieta, kur vakarā 
vērot saules no  rietēšanu, svētku 
brīžos –  vieta nelieliem svinīgiem 
sarī koju miem un salūta vēroša-
nai virs Daugavas.

Dodot savu ieguldījumu „Lik-
teņdārza” centrālās daļas – me -
mo  riālā dārza amfiteātŗa - tap ša-
nā, 10. jūnijā pirmos akmeņus 
pelēko akmeņu krāvumam at -
veda Jelgavas Spīdolas ģimnazi-
jas X Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalīb-
nieki. Svētku rīkotāji – Valsts iz -
glītības satura centrs – nāca ar 
sa  vu iniciātīvu iesaistīt svētku 
dalībniekus „Likteņdārza” tap ša-
nā un, braucot uz svētkiem Rī -
gā, ievest savu akmeni „Likteņ-
dārza” amfiteātrim. Apaļi 20 - 30 
cm diametra pelēka granīta ak -
meņi tiek saņemti „Likteņdārzā” 
kā X Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku dalīb-
nieku ieguldījums projekta tap-
šanā. Akmeņi pagaidām tiek   
no  vietoti „Likteņdārzā” norādītā 
vietā pie autostāvvietas. Infor-
mā  cija par katru ziedoto akme -
ni - kas akmeni atvedis, no kurie-
nes (pilsēta, ciems) tas atvests, 
kam šis ziedojums ir veltīts, kā 
arī akmeņu atvešanas datums - 
sadarbībā ar SIA “Metrum” tiks 
atspoguļots projekta mājaslapā - 
www.liktendarzs.lv. Visi, kas ved 
akmeņus, lūgti iesniegt infor  -
mā ciju vai nu elektroniski info@
koknesesfonds.lv, vai papīra for-
mā uz vietas „Likteņdārzā”. 

***
„Likteņdārzs” ar visas tautas at -

balstu top uz salas Koknesē, Dau-
gavas vidū. Tā ir vieta, kur sastopas 
pagātne, tagadne un nākotne. Vie-
ta, kur rast mierinājumu, smelties 
spēku un gūt iedvesmu piepildīt 
sapņus. „Likteņdārzs” top kā mūsu 
gadsimta Brīvības piemineklis un 
vieno visas paaudzes. Katram ir 
iespēja piedalīties tā tapšanā – ar 
savu darbu, laiku, labām domām 
un līdzekļiem.„Likteņdārza” īste-
notājs ir Kokneses fonds. Plašāka 
informācija par „Likteņdārza” tap-
šanas gaitu un atbalstītājiem – 
www.liktendarzs.lv. 

Projekta autora - Shunmyo Masuno - amfiteātŗa makets
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29. jūnijs
 komerckurss

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 2,00 0,75 1,30
270-299 9 2,25 0,85 1,45
367-395 12 3,25 1,00 1,60

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu termiņa beigās

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

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 21.06.2010. 

Noguldījumu likmes

Divdesmit piecu ārvalstu vēst-
niecību pārstāvji, atsaucoties uz Lat-
vijas Republikas Kultūras mi  nistri -
jas (LR KM), Latvijas Na  cio nālās 
bib  liotēkas (LNB) un Latvi jas Nacio-
nālās bibliotēkas Atbals ta biedrības 
(LNB Atbalsta bied rība) ielūgumu, 
viesojās Latvijas Na  cionālās biblio tē-

Ārvalstu vēstnieki viesojas
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā

kas būvlau ku mā. 
Augstos viesus sveica kultūras mi -

nistrs Ints Dālderis. Ar bib lio tēkas 
projekta gaitu iepazīstināja Nacio nā-
lās bibliotēkas direktors Andris Vilks 
un Rīgas pilsētas ar  chitekts, LNB At -
balsta biedrības valdes loceklis Jānis 
Dripe. Na  cio nālās būvsabiedrību ap -

vienības vadītāji Māris Saukāns un 
Ainārs Pauniņš vadīja viesu ekskur-
siju pa jaunbūvi. 

Viesošanās laikā vēstniecību pār -
stāvji tika aicināti sniegt starptautis-
ku atbalstu un apsvērt iespē jas dāvi-
nāt Latvijas Nacionālās bib    liotēkas 
jau nās ēkas iekārtoša nai nepiecie ša-
mo aprīkojumu.

„Mūsu ikdiena un informācijas 
tel pa ir pārpilna rūpēm un dažāda 
mēroga nebūšanām. Taču ir arī lielās 
un labās lietas. Gan fiziskā mēroga 
ziņā, gan satura garīgu ma konteks - 
tā – tieši tāda „labā lieta” manā uz -
tve rē ir Nacionālās bibliotēkas būv-
niecība. Latvijā akreditētajiem vēst-
nie kiem ir sva rīgi rādīt mūsu po -
zitīvos praktiskos centienus. Vērstus 

uz nākot ni, ilgtspējīgus, kultūrai un 
izglī tībai domātus. Šādā kontekstā 
tikai loģisks un prāgmatisks Lat vijas 
puses aicinājums dažādu  valstu vēst-
niecībām dot savu ie  guldījumu – ar 
zināšanām, techno loģiju, specifis-
kām iekārtām un materiāliem palī-
dzēt mūsu Na   cio nālajai bibliotēkai 
kļūt pat Ei  ro pas mēroga kultūras 
centru un kultūras galvaspilsētas ar -
chi tektonisku akcentu 2014. gadā,” 
par tikšanās mērķi stāsta Jānis Dripe. 

Kanadas vēstnieks R.Skots Hete-
ringtons (R.Scott Heathe ring ton) par 
jauno Nacionālās bib lio tēkas ēku sa- 
ka: “Ēkas dizains ir ļoti mo  derns un 
at  vērts. Domāju, ka Gaismas pils 
sim bolizē Latvijas kā dinamiskas sa -
bied rības nākot ni pārtikušā, veiks-

mīgā Eiropas Savienībā.”
Ar iespaidiem pēc ekskursijas 

Gais mas pils būvlaukumā dalījās    
arī Lietuvas vēstnieks Antans Va -
ļonis: „Ļoti labu iespaidu atstāja gan 
Latvijas nodoms uzbūvēt, ie  spē -
jams, pašu skaistāko biblio tēku Bal-
tijas valstīs, gan  veikto dar bu kvali-
tāte un darba kultūra. Vēlu, lai cen-
tieni sākt šīs ēkas iz  mantošanu laikā 
tiktu veiksmīgi reālizēti!”.  

Dānijas konsule Karina Milina 
(Ca  rina Mylin) par būvlaukumā pie-
dzīvoto emocionāli stāstīja: „Ie  spai-
dīgi betona apjomi un cilvēku darbs, 
lai radītu šo unikā lo Rīgas pilsēt-
objektu. Bibliotē kas ēkas kontūras 
ļauj nojaust, kāda būs šī vieta, kas 
pacels dvē seles zināšanu un skaistu-
ma augstumos.”  

 Pirkšana P rdošana 

AUD/LVL 0.4926 0.5076 
CAD/LVL 0.5480 0.5646 
CHF/LVL 0.5243 0.5403 
DKK/LVL 0.0938 0.0966 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/GBP 0.8002 0.8246 
EUR/LVL 0.6998 0.7176 
EUR/USD 1.2078 1.2446 
GBP/LVL 0.8593 0.8855 
LTL/LVL 0.2021 0.2083 
NOK/LVL 0.0881 0.0908 
SEK/LVL 0.0733 0.0755 
USD/LVL 0.5708 0.5852 

Pastaigājoties, 3. jūnija rītā pa sau-
laino Rīgu, esmu nonākusi Lāčplēša 
ielā 75, Vītolu fonda ne  lielajās tel- 
pās. Šoreiz gan kafijas dzeršanas un 
viesošanās vietā ma ni liek pie darba, 
jo pašlaik notiek jauno stipendiju 
pie   pra sī jumu pirmā izvērtēšana un 
kla sifikācija. Tas man izvēršas ļoti 
iz  glītojošā piedzīvojumā.

Uzzinu, ka pieteikšanās jaunām 
sti  pendijām beigusies jau 1. maijā  
un uz nākamā mācību gada sti pen-
dijām pieteikušies 525 cerību pilni 
jaunieši. Tā kā Vītolu fonds nerīko 
viena gada „šovu”, bet pie šķiŗ stipen-
diju vairākus gadus vie nam studen-
tam, tad 2010./ 2011 gadā no jauna 
varēs piešķirt ap 100 jaunu stipen-
diju. Žēl, ļoti žēl, ka apmēram četr-
simt jau nie šiem būs jādod noraido -
ša atbilde, un es jau pēc padomes 
locekļu se  jām redzu, ka viņiem šis 
uzdevums būs ļoti grūts. 

Lai to paveiktu, Vītolu fonda pa -
dome ir izvirzījusi piecus kritē rijus:
• augsta vidējā atzīme
• zemi vidējie ienākumi mēnesī uz 

vienu cilvēku 
• bērnu skaits ģimenē
• sasniegumi konkursos un mā  cī bu 

olimpiadās
• izvēlētā augstskola un mācību pro-

gramma, turklāt īpaša uz  ma       nība 
tiek pievērsta kandidāta mērķtie-
cībai.
Fonda darbiniece Inna ir iz  vei-

dojusi tabulu, kuŗā skaidri redzami 
visi iespējamie dati: kuŗu sko lu bei-
dzis, caurmēra atzīme, at  zīmes atse-
višķos priekšmetos, ku  ŗu augstskolu 
un fakultāti izvēlē jies, bērnu skaits 
ģimenē, mēneša ienākumi, skolotāju 
un pašvaldību atsauksmes, jaunieša 
panākumi un aktīvitātes dažādos 
konkur sos un olimpiadās. Tur arī 
at   zī mēts, cik kritērijiem no pieciem 

Stipendiju pieprasījumu „šķirošana” Vītolu fondā
izvirzītajiem pieteikums atbilst. Vēl 
uzzinu, ka šo 525 kandidātu vidū ir 
16 bāreņi, 172 no tiem audzina tikai 
viens no vecākiem, 39 ienākumi mē -
nesī ir zem 50 latiem, zem 100 la -
tiem ir 114, bet virs 100 latiem mē -
neša ienā kumi ir 95 kandidātiem. 

Padomes sēdes gaitā kandidāti  
tiek ierindoti trīs kārtās atkarībā          
no tā, cik kritērijiem atbilst viņu pie-
teikumā sniegtā informācija.

Ja tā atbilst 4-5 kritērijiem, pie-
teikums tiek ierindots 1. kārtā, ja 
trim kritērijiem - 2. kārtā, ja diviem 
kri tērijiem - 3. kārtā. Ar visu kandi-
dā tu iesniegtiem dokumentiem ne-
var iepazīties vienas dienas lai kā. Lai 
pa  domes sēde noritētu raitāk, no 20. 
maija līdz 3. jūnijam katrs padomes 
loceklis ir iepa zinies ar kandidātu 
dzīvesstās tiem un pieņēmis lēmu-
mu, kuŗā kārtā kandidāts būtu ie -
skaitāms. 

Ap četriem pēcpusdienā, kad pie -
teikumi izskatīti un padome, gan 
izsakot savus viedokli, gan bal sojot, 
pieņēmusi lēmumu par katru kan-
didātu, atklājas, ka 1. kārtā ir 90 kan-
didāti, 2. kārtā 64 un 3. kārtā 92. 
Diemžēl tas no  zīmē, ka vairāk nekā 
254 studentiem ir jāatsaka. Jau par 
otrās kār tas studentu vairākumu ir 
jālauza galva, jo vispirms stipendijas 
tiek piešķirtas tiem 90 studentiem, 
ku  ŗu pieteikums atbilst visiem pie-
ciem kritērijiem. Te nu sākas vis lie-
lākais darbs un „rēķināšana”,   jo, sti-
pendijas piešķiŗot, jāatceras, ka dau-
dzi ziedojumi ir nākuši ar saviem 
priekšnosacījumiem. 

Piemēram, Alfreds un Sarmīte 
Gra vas atbalstītu tos kandidā tus,  
kuŗi nāk no Liepājas rajona, priekš -
roku dodot Bārtas pagasta jau nie-
šiem, Buduļu ģimene no Austrālijas 
piešķiŗ stipendiju tikai topošiem 

mediķiem, tāpēc stipendiju saņem 
arī 2. un 3. kārtas kandidāti. Ir vēl citi 
ziedotāji, kuŗi savu stipendiju dod 
topošiem ķīmiķiem vai banku dar-
biniekiem, un ir tādi, kas grib izsko-
lot skolotājus, mācītājus vai mūzi -
ķus. Tas viss ir jāņem vērā, kad Vī  to-
lu fonda padomei un darbiniekiem 
jāizšķiŗas, kam stipendiju piešķirt. 
Tāpēc ir iespējama situācija, kad 
kāds jaunietis ar samērā labā kiem 
dzīves apstākļiem un zemāku at  - 
zī mju caurmēru saņem stipen diju 
pirms kandidāta, kas ierindots 1. 
kārtā. 

Turklāt Vītolu fonds palīdz vis-
smagākos dzīves apstākļos no  nā-
kušiem jauniešiem. Nabaga Inna, 
kas ir atbildīga par datu sako po šanu, 
to nereti dara ar asarām. Viņa nola -
sa tikai dažus no stās tiem, kas viņu 
aizkustinājuši

„Inga ir ļoti čakla un apzinīga 
meitene, to apliecina gan bijusī aiz-
bildņu ģimene, gan tuvākie kai miņi. 
Inga dzīvo viena. Kad mei tenei bija 
seši gadiņi, vecākiem tika atņemtas 
vecāku tiesības. Pēc tam līdz 2000. 

gadam meitene dzīvoja vairākos 
bērnu namos,   līdz tante paņēma 
Ingu savā aiz bildniecībā. Meitenes 
attieksme pret mācībām ir ļoti no -
pietna, piedalījusies vairākās mācību 
olim  piadās un konkursos. Brīvajā 
laikā meitene daudz lasa, inte re sējas 
par ģeografiju, literātūru.

Māris ir mērķtiecīgs, taisnīgs  un 
godīgs. Darbam Māris veltī nedalītu 
uzmanību. Pret klasesbiedriem un 
paidagogiem iztu ras ar cieņu un 
draudzību. Māris ir daudzpusīgi at -
tīs  tīta personība. Parallēli mācībām 
skolā apguvis klarnetes spēli mūzi-
kas skolā. Ģi  menē ir ļoti smagi. Māte 
ir māj saimniece, jo nodrošina ne -
pār trauktu uzraudzību un aprūpi 
meitai, kuŗas saslimšana paredz īpa-
šas kopšanas nepieciešamību kopš 
viņas bērnības. Vecāki dzīvi pakār-
tojuši, lai maksimāli no  dro šinātu 
bērnam (nu jau piln ga dīgam) viņa 
vajadzību apmieri nā šanu bez dažā-
du institūciju starp niecības. Tēvs 
strādā par aprū pētāju. Abi vecāki ir 
nedzirdīgi. Māris ar vecākiem ko -
mū nicē ne  dzirdīgo zīmju valodā. 

Kopš bēr nības viņš ir starpnieks 
saviem vecākiem starp dzirdīgo un 
nedzirdīgo pasauli. Viņš ģimenē  ir 
neaizstājams tulks saziņā dažādās 
sadzīves situācijās starp citiem cil-
vēkiem, kā arī komūni kācijā ar ie -
stādēm. Māris vēlas studēt Rīgas 
Stradiņa universi tātes Stomato loģi-
jas fakultātē. Lai nostiprinātu ķīmi -
jas un bio loģijas zināšanas, viņš ie -
stājies Rīgas Stradiņa universitātes 
sa  ga tavošanas kursos. Māris lab -  
prāt iesaistās dažāda veida sabiedris -
kās aktīvitātēs. Svarīgu vietu viņa 
dzīvē ieņem volejbols. Rēgulāri tre-
niņi pierāda nopietno attieks mi pret 
šo sporta veidu. Savulaik Mārim ir 
bijusi izdevība rēgulāri trenēties un 
spēlēt hokeja ko  mandā, taču finan-
cējuma trūku ma dēļ hokeja treniņi 
viņam vairs nav pieejami. 

Lauris ir bārenis, - tēvs nomi ra, 
kad zēnam bija seši gadi, bet 1997. 
gadā Laura māte puiša acu priekšā 
izdarīja pašnāvību, iele cot Daugavā. 
Līdz 18 gadu vecumam dzīvojis 
aizbildņa ģi  menē. Lauŗa vienīgie 
ienākumi    ir apgādnieka zaudēju -
ma pen sija. Lauris ir pieklājīgs, iz -
pa lī dzīgs, pretimnākošs. Lauris ar 
lielu at  bildības izjūtu veic uzticētos 
pie nākumus klasē un skolā, sniedz 
arī savus priekšli kumus klases ārpus-
stundu dar ba organizēšanā. 

Klausoties šos dzīvesstāstus, man 
atkal gribas būt miljonārei, tad va rē-
tu piešķirt stipendiju vi  siem 525 sti-
pendiju pieprasī tā j iem un Vītolu fon  -
da padomei un darbiniecēm ne  būtu 
vairs jālauza galva un jāgudro, kāpēc 
vienam stipendija būs un kādam 
citam tās nebūs ne šajā, ne nā  kamajā 
gadā. Tomēr es ļoti ceru, ka šiem 
trim tik grūtā si  tuācijā no  nākuša -
jiem jaunie šiem stipen dija būs. 

