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Aicinājums ieteikt
kandidātus
ALAs Atzinības
rakstiem
Godātie organizāciju vadītāji
un individuālie biedri! Atkal
pienācis laiks ieteikt kandidātus
Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstiem. Atzinības raksti ir ALAs pateicība un pagodinājums par izcilu, ilggadēju
sabiedrisko un radošo darbu latviešu sabiedrības labā.
ALAs Atzinības raksti tradicionāli tiek pasniegti Latvijas
valsts dibināšanas atceres sarīkojumā, saņēmēja vārdu iepriekš
neizpaužot. Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi atrodami
ALAs mājaslapā: www.alausa.
org Kultūras nozares latviešu valodas daļā ievietots ALAs Atzinības rakstu saņēmēju (kopš
1996. gada, daži arī pirms tam)
saraksts. Lūdzam pārbaudīt šo
sarakstu, pirms ieteikt kandidātu
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Atzinības rakstam, jo ALAs Atzinības rakstu var saņemt tikai
reizi mūžā. Kandidātus var ieteikt
gan organizācijas, gan ikviens
ALAs biedrs. Lūdzam arī ziņot,
ja kāda persona, kas saņēmusi
ALAs Atzinības rakstu, nav minēta mājaslapā, jo tajā informācija
diemžēl ir nepilnīga. Cenšamies
robus aizpildīt, lai gan mums,
gan pētniekiem nākotnē būtu
pilnīgāks pārskats par mūsu
sabiedrību.
Aprakstus par ALAs Atzinību
rakstu kandidātiem jānosūta pa
parasto vai elektronisko pastu
ALAs birojam vai arī tieši Kultūras nozares vadītājai Ivetai
Vesmanei-Felzenbergai līdz 15.
oktōbrim.
Ivetas V. Felzenbergas adrese:
31318 36 th Ave SW, Federal
Way, WA 98023; tālr.: 253- 5173864; e-pasts: ivetavf@yahoo.com
Lūdzam pievienot arī Latvijas
valsts dibināšanas atceres akta
atbildīgā rīkotāja vārdu un adresi,
lai visi ieteiktie kandidāti laikus
saņemtu Atzinības rakstu.
ALAs Kultūras nozares
vadītāja
Iveta Vesmane-Felzenberga

Draudzīgs izaicinājums
Nākamie 2-4 gadi Latvijas 50
gadu okupācijas mūzejam var
būt izšķirīgi. Jau nākamgad būs
zināms, cik daudz Latvijas valsts
atvēlēs mūzeja darbībai (agrāk
apmēram 20% no budžeta, bet
2010. gadā nav saņemts nekas).
Saimnieciskās krizes dēļ ziedojumi Latvijā ir ļoti samazinājušies.
,,Ir samazināti izdevumi, darbinieku skaits, apcirptas mūzeja
programmas,“ raksta Mūzeja
biedrības priekšēdis Pēteris Bolšaitis no Rīgas.
,,Latvijas 50 gadu okupācijas
mūzejs ir daudz paveicis un
nākotnē paveiks vēl daudz vairāk,
ja vien tā darbs netiks financiāli
paralizēts. Es pārcietu holokaustu, jo divas latviešu sievietes
uzdrošinājās nepatiesi liecināt,
ka mana māte ir vāciete. Mans
galvenais ienākuma avots ir
universitātes pensija, no tās arī ir
mans ziedojums,“ raksta prof.
Edvards Anderss (Edvard
Anders) vēstulē, kam pievienots
$20 000 čeks. Viņš sola ziedot
tikpat daudz katrā no nākamiem
četriem gadiem.
Šis negaidītais ziedojums un
solījums atbalstīt mūzeju arī
nākotnē tik izšķirīgā brīdī ļoti
aizkustināja prof. Valteru Nollendorfu. Viņš jau daudzus gadus
neskaitāmas stundas ziedojis
mūzejam bez jebkādas atlīdzības.
Arī viņš no savas universitātes