 Astrīda

Darbs Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā neapstājas ne mirkli
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Stipendiju pieprasījumu pirmā izvērtēšana. No kreisās: Linda 
Richtere, Inna Mogutova, Marta Vītola, Valda Auziņa, Vita Diķe
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Apgādā „Zināt ne” 
laista klajā Gun   ta -
ra Ābola grā mata 
„Lai  mes lemti lik-
teņi”. Au  tors ir po -
pulārs un veiksmīgs 
uz  ņēmējs no Parī -
zes, kam profe sio-
nālā darbība likusi 

daudzkārt šķērsot valstu un konti-
nentu robežas, īstenojot neskaitā -
mus nozīmīgus starpvalstu projek - 
tus naftas rūpniecības un enerģēti -
kas nozarēs.  Autora dzīvesbiedre ir 
spožā diplomāte, bijusī Latvijas vēst-
niece Francijā, Spānijā un Portugalē 
Aina Nagobads-Ābols. Pēdējā laikā 
viņa darbojas UNESCO misijā, rūp-
ju lokā paturot un risinot daudzus 
svarīgus Latvijas kultūras dzīves jau-
tājumus, tostarp  Nacionālās biblio-
tē    kas celtniecības ideju. Abu perso-
nī bu ģimenē uzaudzināti dēls un 
meita, nu jau iecienīti ārsti.

Tie, kas lasījuši G. Ābola jaunā ko 
grāmatu, noteikti atzīs, ka tas ir gu drs 
un vērtīgs darbs, jo līdz ar bagātīgo 
informāciju un atziņām par dzimtās 
Raunas un Latvijas vēsturi grāmatas 
vēstījumā izšķiļas daudzas neparas-
tas atklāsmes par tautas likteņgai-
tām, par globālām sakarībām pasau-
les notikumos, kas autora stāstījumā 

Izdzīvošanas inteliģence
G. Ābols. „Laimas lemti likteņi”, Zinātne, 270 lpp.

veido veselu zīmju sistēmu. Tāpēc 
grā matas pirmā daļa nav tikai sais-
tīgs apraksts par Nagobadu un Ābo-
lu dzimtu senčiem,  no tajā uzzinātā 
pārliecinoši un spilgti iznirst atziņa 
par dzimtās dabas skaistuma, vecā-
ku, vecvecāku un vēl senāku senču 
krietno darbu nozīmi personības 
garīgās pasaules tapšanā. 

G. Ābola grāmata liek pilnestīgi 
iz  just līdz šim zinātniskos terminos 
neformulētu, taču objektīvi izjūta -
mu tautas garīgās dzīves priekšno tei-
kumu, un tas arī nosaka visas grā-
matas brīnumaino atmosfairu. Tas ir 
fainomens, kas gadu simtos noteicis 
tautas veselā kodola pastāvēšanu,   
tās garīgo un fizisko dzīvotspēju, 
dabisku pašcieņu, morālu spēku un 
turpināmību. Šīs pamatvērtības bija 
noteicējas Latvijas sabiedrības dzīvē 
un visā valsts svarīgāko nozaŗu, arī 
izglītības, mākslas sistēmā. Taču 
diem žēl liela daļa starpkaŗu Latvijas 
brīvvalstī izglītoto cilvēku Otrā pa -
saules kaŗa beigās devās svešumā. 
Ļoti daudzi padomju režīma gados 
tika izvesti un represēti. Šāds varmā-
cīgs pārrāvums stipri iedragāja tau -
tas genas. Pēckaŗa laika Latvijā bija 
sāpīgi izjūtams spožu, neatkarīgu 
per sonību trūkums. Daži drosmīgie, 
kas atļāvās tādi būt, samaksāja ar 

savu brīvību. Tieši tāpēc G. Ābola 
grā  mata mums liek arī saprast, cik 
smagas sekas līdz  pat šai  dienai ir 
visiem liktenīgajiem vēsturiskajiem 
apstākļiem Latvijā.

Un - gluži pretēji -  G. Ābola  grā-
ma  tā ir vairākas vērā ņemamas atzi-
ņas, kas liek aptvert mūsu tautas ga -
rīgo spēku, par spīti neapskauža-
miem un traģiskiem apstākļiem. 

Apcerot tautas saglabāšanās spē - 
cī go vilkmi, G. Ābols runā arī par 
„kos  misko imperātīvu”, kas nav 
skaid  rojams vienīgi ar bioloģiskiem 
rādītājiem. Dzimtas un tautas tur pi-
nāmība cauri gadu simtiem viņaprāt 
nav pakļaujama tikai racionāliem 
skaidrojumiem. Šāda spīva spīts pa -
līdzēja nepadoties iznīcībai Sibi rijas 
sniegos izsūtītiem latviešiem. Šāds 
irracionāls spēks droši vien pacēla 
trimdas tautiešus, palīdzot svešumā 
izglītoties universitātēs un kļūt izci-
liem izvēlētajā profesijā. To spilgti 
apliecina arī Ainas Nagobads-Ābols 
un Guntara Ābola dzīvesstāsti.

Abu personības sāka veidoties 
Latvijas starpkaŗu brīvvalsts gaisot-
nē. Ainas Nagobads un Guntara 
Ābola ceļi krustojās Rīgas pilsētas        
2. ģimnazijā, kas Ainas tēva Ernesta 
Nagobada veiksmīgajā vadībā bija 
kļuvusi par priekšzīmīgu mācību 

iestādi. Pēc ģimnazijas A. Nagobads 
studēja medicīnu,  G. Ābols – ķīmi-
ju, taču studijas neizdevās beigt,       
G. Ābols nokļuva Latviešu leģiona 
15. divīzijā, bet Nagobadu ģimene 
pēc smagām pārdomām ar kuģi 
devās bēgļu gaitās, Aina evakuējās 
kopā ar 2. pilsētas slimnīcu. Tomēr 
brīnumainā kārtā, kā  tas uzsvērts  
arī grāmatas virsrakstā, Laima vi -
ņiem bija lēmusi izglābties no kaŗa 
šausmām un visiem tikties Vācijā. 

Pēc kaŗa Aina, viņas brāļi Visvaldis 
un Ilgvars, arī Guntars iekļuva sla-
venajā Tībingenas universitātē. Kār-
tējo reizi sevi bija apliecinājusi auto -
ra piesauktā „izdzīvošanas inteli ģen-
ce”. Tā sevi spilgti pierādīja arī trim-
das latviešu izkoptajā kultūras centrā 
Eslingenā. Tur kuplā skaitā rosījās 
rakstnieki, režisori, aktieŗi, māksli-
nieki, mūziķi, tika izdotas grāmatas 
un žurnāli. Par izglītības jomu pa  š-
aizliedzīgi rūpējās Ernests Nagobads. 
Viņš tur sapulcēja Vācijā izkaisītos 
Rīgas pilsētas 2. ģimnazijas bijušos 
pai  dagogus un nodibināja Eslinge-
nas latviešu ģimnaziju. 

„Ernests  Nagobads meitai rādīja, 
kā dzīvot ar stilu, kā ticēt sev un sa -
vai lietai,” tēva būtisko ietekmi mei-
tas personības veidošanā uzsveŗ grā-
matas autors. Un vēl: „Ainas pašap-
ziņa bija tik dabiska un pati par sevi 
saprotama, ka tā nemanāmi saliedē-
jās ar visu viņas būtni. Tās izpaus - 
me dzīvē bija varens drošums sa -

skarsmē ar citiem..” Ainas Nagobads-
Ābols vēstnieces gaitu pirmsākumā 
ir notikusi gluži leģendāra Latvijas 
brīvvalsts archīvu glābšana, ko G. 
Ābols apraksta grāmatas nodaļā 
„Otrā dzīve”.  Ar Francijas tautiešu 
līdzdalību izglābtie dokumenti un 
pag. gs. 30. gados Latvijas valdības 
piešķirtais bagātīgais galda sudraba 
piederumu komplekts 1991. gadā 
at  griežas jaunajā Latvijas vēstniecī -
bā Parīzē. Arī no Francijas un An -
glijas Valsts bankām  atgūtais  Latvijas 
zelts, kas savulaik nodrošināja mūsu 
lata ieviešanu apritē, ir ieskaitāms 
dip lomātes A. Nagobads-Ābols sva-
rīgu devumu kontā. 

Gundars Ābols savas dzīvesbiedres 
panākumus diplomātijā skaidro ne 
vien ar viņas perfekto izglītību, valo-
das zināšanām, bet arī ar personī - 
bas šarmu un spēju iejusties otrā 
cilvēkā - empatiju, „lai cilvēks pats 
vispirms justos novērtēts neatkarīgi 
no viņa varbūtējā noderīguma”. Šāda 
autora atziņa sevišķi veldzē prātu    
un sirdi, kad vērojam mūsdienu 
Latvijas sabiedrību, kur plaukst un 
zeļ vulgāra aprēķina un pašlabuma 
tīkojuma tendences.

Grāmatas apdari veidojis Māris Sī  -
mansons. Grāmatā izmantoti foto-
attēli no Ābolu ģimenes archīva, 20. 
gs. sākuma pastkartes. Autors izsaka 
pateicību Baibai Paulsonei un Airai 
Vilkai par atbalstu grāmatas tap ša nā.

Irēna Lagzdiņa

Devītās Saeimas varas 
laiks strauji tuvojas bei-
gām. Oktobrī tās vairs 
ne  būs. Divām no oligar-
chu kabatas partijām 

draud neiekļūšana 10. Saeimā. An -
dris Šķēle tāpēc savu Tautas partiju 
steidzīgi taisās apvienot ar Šlesera 
Latvijas Pirmo partiju un tai pieka-
binātām Latvijas ceļa paliekām.     
Ab  ām naudīgu pamatu sola no ši -
verī giem uzņēmējiem sastutētais Par 
la  bu Latviju, ko stutētāji paši nosau-
kuši par „tautas kustību”, bet kāds 
asprātis precīzāk nokristījis par  Trek-
no runču klubu. Šī kluba jeb „tau -  
tas kustības” sanāksme ar (AŠ)2 cil-
vē  kiem notika 12. jūnijā Ķīpsalā,   
kur visiem par lielu pārsteigumu jau-
nās kustības vadošo lomu uzņēmās 
bijušais Valsts prezidents Guntis Ul -
manis, kas vēl nesen kā par Šķēli, tā 
Šleseru izteicās visai kritiski. Rīgā 
vīpsnā, ka divas bankrotējušas polī-
tiskas partijas tagad apvienojušās ar 
grupu uzņēmēju, kas paši līdz ka  k-
lam iegrimuši parādos. Jābrīnās, kā 
šādi savas vainas pēc krizē cietuši 
darboņi tagad solās tautu atkal ievest 
saulītē.

Nauda pievelk talantus, tāpēc par 
tautas apmuļķotāju šis klubiņš ir 
izraudzījies 9. Saeimas kampaņā 
bril  janto Stendzenieku, kuŗa prasme 
apmānīja prātus  un Saeimā iedabūja 
lielu baru tautpartjiešu. Kaut gan 
daudzi no šī bara starplaikā ir Šķē -  
les komandu pametuši un piebied-
rojušies citiem, atlikušais pulciņš, 
atkal paša vadoņa vadīts, cenšas kā 
varēdams izkļūt no bedres, kuŗā 
„treknie gadi” un viņu rīcība tos 
iegrūduši.

Stendzenieks ir ar lielisku izdomu 
apveltīts ļautiņu prātu (vai tā trū-
kuma) ietekmētājs. To rādīja 9. Saei-
mas vēlēšanu rezultāti. Tie nenācās 
viegli un maksāja krietnu žūksni 
naudas, kas tālu pārsniedza vienai 
partijai vēlēšanās atļautos izdevu-
mus. Valsts cenšas piedzīt no TP 
vai rāk par miljonu latu pārsniegto 

VAI TIEŠĀM TAS NENĀKS, NENĀKS VAIRS?
summu, bet tiesa par to spriedīšot 
tikai pēc vēlēšanām. Savukārt „Trek-
nie runči” sametuši dažus simtus 
tūks tošu latu, lai Šķēlem un Šlese -
ram palīdzētu, proti, dotu Stendze-
niekam visas iespējas mēģināt abus 
grēkāžus rehabilitēt. Trekno gadu  
un „gāzi grīdā” apvienotā polītika 
līdz galam izgāzās 2007. gadā iz  rai-
sītās krizes laikā. TP valdību no  mai-
nīja LPP/LC valdība, Kalvīti – God -
manis. No milzīgiem parādiem un 
Pareksa bankas kracha nespēdami 
izķepuroties, (AŠ)2 spēki pameta val-
dīšanu saprātīgākiem cilvēkiem. 
Tautā viņu populāritāte nokritās tik-
tāl, ka tad, ja tagad notiktu vēlēšanas, 
(AŠ)2 pat kopīgi nedabūtu 5%.

Redzams, ka te Stendzeniekam 
dar ba un pūliņu netrūks, kaut vai 
tikai lai abus kabatas partiju vado -
ņus ar vienu sarakstu iedabūtu 
Saeimā. Nav lielas pārliecības, ka tas 
tiešām izdosies, jo tautas dusmas 
pret šiem bāliņiem pašreiz ir ļoti spē-
cīgas, un nav manāms, ka tās ietu 
mazumā. Kādreiz pat nauda nespēj 
palīdzēt, lai izstrēbtu to, kas savārīts 
izgājušajos gados.

Kāpēc (AŠ)2 tik ļoti cenšas ietikt 
nākamajā Saeimā? To viņi paši nav 
izskaidrojuši, bet ir radušās aizdo-
mas, ka viens no galvenajiem mag-
nētiem ir nauda, kas nāk no Eiropas 
un vēl dažus gadus joprojām nāks.   
Ir taču liels kārdinājums šo līdzekļu 
straumi pēc iespējas veiksmīgāk 
nokrejot. Priekšdarbi tam jau ir pa -
veikti un pareizie vīri pareizās vietās 
ievirzīti 9. Saeimas valdīšanas laikā. 
Ja (AŠ)2 tagad paliek ārpusē vai tik 
tikko iekļūst nākamajā Saeimā, pie 
ES naudiņas, kas nesen sākusi plūst 
uz Latviju, šiem kungiem nebūs ie -
spējams piekļūt. (ES financējums 
Latvijai 2007.- 2013.g. posmā aptveŗ 
4,53 miljardus latu. Latvijas līdzda-
lībai jābūt 1,14 miljardiem latu.)

Ar to jau (AŠ)2 problēmas ne  bei-
dzas, jo kaut kā 10. Saeimā būs 
jāsastiķē savām interesēm labvēlīgs 
deputātu vairākums. Kā daudzso -

lošs milzis fonā rēgojas Saskaņas 
centrs (SC), ko vada krievos ieklī du-
šais rēzeknietis Jānis Urbanovičs. SC 
pats ir vairāku krievisko interešu 
grupu savirknējums, ko kopā galve-
nokārt satur apzināšanās, ka mino-
ritātei tas ir vienīgais veids,  kā savas 
intereses polītiski uzturēt. Savulaik 
ne Šķēle, kas sevi ir dēvējis par kon-
servātīvu un nacionālu cilvēku, ne 
Šlesers, kuŗš LPP ielavījās kā kristī-
gais, nebūtu uzdrošinājušies latvie-
šus apkaitināt, brāļojoties ar SC. Ta -
ču Šlesers savu orientāciju veiksmīgi 
mainīja Rīgas pašvaldību vēlēšanās, 
kuŗās LPP/LC sabrāļojās ar SC un   
tās padotībā tagad saimnieko Rīgas 
domē. Tātad Šlesers ir spēris likte-
nīgo soli, bet Šķēle vēl mīņājas un 
varbūt pat neizrādīs patiesu interesi 
ar SC brāļoties līdz pat vēlēšanām.

Trešā kabatas partija zaļie un zem-
nieki, kuŗu maizestēvs ir Lembergs, 
pagaidām rosās savrup. Viņiem par 
10. Saeimu nav jābēdā, tur viņi droši 
atkal būs ar tīri respektablu pulciņu 
deputātu. Lembergam tautas acīs it 
kā nebūtu nekādu apsūdzību, viņš   
ir un paliek simpatisks „biezais”, kas 
savā dabā nav tikai alkatīgs vien, bet 
arī dāsni devis Ventspils attīstībai un 
citiem mērķiem. Tāpēc ne zaļie, ne 
zemnieki  ne uz kādu brāļošanos ne -
taisās un savu orientāciju un interesi 
sadarboties ar citiem polītiskiem 
spēkiem nesteidzas atklāt.

Vai nākamajā Saeimā redzēsim   
arī tos, kas nekaunas sevi saukt par 
nacionāliem latviešiem? Tas pašreiz 
ir atkarīgs no Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK attiecībām ar Visu Latvijai!. 
Vai tās spēs kopīgiem spēkiem sa -
strādāties un vēl piesaistīt citus na -
cionāli domājošus latviešus? Gribē-
tos ticēt, ka viņus 10. Saeimā redzē-
sim kaut vai pašreizējā spēkā un 
ietekmē.

SC droši vien savāks savas mino-
ritātes procentam valstī atbilstīgu 
de   putātu skaitu, apmēram ceturto 
daļu. Līdzšinējās Saeimās ne SC,      
ne kādi citi nav bijuši valdošajās 

koalicijās. Vai nākamā Saeima sekos 
tradicijai? Viss atkarīgs no vēlēšanu 
iznākuma. AŠ kvadrātā, vismaz uz 
Maskavu lūrētāja Šlesera puse no tā, 
par koaliciju ar SC nemaz neuztrau-
cas, par citiem vēl nezinām. Ne ZZS, 
ne kāda cita grupa par SC uzņemša-
nu koalicijā pašreiz pat nedomā.

Proporcijas nākamā Saeimā no -
teiks daudzi  dažādi faktori, bet gal-
venais – pašu vēlētāju izjūtas un 
tem  peraments, ko ietekmējis nožē-
lojamais krizes stāvoklis. Pašreiz      
viss atkarīgs no saimnieciskās kon-
junktūras vasaras mēnešos. Ja tur pi-
nāsies maiga atkopšanās no sma ga-
jām dzīves grūtībām, populārākais, 
bez šaubām, būs Ministru prezi -
dents Dombrovskis, kas izcelsies kā 
pozitīvs, godīgs darbinieks, kuŗš strā-
dā tautas labā. Visi opozicijas cen-
tieni viņa darbu traucēt vai nomel-
not beigsies neveiksmīgi. Tie tikai 
uzsvērs, cik zemu krituši vēl nesenie 
varasvīri un kā mazinās šo partiju 
ietekme polītikā.

Taču tauta sagaida no Vienotības 
enerģiskāku kampaņu un konkrē -  
tu plānu izstrādāšanu, kas valsti pa -
grieztu atpakaļ uz labklājības ceļa. 
Pašai Vienotībai pietrūkst izcilu slu-
dinātāju un lielībnieku. Vai Vieno-
tības vadība nesaprot, ka viņu pa -
nākumi radīsies, galvenokārt pret-
nostatot sevi pret nožēlojamo sa -
vārstījumu, kas izveidojies, savācot 
kopā Šķēles kabatas partiju, Šlesera 
„gāzi grīdā” komandu un viņu fi -
nancētājus? Tiem nekas nav svarī -
gāks kā turpināt neseno Latvijas 
nodokļu polītiku, kuŗā visu smagu-
mu iznes tie, kas dzīvo no nodok-
ļiem apliktajām algām, bet pasargāti 
no nodokļu maksas ir visi tie, kuŗi 
izmanto kapitālu. Jau Starptautis -
kais valūtas fonds (SVF) un citi ār -
zem ju aizdevēji, sadarbojoties ar 
Dom  brovska valdību, ir panākuši,  
ka beidzot kapitāla ieguvumi un di -
videndes tiek apliktas ar mazu no -
dokli. Nekustamā īpašuma nodok -
lis dažādajām apbūvēm arvien vēl 

karājas gaisā, pašreizējai Saeimai vi -
sādi mēģinot novilcināt brīdi, kad 
bagātajiem beidzot liks maksāt viņu 
īpašumu vērtībai atbilstošu nodokli.

Šlesera neizpildīto solījumu rinda 
stiepjas gaŗumā, arī viņa runas par 
nākotni kļūst arvien gaŗākas un 
vairāk apšaubāmas. Šķēlem kā ēna 
seko aizdomas par apšaubāmiem 
da     rījumiem, sākot ar Latvijas kuģnie-
cības privātizāciju, digitālās TV ie -
viešanu, Grobiņas vēja parku u.t.t. 
„Trekno runču” saime lielā mērā 
pārstāv potenciālo tirgu ar Krieviju, 
Gazprom intereses un lielu savārs tī-
jumu no dažnedažādām tirgus da -
ļām, ieskaitot pat krievvalodīgo avī ž-
niecību Latvijā. Un visai šai varzai 
par kapteini priekšgalā nostājies 
Guntis Ulmanis, kas vēl nesen pūta 
pavisam citā taurē.

Tikai Vienotība spēj stāties pretim 
šai valsts vēriena afērai, ko kopīgi 
veido pašreiz polītiskā bankrotā no -
nākušās partijas un to saimnieciskie 
lobētāji. Un Vienotība nedrīkst kavē-
ties, jo šo valsts interesēm bīstamo 
grupējumu reklāmē meistarīgi tau-
tas apmuļķotāji ar pašu Stendzenie-
ku priekšgalā.

Polītiskā dzīve Latvijā nedrīkst at -
griezties kabatas partiju periodā,  
kad valsts kalpo dažu negausīgu un 
savtīgu interešu bagātības vairošanai. 
Devītās Saeimas bēdīgā sastāva dēļ 
pašreizējai valdībai ir sasietas rokas, 
tā ir spiesta cīnīties pret TP, LPP/LC 
un SC kopīgi veidoto nemitīgo 
obstrukciju.

Pretstati ir izveidojušies spilgti. 
Grupa Par labu Latviju gan būtu pel-
nījusi savam raksturam patiesāku 
nosaukumu. Iespējams, ka vēlēšanu 
kampaņā tāds radīsies, kā saka, no 
tautas mutes. Nesenā Dienas ievad-
rakstā lasīju, ka bijušais Francijas 
pre  zidents Žaks Pompidū kādreiz  
esot teicis: „Valstsvīrs ir polītiķis, kuŗš 
sevi iegulda nācijas labā; polītiķis       
ir valstsvīrs, kuŗš nāciju izmanto savā 
labā.” Oktobrī būs laiks izsijāt valsts-
vīrus un nolikt savā vietā polītiķus. 

Ojārs Celle
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Līmeniski. 1. Iestāde, kas veic 
financiālas darbības. 4. Cieši no -
slēgts logs (kuģos, lidaparātos).     
9. Sportists, kas speciālizējies sam-
bo cīņā. 10. Iegūt iedzimtības ceļā. 
12. Strauji elpot. 13. Akmenim lī -
dzīga masa. 14. Kā viena, tā otra. 
17. Kļūt tumšākam. 18. Tāds, kas 
ne ar ko neizceļas. 21. Jūras zivis. 
22. Garens, šaurs padziļinājums 
(virsmā). 26. Dedzinoši, bet ne 

visai stipri sāpēt. 27. Pēkšņa liela 
nelaime. 29. Svinīga slavinājuma 
dzejoļi. 30. Daudzgadīgs suku-
lents. 31. Mānīt, krāpt. 34. Fizikas 
nozare, kas pētī gaismas parādī-
bas. 35. Asprātīgs cilvēks. 36. Sa -
dusmoties. 37. Nelieli dzeŗam-
trauki.

Stateniski. 1. Augstākā vieta Rī -
gas centra daļā. 2. Noslēpt aizse-
dzot, pielāgojot apkārtnei. 3. Tāds, 

kas attiecas uz aviāciju (salikteņa 
daļa). 4. Stūrgalvīgi nepakļauties. 
5. Dzelzceļa stacija Rīgā. 6. Spēk-
rats. 7. Gada mēnesis. 8. Tāds, kas 
izstaro stipru gaismu. 11. Padziļi-
nājumi ūdens novadīšanai. 15. 
Apdzīvota vieta Kuldīgas novadā. 
16. Mīksts, rievots kokvilnas au -
dums. 19. Asi izsmējīgs. 20. Spe-
ciālists financēs. 23. Skolotājs, au -
dzinātājs. 24. Ļaužu kopa, ko sais -
ta zeme, valoda, vēsture. 25. Dāmu 
tērpu šuvējas. 28. Naudas pamat-
vienības vairākās ES valstīs. 29. 
Dārgakmens. 32. Vulkāns Eiropā. 
33. Veidot caurumu, griežot smai-
lu rīku. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.24)  
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Liksta. 5. Vafele. 9. 
Brass. 10. Gulēt. 12. Vāze. 14. Eda. 
16. Alga. 18. Nelabas. 20. Ziemeļi. 
21. Viesi. 22. Susļiki. 24. Liedags. 
26. Spailes. 28. Negaiss. 31. Tinte. 
33. Trotils. 35. Skotele. 37. Nisa. 
39. Sol. 41. Vest. 42. Pasta. 43. 
Augļi. 44. Piesis. 45. Iesnas. 

Stateniski. 2. Irbe. 3. Sparta. 4. 
Apse. 5. Vaga. 6. Filtri. 7. Lata. 8. 
Svings. 11. Tapirs. 13. Zīles. 15. 
Dore. 17. Liesa. 19. Sviests. 20. 
Zilenes. 23. Lai. 25. Dra. 26. 
Sutana. 27. Apogs. 29. Inese. 30. 
Siesta. 32. NATO. 34. Laisks. 36. 
Klūgas. 38. Apļi. 39. Sams. 40. 
Lapi. 41. Vira.  

Astronomiskās vasaras pirmās 
vēstneses ir sārtoties sākušās ze -
me nes mazdārziņu dobēs un zem-
nieku saimniecību laukos. Tas ir 
laiks, kad vajag pilnu muti ēst šīs 
kārdinoši smaržojošās ogas, kas   
ir ne tikai garšīgas, bet arī ve -
selīgas. 

Zemeņu audzētāji novērojuši, 
ka no rīta vāktās ogas ir gardākas 
un ilgāk saglabājas. Savukārt pus-
dienas karstajā saulē lasītās ir aro-
matiskākas un saldākas. Pasaulē 
pa  zīstams vairāk nekā 3000 da -
žādu zemeņu šķirņu. Divu zeme-
ņu audzēšanas grāmatu autora 
Jāņa Rīderera ieskatā Latvijā po -
pulārākās šķirnes ir Induka (radī -
ta Holandē), RedGauntlet (Liel -
bri tanijā), Festivaļnaja (Krievijā), 
Sen ga-Sengana (Vācijā), Sara 
(Zviedrijā), Venta (Lietuvā) un 
Lat   vijā selekcionētās Mēness ze -
menes. 

Taču pilsētniekam, staigājot gar 
tirgus galdiem, jāzīlē, kuŗas ze -
menes ir vietējos apstākļos au -
dzētās, kuŗas ievestas no tālākām 
vietām, - jāuzticas pārdevēju goda-
prātam. Jau tradicionāli pirmās 
zemenes tiek ievestas no Polijas 
un Lietuvas. Šopavasar Polijā plū-
dos iznīcināta daļa lauksaimnie -
ku zemeņu platību un samazinā -
ta ogu raža. Daža acīga pārdevēja 
Rī   gas Centrāltirgū zina teikt, ka 
īstenībā pēc izskata jau var atšķirt, 
kuŗas ogas audzētas Latvijā, kuŗas 
ievestas no citām zemēm. Vietējās 
izskatā nav tik vienādas, toties  ir 
smaržīgākas, kādai vēl pielipusi 
smildziņa vai lapiņa. Kuŗas izvē-
lēties, paliek katra paša ziņā. Raža 
šogad laba, tāpēc ogu cenai ir   
tendence strauji samazināties. 

Pirms ēšanas zemenes  rūpīgi 
jānoskalo. Salīdzinājumā ar ci - 

Zemenes – vasaras simbols

tām ogām tās ir īpašas olbaltum-
vielu un dzelzs satura ziņā. Simt 
gramos ir 0,8 grami olbaltum -
vielu, vairāk nekā brūklenēs, ērkš ķ-         
ogās, baltajās un sarkanajās jāņ- 
o gās, vīnogās. Savukārt dzelzs sa -
turs ir aptuveni 1,2 grami uz 100 
gramiem zemeņu, un tas ir trīs 
reizes vairāk nekā brūklenēs, mež-
rozīšu augļos un baltajās jāņogās, 
divas reizes vairāk nekā dzērve-
nēs, vīnogās un ērkšķogās. Zeme-
nēs ir arī krietna deva vitamī -      
nu - beta karotīns, B1 un B2, PP 
un E vitamīns. Simt gramos zeme-
ņu ir 6,2 grami cukuru. Taču tās 
nebūt nav saldākās ogas, jo ave-
nēs, ērkšķogās, vīnogās un jāņ- 
o gās cukuru ir vairāk. Zemenēm    
ir zema kaloritāte. Lai atbrīvotos 
no liekiem kilogramiem, varētu 
no  derēt zemeņu diēta. 

Atkarībā no šķirnes zemenes 
var būt dažādas lielumā, formā, 
pēc smaržas un nokrāsas. Ogās 
gandrīz 90% ir ūdens, tomēr tās   

ir veselīgas, ar zemu enerģētisko 
vērtību. Zemenēs ir daudz C vit- 
a mīna - vairāk nekā citronos un 
ap el sīnos, 150 - 200g šo garšīgo 
ogu nodrošina C vitamīna dienas 
normu. Zemenes ir viegli sagre-
mojamas, to mazās dzeltenās sēk-
liņas ir vērtīga šķiedrviela.

Novāktas zemenes vairs neno-
gatavojas, tāpēc pirkt vajadzētu ti -
kai pilnīgi gatavas ogas. Nav ie   tei    -
cams ogas mazgāt tekošā ūdenī, 
vislabāk īsi iemērkt aukstā ūdenī, 
tad tās nezaudēs ne smaržu un 
gar  šu, ne uzturvielas.

Zinātnieki atklājuši, ka zeme -
nes spēj paaugstināt darba spējas. 
Tātad secināms, ka darba devē-
jiem vajadzētu gādāt, lai katrs  vi -
ņu padotais ik rītu saņemtu tur-
ziņu zemeņu.

Zinātnieku ieskatā zemeņu ēša-
na var mazināt vēža risku, jo spe-
cifiskas ķīmiskās vielas to saturā 
palēnina dažu ļaundabīgā audzēja 
formu attīstības ātrumu. Savukārt 

Merilandes universitātes zināt nis-
kais līdzstrādnieks Bernards Ra -
bins nācis pie slēdziena, ka kos-
mo nautiem būtu ieteicams uz tu - 
rā lie  tot saldētas zemenes. Tās sti-
mu    lējot smadzeņu aktīvitāti un 
ma  zinot radiācijas nelabvē līgo ie -
tekmi. Eksperimenti ar žur kām 

pie  rādījuši, ka tās žurkas, kas  ēdu-
šas zemenes, ir divas rei zes strā  -
dī gākas nekā ogas nebau dījušās. 
B. Rabins domā, ka cil vē kam    
būtu jāapēd apmēram litrs ze - 
me ņu die  nā, lai sasniegtu lī dzīgu 
efektu. 

Teksts un foto Valija Berkina

Madonas novadu apmeklēja viesi no Zviedrijas "Rotarijas" kluba 
Djursholmas nodaļas, kam ar bijušo Madonas rajonu sadarbība iz -
veidojās jau  90. gados.  Ciemiņi četrās dienās apmeklēja Madonas 
slimnīcu, kas no Rotari kluba nodaļas saņēmusi lielu palīdzību, 
pansionātu un citas sociālās aprūpes iestādes.

Rundāles pils Baltajā zālē  nedēļas nogalē skanēja japāņu mūzika, 
japāņu valoda un varēja redzēt  kimono tērptas sievietes.  Starp vie -
siem bija gan japāņi, gan Rīgas japāņu valodas un kultūras studijas 
“Gengo” pārstāvji. Interesentus iepazīstināja ar šikitari - uzvedības 
kodeksu, kas jāzina ikvienam šīs zemes apceļotājam.

Gulbenes novada iedzīvotāji kuplā skaitā apmeklēja 14. jūnija 
piemiņas sarīkojumus Gulbenē un Litenē. Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ir pirmais mūsu prezidents, kas 14. jūnijā Litenē bija kopā ar 
tautu – arī mežā, Latvijas armijas virsnieku bijušās vasaras nometnes 
vietā. 

Tiek remontēta Zentas Mauriņas memoriālā istaba Lejasciema 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradiciju centra telpās. Istabas remon -
ta uzsākšanu vairākus gadus kavējis līdzekļu trūkums.

Kārļa Ulmaņa piemiņas mūzejā “Pikšas” Jāņu ielīgošanas laikā 
izstāžu zālē atvēra dobelnieka Jāņa Eglīša foto izstādi “Mana Zemgale”.

Valkas novada Lugažu muižā atklāts jauns saieta nams. Arī senais 
muižas parks ir pārvērties līdz nepazīšanai. Celtniecības un labie kār-
tošanas darbi kopumā izmaksāja 258 tūkstošus latu. Visu izdevies 
paveikt par Eiropas Savienības naudu.

Latvijas labākie 870 vidējās izglītības iestāžu 12. klašu absolventi 
saņēmuši Ministru prezidenta Valža Dombrovska pateicības vēstules  
ar novēlējumiem - teicamas sekmes, labus sasniegumus turpmākajās 
studijās, kā arī uzsākot profesionālās darbības gaitas. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sakopotā statistika lie-
cina, ka Līgo vakarā vārdadienu svinējušas 10 790 Latvijā dzīvojošās 
Līgas, savukārt Jāņu dienā sveikti 60 678 Jāņi. Ārpus Latvijas oficiāli 
savu dzīvesvietu ir norādījuši 1718 Jāņi un 183 Līgas, visvairāk ASV. 
Samērā daudz Līgu un Jāņu dzīvo arī Austrālijā, Lielbritanijā un Īrijā.

Jaunieši no Ziemeļamerikas līdz 20.jūnijam 20 vietās dalīja Kana-
das un ASV latviešu saziedotos sieviešu, vīriešu, bērnu un jauniešu    
200 divriteņus. Rēzeknes-Aglonas diecēzē kopīgā divriteņu izdales sarī-
kojumā piedalījās bīskaps Jānis Bulis un LELB Daugavpils diecēzes 
bīskaps Einārs Alpe. 

Jūrmalā un Jēkabpilī no 18. līdz 20. jūnijam notika Eiropas Skau -
tu draugu fonda biedru un Starptautiskās valdes tikšanās, kas ir 
nozīmīgs ikgadējs sarīkojums, kuŗā tiek sniegts pārskats par paveikto 
un izvērtēti turpmāk atbalstāmie skautu kustības virzieni. 

Matkules pagasta „Pūču dzirnavās” 21. jūnijā tika pieminēta 70. 
gadadiena, kopš Latvijas armijas Robežsardzes brigādes ģenerālis 
Ludvigs Bolšteins 1940. gada 21. jūnijā labprātīgi šķīrās no dzīves. Mā -
jiņā, kur reiz vasaras pavadījis L. Bolšteins, iekārtots mūzejs ģenerāļa 
piemiņai un par godu Latvijas robežsardzei.

Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas Perinatālās aprūpes nodaļa 
saņēma Jēkabpils “Rotary” kluba dāvinājumu - 10 bērnu gultiņas, 
monitoru mazo pacientu novērošanai un inkubātoru. Kopējo iz -  
maksu 15 330 ASV dolaru sarūpēšanā lielu atbalstu sniedza Norvē -
ģijas “Rotary” klubi. 

Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu izveidot sa -
vu pansionātu „Preiļi”, jo pieaug sirmo vientuļo iedzīvotāju skaits. 
Pansionāts atradīsies Preiļu slimnīcas pirmajā stāvā. 

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Latvija un Latvi-
jas Darba devēju konfederācija (LDDK) Rīgā godināja gada labākos 
ekonomikas skolēnus un skolotājus. Apbalvojumu “Gada labākais 
ekonomikā 2010” saņēma pieci skolotāji - no Olaines, Talsu, Līvānu, 
Rīgas un Iecavas skolām.