pensijas ziedojis $2000 un apsolījis nākamos četrus gadus ziedot tikpat daudz katru gadu.
Prof. V. Nollendorfs aicina radus
un draugus sekot E. Andersa
piemēram un iespēju robežās
ziedot mūzejam.
Latvijas 50 gadu okupācijas
mūzeja biedrība aicina ar ziedojumiem segt paredzamo $ 100
000 gada iztrūkumu. Daži (I. &
R. Schwartz, I. & P. Bolšaitis, u.
c.) jau atsaukušies šim aicinājumam ar krietniem ziedojumiem, un Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja atbalsta grupa
ASV aicina visus latviešus Amerikā šai kritiskajā brīdī dāsni ziedot, lai mūzejs varētu turpināt
pilnvērtīgi darboties.
Čeki izrakstāmi ar norādi
OMFA un nosūtāmi kasierei
Dainai Albertiņai: 1053 Alder
Lane, Naperville, IL 60540-7201.
Ziedojumu var atvilkt no ienākumiem, par kuŗiem jāmaksā
nodoklis, jo OMFA ir ASV
federālās valdības atzīta bezpeļņas
organizācija.
Tā kā laikrakstam abonentu
nav daudz, šo Draudzīgo izaicinājumu nolēmām izsūtīt arī pa
elektronisko pastu. Sirsnīgi lūdzu
šo vēstuli pārsūtīt citiem!
Mūsu ģimene ziedo $1000. Cik
ziedosit jūs?
OMFA valdes uzdevumā
prāv. Vilis Vārsbergs
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Latvijas vēstniecības ASV paziņojums
Latvijas vēstniecības ASV darbinieki atgādina, ka 2. oktobrī,
10. Saeimas vēlēšanu dienā, Latvijas pavalstnieki ar derīgu Latvijas pasi varēs balsot jebkuŗā
vēlēšanu iecirknī ASV vai Latvijā.
Darba laiki 2. oktobrī vēlēšanu
iecirkņos: no pulksten septiņiem
rītā līdz astoņiem vakarā pēc
vietējā laika.
ASV būs 15 vēlēšanu iecirkņi:
Vašingtona, Kolumbijas
apgabals
Latvijas vēstniecība ASV
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20008
Tālrunis: 202-328-2840
Ņujorka, Ņujorkas pavalsts
Latvijas pastāvīgā pārstāvība
ANO
333 East 50th St.
New York, NY 10022
Tālrunis: 212-838-8877
Detroita, Mičigenas pavalsts
Sv. Pāvila draudzes sabiedriskais
centrs
30623 West Twelve Mile Rd.
Farmington Hills, MI 48334
Tālrunis: 734-426-8488
Mineapole, Minesotas pavalsts
Mineapoles latviešu draudzes
nams
3152 17th Ave., S.
Minneapolis, MN 55407
Tālrunis: 612-722-4622
Klīvlande, Ohaijo pavalsts
Klīvlandes apvienotā latviešu
draudze
15120 Detroit Avenue
Lakewood, OH 44107
Tālrunis: 440-930-5847

Sanfrancisko, Kalifornijas
pavalsts
Sanfrancisko latviešu draudzes
nams
425 Hoffman Avenue
San Francisco, CA 94114
Tālrunis: 415-550-9056
Losandželosa, Kalifornijas
pavalsts
Dienvidkalifornijas latviešu
sabiedriskais centrs
1955 Riverside Dr.
Los Angeles, CA 90039-3704
Tālrunis: 818-842-3639
Bostona, Masačusetas pavalsts
Latviešu luterāņu draudzes
nams
58 Irving St.
Brookline, MA 02445
Tālrunis: 617-232-5994
Čikāga, Ilinojas pavalsts
Čikāgas Ciānas draudze
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634
Tālrunis.: 773-728-3947
St. Pētersburga, Floridas
pavalsts
St. Pētersburgas latviešu centrs
1705 9th Ave., N
St. Petersburg, FL 33706
Tālrunis: 727-797-1933
Sietla, Vašingtonas pavalsts
Latviešu biedrība Vašingtonas
štatā
11710 Third Ave., NE
Seattle, WA 98125
Tālrunis: 206-232-6813
Filadelfija, Pensilvānijas
pavalsts
Brīvo latvju biedrības nams

531 North 7th Street
Philadelphia, PA 19123
Tālrunis: 215-922-9798
Milvoki, Viskonsinas
pavalsts
Milvoku latviešu ev. lut. Svētās
Trīsvienības draudzes telpas
1853 N. 75th Street
Milwaukee, WI 53213
Tālrunis: 414-258-8070
Grandrapidi, Mičigenas
pavalsts
Latviešu biedrības nams
504 Grand Avenue, NE
Grand Rapids, MI 49503
Tālrunis: 616-454-8012
Indianapole, Indianas
pavalsts
Latviešu sabiedriskais centrs
,,Rīgas zāle”
1008 W. 64th Street
Indianapolis, IN 46260
Tālrunis: 317-652-1781
Saeimas 10. vēlēšanās varēs
balsot Latvijas pavalstnieki,
kuŗi vēlēšanu dienā sasnieguši
18 gadu vecumu un kuŗiem ir
derīga Latvijas pavalstnieka
pase. ,,Beztermiņa” pase ir
derīga balsošanai vēlēšanās.
Vēlēšanās nevarēs balsot, uzrādot izziņu ar personas kodu.
Tie, kuŗi pieteicās balsošanai pa
pastu, vēlēšanu dienā vēlēšanu
iecirknī balsot nevarēs.
Ar 10. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem un partiju
priekšvēlēšanu programmām
iespējams iepazīties Latvijas
Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā www.cvk.lv

Ģen. Kārļa Goppera fonda valdes ziņojums
Darbi bij. Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Goppera
fonda balvām literātūrā, mūzikā,
tēlotājmākslās, kā arī tādi darbi,
kas neatbilst šīm katēgorijām,
bet ir nozīmīgi jaunatnes latviskai audzināšanai, iesūtāmi vai
piesakāmi fonda valdei līdz
2010. gada 31. decembrim, tos
adresējot: Goppera Fonds P. O.
4235, Troy MI 48099, USA.
Godalgos tikai tos jaundarbus – oriģināldarbus, kas publicēti vai radīti 2010. gadā ārpus
Latvijas vai kuŗu manuskripti
piesūtīti vai pieteikti fonda valdei līdz 2010. gada 31. decembrim. Darbi iesūtāmi četros eksemplāros. Iesūtītājs var arī nebūt pats autors. Balvu nepiešķiŗ