Maizes ceptuve „Lāči”(īpašnieks Normunds Skauģis) Babītes pa -
gastā 150 uzņēmumu konkurencē ieguva Latvijas Zaļā punkta balvu 
„Zaļākais uzņēmums Latvijā”. 

Ludzas pilskalnā notika Lielais Latgaļu tirgus divu dienu gaŗumā. 
Pulcējās Latgales amatu meistari - podnieki, pinēji, audēji, rokdarb-
nieki, rotu darinātāji, skrodeŗi, kalēji un daudzi citi, kā arī viesi no 
ārzemēm. 

Aizputē, Lejaskurzemes sporta bazes nodegušajā zālē, apskatāma 
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu vasaras prakses darbu izstāde 
“Savvaļā”.

Biedrība “Sabiedrības attīstības centrs” sadarbībā ar Liepājas 
universitātes deju studiju “Arabeska” universitātes aktu zālē organizēja 
tikšanos ar pasaulslaveno latviešu mākslinieci, dejotāju, choreografi, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Viju Vētru no ASV. 

Latviešu izcelsmes reumatologs Juris Lazovskis, no Kanādas, 
konsultēja agrīna reumatoīdā artrīta pacientus Ventspils slimnīcā.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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 Klīvlandes baltiešu komitejas 
13. jūnijā rīkotajā 1941. un 1945. 
gadā aizvesto piemiņas oikū  me-
niskā dievkalpojumā  Klīvlandes 
apvienotās ev.  lut. baznīcā bija 
pulcējušies apmēram 130 dievlū-
dzēju. 

Svinīgo dievkalpojumu ievadīja 
draudzes mācītāja Dr. Sarma 
Eglīte, sprediķi teica  Klīvlandes 
baptistu draudzes mācītājs Dr. 
Pauls Barbins. Dievkalpojumā 
piedalījās jaunais lietuviešu drau-
dzes priesteris Jozefs Beisvaiss 
(Joseph Basevice) un igauņu laju 
mācītājs Pēteris Orro. Dievkal-
pojumā trīs dziesmas dziedāja 
lietuviešu sōliste Virdžīnija Mu -

Aizvesto baltiešu piemiņas 
dievkalpojums Klīvlandē

lio lisa, pavadījumu spēlējot  
drau  dzes ērģeļniecei Līgai Ze -
mesarājai.  Karogu godasardzi 
vadīja Vilmārs Kukainis, pieda-
lījās Gunārs Raņķis, Laimonis 
Krūmiņš, Andreas Traks un Pa -
vils Mačulēvičs (Povilas Maciu-
levicius). Dievkalpojuma pro-
grammu bija sastādījis Dr. Pauls 
Barbins.

ALJAs priekšsēdis Markus 
Ape  lis aizvesto piemiņai teica 
uzrunu. Baltiešu komitejas valdes 
priekšsēdis Als Pautienis atgā-
dināja, ka Klīvlandē šis ir jau 30. 
gadskārtējais aizvestajiem baltie-
šiem veltīts dievkalpojums. Aus-
ma Pirktiņa uz altāŗa bija no -

Indianapoles latviešu organi-
zāciju padome (ILOP) komūnistu 
okupācijas gados aizvestiem un 
nogalinātiem tautiešiem veltīto 
atceres aktu rīkoja 13. jūnijā 
Latviešu sabiedriskā centra (LSC) 
telpās. Pēc īsas ILOP priekšnieces 
Aijas Vinteres-Burgmanes uzru-
nas un prāv. Gunāra Lazdiņa 
vadītā svētbrīža runu teica sa -
biedriskais darbinieks un bijušais 
LSC priekšnieks Konstantīns 
Sventeckis. Viņš atgādināja, ka 
jūnijā atceramies vairākus vēstu-
riskus notikumus, kuŗi ietekmē-
juši latviešu tautas likteni.  Latvijā 
1940. gada 17. jūnijā ienāca 
krievu okupācijas kaŗaspēks. 
Gadu vēlāk, 14. jūnijā okupanti 
sāka plānoto latviešu tautas 
iznīcināšanu. Latviešu tautai 14. 
jūnijs ir sēru diena, kad mēs 
sanākam, atceramies un godinām 
komūnistiskā terrora upuŗus.  

Cik daudz pasaules polītiķu 
zina un grib zināt par Staļina un 
citu komūnistu noziegumiem? 
Vislielākie pārsteigumi dažkārt 
jāpiedzīvo tepat  Amerikā. Ar 
neizsakāmi dziļu sašutumu lasīju 
ziņu, ka Virdžīnijas pavalstī  
Bedfordā 6. jūnijā atklāts pie-
mineklis Staļinam. Tas ir apvai-

Tautas sēru dienas atceres sarīkojums Indianapolē

nojums miljoniem Staļina upuŗu.  
Pēc Padomju Savienības sabru-
kuma visā Eiropā Staļina piemi-
nekļus nojauca, bet Amerikā 
pasaules lielākajam bendem par 
godu tiek uzcelts jauns pieminek-
lis! Vai lielāks cinisms vēl iespē-
jams?

Latvijā tautas sēru dienu atce-
ras, rīkojot dievkalpojumus un 
noliekot puķes pie Brīvības 
pieminekļa. Vairākās pilsētas un 
novados mocekļiem uzcelti pie-
minekļi.  Rīgā, Torņkalnā, kur 
izsūtāmos sadzina lopu vagonos, 
ir piemineklis, kas liecina par 
viņu Golgātas ceļa sākumu. Arī 
Indianapolē, Latviešu centra 

īpašumā esam uzcēluši viņiem 
pieminekli. Dažkārt pie tā ap -
stājas svešinieki, kuŗi vēlas uzzi-
nāt ko vairāk par latviešiem un 
Latviju.  

Lielu ievērību pasaulē guvusi 
Edvīna Šnores dokumentārfilma 
The Soviet Story.  Sandras Kal-
nietes grāmata „Ar balles kurpēm 
Sibirijas sniegos”  tulkota deviņās 

valodās.  Tomēr netrūkst polītiķu 
un amatpersonu, kuŗi apzināti 
noliedz komūnistu briesmu dar-
bus. 

 Tuvojoties 10. Saeimas vēlēša-
nām, daudzi polītiķi un diplomāti 
uzsveŗ šo vēlēšanu nozīmi Lat-
vijas turpmākai nākotnei. Labējo 
spēku sadrumstalotības dēļ bal-
sotājiem nebūs viegla izvēle, taču 

Klīvlandes baltiešu komitejas locekļi; no kreisās: Als Pautienis, 
Ingrida Buble, Vilmārs Kukainis, Karena Rūsa, Mailita Nasvaite, 
Baiba Caunīte, Andreas Traks, Beatrise Pautiene; nav Paula 
Barbina
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vietojusi  rozes, vēlāk tās zālē 
izda līja visām sarīkojuma 
palīdzēm. Ilona Ķīse jauki ar 
puķēm rotāja galdus. Baiba 
Caunīte grāmatu galdā bija saga-
tavojusi infor mā                   ciju aizvesto 
piemiņai. Draudzes nama lielajā 
zālē vairāk nekā simt viesu 
pacienāja dāmu komitejas 
priekšniece Nora Balode.

Igauņu dāmas Karina Rūsa 
(Ruus) un Erika Pūsāra  (Puušār) 
kollektē savāca $564. Latviešu 
Klīvlandes kreditsabiedrība zie-
doja $300 un lietuviešu kredit-
sabiedrība ,,Taupas” $100, lai 
varētu segt visus izdevumus. 
Liels paldies par to!

Vilmārs Kukainis

Grandrapidu organizāciju pa -
do me 13. jūnijā aicināja uz Tautas 
sēru dienas atceres sarīkojumu 
Grandrapidu latviešu biedrības 
namā. Atbildīgā rīkotāja šogad 
bija  Daugavas Vanagu apvienība, 
un tās priekšnieks Maksis Jansons 
teica ievadvārdus. Viņš uzsvēra 
divu vārdu – atcere un cīņa – 
nozīmi.  1941. gada 14. jūnijā 
naktī okupācijas armijas kaŗavīri 
ar dažu latviešu līdzdalību  uz 
Sibiriju aizsūtīja tautas inteliģenci, 
vēlāk arī lauku māju īpašniekus, 
un viņus mēs vienmēr atcera-
mies. Dzīvojot svešumā mēs 
esam bijuši cīnītāji, atbalstot 
organizācijas, kuŗas pasaulē iz  -
pla  tīja  patiesību par Krievijas 
amatpersonu nodomu iznīcināt 
latviešus. Mēs esam atbalstījuši 
Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeju Rīgā, kuŗā var pārlie-
cināties, kā dzīvoja uz vergu 
nometnēm izsūtītie latvieši.

Latvieši savā zemē tic, ka 
Latvijai reiz būs labāki laiki. 
Mums, svešumā, viņi ir jāatbalsta. 
Ikvienam Latvijas pavalstniekam 
10. Saeimas vēlēšanās jābalso, lai 

tikai tautas aktīva piedalīšanās 
var novērst prokrievisko spēku 
nākšanu pie varas. Labējiem spē-
kiem nepieciešams sadarboties. 
Tautu var pasargāt tikai pašu 
modrība un vienotība. Mums ir 
tikai viena Latvija. Neuzsvērsim 
pagātnes kļūdas, bet būsim 
modri un domāsim, kā katrs 
varam palīdzēt izvairīties no 
kļūdām nākotnē.

Sarīkojuma apmeklētāji godi-
nāja K. Sventecki, ilgi aplaudējot, 
rīkotāji viņam  pasniedza puķes. 
Pēc K. Sventecka runas pianiste  
Velta Kirchnere atskaņoja Jāzepa 
Mediņa, Jāzepa Vītola un Alfrēda 
Kalniņa skaņdarbus.  India na po-
les latviešu biedrības koris no -
dziedāja vairākas dziesmas diri-
ģentes Aijas Vinteres-Brug manes 
vadībā, visvairāk klausītājiem 
patika tautasdziesma „Noriet 
saule vakarā”. 

Sarīkojuma oficiālā daļas bei-
gās  LSC un DV apvienības pār-
stāvji nolika puķes pie pieminekļa 
bojāgājušajiem latviešiem centra 
laukumā. Apmeklētājus aicināja 
pakavēties pie tases kafijas un 
dāmu sagādātām uzkodām. 

 EVK

Konstantīns Sventeckis un prāvests Gunārs Lazdiņš 

Piemineklis 
bojāgājušajiem 

latviešiem 
Indianapoles 

latviešu 
sabiedriskā cen-

tra laukumā

Latvijā varu iegūtu godīgi latvieši. 
Tā būs labākā dāvana mūsu 
tēvzemei. ,,Būsim cīnītāji vārdos 
un ar darbos!” aicināja Maksis 
Jansons.

Sarīkojumu vadīja Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeja pārstāvis 
Grandrapidos  Zigfrids Zadvin-
skis. Viņš paskaidroja, ka Grand-
rapidu organizāciju padome no -
lēmusi 1941. gada 14. jūnija 
atceres sarīkojumā vākt ziedoju-
mus mūzejam, pateicās visiem, 
kuŗi ziedojuši, un lūdza mācītāju 
Ilzi Larsenu teikt lūgšanu.

Sirdi sildīja jauniešu mūzikālie 
priekšnesumi. Sērīgi skanēja 
Sandras Stūres flauta, atskaņojot 
tautasdziesmu ,,Kas tie tādi, kas 
dziedāja”. Dāvids Heinze spēlēja 
klavieŗu solo, Olga Jansone skan-
      dēja Valdas Moras dzejoli ,,Vēs-
tule uz bērza tāss”:

Galveno runu par 14. jūniju 
pagātnē, mūsu dienās un nākotnē 
teica Ivars Petrovskis.  Viņš atce-
rējās dīpīšu laikus, kad kopā ar 
Uģi Šubiņu piedalījies 14. jūnija 
dievkalpojumos Valkas nometnē, 
vēlāk aizritējušā gadsimta 50. 

gados Milvokos, kur svinīgajos 
aktos piedalījušies skauti un gai-
das, ienesot zālē karogus.    

Tagad mums ir daudz infor-
mācijas par 1941. gada 14. jūniju, 
jauni fakti no dažnedažādiem 
avotiem, kas īsti notika tai lik-
tenīgajā naktī no 13. uz 14. jūniju. 
Tie atrasti čekas maisos, dar-
binieku rokasgrāmatās, protoko-
los un piezīmēs; informācija 
savākta gan Latvijā, gan archīvos 

Maskavā. Faktus I.  Petrovskis 
gu  vis galvenokārt no trim grā-
matām –The Hidden and 
Forbidden History of Latvia Under 
Soviet and Nazi Occupation 1940 
– 1991 un  ,,Totālitārie režī mi un 
to represija Latvijā 1940.- 1956. 
gadā” un ,,Okupācijas varu 
polītika Latvijā, 1940-1991”. 
Galīgais izsūtīto skaits līdz šim 
nav precīzi zināms, lēš, ka 
deportēti 15 424 cilvēki. Gandrīz 

15% no izvestajiem bija bērni 
līdz 16 gadu vecumam.

Rīgā 14. jūnijā pēdējos gados 
notiek oikūmenisks dievkalpo-
jums Doma baznīcā,  atceroties 
mūsu tautas traģēdiju, Latvijas 
Valsts prezidents un citas amat-
personas pie Brīvības pieminekļa 
noliek puķes. Neaizmirsīsim, ka 
Latvijā notika arī otra deportācija 
1949. gada 25. martā, kad uz 
Sibiriju izveda vairāk nekā            
42 000 cilvēku. Mūsu pienākums  
neaizmirst, kas notika 14. jūnijā 
un 25. martā, un par to jāstāsta 
mūsu bērniem un bērnu bēr-
niem. Referents pauda pārliecību, 
ka 14. jūniju, tāpat kā 16. martu, 
25. martu un 18. novembri 
latvieši atcerēsies vienmēr. 

Grandrapidu organizāciju 
padome aicināja piemiņas dienas 
dalībniekus mielastā, ko gatavoja 
visu organizāciju dāmas, lai 
iegūtu līdzekļus Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzeja atbalstam. 
Ziedojumus atsūtīja arī citi, kuŗi 
sarīkojumā neieradās. Iepriek-
šējos gados savācām  5000-6000 
dolaru, bet šogad tikai 4500.  
Mūsu rindas kļūst retākas.

Julieta Rumberga

Atcere un cīņa

Grandrapidu 1941. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas sarīkojuma 
programmas dalībnieki; no kreisās: Maksis Jansons, Dāvids 
Heinze, dr.  Zigfrids Zadvinskis, mācītāja Ilze Larsona, Ivars  
Petrovskis, Olga Jansone, Sandra Stūre, Jānis Rikāns
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Kopīgi strādājot var panākt vairāk
Aprīļa pēdējās nedēļas vairā-

kumam  Portlandes latviešu 
aizritēja ļoti ātri, jo pilnā sparā 
notika gatavošanās ikgadējam 
krāmu tirgum. Paldies visiem 
čaklajiem nācējiem, palīgiem, 
mantu ziedotājiem, stādu audzē-
tājiem un garšīgo pusdienu ga -
tavotājiem! Šis ir gada notikums, 
kuŗā varam satikt sen neredzētus 
draugus, kopīgi pajokot, izsmi-
eties, papļāpāt, arī strādāt. Šogad 
tirgum tika saziedots ļoti daudz 
mantu, tāpēc mūsu mērķis bija 
ieņemt 10 000 dolaru.

Tirgus atklāšanas rīts 29. aprīlī 
mūs ar siltu saulīti nelutināja, 
tomēr kārie  pircēji, vienalga, 
ieradās divas stundas agrāk, lai  
būtu ,,pirmie malēji”. Kuŗš 
putniņš agri ceļas, agri slauka 
deguntiņu! Pirmās dienas parasti 

ir visražīgākās. Arī šis gads nebi-
ja izņēmums. Preces plūda pro-
jām kā pa straumi! Pirmajā dienā 
ieņēmām 5242 dolarus. Tā bija 
neticama, bet priecīga vēsts 
visiem. Ar nepacietību gaidījām, 
kas notiks tālāk. Nākamā diena 
bija mazliet lēnāka, taču vēl aiz-
vien cerīga. Pircēji kļuva rāmāki 
un izvēlīgāki. Mūsu darbinieki, 
kā vienmēr, bija izpalīdzīgi un 
zinīgi savu ,,departamentu” 
plašajā preču klāstā. 30. aprīlī 
ieņēmām 1939 dolarus. 

Brīvdienās parasti ierodas 
pircēji, kuŗi visu nedēļu aizņemti 
darbā. Kā nu veiksies šogad? Vai 
spēsim sasniegt mērķi? Līdz šim 
vissekmīgāka tirgošanās bijusi  
1993. gadā, kad, rīkojot tirdziņus 
divas reizes latviešu centrā un 
vienu reizi privātā mājā, kopējā 

ieņēmumu summa bija 12 964 
dolari.

Brīvdienās ir arī daudz citu 
vilinājumu. Krāmu tirgus apmek-
lētāji sāka nākt tikai pēc laiskā 
atpūtā pavadītā rīta cēliena. 1. 
maijā ieņēmām 1688 dolarus.  
Nākamās dienas pēcpusdienā 
pircēji atkal sāka izrādīt interesi 
par vienu no vislabāk iekārto-
tajiem krāmu tirgiem visā ap -
kaimē. Daudzi apmeklētāji ie -
griezās latviešu centrā vairākas 
dienas pēc kārtas un nebeidza 
jūsmot par labo organizāciju un 
čaklajiem darbiniekiem. Ir 
patīkami dzirdēt uzslavas, jo mēs 
visi tiešām esam ieguldījuši lielu 
darbu, lai šis tirgus būtu noti-
kums, ko ik gadus gaida ar 
prieku.

Tirdziņa pēdējās dienas  vakarā 

Preču klāsts latviešu krāmu tirgu Portlandē bija gandrīz tikpat 
bagātīgs kā kādā lielveikalā 
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sākām līksmot vēl pirms naudas 
skaitīšanas, jo nojautām, ka pūles 
attaisnojušās. Un tā arī bija, 
kopējā tirgū ieņemtā summa –10 

192 dolari. Vēlreiz visiem paldies! 
Darbojoties kopā, esam sasnie-
guši savu mērķi. Acis nobrīnās, 
rokas padara.

Sandra Brigsa

Latvijas Nacionālā teātŗa 
aktrise Inta Tirole 22. aprīlī 
viesojās Grandrapidu latviešu 
biedrības namā, sagādājot iespēju 
noskatīties lugu ,,Šampinjonu 
derība”.  Ielūgumā apmeklēt šo 
izrādi skaidrots: ,,Intas Tiroles 
teātris nav tikai vārdu salikums, 
bet gan stabils jēdziens, kas sevi 
pierādījis intensīvos repertuāra 
meklējumos un spraigā darbā 
ilgāka laika periodā – tad, kad 
jaunības un brieduma gadu 
lomas jau pagātnē.” 

Inta Tirole savu viena aktieŗa 
teātri dibināja jau 1970. gadā. 
Sagaidot 70 gadu jubileju, ko 
aktrise svinēs 26. maijā, viņa 
atkal ķērusies pie laikmetīga, 
latviešu sievietēm aktuāla Laimas 

Muktupāvelas romāna „Šampin-
jonu derība” interpretācijas. 

Latvijas teātŗa kritiķi atzīst, ka 
Intai Tirolei ir sava vieta, sava 
niša ne tikai Nacionālajā, bet visā 
mūsdienu latviešu teātrī.

Vakara programmā bija lasāms: 
,,L. Muktupāvela īpaši Tirolei 
uzrakstījusi skatuves versiju pēc 
sava romāna ,,Šampinjonu 
derība”.  Pašironiski, asprātīgi un 
reizē smeldzīgi ir latviešu sie-
vietes pārdzīvojumi Īrijā. Ievē-
rojot pašreizējo latviešu aizplū-
dumu darbā tieši uz Īriju, luga ir 
īpaši laikmetīga. Lai cik grūti 
pieņemt, ka latvieši financiālu 
vai arī kādu citu kārdinājumu 
dēļ, labprātīgi dodas prom no 
mājām, tas no  tiek. Šī luga mums 

palīdzēs izprast un akceptēt 
notiekošo. Redzēsim un izjutīsim 
prom braucēju pārdzīvojumus.”

Aktrises tēlojumu varēja 
patiešām apbrīnot. I. Tirole vai-
rāk nekā stundu uz skatuves 
atspoguļoja aizbraucējas jūtas, 
domas un pārdzīvojumus, dodot-
ies laimi meklēt svešumā. Izprast 
šo problēmu aktrise noteikti 
palīdzēja, bet vai akceptēt? Ska-
tītāju domas noteikti dalījās. 
Latvieši ir pārdzīvojuši vēl grū -
tākus laikus, bet nav gribējuši 
atstāt savu dzimteni. Tirole jau 
arī savā tēlojumā vairākkārt 
uzsvēra – „nopelnīt, tikai 
nopelnīt!”

 Grūti vainot jaunus cilvēkus, 
kuŗi dzimtenē nespēj atrast 

darbu, tomēr māju atstāšana tikai 
peļņas dēļ liecina par dzimtenes 
mīlestības trūkumu, sevišķi, ja 
aizbraucēji apliecina, ka neat-
griezīsies. 

Mans brālēns Jānis Briedis 
piezvana man no Pļaviņām un 
brīnās – ko tie cilvēki žēlojas? 
Protams, viņam ir paliels dārzs 
pie mājas, kur aug kartupeļi, citas 
saknes, ogas, āboli un plūmes. 
Viņš stāsta: ,,Putraimiem man 
naudas pietiek. Uzvāru putraimu 
biezputru, pielieku kādu kartu-
peli, uzleju ābolu biezeni – iznāk 
lieliska maltīte!  Aizeju uz mežu, 
salasu sēnes, piegriežu sīpolus, 
kādu tauku gabaliņu arī spēju 
sagādāt, un kartupeļi ar šādu 
mērcīti ir gardum gardi. Man 

pilnīgi pietiek ar pensijas naudu, 
varu vēl palīdzēt Pļaviņu skolai 
iegādāties auto, kaut arī lietotu, 
lai bērni var doties kādā eks-
kursijā. Mēs izdzīvosim, bet savu 
zemi gan nekad neatstāšu.”

Ļoti iepriecināja Rūdolfs Plēpis. 
Viņš  dziedāja dažādas dziesmas, 
kuplejas un ziņģes, un klausītājies 
viņam uzgavilēja ar skaļiem 
aplausiem. Viņa skatuviskā stāja 
liecināja par ilgu gadu pieredzi. 
Paldies biedrības vadībai par 
aktieŗu uzaicināšanu, un īpaša 
pateicība Irēnai Vanuškai. Viņa 
ciemiņus vairākas dienas uzņēma 
savās mājās un aizveda arī uz 
slaveno parku un dārzu – Oscar 
Meyer Garden. 

Julieta Rumberga 

"Šampinjonu derība" Grandrapidos

Pagājuši jau gandrīz 60 gadu, 
kopš Saginavas (Mičigenas 
pavalstī) un tuvējās apkaimes 
tautieši sanāca kopā un dibināja 
Saginavas latviešu klubu. Kluba 
dibināšanas jubileju Saginavas 
latviešu sabiedrība svinēja 24. 
aprīlī. 

Pēc Otrā pasaules kaŗa beigām 
bēgļiem, kuŗi dzīvoja pārvietoto 
personu nometnēs Vācijā, darba 
iespēju bija maz, tāpēc sākās 
izceļošana uz citām zemēm. 
Aizritējušā gadsimta 40. gadu 
beigās un 50. gadu sākumā 
Saginavā un tās apkaimē dzīvoja 
daudz latviešu. Viņiem galvoju-
mu sagādāja Luterāņu labdarības 
organizācija. Drīzā laikā te 
ieradās vairāk nekā 400 tautiešu. 
Darbu dabūt varēja vietējās lauk-
saimniecībās vai autorūp niecībā. 
Saginavā bija pāris dzelzslietu-
vju, kā arī vairākas auto mašīna 
daļu ražošanas fabrikas. Darbu 
atrast varēja, bet tas nebija tīrs un 
viegls.

Vietējie vēlējās mūs, cik drīz 
vien iespējams, iekļaut savā 
sabiedrībā un organizācijās, bet 
jaunie ieceļotāji juta vajadzību 
pēc latviskās vides.  Saginavas 
YWCA telpās 1950. gada 18. 
jūnijā sapulcējās un reģistrējās 
100 latviešu, kluba dibināšanas 
dalībnieki. Pirmie kluba valdes 
locekļi, kuŗi uzrakstīja statūtus,  
bija Jānis Akmentiņš,  Hugo Bi -

senieks, Ādolfs Ronis, Ēriks 
Ruciņš un Jūlijs Skroderis. 
Diemžēl J. Akmentiņš, H. Bise-
nieks, Ā. Ronis un J. Skroderis  
jau mūžībā,  bet Ēriks Ruciņš  
nevarēja ierasties. No kluba 
dibinātājiem mūsu vidū ir mazāk 
nekā seši, bet jubilejas sarīkojumā 
piedalījās tikai Tālivaldis Stūris.  

Vakara vadītāja Ieva Hartvela 
(Hartwell) atklāja sarīkojumu, 
un kluba priekšnieks Dainis 
Martinsons, apsveica visus 112 
jubilejas dalībniekus, piebilstot, 
ka varam lepoties, jo klubs vēl 
aizvien darbojas. Bija ieradušies 
goda viesi –  ALAs priekšsēdis 
Dr. Juris Mežinskis un Patrīcija 
Mežinska, agrākais biedrības 
priekšnieks Andrejs Ķeņģis un 
Aija Ķeņģe no Trejupēm, Latviešu 
apvienības Detroitā priekšsēde 
Līga Jēkabsone un Ilgvars Jēkab-
sons, Saginavas latviešu ev. lut. 
baznīcas pārstāve Vija Āriņa.

Juris Mežinskis SLK priekš-
niekam Dainim Martinsonam 
pasniedza ALAs Atzinības rak-
stu. Līga Jēkabsone un Vija Āriņa 
apsveica klubu par daudzu labu 
gadu sadarbību. Rakstveida 
ap sveikumus bija atsūtījuši bij. 
kluba priekšnieki, Vītola fonds, 
divas stipendiātes un vairāki 
bijušie Saginavas latvieši.

Lindas Paegles uzrakstīto Sagi-
navas latviešu kluba vēsturi 
latviešu un angļu valodā nolasīja 

Saginavas latviešu kluba 60 gadu jubileja

Trejpilsētu ansamblis. Priekšā no kreisās: D. Bartele (Barthel), S. Ģībiete, I. Hartvela, R. Skostiņa, A. 
Straumane, R. Martinsone, S. Spule, I. Gudrā; aizmugurē: V. Špacs, I. Piziks, A. Straumanis, D. 
Martinsons, J. Skābardis, L. Gudrais; pie klavierēm V. Āriņa

I. & Dž. Hartveli fotoattēlos 
sakopojuši Saginavas latviešu 
kluba vēsturi 

Skaidrīte Ģībiete un Juris Stūris.  
Koncertā soprāns Līga Jēkabsone 
dziedāja skaistas latviešu dzies-
mas, Lavonai Herisai (LaVonne 
Harris) spēlējot elektroniskās 
kla  vieres. Vairākas dziesmas no -
dziedāja arī Trejpilsētu ansamblis 
Vijas Āriņas klavieŗ pava dīju mā.

Ievas un Džordžs Hartvelu 
sakopotā Saginavas latviešu klu-
ba vēsture attēlos bija lielākais 
pārsteigums. No gandrīz 500 
fotografijām viņi bija izvēlējušies 

interesantākos attēlus un 15 
minūtēs parādīja kluba pagātni. 
Daudzi nepazina ne sevi, ne 
tuvus draugus, jo 60 gados visi ir 
pārvērtušies. Taču sajūsma par 
attēliem bija liela un sarīkojuma 
apmeklētāji labprāt iegādājas 
fotografiju tvartu.  

Pēc bagātīgām vakariņām Jānis 
Kukainis un Aija Kukaine vadīja 
polonēzi. Visi sarīkojuma 
dalībnieki bija priecīgi par  jauki 
pavadīto vakaru.

DRM 
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Vasarsvētku dievkalpojums  
Detroitas Sv. Pāvila latviešu ev. 
lut. draudzē šā gada 23. maijā 
sākās svinīgāk nekā parasti. ar 
nedaudz svinīgāku noskaņu.  Jau 
agrā rīta stundā kā baznīcā, tā arī 
sabiedrisko pasākumu ēkas tel-
pās rosība liecināja par ga  ta -
vošanos kaut kam vairāk, nekā 
ierastajam svētdienas dievkalpo-
jumam.  

Līdz ar Vasarsvētku dievkalpo-
jumu, kas arī mūsu kalendāros 
iezīmēta, īpaša diena ir Sv. Pāvila 
latviešu ev. lut. draudzes dia-
konam Fricim Sīpolam, kuŗam 
paredzēta amata apzīmējuma 
baznīcas padomnieks piešķiršana.  
Šajā pasākumā piedalījās arī 
Latvijas ev. lut. baznīcas ārpus 
Latvijas arhibīskaps Elmārs Ro -
zītis, ka arī ASV Vidienes apgaba-
la prāvests Gunārs Lazdiņš un 
mācītāja Aija Graham. Neat-
liekamu pienākumu dēļ nevarēja 
ierasties LELBA Pārvaldes 
priekš  niece prāveste Lauma Zu  -
šē  vica. 

Frici Sīpolu uzrunāja prāvests 
Gunārs Lazdiņš.  Viņs teica: “Ņe -
mot vērā to, ka diakona Friča 
Sīpola kalpošana baznīcai un 
sabiedrībai iesakņojās brīvā Lat-

Mācītāja Friča Sīpola godināšana Detroitas  
Sv. Pāvila latviešu ev. lut. draudzē

Tu negribi mantas, ko pasaule rod,
                                                                                         Bet sirdi it šķīstu, kas godu Tev dod.

                                                                                                                / Christoph von Schmidt /

vijā gūtā izglītībā, ka tā tika piln-
veidota pēckaŗa laikā Vācijā, ka 
viņš ir apliecinājis, kalpojot ar 
savu dzīvi un darbu  mūsu baz-
nīcai kristīgā garā,  un ka viņš, 
lie  tojot savas gara dāvanas, ir 
uzticīgi daudzus gadus sevi zie-
dojis Detroitas un arī citu 
draudžu garīgai aprūpei. Turklāt, 
ņemot vērā Detroitas Sv. Pāvila 
latviešu draudzes lūgumu, jauns 
amata apzīmējums ļauj mums 
izteikt cieņu, pateicību un at -
zinību Friča Sīpola mūža pie-
pildījumam.  Tā Latvijas Evan-
ģēliski luteriskās baznīcas prezi-
dijs ar 2010. gada 26. februāŗa 
vienbalsīgu lēmumu nolemj 
piešķirt Fricim M. Sīpolam amata 
apzīmējumu baznīcas padom-
nieks.  Pasludinot šo lēmumu, 
vienlīdz to savienojam ar pa -
teicību un atzinību par līdzšinējo 
darbu, no šodienas atjaunotā 
atbildībā.”  

Sekoja archibīskapa Elmāra 
Rozīša jautājums Fricim Sīpolam: 
“Vai tu esi gatavs uzticīgi kalpot 
par baznīcas padomnieku latviešu 
evanģēliski luteriskā baznīcā?  Ja 
esi gatavs, tad atbildi ar jā vārdu.”  
Friča Sīpola skaidri izteiktā atbil-
de bija: “Jā.”  Sekoja arhibīskapa 

svētījums jaunajā amata zīmē, 
dāvinot gaismas lukturi ar 
piezīmi, to tālāk nest un ļaut gais-
mai spoži izstarot .

Pēc dievkalpojuma ar svēto 
vakarēdienu, turpinājums Friča 
Sīpola godināšanai sekoja drau-
dzes sabiedrisko pasākumu ēkas 
zālē. 

Draudzes vārdā Frici Sīpolu 
uzrunāja Detroitas Sv. Pāvila 
latviešu draudzes priekšnieks 
Herberts Everss.  

Sekoja apsveikumi no Latviešu 
apvienības Detroitā, Detroitas 
Daugavas Vanagu apvienības, 
bijušo skautu un gaidu vienību 
un Goppera fonda vārdā, kā arī 
no bijušā Sv. Pāvila draudzes 
priekšnieka Uģa Grīnberga un 
Sīpolu ģimenes, kā arī virkne 
rakstisku apsveikumu.

 Pēc apsveikumiem vārds tika 
dots baznīcas padomniekam 
Fricim Sīpolam. Atskatoties aiz-
gājušos gados, viņs atcerējās 
daudzus nozīmīgus, arī ko -
miskus gadījumus no savas 
dzīves. Go  dināšanas beigu daļa 
viņš sirsnīgi pateicās par pa -
godi nājumu, kas viņam tika 
šodien parādīts. 

     Dzidra Tropa

Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. latviešu draudzes dievnamā.  Pirmajā 
rindā no kr. puses:  arhibīskaps Elmārs Rozītis, ev. lut. baznīcas 
padomnieks Fricis Sīpols, Detroitas latviešu draudzes priekšnieks 
Herberts Everss. Otrajā rindā no kr. puses:  prāvests Gunārs 
Lazdiņš un mācītāja Aija Graham.
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2010. g. 9. maijā, Ģimenes die-

nas dievkalpojumā Klīvlandes 
Apvienotās latviešu ev.lut. drau-
dzi un svētdienas skolas saimi 
vienoja dievvārdi, lūgšana un 
dziesmas.  Dievkalpojumu kup-
lināja svētdienas skolas koris 
Markus Apeļa vadībā un lasī-
jums „Bērniņa eņģelis” – Dainas 
Renertas, Larisas Grantas un 
Andreja Mantenieka izpildīju-
mā.  Draudze, skolnieki un sko-
lotāji vienojās pateicībā Dievam 
par savām ģimenēm, kas viņus ik 
dienas ar mīlestību auklējušas un 
joprojām audzina un atbalsta arī 
šodien.

Ģimenes dienas sarīkojumā 
klausītājus iepriecināja skolēnu 
dziedātās dziesmas un visjaunā-
ko dalībnieku dejotā tautas deja.  
Katrs skolēns sveica savu ģimeni, 
skaitot dzejolīti un lasījumus.

Absolventu izlaiduma aktā ve -
cāki un viesi priecājās par vidus-
skolas beidzēju sasniegumiem, 
par viņu cerībām un sapņiem 
nākotnē.

Ģimenes dienas dievkalpojums, sarīkojums un 
latviešu skolas absolventu Izlaidums Klīvlandē

„Katru dienu, kad dodaties pa -
saulē, lai jūs pavada ticība, mīles-
tība un sapņi.  Audziet ticībā.  
Celiet lūgšanas tiltus Dievam, jo 
īstais dzīves pamats ir ticība.  
Sveiciet katru dienu ar mīlestību 
sirdī.” Ar šiem skolas pārzines 
vārdiem absolventiem Larisai 
Grantai un Andrejam Mantinie-
kam sākās solis tālākajā dzīves 
ceļojumā. Klases audzinātājs 
Markus Apelis sveica absolven-
tus ar vārdiem:  „Mēs esam lepni 
par jūsu panākumiem un esam 
vēl lepnāki par to, ko jūs vēl sa -
sniegsit rīt.  Mēs esam lepni par 
to, ka jūs piepildīsit savus pienā-
kumus un nesīsit savu latviešu 
godu.”