vienam autoram divus gadus
pēc kārtas.
Godalgošanas komisija lēmumus izsludinās ģenerāļa Goppera
dzimšanas atceres dienā, 2011.
gada 2. aprīlī.
Balvu literātūrā piešķirs darbam, kas veicinātu jaunatnes
audzināšanu latviskā garā, piemēram, dzejoļu krājumam vai
gaŗākai poēmai, balādei, romānam, plašākam stāstam, pastāstam, novelei, tēlojumam vai arī
stāstu, pastāstu, noveļu krājumam. Balvu mūzikā piešķirs
darbam, kas veicinātu jaunatnes audzināšanu latviskās mūzikas izpratnei, piemēram,
dziesmu krājumam solo balsij
vai jauniešu ansamblim, instru-

mentālai oriģinālmūzikai vai
folkloras apdarei, mūzikai skatuves uzvedumiem un mūzikas
mācībmateriāliem. Balvu tēlotājmākslā piešķirs darbam, kas
veicinātu jaunatnes audzināšanu
latviskās glezniecības izpratnē,
piemēram, tēlotājmākslas ciklam ar latvisku tematiku, skatuves ietērpam jaunatnes uzvedumam vai illustrācijām literāram
darbam. Piesakot grūti pārsūtāmus, lielus tēlotājmākslas darbu, jāatsūta fotoattēli. Ipašu balvu var piešķirt darbam, kas neatbilst pieminētajām katēgorijām,
bet ir nozīmīgs jaunatnes latviskai audzināšanai.
Ikvienas balvas lielums ir
ASV $1000.
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784,
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.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
Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466,
e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784,
e-pasts - reklama@laiks.us
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Par tūrismu
Latvijā

raidījumā.
Cerēsim, ka jaunievēlētā SaeiIzlasot Zālīšu ģimenes rakstu, ma vadīsies pēc principa – Latviju
“Par Rīgas seju” (Laika 25. nr. latviešiem.
Lasītāju balsīs), kļūst skaidrs, ka
Rasma Dinberga
tūrisms Latvijas 20 neatkarības
gados vēl arvien nav sakārtots.
Vienā no galvenajām lidostas ,,Straumēnu” publiku
viesnīcām, kuŗā apmetas tūristi,
izdūmoja
Katru gadu cenšamies apbieži skan krievu mūzika, valoda,
meklēt Valmieras teātŗa viesizdzirdami polītiski paziņojumi.
Atceros līdzīgu piedzīvojumu rādes Rīgā. Šogad laimējās dabūt
2002. gadā, kad pārnakšņojām biļetes uz ,,Mariju Stuarti” ar
Ventspils viesnīcā “Vilnis”. Arī mūsu iemīļoto Ievu Puķi un ar
tur latviešu valoda un mūzika nepacietību gaidījām Viestura
bija pabērna lomā, visur domi- Meikšāna izrādi ,,Plūdi un saulnēja krievu gaisotne. Reģistrācijas grieži Straumēnu skaņās” Dailes
darbinieki vāji runāja latviski, un teātŗa Mazajā zālē 24. augustā.
kad lūdzām ceļvedi uz Liepāju, Pārlasījām Virzas ,,Straumēnus”,
ierēdnis atbildēja, ka tāds ir tikai atmiņās kavējoties pie pavadītām
krievu valodā. Tāds bija tūrisma vasarām savos Straumēnos. Apstāvoklis pēc desmit neatkarības brīnojām Virzas poētiskās prozas
gadiem, un tā ir vēl šobaltdien... māksliniecisko traktējumu. TrūŠķiet, Rīgas pilsētas galva Nils ka tikai buļļa vešanas staļļaugšā
Ušakovs un citi polītiķi tikai un jumta ārdīšanas, vecaistēvs –
raugās uz austrumiem un rietu- bitenieks savā lomā bija izcils.
mu tūristus ignorē. Rodas ie- Taču te sākās problēmas, ne jau
spaids, ka tūristiem pirms doša- mākslinieciska rakstura, bet, manās uz Latviju jāiemācās krievu nuprāt, režisors un administrācija
valoda. Zviedrijas aizsardzības nepadomāja par publikas labsapētnieki norāda, ka krievi vēlas jūtu un drošību. Latvju „katediegūt īpašumus Baltijas valstīs un rāle” atkārtoti tika piepildīta ar
izdarīt spiedienu visās nozarēs, bišu nomierināšanas dūmiem,
tostarp tūrismā. Šo tendenci va- taču skatītāji kļuva nervozi,
rēja vērot jūlija beigās LNT ziņu daudzi klepoja. Priecājos, ka tel-

LATVIJA –
2010
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ABONĒJIET LAIKRAKSTU
"LAIKA" abonements ASV maksā: 3 mēnešiem US $42,6 mēnešiem US $75,1 gadam
US $130,Gaisa pasts 1 gadam ASV US $215,Ārpus ASV "LAIKS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $225,pusgadam US $120,Latvijā 1 gadam US $220,pusgadam US $115,Citur pasaulē 1 gadam US $280,pusgadam US $150,Abonenti bez maksas saņems sešus "Jauno Laiks" pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
"Jauno Laiks" 6 numurus var pasūtināt atsevišķi.
Maksa US $20,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS

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

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

Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________

AIREX - AVE SOL TRAVEL

līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:

A. JANSONS

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Tālrunis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________
Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________
abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.