Absolventus sumināja pārstāv-
ji no Klīvlandes draudzes, Klīv-
landes Latviešu biedrības, Klīv-
landes kredītsabiedrības, DV 
apvienības, Pensionāru apvienī-
bas un Ohaijo Latviešu apvienī-
bas OLA.

Noslēgumā abi skolas beidzēji 
Larisa un Andrejs pateicās ar 

uzrunām un mūzikas priekšne-
sumiem.

Nobeidzot šo Svētdienas skolas 
mācību posmu, izbeidzas arī 
mans skolas pārzines pienākums.  
Vēlos pateikties skolēnu vecā-
kiem, kas uzticējuši  savus bēr-
nus mūsu skolai un latviskai 
audzināšanai.  Paldies skolnie-
kiem par spēju un prieku mācī-
ties.  Pateicība arī visiem skolotā-
jiem par neatlaidību šajā darbā 
un pateicība skolas darba atbals-
tītājiem.Vislielākā pateicība Die  -
vam par Viņa vadību.  Ar jaunām 
cerībām, ar jauniem pasāku-
miem un kopā saliktām rokām 
ikkatrs it kā varēja sadzirdēt 
Larisas, Andreja un manu kluso 
lūgšanu – „Māci man ticē, Dievs, 
māci man lūgt.  Māci man cen-
sties būt tam, kas es spēju būt.”

Skolotāju un vecāku izkārtoju-
mā bija gādāts par bagātīgām 
pusdienām.  Pie skaisti klātajiem 
galdiem viesi pakavējās patīka-
mā gaisotnē.

Māra Kaugura
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Klīvlandes latviešu skolas 2010.gada absolventi.
No kreisās - klases audzinatājs Markus Apelis, absolventi Larisa Grants, Andrejs Mantenieks un 
skolas pārzine Māra Kaugura

Anna Vidberga dzīvo Konek-
tikutas pavalsts Eseksas (Essex) 
pilsētiņā. Vīra māte viņu iesauca 
par Mēriju, un ar tādu vārdu 
viņa pazīstama draugu un paziņa 
pulkā.  Viņas vīra tēvs bija izcilais 
grafiķis Sigismunds Vidbergs.  
Mērija jaunībā spēlēja tenisu, 
kopā ar vīru Nino apceļoja 
Latgali, braucot ar divriteņiem. 

Anna Vidberga savā 90. 
dzimumdienā lēca ar izplētni

Gandrīz cauru gadu, neatkarīgi 
no laikapstākļiem viņa nodarbo-
jas ar peldēšanu. Pirms diviem 
gadiem savu 90. jubileju Mērija 
svinēja Kolorado, nolēcot ar 
izplētni.

Apmēram 70 gadu vecumā 
Mērija Vidberga sāka gleznot, un 
patlaban Eseksas pilsētas sanāks-
mju zālē ir viņas darbu izstāde.

L. Z.

Mērija Vidberga un mazmeitas 
vīrs Džeks Higins (Jack Higgins) 
pirms pārgalvīgā lēciena

Mērija Vidberga  2006. gadā, 
kad viņai bija tikai 88 gadi, ar 
uzticamo draugu, eleganto 
runci  Tridžolī (Tréjolie)

Aiz bailēm, lidinoties augstu gaisā, jāsmejas...
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Ņujorkas latviešu  ev. lut. drau-
dzes Salas baznīcas plašo auto 
novietošanas laukumu sestdien, 
17. aprīlī  jau no agra rīta sāka 
pildīt no visām debess pusēm 
sabraukušo dāmu komiteju 
locekļu automašīnas. Atbraucējas 
bez steigas devās  reģistrēties un 
pēc tam uz lielo zāli, kur bija 
klāts bagātīgs brokastu galds. 
Šoreiz vairāk dāmu nekā citus 
gadus bija aicinājušas līdzi arī 
dzīves draugus. Konferences 
atklāšanas svētbrīdi vadīja māc. 
Laris Saliņš, uzrunu teica refer-
ente Ilze Beiniķe. Pēc daudzajiem 
apsveikumiem konferences da -
lībnieki noklausījās LELBAs 
pārvaldes priekšnieces prāv. Lau-
mas Zušēvicas priekšlasījumu 
par sievieti, ko Dievs radīja per-
fektu. 

Pēc kafijas pārtraukuma un 
dziedāšanas, ko vadīja Māra 
Vilciņa, prāv. Oļģerts Sniedze 
nolasīja Apgabala garīgās vadītā-
jas prāv. Anitas Vārsbergas Pāžas 
atsūtīto ziņojumu. Prāveste 

Austrumu apgabala dāmu 
komiteju konference

konferencē nevarēja piedalīties. 
Salas novada dāmu komiteja 
konferences dalībniekus pacie-
nāja ar gardām pusdienām, un 
spēcīgi skanēja dziedātās dzies-
mas. Pēc tam konferences da -
lībnieki noklausījās Oļģerta Snie-
dzes priekšlasījumu „Aiz nāves 
durvīm – kas Bībelē teikts par 
debesīm un elli”. Šķiet, šis temats 
interesē ikvienu, lai gan par to 
reti runā un piemin. 

Dāmu komiteju nozares refer-
ente Daina Lazdiņa runāja  par 
praktiskas dabas jautājumiem, 
un  dāmu komitejas locekles 
dalījās  pieredzē.  Austrumu ap -
ga  bala referente Ilze Beiniķe pēc 
sava ziņojuma pavēstīja,  ka kon-
ference beigusies.  Pie  kafijas un 
uzkodām vēl varēja patērzēt un 
spriest par dzirdēto.  

Konferences beigu dievkal po-
jumā kuplā skaitā ieradās arī 
vietējās draudzes locekļi.  Diev -
kal  pojumu vadīja prāvesti Lauma 
Zušēvica un Oļģerts Sniedze un 
mācītājs Laris Saliņš. Flautu 

Austrumu apgabala dāmu komiteju konferences dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Ilze Beiniķe, 
Ilga Zālīte,  Daina Lazdiņa, mācītāja Ieva Dzelzgalve, prāvests Oļģerts Sniedze, prāveste Lauma 
Zušēvica, mācītājs Laris Saliņš, mācītāja Ieva Pušmucāne-Kineiko, diakons Indriķis Kaņeps, Rita 
Juzupa
spēlēja Indra Ozola, viņa arī 
nodziedāja solo dziesmu, ērģel-
niecei Olgai Gurevičai spēlējot 
pavadījumu.  

Pēc atvadu vakariņām lielajā 

zāle daudzie apmeklētāji vēl pa -
kavējas, juzdamies vienoti  kris-
tīgā sadraudzībā, un sirsnīgi 
atvadījās, cerot atkal satikties 
nākamā Apgabala dāmu komite-

ju konferencē, kas notiks 2011. 
gada aprīļa sākumā Vašingtonas 
latviešu ev. lut. draudzes īpašumā 
Rokvilā, MD.

In. K. 

 Šoreiz, 6. jūnijā,  ierastajā 
svētdienas maršrutā Toledo – 
Det    roita, kuŗu pēdējā mēnesī ir 
nācies atkārtot jau dažas reizes, 
samērā īso ceļa atālumu veicu ar 
savdabīgām izjūtām. Lai gan 
šodien Detroitas Sv. Pāvila ev. 
lut. latviešu draudzes īpašumā 
Fārmingtonhillā tiek rīkoti Dārza 
svētki, kas vienmēr ir patīkams 
un priecīgs notikums Detroitas 
un apkaimes latviešu ģimenēm,  
aizvadītā nakts Toledo, īpaši šīs 
pilsētas dienvidaustrumu daļā, ir 
bijusi bargu un baigu notikumu 
pilna. Ja pēdējos gados ar 
līdzjūtību, pateicoties tālrādei,  
esam bijuši liecinieki traģiskiem 
notikumiem ASV vidienes pa -
valstīs,  kad viesuļi arvien biežāk 
izposta ļaužu iedzīvi, nodarīdami 
neiedomājamu postu, dažu mi -
nūšu laikā pārvēršot mājvietas 
drupu kaudzēs, paņemot līdz arī 
dzīvības, tad aizgājušo nakti, kad 
bezmiegs, pavadīts ar biežajām 
vētras trauksmes sirēnu skaņam 
un lietus gāžu šalkoņu nepār-
trauktos zibens uzliesmojumos, 
ārpus Toledo, tās dienvidaustru-
mos notika neparedzētais.  
Apmērām trīs jūdžu gaŗā posmā, 
samērā biezi apdzīvotā vietā 
Milberī (Millbury) ciematā, 
negaisam plosoties, tornado vie-
sulis no zemes “noslaucīja” dažas  
mājas, līdz nepazīšanai sagraujot 
pāris desmitus citu, tika sagrauta 
arī vidusskola un policijas 
iecirknis. Kopumā šajā apvidū 
dzīvības zaudēja seši cilvēki. 
Tiem, kas ir redzējuši kinofilmu 

Dārza svētki Detroitā
“Viesulis”, atmiņā ir palicis skats, 
kuŗā, viesulim trakojot, virs auto 
braucēju galvām tiek aiznesta 
govs.  Šoreiz Milberī ciemata 
nomalē no fermas gaisā ir tikuši 
pacelti divi zirgi un iemesti 
netālajā kaimiņu mājas peld-
baseinā.  Zirdziņi ar veterinārārstu 
palīdzību izdzīvos, bet notikušais 
ilgi atgādinās par viesuļa netica-
mo spēku, izmētājot plašā ter-
ritorijā skolas autobusus līdzīgi 
mazām sērkociņu kastītēm. 

Svētdienas agrīnajā rītā bija 
jāpieņem lēmums, par kuŗu ceļu 
braukt, jo ierastajā maršrutā 20 
jūdzes uz ziemeļiem no Toledo 
aizgājušo nakti nakti arī bija 
plosījusies viesuļvētra, nodarot 
lielus postījumus.  Braucu tomēr 
cauri šim apvidum, kur abās 
pusēs ceļam redzētais bijis tīrais 
nieks no tā, ko varēju vērot 
aizvadītās dienas tālrādes vakara 
ziņās.  

Detroitā, rīta saules staru sveik-
ti, uz Sv. Pāvila ev. lut. latviešu 
baznīcas dievkalpojumu steidzās 
ļaudis. Dievkalpojumu vadīja 
dia  kons, nesen kā jaunajā Baz-
nīcas padomnieka amatā iecelt-
ais Fricis Sīpols.  Jaunajos Sv. Pā -
vila baznīcas Dāmu komitejas 
priekšnieču amatos izvirzītajām 
Dainai Blitei un Intai Staklei viss 
kārtojamais ar uzticamo palīdžu 
radošo pieeju Dārza svētku mie-
lasta sagatavošanā izdevās lielis-
ki. Baznīcas sabiedriskās ēkas  
priekšējā nojumē novietotās 
ham  burgeru grillējamās plītis 
apkalpoja, savu pavāra mākslu 

gadu no gada apguvušie Edvīns 
Kalniņš un Uldis Vītiņš.  Cik no -
protu, tad pavāram galvenais ir 
panākt, lai viss grillētais būtu 
sulīgs un nepārcepts, tas Edvīnam 
un Uldim izdevās lieliski.

 Dievkalpojumam beidzoties, 
Dārza svētku pulcēšanās vietu 
pamazām piepildīja ļaudis.  Visi 
sagatavošanas darbi šim notiku-
mam jau laikus bija pabeigti.  
Bezvēja komforts sabiedriskās 
ēkas iekšpusē šoreiz paglāba 
svētku dalībniekus, kuŗi drīz 
vien, Daugavas Vanagu apvie-
nības priekšnieka Viļa Kalniņa 
aicināti, sāka veidot rindu pie 

smaržīgā cienasta galda ar dažādi 
sagatavotiem hamburgeriem un 
to piedevām. Salīdzinot ar ie -
priek  šējo gadu, šoreiz priecīgāku 
noskaņu radīja bērnu klātbūtne. 
Arī samērā bagātais mantu lo           
terijas galds radīja vispārēju at -
saucību.

 Savstarpējās pārrunās par 
Dārza svētku apmeklējumu un 
turpmākiem rīcības plāniem šos 
svētkus veidojot, rīkotāju orga-
nizācijas Sv. Pāvila latviešu drau-
dzes padomes un Detroitas Dau-
gavas Vanagu apvienības vadība 
centās rūpīgi apsvērt  iespējas 
nākotnē.  Ar katru gadu, diemžēl, 

Vislielākā atzinība Dārza svētku sagatavošanā pienākas (no kr. puses)  Tatjanai Žagarei-Vītiņai, 
Dainai Blittei, Intai Staklei, Mārai Bitei un Ligitai Lielai

Dārza svētku apmeklētāju skaits 
sarūk. Tas savukārt ierobežo ie -
spē  jas un rada dalītus uzskatus 
par dažu sarīkojumu nepeicie-
šamību.  

Vasaras ieskaņa Detroitas  lat-
vie  šu sabiedrībai  Dārza svētkos 
bija izdevusies. Liels paldies 
pienākas rīkotāju organizācijām 
– Sv. Pāvila latviešu draudzei un 
tās Dāmu komitejai, kā arī Det-
roitas Daugavas Vanagu apvie-
nībai par pūlēm šo svētku sa  ga-
tavošanā.  Uz redzēšanaos nāka-
majos pasākumos Detroitā !

Dzidra Tropa 
 

Tradicionālajā Klīvlandes va -
na  džu pavasaŗa sarīkojumā pro-
grammu ievadīja vanadžu kopas 
jaunā priekšniece Valda Zemes-
arāja. Viņa pateicās apmēram 70 
šī labdarības sarīkojuma apmek-
lētājiem un pavēstīja, ka visu 
sarīkoja atlikumu nodos  smagi 
slimo leģionāru, daudzbērnu 
ģimeņu un bāreņu aprūpei Lat-
vijā. 

Pašu teātŗa izrāde Klīvlandes vanadžu pavasaŗa sarīkojumā
Izrādīja  režisora Jāņa Vaska 

īpaši Klīvlandes DV teātŗa kopai 
uzrakstīto viencēliena komēdiju 
četros skatos ,,Vectētiņa seši 
krāsaini mazbērni”.  Galvenie ak -
tie  ŗi bija pats autors Jānis Vaskis 
(Dancis), Arturs Rubenis (Pigors) 
un Ilga Rubene (Skane). Izrādi 
vadīja Ilze Hāznere, viņa uz īsu 
brīdi parādījās uz  skatuves, tēlo-
dama  viesmīli. Pašās izrādes 

beigās uznāca arī Ausma Pirktiņa 
(Skaudra).  Daļa skatītāju bija 
cerējuši, ka ieraudzīs ja ne visus, 
tad vismaz kādu no vectētiņa 
sešiem krāsainiem mazbērniem. 
Tas nenotika, lai gan samērā 
viegli būtu bijis ietvartot un 
atskaņot viņu balsis. Gaismotājs 
Gunārs Raņķis ir arī skaņu 
meistars, tā ka nekādas grūtības 
nerastos. 

Šis uzvedums bija turpinājums 
DV teātŗa kopas 2004. gadā 
iestudētajai ,,Frontes teātŗa” 
izrādei. Tajā stāstīts par diviem 
draugiem, kuŗi pēc daudziem 
gadiem satiekas Amerikā un 
kavējas atmiņās par bēgļu nomet-
ni pēckaŗa Vācijā.  Labi, ka 
programmā tas bija daļēji 
paskaidrots, jo nez vai citādi 
kāds, izņemot pašus aktieŗus, 

atcerētos, kas  notika pirms 
sešiem gadiem. Klīvlandes DV 
teātŗa kopa dibināta  pirms 58 
gadiem,  iestudētas vairāk nekā  
50 lugu. Teātŗa ilggadējais reži-
sors Arturs Rubenis prāto, vai 
būs vēl spēka pēc diviem gadiem 
piedalīties teātŗa 60 gadu jubilejā. 
Dzīvosim, redzēsim.

Vilmārs Kukainis
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(Turpināts 22. lpp.)

Latviešu sabiedrībā nav 
pieņemts mērīt prominenci. Un 
vairāku iemeslu dēļ pareizi vien 
ir. Tomēr ir izņēmumi.

Aristīds Lambergs tika divas 
reizes ievēlēts par Amerikas 
latviešu apvienības priekšnieku, 
divas reizes par Latvijas Saeimas 
deputātu. Neatkarīgi no pielie-
tojamās mērauklas, ar to pietiek, 
lai Aristīda prominence nebūtu 
apstrīdama, pat neminot gaŗu jo 
gaŗu rindu ar viņa panākumiem 
sabiedriskājā un polītiskajā laukā. 
Līdzīgu gadījumu Latvijas vēsturē 
nav un var droši teikt, ka arī 
nebūs. Vai Bostonas latviešu 
sabiedrība to pratusi novērtēt? 
Saprotams, ka - ne.

Daļa vainas arī pašam Aris-
tīdam, kuŗš, piemēram, sarīko-
jumos nemeklēja krēslus pirmajās 
rindās, bet drīzāk kaut kur ne -
uzkrītoši pa vidu. Lai citi piemēri 
izpaliek.

Pēc atgriešanās no Latvijas, 
Aristīds Lambergs vairs nebija 
tāds, kādu to atcerējāmies no 
iepriekšējiem laikiem Bostonā. 
Par drūmā garstāvokļa iemesli-
em viņš bija ar mieru runāt 
intervijā. Bet avīžniekiem ir 
nelāgs pieņēmums, ka sarunai 
vajaga kāda nopietna iemesla. 
Tas negaidīts pienāca. Piezvanīja 
viņa vecākais brālis Silvestrs, ka 
ārsti Arim dodot augstākais pāris 
nedēļu. Ieejot 213. istabā, mani 

sagaida sparīgs:”Sveiks, kaimiņ, 
kā tev iet?” Caur viņa privātistabas 
logu skaists skats uz dārzu un 
apstādījumiem. Dziedniecības 
iestāde līdz ar biroju un dzīvokļu 
kompleksiem celta uz zemes, kas 
kādreiz piederējusi latvietim K. 
Apogam. Aristīds pievelkas tu -
vāk galvgalim, gultā sēd pavisam 
taisni. Laba sejas krāsa. Skaidrs 
acu skats. Nav pieslēgts nekādiem 
aparātiem. Ārsti taču būs kļūdī-
jušies?