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

pā bez ventilācijas no neapdomīgi
ilgās dūmošanas nevienam skatītājam neradās astmas lēkme un
neviens necieta cirkulācijas nepietiekamības dēļ. Nedomāju, ka
izrāžu laikā teātŗos jādežūrē
ugunsdzēsējiem. Daudzās valstīs
tādas dvingas un dūmu dēļ izrādi
aizliegtu. Mums tuvumā sēdēja
kollēgas Arnolds Veinbergs un
Dainis Krieviņš no Stradiņiem.
Ceru, ka viņi reaģēs, un Rīgas teātrī mazinās dūmošanu un
miglošanu, jo tās ir kaitīgas skatītājiem un nav nemaz tik efektīgas.
Protams, mēs tomēr mīlam
Valmieras teātri.
Dr. Ansis Muižnieks

Saeimas vēlēšanas

Vietējo organizāciju pārstāvji
mudina katru Latvijas pavalstnieku piedalīties 10. Saeimas
vēlēšanās, lai ievēlētu Latvijas interesēm vēlamus deputātus, bet
maz ko saka, kuŗi no gaŗā kandidātu saraksta atbilst šai prasībai.
Pats savā prātā jau biju izlēmis
balsot par Vienotības sarakstu
un pat kuŗus kandidātus svītrot
un kuŗiem pielikt krustiņu. Pirmo krustiņu būtu licis pie Vairas
Paegles vārda. Taču tagad viņa ir
paziņojusi savu negrozāmo lēmumu atgriezties uz dzīvi Amerikā un, ja tiktu ievēlēta, savu
vietu atdot nākamajam kandidātam Vienotības sarakstā. Uzskatu šādu gājienu par ne visai
ētisku un par vēlētāju muļķošanu.
Balsojot par Vairu Paegli, manu
balsi var iegūt kāds man pavisam
nevēlams Antiņš. Tāpēc krustiņa
vietā Vairas Paegles vārdu svītrošu.
J. Pūliņš

Koncerti Tenglvudā
Laika 21.-27. augusta numura
3. lappusē kļūmīgi ziņots, ka
Tanglewood festivalā 18. oktobrī
atskaņos Pētera Vaska kompoziciju. To atskaņoja koncertā,
kas notika jau 18. augustā. Pēteŗa
Vaska skaņdarbus bieži var noklausīties arī radioprogramā
ClassiCollage 91.3 fm Vorčesterā,
Masačusetā.
Bostonas simfoniskam orķestrim Tenglvudā katru gadu ir
koncerti brīvā dabā. Šogad tie
sākās jūlija sākumā, un pēdējais
bija 29. augustā, kad tradicionāli
atskaņoja Bēthovena 9. simfoniju. Tie, kam nav iespējams apmeklēt brīvdabas koncertus, tos
varēja noklausīties WCRB 99.5
fm viļņos. Nesen Tenglvudā viesojās Egils Siliņš no Latvijas. Protams, visi jūsmoja par
diriģentu Marisu Jansonu, kad
viņš vēl vadīja Pitsburgas oķestri.
Bostonas simfoniskais orķestris
šī gada sezonu Bostonā atklās 2.
oktobrī, atskaņojot Vāgnera
skaņdarbus, dziedās Velsas baritons Brains Tervels ( Bryn Terfel).
Jāpiemin, ka pirms pāris gadiem
Symphony Hall atklāšanas koncertā atskaņoja Pēteŗa Vaska
Cantabile.
Cerams, ka lietuviešu izcelsmes
diriģents Džeimss Levins (James
Levine) būs atveseļojies un varēs
turpināt Bostonas simfoniskā
orķestŗa un Ņujorkas Mētropolītēna operas vadību.
Zinta Līce Moskaleva
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Jau daudzus gadus Klīvlandes
latvieši, īpaši Apvienotās latviešu
draudzes locekļi, piedalās Leikvudas mākslas festivālā. Svētku
dienā pilsētas centra galvenā iela
autotransportam ir slēgta.
Pie Klīvlandes latviešu baznīcas
durvīm plīvoja ASV un Latvijas
karogs. Ikviens interesents varēja
ienākt baznīcā un apskatīties.
Parasti cittautiešus pārsteidz

daudzie zviedru mākslinieku
oriģinālie tumšbrūnie kokgriezumi un no gaiša koka darinātie
latviešu mākslinieku meistardarbi.
Latviešu organizētāja atkal bija
Ilze Resne ar gandrīz divdesmit
palīdzēm un palīgiem. Ieradās
daudz neredzētu cilvēku, kuŗi
latviešu sarīkojumus apmeklē
reti.

Pirmo cienasta pircēju apkalpo (no kreisās) Kristīne
Ašenbrenere, Dzintra Kukaine, Zenta Apine, Ilze Resne

L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Kas gaida Latviju un
latviešus?

Pirms dažām dienām saņēma
e-pasta vēstuli, kuŗā varēja lasīt
apvienības Saskaņas centrs ,,dižvīra” A. Rubika viedokli, kā
Latviju iekļāva PSRS un domāju,
ka lasītājus tas varētu interesēt.
Šķiet, komentāri nav vajadzīgi.
Skumji, ka Saskaņas centram
paredzēta uzvara vēlēšanās un
vairākums Saeimā. Vai tas nozīmē, ka A. Rubiks varētu kļūt par
valsts vai ministru prezidentu?
Iespējams, tad drīz pienāktu
laiks, kad mēs sūtītu jaunu
,,Kirchenšteinu” uz Kremli ar
lūgumu uzņemt mūs ,,brālīgo
tautu savienībā”.
Rubika komentāri: ,, Padomju
varas atjaunošanu Latvijā un tās
iestāšanos PSRS 1940. gada pavasarī veicināja objektīvi apstākļi
polītiskā režīma maiņai: krass
ekonomikas kritums, gandrīz
pilnīgs rūpniecības sabrukums,
masveida bezdarbs, iedzīvotāju
dzīves līmeņa pasliktināšanās,
sociālo garantiju trūkums. Ievērojami atpalika Latgale, starp
etniskajām grupām bija jūtama
liela sociāla atšķirība. Nozīmei
revolūcionārām pārmaiņam bija
arī K. Ulmaņa pasludinātjam
nacionālismam.
Stāvokli ievērojami ietekmēja
30. gadu pasaules ekonomiska
krize un tas sekas. Par nopietnu
faktoru polītiskajām pārmaiņām
kļuva Otrā pasaules kaŗa sākuma.
Cilvēku apziņu un noskaņojumu
ietekmēja PSRS sasniegumi
saimniecībā un kultūrā, zinātnē
un izglītībā, veselības aizsardzībā
un sociālajā aizsardzībā. Izskaidrošanas darbs, ko veica LKP
piekritēji un brīvībā palikušie
komūnisti, sekmēja valsts iedzīvotāju apziņas sagatavošanu par
labu sociālisma izvēlei. Līdztekus
objektīvajiem apstākļiem Latvijā
brieda revolūcināro pārmaiņu
subjektīvais faktors. 1940. gada
jūnijā Latvijas prezidents K.
Ulmanis, piedaloties latviešu inteliģences pārstāvjiem, parakstīja
dokumentus, kas paredzēja 1939.
gada noslēgtā Latvijas un Padomju Savienības Savstarpējās palīdzības līguma izpildi. Latvijas
territorijā tika dislocētas Sarkanās armijas daļas. Tas, bez šau-

bām, ietekmēja masu revolūcionāro noskaņojumu. Taču šai
ietekmei nebija izšķiŗošas nozīmes, kā situāciju cenšas iztēlot
buržuāziskie vēsturnieki un polītologi. Nav neviena fakta, nevienas liecības, ka Sarkanā armija
pārkāpusi Latvijas suverēnitāti.
Tolaik nobriedusī revolūcionārā situācija republikā nodrošināja polītiskās iekārtas nomaiņu miera ceļā. 1940. gada 21. jūnijā Latvijas prezidents K. Ulmanis izveidoja jaunu valdību ar A.
Kirhenšteinu priekšgala. Latvijas
komūnistu šajā valdībā nebija,
viņu vairākums vēl atradās cietumā. Noslēdzot līgumu par vienošanos ar Latvijas varas institūcijām, padomju pārstāvji nepieprasīja Komūnistiskās partijas
aktīvistu atbrīvošanu un obligātu
viņu līdzdalību jaunajā valdībā.
Ar jaunās valdības lēmumiem
tika legālizēta agrāk aizliegto
sabiedrisko organizaciju, tostarp
arī LKP, darbība un izsludinātas
Latvijas Saeimas vēlēšanas. Latvijas Komūnistiskā partija kopā ar
saviem atbalstītājiem un līdzgaitniekiem aktīvi iekļāvās valsts
demokratisko pārkārtojumu
procesā. Saeimas vēlēšanas, kas
notika 1940. gada jūlijā, par
Darba tautas bloka, kuŗā ietilpa
arī LKP, kandidātiem nobalsoja
97,8% no kopējā vēlētāju skaita.
Pavisam kopā vēlēšanu iecirkņos
ieradās 94, 8% vēlētāju. Nav konstatēti nekādi pārkāpumi vai
vēlēšanu falsifikācijas fakti. 1940.
gada 21. jūlijā Tautas Saeima,
paužot valsts iedzīvotāju absolūtā
vairākuma gribu, pasludinaja
padomju varu visā Latvijas territorijā. Kopš tā brīža valsts saucās Latvijas Padomju Socialistiskā
Republika.
Ievērojot darbaļaužu daudzos
priekšlikumus, Padomju Latvijas
Tautas saeima iesniedza PSRS
Augstākā Padomē lūgumu Latviju uzņemt PSRS, un 1940. gada
5. augustā Latviju uzņēma PSRS.”
Vēl labā atmiņā 1940. gada
pantiņš:
,,Pie Staļina durvīm stāv Kirchenšteins bāls,
Tam rokā ir lūgums pēc maizes
un sāls.”
Quo vadis, Latvija?
Dr. Paulis Dzintars

Latviešu saimnieces teltī pārdeva cepumus, baznīcas zālienā
– desiņas ar skābiem kāpostiem,
ko turpat, apsēžoties pie galdiem,
varēja notiesāt. Teltī rosījās Baiba
un Bills Kraufordi, pie baznīcas
Ilzes un Jāņa Rešņu ģimene.
Baznīcas virtuvē nemitīgi darbojās pensionāres, maisot un sildot
skābo kāpostu kalnus un beigās
paēdināja arī visus darbiniekus.
Protams, viss nebūtu tik labi izdevies, ja jau iepriekš mājās nebūtu sacepti vairāk nekā
1000 pīrāgu, ābolmaizīšu un
daudz citu latvisku gardumu.
Ienākumi bija $2274, mazliet
vairāk nekā iepriekšējos gados.
Šogad ienākumus nesadalīja, visus
nodeva draudzes kasierim. Iegūtos
līdzekļus izmantos labierīcību
pārbūvei baznīcas pagrabā.
Vilmārs Kukainis

Foto: Vilmārs Kukainis

Labi ienākumi Leikvudas mākslas festivālā

Pīrāgu cepšanas talkā piedalījās (no kreisās): Jānis Resnis,
Dzintra Kukaine, Ilze Resne, Ināra Zariņa

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!
LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI

2011

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram pievienoto kuponu.
Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
2011. gada kalendārs: .................. gab.