Ar dažu ielu atstarpi jau daud-
zus gadu desmitus ar Aristīdu 
esam kaimiņi. Vairāk. Ar savām 
ģimenēm kopā pavadījām Vācijas 
nometņu laikus. Gājuši pa tiem 
pašiem gaiteņiem uz ēdamzāli, 
skolu un citur. Esam draugi. 
Esam kopā strādājuši. Esam 
nopietni strīdējušies. Tomēr vēl 
arvien draugi.

Nejūtos pārāk ērti sākt sarunu, 
bet tad Aristīds uzmundrina: 
”Šauj tik vaļā! Varam runāt par 
visu.” Runājam par celtniecību, 
par tēviem, Latviju, Bostonu, 
polīti ku. Brīžam Aristīds drusku 
pieveŗ acis, bet tad atkal atsāk 
sarunu. Kā skaistāko dzīves 
posmu Aristīds min savu celt-
niecības laiku. Sāpīgu vilšanos 
piedzīvojis Latvijā, kad viņa 
uzticēšanās latviešiem, izrādī-
jusies pārāk naīva. Varbūt kādreiz 
šo sarunu uzrakstīšu. Pašlaik nav 
īstais laiks. Aristīda pēdejais tei-

kums: ”Uz Latviju braucu ar 
mīlestības pilnu sirdi, sapņiem 
un apņemšanos palīdzēt celt 
jauno valsti. Mūs no ārzemēm 
jau īsti par savējiem nepieņēma. 
Nebijām arī mēs bez vainas. Ja 
būtu vairāk vienprātības darbā, 
būtu vairāk paveikuši. Tas viss 
aizgāja pa Daugavu uz jūriņu...”

Nolēmām sarunu turpināt. 
Atvadoties viegli uzliku roku uz 
Aristīda pleca, bet viņš, ar balsi, 
kas pieradusi rīkot, sacīja:”Dod 
roku!” Sajutu pārsteidzoši spē-
cīgu rokas spiedienu, no rokas, 
kas turējusi gan darba rīkus, gan 
vadības grožus, parakstījusi mil-
zu skaitu dokumentu, sasveici-
nājusies ar tik daudzām slavenī-
bām. Abi nezinājām, ka šoreiz 
atvadāmies uz visiem laikiem...

Pēc pāris dienām, Zāļu dienas 
rītā Aristīda Lamberga dzīves 
laiva gar Bostonas Čarlza upi un 
Rīgas Daugavu aizlīgoja uz 
mūžības jūŗu. Līgo! Līgo!

Ivars Galiņš

Aina Āboliņa, dz. Vilde, Dieva 
mājās  tika saukta 2010. gada 1.
martā. Sēru svētbrīdi 5.jūnijā 
Kalamazū latviešu apvienotās 
draudzes dievnamā vadīja māc. 
B. Puiķe.

 Aizgājēja dzimusi  1921. gada 
27. maijā Valmierā. 1941. gadā 
slēgusi mūža derību ar Augustu 
Āboliņu. 1942. gadā ģimenē 
ieradās meita Māra. Līdz ar bēgļu 
straumi nonākusi Vācijā, kur  
Šlezvigholšteinas pilsētā Eitinā 
pasauli ieraudzījusi otra meita 
Līga. Gimene  ASV ieceļojusi  
1950. gadā un apmetusies uz 
dzīvi Kalamazū. Aina Āboliņa 
uzsākusi studijas,  dienās mācī-
damās Pārsona tirdzniecības 
kolledžā, naktīs strādādama 
maizes darbu. 1966. gadā zau-
dējusi mūža biedru. Ieguvusi 
augstākās izglītības gradu, 
pieņēmusi darbu Rietum mi-

Kalamazū piemin mūžībā 
aizgājušo Ainu Āboliņu

čiganas universitātē, kur nostrā-
dājusi 25. gadus. Sasniegusi pen-
sijas dienas, daudz ceļojusi, 
mīlējusi mūziku, mākslu un 
visdziļāk literātūru. Latviešu 
klasiķi bija viņas pasaule.

Aina Āboliņa bijusi ilggadīga 
kasiere un sekretāre Kalamazū 
latviešu draudzē, tāpat darboju-
sies arī KLB, taču pāri visam 
stāvējis viņas palīdzības darbs 
Kalamazū latviešu organizacijās  
un arī privātā aprūpe grūtībās un 
slimībās nonākušajiem tautie-
šiem.

Sēru mūziku atskaņoja vijol-
nieks Tarass Gabora un ērģelnie-
ce  Gunta Laukmane. 

Ainu Āboliņu debesu valstībā 
lai pavada Jāņa Atklāsmes grā-
matas 14:21 vārdi: „Tiešām, saka 
tas Gars, lai tie atdusas no savām 
pūlēm, jo viņu darbi tos pavada”.  
  Ilze Šīmane

Pa  Daugavu jūriņā
Nepabeigta intervija

Miris ievērojamais latviešu bostonietis 
ARISTĪDS LAMBERGS

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
•  11. jūlijā plkst. 12.30 Trimdas 

draudzes zālē pārrunas par 10.  
Saeimas vēlēšanām vadīs Dr. 
Ivars Ījabs, Dr. Rita Petere un 
Krists Kārkliņš. Pārrunās aicināts 
piedalīties ikviens, kuŗu interesē 
Latvijas nākotne.  Lūdzam 
pieteikties, zvanot vai rakstot 
Annijai Reinbergai, tālr.: 617-
744-1621, e-pasts: ireinbergs@
yahoo.com  Programmu atbalsta 
ALTS, DV un LMF Piedalīšanas 
par ziedojumu.      

  FILADELFIJA (PA) 
• 10. jūlijā plkst. 12.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
pikniks pie  Ivara un Rutas 
Stiebriem (131 Cedar Lake Drive, 
Williamstown, New Jersey 
08094).  Laipni gaidīti arī radi un 
draugi, kuŗi vēl nav pensijas 
vecumā.  Par groziņu sazināties 
ar mājasmāti Rutu Stiebri, tālr.: 
609- 561-3722.  

KLĪVLANDE (OH) 
• 21. augustā Klīvlandes un 

apkaimes latviešu bērni, arī tie, 
kuŗi nerunā latviski,  laipni aici-
nāti piedalīties Bērnu svētkos 
Royalview piknika lauku-
mā.  Tieši plkst. 9.30  Outback 
Ray  dzīvnieku izrāde. Būs inte-
resantas nodarbības, sporta spē-
les, pusdienas un atspirdzināju-
mi. Nodarbības un pusdienas 
bērniem  bez maksas, pieauguša-
jiem dalības maksa – vismaz 5 
dolaru ziedojums.  Informācija, 
zvanot vanadžu valdes loceklei 
V. Reinekai, tālr.:  216- 676-0073. 
Ielūdz Klīvlandes vanadzes un 
Apvienotās draudzes skola.   

• 21. un 22. augustā Klīvlandes 
latviešu golfa kluba rīkotās 
Vidējo valstu meistarsacīkstes 
golfā notiks Ironwood Golf Course 
(Hinckley Hills, Ohio). Būs bal-
vas vairākās katēgorijās. 
Pieteikties, zvanot vai rakstot 
Jānim Eglītim, tālr.: 440 391 

9577, e-pasts janiscle@aol.com 
vai Pēterim Gravam, tālr.: 440 
552 4949, e-pasts petegrava@
earthlink.net   

LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. jūlijā plkst. 12.30 Latvijas 

mūziķu grupas „Sliekšņi un grie-
sti” koncerts. 

•  14. augustā plkst. 8.00 
Anaheim Marriott koncertā 
Maikls Fausts pirmo reizi ASV 
atskaņos Pēteŗa Vaska skaņdarbu 
flautai; Biļešu cena $25.00. 

• 20. un 21. augustā plkst. 8.30 
koncertā Hollywood Bowl 
piedalīsies vijolniece Baiba 
Skride. 

• 11. septembrī plkst. 4.00 
nama gada svētki.

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

ŅUJORKA (NY) 
• Ņujorkas latviešu ev. lut. 

draudzes nometnes vasaras pro-
gramma Katskiļu kal-
nos.  ĪKŠĶĪŠU periodi: 
Latviešu valodas nedēļas: 
A-nedēļa: no 4. līdz 10. jūlijam. 
B-nedēļa: no 11. līdz 17. jūli-
jam. 
C-nedēļa: no 18. līdz 24. jūli-
jam. 
D-nedēļa: no 25. līdz 31. jūli-
jam. 
Valodas perioda nedēļa: no 1. 
līdz 7. augustam. 
NOMETNES periodi: 
I periods: no 4. līdz 17. jūlijam. 
II periods: no 18. līdz 31. jūli-
jam. 
Valodas periods: no 1. līdz 14. 
au gustam. 
Senču nometne: no 8. līdz 14. 
augustam.
Informācija tīmeklī:  www.
nydraudze.org sadaļā ,,Nomet -
ne”.

SANFRANCISKO (CA) 
• Iznākusi 2010. gada 

Ziemeļkalifornijas latviešu 
adresu  grāmata, ko var  pasūtināt, 
rakstot vai zvanot  ZKLB kasier-
im  Andram  Ziediņam, 1615 
Harlan Dr., Danville, CA 94526;  
e-pasts: az35@sbcglobal.net; 
tālr.: 925-831-3893; ziedojuma
čeku ($18) izrakstīt  Northern 
California Latvian Assoc. Inc. ar 
piezīmi ,,adrešu grāmata”  un 
nosūtīt  A. Ziediņam.  

ST. PĒTERBURGA (FL) 
• 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.

Mūžībā aizgājis mans dzīves biedrs un tēvs

EIŽENIJS ALEKSANDERS LIZLOVS
dzimis 1924. gada 18. novembrī Dagdā, Latvijā

miris 2010. gada 19. maijā Dearbon Hgts, Mičiganā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SILVIJA UN MEITAS DAGMARA UN SANDRA

Mūžībā aizgājis
LR Nacionālo Bruņoto Spēku brigādes ģenerālis 

VALDIS MATISS 
dzimis 1944. g. 24. oktobrī Balvos

miris 2010. g. 24. maijā Rīgā 
Tevi mūžīgi piemiņā paturēs  

LATVIJAS AIZSARDZĪBAS DARBA GRUPA ASV
LATVIEŠU VIRSNIEKU APVIENĪBAS BIEDRI ASV

Bij dzīve, darbs un mīlestība,  
Bij arī ciešanas un sāpes,  
Līdz pilns nu mūža kauss.
Lai mūsu draudzība Tevi mūžībā pavada!

Dieva mierā aizgājusi

MILDA IDA PUKINSKA
dzim. ALDIŅA

dzimusi 1919. gada 13. martā Krievijā
mirusi 2010. gada 28. aprīlī Manchester, CT

Ar mīlestību piemin
bērni  INESE WHEELER

JURIS PUKINSKIS
REINIS PUKINSKIS
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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

GAŖEZERA 45. GADU JUBILEJAS SVINĪBAS!
PIEKTDIEN, 23. JŪLIJĀ
Čikāgas piecīšu�koncerts�plkst.�20:00�Graša�paviljonā�[$15]

SESTDIEN, 24. JŪLIJĀ
Mākslas izstādes atklāšana
Līgas Ejupes referāts
„Mākslinieks trimdā: latviešu bēgļu māksla 1944–1950”
plkst.10:30�Klinklāva�mākslas�galerijā�[$10]
Gaŗezera 45. g. jubilejas lieluzvedums un balle
plkst.�19:00�Dziesmu�lejā�[$25]

SVĒTDIEN, 25. JŪLIJĀ
Dievkalpojums�plkst.�10:30�Brīvdabas�baznīcā
GVV rīkotas saviesīgas pusdienas�plkst.�12:00�ēdamzālē�[$10]

Visos�sarīkojumos�bezmaksas�ieeja�GVV�skolēniem�un�bērniem�līdz�12�g.v.
Daiļamatnieku tirdziņš no piektdienas līdz svētdienai Kalpaka zālē

DIŽBIĻETE visiem sarīkojumiem $50

Latvian Center Garezers, 57732 Lone tree Road, Three Rivers, MI 49093
Tālr.: 269-244-5441, e-pasts: garezers@garezers.org

• 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.

• 7. septembrī plkst. 10.00 
Biedrības namā Biedrības valdes 
sēde. 

• 9. oktobrī plkst. 10.00 Dau -
gavas Vanagu apvienības Floridā 
gadskārtējais pikniks, „War 
Veterans Memorial Park”, 9600 
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr.4. 
Ieejas vārti parkā pe 49th street 
N. Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam aizaidam. Par 
ceptām desinām un vēsu dzē-
rienu gādās vanadzes un vanagi. 

VAŠINGTONA (DC)  
 • 26. un 27. jūnijā  Montgomery 

County Heritage Days. Atvērto 
durvju dienas latviešu namā 
Rokvilā.

DIEVKALPOJUMI  
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas  dr.:  4. jūl. dievk. 
nebūs. 11. jūl. plkst. 11.00 dievk.; 
pēc dievk. kafijas galds un 
pārrunas par 10. Saeimas 
vēlēšanām; pārrunas vadīs  Dr. 
Ivars Ījabs, Dr. Rita Petere un 
Krists Kārkliņš. Piedalīšanās par 
ziedojumu. 18. jūl. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg. Māc. J. 
Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 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.  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; ietei-
cams 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):   
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):  11. 
un 25. jūl. dievk. plkst. 10.00 
dievk. 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: 269-214-
1010; e-pasts: ilzego@comcast.
net  

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. 4. jūl. dievk. Kalamazū NAV 
paredzēts, 11. jūl. plkst. 10.00 
dievk. ar dievgaldu. Māc. L. 
Vīksne. 18. jūl. plkst. 10.00 kapu 
svētki Riversaide kapsētā. Lietus 
gadījumā dievnamā. Māc. B. 
Puiķe. 25. jūl. plkst. 10.00 kris-
tības. Māc . B. Puiķe.  

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 4. jūl. dievk. ar 
dievg., māc. S. Eglīte. 11. jūl. 
laju vadīts dievk. 18. jūl. dievk., 
māc. S. Eglīte. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. 

•  Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 11. jūl. dievk. vadīs māc. A. 
Ozoliņš.  18. un 25.  jūl., 1. un 8. 
aug. dievk. nebūs.  

15. aug.  dievk. ar dievg.  22. 

(Turpināts no 21. lpp.)

(Turpināts 23. lpp.)

2009. gadā mūžībā aizgājuši
mūsu apvienības biedri

ELZA ĀDAMSONS - mūža biedre 
dz. 1923. g. 15. februārī, mirusi 2009. g. 27. jūnijā

EDGARS BAROBS dz. 1925. g. 19. februārī, miris 2009. g. 28. februārī
ALBERTS GAUSIŅŠ dz. 1923. g. 4. februārī, miris 2009. g. 5. aprīlī

LIDIJA IELEJA dz. 1913. g. 23. martā, mirusi 2009. g. 1. maijā
OĻĢERTS LINDE dz. 1920. g. 23. maijā, miris 2009. g. 7. maijā

JĀNIS SILIŅŠ dz. 1923. g. 17. oktobrī, miris 2009. g. 6. jūnijā
ELZA SPOLĀNS - mūža biedre 

dz. 1911. g. 13. maijā, mirusi 2009. g. 12. septembrī

Ar mīlestību atcerēsies 
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA MINESOTĀ

Lieldienas dienā  Dieva mierā aizgājusi mana mīļā mammiņa
HEDVIGA MARGA

dzimusi Vilhelms
Dzimusi 1916. g. 10. novembrī Rīgā
Mirusi 2010.g. 4. aprīlī Lansdēlē, PA

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; 
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. 

(Jāņa ev. 11:25)
Sēro

Meita DACE

No mums šķīries 

ARVĪDS ŽĪGURS
dzimis 1926. gada 5. maijā Kalncempjos

miris 2010. gada 4. aprīlī Kolorādo Springos, Kolo.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KOLORĀDO SPRINGU EV. LUT. DRAUDZE

KOLORĀDO SPRINGU LATVIEŠU BIEDRĪBA

Es apgulšos ar mieru un aizmigšu,
jo Tu vien, Kungs, dari, ka es droši dzīvoju.

Dāvida dz. 4/9

Mužībā aizgājis 
Prāvests 

MIĶELIS LIZDIKS
Ilggadējais Latviešu kopības Vācijā 

Izglītības nozares vadītājs 
Dzimis Latvijā 1922. gada 9. maijā 
miris Vācijā  2010. gada 12. jūnijā

Aizgājēju piemin ar pateicību par viņa 
pašaizliedzīgo darbu

LATVIEŠU KOPĪBA VĀCIJĀ 
MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNAZIJAS SAIME

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā tante
ALISE SKRAPA

dzim. BĒRZIŅA
dzimusi 1918. gada 5. aprīlī Rīgā

mirusi 2010. gada 2. maijā Indianapolē

Mīļā piemiņā viņu paturēs 
MĀRTIŅA, JĀŅA UN PĒTERA PŪTEĻA ĢIMENES, ANNA 

UN PETE MARASCO, ANDREJS UN CAROL OZOLIŅŠ, 
LIENE MUELLER AR ĢIMENI VĀCIJĀ

„Vienmēr siltas domas, gaismu sirdī, mīlestību –„
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

(Turpināts no 22. lpp.)

GUNAS IKONAS grāmatu atvēršana: 
abu albumu – 

"AIZRAUTĪBA un LIDOJUMS", 
kā arī dzeju krājumu 

"DZELME un DĀRZĀ"

Sarīkojums notiks Akuratera mūzejā (Rīgā),
 9. septembrī, pl. 19:00

Piedalīsies mākslas zinātnieks, 
mag. Art. MĀRIS BRANCIS un 

Latviešu literātūras centra vadītājs 
mag. Phil. JĀNIS OGA.