X US $18 ........................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;
par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00
Ārpus ASV – par pirmo $2,50
par katru nākamo uz to pašu adresi $1,50
Kopā............................

US $............................

Vārds, uzvārds ...............................................................................
Adrese .............................................................................................
..........................................................................................................
Tālr.: ...........................................................
E-pasts .......................................................
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Gaŗezera vasaras vidusskolas
46. mācību vasaras izlaidums
Latviešu centrā Gaŗezers ir pienākusi diena, kad pēc nopietniem akadēmiskiem pārbaudījumiem Vasaras vidusskolas (GVV)
absolventu klases audzēkņi saņems savas gatavības apliecības.
Tādēļ arī visa skolas saime ir
saposusies, lai vienotā gājienā
dotos uz Gaŗezera Brīvdabas
baznīcu, kur risināsies svinīgais
izlaiduma akts. Gājiena priekšgalā
ar Latvijas valsts un GVV karogiem – absolventu klase. Košie
dažādu novadu tautas tērpi spilgti izceļas uz apkārtējās dabas zaļā
fona. Gājienam nonākot pie tautas Apspiesto un mocekļu atceres
pieminekļa, absolventi uz brīdi
piestāj, lai atdotu godu iznīcībai
lemtajai latviešu tautas daļai. Pie
Brīvdabas svētnama vārtiem,
GVV absolventus sagaida pārējā
skolas saime, audzēkņu vecāki
un viesi.
Pēc kopēji nodziedātas Latvijas
valsts himnas svētrunu teic
Klīvlandes latviešu luterāņu
draudzes mācītāja Sarma Eglīte,
norādot, ka Gaŗezera vasaras vidusskolas noslēgums ir arī
sākums kaut kam jaunam.
Seko GVV direktora Ērika
Kores uzruna: „Atceroties sniega
pārpilno semināra nedēļu Katskiļos un lektores Ilzes Garozas
lekciju par latviešu skolām Amerikā, prātā nāk statistikas dati par
latviešu skolu un audzēkņu skaitu 1957. gadā. Tās bija 67 skolas
ar 2200 audzēkņiem. Šobrīd
Amerikā ir 19 skolas ar 500
audzēkņiem. Vai šo skaitļu statistika nav pārāk drūma? Pēc vēsturnieka Karnupa k-ga datiem,
situācija var likties vēl drūmāka,
jo viņa uztverē latviešu skolu
aktīvitātes var salīdzināt ar sēšanas un pļaujas periodiem. Citēju:
“Sākotnējā emigrācijas laikā latviešu skolu misija bija skaidra un
spēcīga. Toties, tagad pļaujas
perioda laikā valodas mācīšana
ir visai vāja, skolu mācību vielu
jaunieši uzskata par archaisku,
mūsu laikmetam nepiemērotu.
Šādā vidē nav nekā, kas veidojas

un mainās ...” Man izbrīnā vēlreiz nākas atkārtot tieši pēdējo
teikumu. Mīļie draugi ! Gaŗezera
Vasaras vidusskolā daudz kas
veidojas un mainās ! Lai arī atrodamies Mičigānas mežu vidū,
esam moderna un progresīva
skola, ar kuŗu mūsu tauta var
lepoties. Mēs smeļam gudrību
no pagātnes, pilnvērtīgi dzīvojam
šodienai un droši skatāmies
nākotnē. Pirms trim gadiem
GVV saņēma 10 tūkstošus dolaru piešķīrumu no Latviešu fonda,
lai uzlabotu mācību technoloģiju.
Šeit obligāti jāpiemin Racibarsku
ģimene un viņu ziedojums, kā
arī datorspeciālista Gunāra Lucāna darbā ieguldītās neskaitāmās stundas, lai visa aparatūra
darbotos nevainojami. Šovasar
mācību darbā izjūtam pirmos
sasniegumus. Valodas, vēstures,
ģeografijas un mākslas vēstures
apmācībā GVV tiek izmantots
digitālais (ciparu) formāts. Ikdienā sevi ir pieteikušas GVV attēlu
tālrādes (TV) pārraides. Vai Karnupa kunga vārdi attiektos arī uz
GVV?
Gaŗezera 45 gadu jubilejas dienās Vēja kalnā sastapu prāvestu
Vili Vārsbergu ar kundzi. Mūsu
sarunas laikā Vārsberga kungs ar
mīlestību noglaudīja Kronvalda
ēkas baļķu sienu un pasmaidot
ieminējās, ka savā laikā tieši tas ir
bijis viņa roku darbs. GVV rīta
lūgšanā prāvests atgādināja: ja
nebūtu bijis viņa pārdrošās idejas, tad droši vien Vēja kalnā
tagad atrastos nepievilcīgas daudzu dzīvokļu mājas vai vēl kas
cits. Audzēkņi dziļā pateicībā
sveica prāvestu. Šodien izsaku
lielu paldies visiem, kuŗi iesēja
latviešu izglītības sēklu Gaŗezera
Vēja kalnā! Skaisti aug, vai ne ?”
Ar aplausiem klātesošie pateicās
GVV diretoram Ērikam Korem.
Vārds apsveikumam tika dots
Gaŗezera padomes priekšsēdim
Imantam Ejupam. Viņš savā runā izteica interesantu domu par
dziļo sakarību, vienojot Gaŗezeru
kā īpašumu un Gaŗezeru kā ideju.

Absolventu klase pēc gatavības apliecību saņemšanas

I. Ejups teica: “Pateicoties
ārzemju latviešu ieguldītajām
pūlēm, šī vieta un ideja ir tikusi
uzturēta jau 45 gadus. Jo vairāk
– rodas pastiprināta nepieciešamība šo vietu atbalstīt
nākotnes vajadzībām. Šorīt savās
mītnes telpās Gaŗezerā pamodāties kā skolēni, tad nākamo
reizi, šeit atgriežoties, tā jau būs
jūsu pašu izvēle. Šodien jūs esat
29, bet rīt būsit tikai viens no
1312 Gaŗezera absolventiem.
Tādēļ aicinu jūs jau šodien jāsāk
palīdzēt virzīt Gaŗezeru, tā īpašumu un ideju nākotnei. Apsveriet iespējas, kā katrs no jums
to varētu darīt! Brauciet šeit
strādāt, mācīt, vadīt un ziedot!
Atgriezieties svinēt savu 5 gadu
absolvēšanas salidojumu latviešu
centra 50 gadu darbības jubilejas
gadadienā. Turiet vienmēr mīļi
sirdīs Gaŗezerā pavadītās vasaras.” (Sirsnīgi aplausi !)
Sekoja Gaŗezera Vasaras vidusskolas gatavības atestātu izsniegšana absolventiem.
Ar sirsnīgu humora piedevu,
atceroties savus aizgājušos skolas
gadus Gaŗezera vidusskolā, klātesošos sveica absolventu klases
audzēkņu vecāku pārstāvji. Dā-

vanā vidusskolai tika pasniegtas
Latvijā izdotās grāmatas vairāku
desmitu sējumu apjomā ar Ex
Libris zīmi katrā no tām Tās ir
domātas GVV bibliotēkai. Noslēgumā, visiem absolventu vecākiem pulcējoties vienkopus, tika
nodziedāta apsveikuma dziesma
ar pašu sacerētu tekstu.
Klātesošos sveica arī Amerikas
latviešu apvienības (ALA) pārstāve Kristīne Putene. ALA šogad GVV stipendijām ir ziedojusi 10 tūkstošus dolaru. Savā
apsveikumā, kuŗš nāk no ALAs
Izglītības biroja vadītājas Anitas
Bataragas, viņa aicināja absolventus savas Gaŗezerā apgūtās
latviešu valodas zināšanas likt lietā arī turpmākajās dzīves gaitās.
Par absolventu jaunajiem pienākumiem latviešu sabiedrībā
runāja ALJAs pārstāvis Markus
Apelis. Viņš teica: “Šodien, dodot
solījumu sabiedrības un vecāku
priekšā, mēs visi varam būt lepni
par to, ko jūs esat veikuši.”
Pēc apsveikumiem pienākusi
kārta absolventu atbildes runai.
To teica Kristīne Abula un
Aleksis Vizulis. „Laiks vidusskolā
ir aizritējis neticami ātri. Draugi,
draudzība ir viens no galvena-

jiem iemesliem, kādēļ ir bijusi
vēlēšanās gadu no gada atkal
atgriezties Gaŗezerā. Pamats
visam ir mūsu latvietības izjūta,
kuŗu esam ieguvuši GVV. Daudzi
no audzēkņiem Gaŗezeru patiesi
sauc par savām otrajām mājām.
Lai arī draugu pulkā esam
dzīvojuši kā vienā ģimenē, tomēr
no sirds vēlamies pateikties mūsu
īstajām ģimenēm par viņu
pastāvīgajām rūpēm, nodrošinot
mums iespēju apmeklēt Gaŗezera
Vasaras vidusskolu. Nekad neaizmirsīsim mūsu dienas Gaŗezerā ! Dzirdot spēcīgos akordus
dziesmai “Saule, Pērkons, Daugava ...” mums vienmēr atgriezīsies izjūta, ka atkal esam mājās.
Uzskatām, ka lielu pateicību parādā esam Dievam. Arī Gaŗezers,
kā ierakstīts tā devīzē, pilnā vārda
nozīmē izsaka tā būtību - Dievam
un Latvijai.”
Visu absolventu vārdā tika pasniegtas ziedu veltes skolotājiem,
audzinātājiem un pārējiem GVV
darbiniekiem. GVV audzēkņiem
iznesot karogus, ar kopīgi dziedātu dziesmu “Tev mūžam
dzīvot, Latvija!”, beidzās GVV
46. mācību vasaras izlaiduma
svinīgais akts.