Dzeju skandēs aktrise LIDIJA PUPURE, 
koklēs un dziedās MAIJA CĀLĪTE.

Ieeja – labprātīgi ziedojumi Akuratera mūzejam.

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.: 860- 
872-3350): 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.:  11. jūl. plkst. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
sadraudzības pusstunda. 18. jūl. 
plkst.. 10.00  dievk. ar kristībām 
un dievg. Dr. māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407;  tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622.  

•  Milvoku latv. ev. lut. dr.:  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-
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 drau-
dzes padomes sēde. 9. sept. plkst. 
10.00 Bībeles stunda.  Parastie 
dievk. sākas plkst. 10.00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 18. jūl. plkst. 
8.30 Leikvudā dievkalpojums ar 
dievgaldu (Igauņu baz. 607 E. 
7th St.). 25. jūl. plkst. 10.00 drau-
dzes dievnamā dievkalpojuns ar 
dievgaldu Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). Dievkal-
pojumus vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 4. 
jūl. Katskiļu nometnē plkst. 
7.00 vakarā dievk., māc. L. Saliņš, 
Jonkeros un Salas bazn. dievk. 
nebūs.  

11. jūl. Jonkeru bazn. plkst 
10.00 dievk., māc. J.  Saivars; 
Katskiļu nometnē plkst. 11.00 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128. N. Elm Street): 18. jūl. 
plkst. 11.00 kapusvētki  Forest 
Lawn kapsētā draudzes noda-
ījumā. 22. aug. plkst. 1.00 dievk.; 
pēc dievk. sadraudzības   stunda. 
Māc. R. Franklins

• 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. Kal-
 niņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 11. jūl. dievk., māc. G. 
Galiņa. 25. jūl. kapusvētki, dievk. 
Washelli kapsētā; pēc dievk. pus-
dienas latviešu namā. Māc. D.  
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net  
Baznīcas mājaslapa: www.seattle-
latvianchurch.org  

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley  Avenue, 
Rockville MD 20850-3121):  jūli-
jā un augustā dievk. katru svēt-
dienu plkt. 10.00; pēc dievk. 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda. Katra mēneša pēdējā svēt-
dienā jubilāru apsveikšana. Ik 
svētdienas darbojas grāmatu 
galds.  15. aug.  kapusvētki Rock 
Creek kapsētā; Rokvilā dievk. 
nebūs.  21. un 22. aug. iesvētes 
jauniešu saiets draudzes dievna-
mā. Informācija: http://www.
dcdraudze.org  Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com
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S P O R T S

Olimpieši viesojas Briselē
Eiropas Parlamenta deputāte 

Inese Vaidere uz Briseli ciemos 
bija uzaicinājusi Vankuveras 
Olimpisko spēļu sudraba medaļas 
laureātus kamaniņu braucējus 
Andri un Juri Šicus, skeletonistu 
Martinu Dukuru, kā arī ceturtās 
vietas ieguvēju Tomasu Dukuru. 

Šī gada 14. maijā savu 80 gadu 
jubileju svinēja sportiste un čaklā 
sabiedriskā darbiniece Biruta 
Kalace. Lielu pārsteigumu sagā-
dāja meita Ingrīda un dēls Ēriks, 
dzimšanas dienas atceres svinības 
ielūdzot māti uz ģimenes vaka-
riņām restorānā. Taču tur Birutu 
sagaidīja un pārsteidza kupls 
pulks radu un draugu, pacēluši 
glāzi šam panieša un dziedot 
„Daudz baltu dieniņu...”   Jubilāri 
apsvei ca Latviešu sabiedriskā 
centra un Pensionāru apvienības 
pārstāvis Alberts Caune, kā arī 
Montrealas latviešu sporta kluba 
(MLSK) bijušais priekš nieks 
Jānis Lukstiņš. Mātei par viņas 
gādību, audzināšanu un mīlestību 
pateicās meita Ingrīda un  dēls 
Ēriks.  Mazbērni Lea, Emīlija un  
Džonnija  vecmā mi ņai nolasīja 
pašsacerētus patei cības rakstus.  
Vecākā mazmeita Lea savu 
pateicību pauda dzejā.

Biruta dzimusi Rīgā 1930. gada 
17. maijā Augusta un Annas 
Lasmaņu ģimenē, būdama 
jaunākā meita. Biruta un vecākā 
māsa Edīte skolā sāka mācīties 
Rīgā, bet 1944. gada rudenī 
mācības bija jāpārtrauc, jo 

Jaunās vieglatlētes Ērikas Veides 
apbrīnojamie sasniegumi

ģimene devās bēgļu gaitās. Vācijā 
Lasmaņu ģimene nokļuva bēgļu 
nometnē Hersbrukā, kur Biruta 
turpināja izglītību un kopā ar 
māsu cītīgi sāka spēlēt volejbolu. 
Bēgļu nometnē Hers brukā 
pāragri mūžībā aizgāja viņu tēvs, 
un gādība par abām meitām bija 
jāuzņemas mātei vienai. Anna 
Lasmane ar abām meitām 1950. 
gadā izceļoja uz Kanadu un 
apmetās uz dzīvi Montrealā. Drīz 
pēc ierašanās Montrealā Biruta 
atkal sāka spēlēt volejbolu un 
nodarbojās arī ar vingrošanu. 
Vēlākos gados par viņas 
vaļasprieku kļuva golfs un 
slēpošana. Izcilākais Birutas sas-
niegums sportā bija 1953. gadā, 
kad viņas MLSK sieviešu volej-
bola vienība ieguva  Kanadas 
meistara nosaukumu.  Montrealas 
pilsētais vecā kais volejbola 
vienību  pieņēma audiencē 
pilsētas valdē, kur Bi  ru  ta kopā ar 
pārējām dalīb nie cēm parakstījās 
pilsētas „Zelta grāmatā”.  

Biruta 1954. gadā salaulājās ar 
Valdi Kalaci. Abi audzināja un 
skoloja meitu Ingrīdu un dēlu 
Ēriku. Viņi iegādājas īpašumu 
Montrealā un vasaras mītni pie 

Latviešu jauniete, Ņudžersijas 
pavalsts Spartas vidusskolas 
vieglatlēte Ērika Veide jau pērn-
gada sezonā apliecināja skrējējas 
talantu un spējas. Būdama otrā 
gada audzēkne, viņa 400 metrus 
noskrēja 61- 62 sekundēs un 800 
metrus – 2:21-2:24 minūtēs. 
Ērika turpināja nopietni trenēties, 
palīdzēja arī Spartas  meiteņu 
vienības jaunā treneŗa Riča 
Hekmana padomi un 
aizrādījumi, un šī gada sezonā, 
kad Ērika jau ir priekšpēdējā 
vidusskolas klasē, viņa gūst 
panākumu pēc panā kuma un  
jauni personiskie rekordi birst 
kā no pilnības raga.

Ziemeļrietumu Ņudžersijas 
sporta konferences (Northwest 
Jersey Athletic Conference – 
NJAC) lielo vidusskolu 2010. 
gada meistarsacīkstes notika 4. 
un 5. maijā Morris Hills vi -
dusskolas laukumā Rokvejā. Ē. 
Veide 4. maijā guva ļoti pār-
liecinošu uzvaru, 400 m no -
skrienot  55,45 (personiskais 
rekords - PR) un par 0,01 sek.  
uzlabojot Vikijas Karuso pērn-
gada un līdzšinējo Saseksas 
apriņķa rekordu. Ērika 5. maijā 
tikpat pārliecinoši uzvarēja 800 
m skrējienā ar rezultātu 2:13,74 
min, (atkal PR).

Ērika 21. un 22. maijā piedalījās 
Ņudžersijas pavalsts vidusskolu 
sporta savienības (New Jersey 
State Interscholastic Athletic 
Association – NJSIAA) un The 

Star-Ledger 2010. gada Ņudžer-
sijas pavalsts vidusskolu meistar-
sacīkšu rajonu priekšsacīkšu t.s. 
sectionals, North Jersey Section I 
rajona, Group 3 klases meistar-
sacikstēs, kas notika  Mahwah 
vidusskolas laukumā Māvā. Ērika 
21. maijā 37 skrējēju konkurencē 
uzvarēja 400 m skrējienā ar 
rezultātu 55,47 sek. (kārtējais 
PR), vienlaikus uzlabojot Emijas 
Salekas 2008. gada šo meis-
tarsacīkšu līdzšinējo rekordu. 
Ērika 22. maijā uzvarēja 800 m 
skrējienā, kuŗā piedalījās 37 
dalībnieces, ar rezultātu 2:13,78 
min.

Sautpleinfīldā South Plainfield 
vidusskolas Jost Field laukumā 
28. un 29. maijā notika NJSIAA 
un The Star-Ledger š. g. Ņu -
džersijas pavalsts vidusskolu 
meistarsacīkšu Group 3 klases 
meistarsacīkstes. Ērika  28. maijā 
20 dalībnieču konkurencē izcī-
nīja 3. vietu, 400 metrus no -
skrienot 55,11 sekundēs (atkal 
PR), un 29. maijā ieguva 2. vietu 
800 metru skrējienā (21 dalīb-
niece)  ar rezultātu 2:08,57 min 
(PR). Pārliecinošu uzvaru izcīnīja 
Spartas Spartans 4x400 m sta-
fetes vienība, 24 skolu četrinie-
ku sacensībā skrējienu  veicot 
3:52,02 minūtēs. Ērika skrēja 
pēdējā, ceturtā maiņā. Vienību 
sacensībā Spartas vidusskolas 
pārstāves ar 46 punktiem ieguva 
otro vietu, paliekot tikai divus 
punktus aiz uzvarētājas – Senekas 

vidusskolas, toties pārspējot 35 
citu skolu vienības. Punktus gan 
guva tikai četras Spartas vi -
dusskolas vieglatlētes, tostarp 
Ērika.

Ērikai Veidei šī gada sezona 
beidzās 3. jūnijā, South Plainfield 
vidusskolas laukumā startējot 
NJSIAA un The Star-Leger  2010. 
gada meistarsacīkšu visu četru 
klasu uzvarētāju meistarsacīks -
tēs – All Group Meet of 
Champions. Ērika ieguva trešo 
vietu 800 metru skrējienā 30 
dalībnieču konkurencē, distanci 
veicot jauna personiskā rekorda 
laikā – 2:08,53. Ar šo rezultātu 
viņa ierindojusies 7. vietā visu 
ASV vidusskolnieču šī gada 
vērtējuma tabulā, un 50. vietā  ar 
personisko rekordu 55,11 sek. 
400 metru skrējienā. Ņudžersijas 
vidusskolnieču šī gada vērtējuma 
sarakstā viņa  ir trešā vietā abās 
distancēs. 

Ērikas pārējie personiskie 
rekordi pašlaik ir šādi: 200 m 
skrējienā – 27,62 sek. (2009.  g. 
22. maijā); 600 m telpās – 1:40,15 
(2010. g. 9. janvārī); 3 jūdžu  
(4828,041 m) – 20:05,36 (2009. 
g. 15. oktobrī); 5000 m – 
20:40,27(2009. g. 20. oktobrī).

Nav šaubu, ka Ērika sportā ir 
īsts lietaskoks, tāpēc viņas 
izaugsmei un progresam seko-
sim ar vislielāko interesi, novēlot 
vis labākos panākumus un sas-
niegumus.

Gundārs Grīslītis

Sportistei un sabiedriskai 
darbiniecei Birutai Kalacei – 80!

„Pusmēness ezera”, apmēram 
100 km no Montrealas.  Biruta 
ilgus gadus strādāja Bank of 
Montreal, kļūstot par bankas no -
 daļas vadītāju. Aizgājusi pen   sijā, 
viņi nododas sabiedriskam dar-
bam. Bez Birutas pieda lī  šanās 
nav iedomājams neviens Mont-
realas latviešu sarīkojums.  Viņa 
darbojas Pensionāru ap  vie  nībā, 
Sabiedriskā centra val dē, draudzē 
un citās organi zācijās. 

Birutas dzīves draugs Valdis 
pēc 54 kopā nodzīvotiem ga diem 
aizgāja mūžībā 2008. gadā.  

Novēlam mūsu gaviļniecei 
Birutai veselību, Dieva svētību 
un vēl daudz raženu dzīves 
gadu.      

Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēs-
nieks  izcīnīja pasaules ju  nioru 
čempiona titulu sacen sībās. 
Bulgārijā, Sofijā. Svara katēgorijā 
līdz 105 kg Plēsnieks raušanā 
pacēla 170 kg, grūšanā 215 kg, 
kas summā deva 385 kg. Otrās 
vietas ieguvēju Davidu Horhi 
Arojo no Ekvadoras Plēs nieks 
apsteidza par astoņiem ki -
logramiem, trešo vietu izcīnīja 
ukrainis Oleksandrs Tkačenko, 
kas summā pacēla 355 kilogra-
mus.

Latvijas atlēts Kristaps Tom čiks 
izcīnīja 12. vietu svara katēgorijā 

Latvijas svarcēlājs 
- pasaules junioru 

čempions

Vai Artūrs Plēsnieks ies Viktora 
Ščerbaticha pēdās?

Šacha komētas parādīšanās pirms 
50 gadiem

Šajās dienās aprit 50 gadi kopš 
ļoti nozīmīga notikuma Latvijas 
šacha dzīvē. 1960. gada maijā 
rīdzinieks Michails Tāls Maskavā  
cīņā par pasaules čempiona titu-
lu pārliecinoši pārspēja Michailu 
Botviņņiku – 12,5:8,5 un ar lauru 
vainagu tika kronēts par planētas 
spēcīgāko šachistu. Atgriezušos 
Rīgā, sajūsminātie līdzjutēji Mišu 
uz rokām nesa no stacijas līdz 
viesnīcai.

No izcilā treneŗa Jāņa Krūzkopa 
aprūpētās šacha „ligzdiņas” pag. 
gs. 50. gadu vidū izšķīlies spilg-
tais talants – Michails Tāls  tūlīt 
lika par sevi runāt.  Vispirms tika 
pārspēti pašmāju spēcīgākie rū -
totā galdiņa bruņinieki, pēc tam 
ieroči bija jānoliek arī lielvalsts 
meistarsacīkšu dalīb niekiem. 
Pārvarot pēdējo barjēru pretend-
entu cīņās, ceļš uz šacha troni, 
kuŗā tolaik sēdēja par padomju 
šacha patriarchu dē  vētais 
Michails Botviņņiks, bija vaļā.   

Un notika milzīga sensācija! 
Tāls ar saviem 23 gadiem kļuva 
par tolaik jaunāko pasaules 
čempionu. Līdz tam nevienam 
nebija izdevies tik īsā laikā sas-
niegt šacha Olimpu  Šacha pa -

saulē sāka runāt par „Tāla mīklu”, 
par viņa it kā „daimonisko spē-
ku”, „Mocarta vieglumu”, ar kādu 
viņš guva sensācionālos panā-
kumus. Taču  būtībā  nekāda 
no  slēpuma nebija. Tāls partijās 
demonstrēja izcilu kombinēšanas 
prasmi, pārsteidzot pretiniekus 
ar negaidītiem gājieniem un 
figūru upuŗiem. Viņa stichija bija 
sarežģītas pozicijas ar tālu ap -
rēķinātiem variantiem. 

Kaut arī Michails Tāls pasaules 
čempiona titulu saglabāja tikai 
vienu gadu un piecas dienas, 
viņa panākums ar zelta burtiem 
ierakstāms Latvijas šacha vēsturē. 
Šacha komēta, kas tik spoži bija 
iemirdzējusies virs Rīgas debe-
sīm, diemžēl nodzisa. Pēc zau-
dējuma Botviņņiks nākamajā 
gadā revanša cīņā Tālam pasaules 
spēcīgākā šachista titulu atņēma. 
„Vecais lapsa”, kā Botviņņiku dē -
vēja, bija atšifrējis Tāla kombi-
nāciju būtību, viņa spēles stilu. 
Turklāt Tālam bija sākušās ve -
selības problēmas, un  turp mā-
ka   jās šacha cīņās viņš vairs ne -
spēja aizsniegt šacha virsotnes, 
kaut arī dažreiz tām atradās visai 
tuvu. 

  Tāls spēlē pret Botviņņiku 1960. gadā

Biruta Kalace

līdz 85 kg, paceļot raušanā 137 un 
grūšanā – 160 kg, summā – 297 kg.

Viesus no Latvijas  iepazīstināja 
ar EP  darbu, viņi noklausījās 
lekciju par Eiropas Savienību, 
apmeklēja Briseles ievērojamākās 
vietas. Vizītes nobeiguma vaka-
riņās restorānā tika dziedātas 
latviešu dziesmas.

Ineses Vaideres kollēga EP ir 
izcilais Slovakijas hokejists Peters 

Ščastnijs. Viņš pastāstīja par 
savām hokejista gaitām Nacio-
nālajā hokeja līgā.  Mūsu olim-
pieši Ščastnijam  uzdāvināja grā-
matu „Latvija Vankuverā”.  

Rokasbumba
Latvijas rokasbumbas izlase 

Gruzijā 2012. gada Eiropas 

meistarsacīkšu kvalifikācijas 
pirmā posmā ar 24:26 zaudēja 
Somijai, pēc tam ar 22:21 uzvarēja 
Gruziju. B grupas pēdējā spēlē 
mūsu sportisti  ar 36:32 (19:16) 
uzvarēja Italiju un kvalificējās 
nākamajai kārtai. Tagad otrā 
posmā Latvija divu apļu turnīrā 
piektajā apakšgrupā tiksies ar 

spēcīgajiem Vācijas, Īslandes un 
Austrijas handbolistiem. Kvali-
fikācijas spēles sāksies šā gada 
oktobrī un risināsies līdz nākamā 
gada jūnijam.

Lavijas izlases galvenais tre-
neris ir Valdis Labanovskis, tre-
neris - Edgars Švanks.

P. Karlsons