GVV noslēguma koncerts Dziesmu lejā
Koncerta sākumā GVV koris
diriģentes Andras Fenhanes vadībā nodziedāja divas dziesmas
– Jāzepa Vītola “Gaismas pils” un
Raimonda Paula “Manai Dzimtenei”. Abi skaņdarbi ir ieņēmuši
pastāvīgu vietu koŗa dziesmu
ikgadējā repertuārā un abu izpildījums atkārtoti ļāva pārliecināties par GVV audzēkņu sagatavotību spējīgās diriģentes
vadībā samērā īsā laikā apgūt un
sniegt atzīstamas kvalitātes
priekšnesumu.
Ar solo dziedājumu - Zigmara
Liepiņa “Laimdotas dziesmu”koncertu kuplināja Emīte Veinberga Alekša Niedras ģitaras
pavadījumā. Abi ir GVV šī gada
absolventi.
Virkne latviešu tautas dziesmu
kā “Cekulaina zīle dzied” Zigmāra Liepiņa apdarē un “Dietu,
dietu jaunas meitas” Jāņa Graubiņa apdarē pārliecinoši izskanēja
kopkoŗa dziedājumā. Koris GVV
instrumentālā ansambļa pavadījumā iepriecēja skatītājus ar
populāru latviešu dziesmu virkni. Ansambļa sastāvā, turpinot
pērn aizsāktās folkmūzikas tra-

dīcijas, spēlēja Aleksis Niedra
(akordeons), Ādams Willems
(vijole) un Kaspars Mikelšteins
(ģitāra). Jau kuŗo gadu GVV
darba cēliena izskaņas koncertā
klavieŗu pavadījumus spēlēja koncertmeistare Ieva Rozenbacha.
Savu māku klātesošajiem rādīja
arī GVV klašu latviešu tautas
deju grupas. Pirmā klase, kuŗa
dejoja latviešu tautas deju
“Ačkups” , koncerta turpinājumā
deju laukumu nāca 2. klase, rādot
A. Melnalksnes choreogrāfēto
tautas deju “Sēju savas jaunas
dienas. Visbeidzot 4. klase ar
“Sēju vēju” E. Kalviņas apdarē.
Varam atzīmēt, ka šo vasaru
GVV tautas deju meistarību ir
kaldinājuši deju pasniedzēji Ilze
Šrādere un Gatis Šimanskis no
Latvijas. Daudz izcilu vārdu par
viņu abu nopelniem tautas deju
grupu meistarības kaldināšanā
bijam dzirdējuši (un arī paši
savam acīm pārliecinājušies) pēc
Gaŗezera 45 gadu jubilejas koncerta. Arī šoreiz skatītājus sajūsmināja dejotāju dabiskā atraisītība un deju elementu precīzā
izpilde.

Absolventi un pārējie GVV audzēkņi vakara izskaņā

Sekojot tradicijai, koncerta
nobeigumā šāgada GVV absolventi svinīgi nodeva skolas un
Latvijas Valsts karogus nākamās
ceturtās klases pārstāvju rokās.
Vienlīdz tika dots solījums
godam pārstāvēt skolas un
Gaŗezera godu nākotnē.
Karognesējiem atstājot Dziesmu leju, GVV apvienotā koŗa

dziedājumā izskanēja Mārtiņa
Brauna dziesma “Saule, Pērkons,
Daugava”. Absolventu klase, sadodoties rokās, Dziesmu lejas
laukuma vidū izveidoja simetrisku apli. Visiem klātesošajiem
vienojoties kopējai dziesmai
“Daugav’ abas malas”, absolventus atvadu lokā ieslēdza pārējie
GVV klašu audzēkņi. Nākamās

dziesmas “Pūt vējiņi...” pēdējam
akordam izskanot, turpinājās
audzēkņu un absolventu atvadu
mirkļi Dziesmu lejā.
Bija beigusies vēl viena savdabīga un dziesmota Gaŗezera
vasaras vidusskolas vasara.
Dzidras Tropas
teksts un foto
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3x3 Katsiļos 2010 vadības loks. No kr. 1. rindā Taina Laiviņa,
Dzintra Alversone, Dace Gulbe, Andra Leimane, Laila Gansert.
2. rindā Lauris Rožkalns, Maija Hinkle, Lilita Bergs, Pauls
Pilmanis, Krista Nīgale, māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko. 3. rindā
Ēriks Mežgailis, Roberts Laiviņš, Zane Rožkalne, Maira Bundža,
Ingrida Jansone, Helēna Vīksniņa, Inga Zariņā, Brigita Vīksniņa,
Zenta Mennika, Ivars Ījabs, Aivars Zandbergs, Brita Stepe, Ints
Dzelzgalvis, Alfons Mednis.
ir daudzpusīga māksliniece, kam stāstīja: “Šogad runājām par jaupatīk strādāt ne tikai ar kerami- natnes audzināšanu - par skoku, bet darboties arī ar eļļas krā- lām, skautiem, gaidām, sportu,
sām, akvareļiem (ūdenskrāsām), un nometnēm. Par skautiem
bet ne akrilu; gatavot skulptūras, stāstīja skautu vadītājs Jānis
atradeņu mākslu, rotas un citas Šķiņķis un par gaidām Maija
lietas.
Laiviņa, gaidu vadītāju kursu
Polītikas ievirzi vadīja Ints priekšniece. Jānis Ģiga stāstīja
Dzelzgalvis, kas ievadīja pārska- par sportu ar daudziem uzskates
tu par polītisko stāvokli Latvijā materiāliem. Par skolām un
šodien. Šī Intam bija jau septītā nometnēm stāstīja Anita
3x3 nometne Katskiļos.
Bataraga, ALA izglītības nozares
Vieslektors Ivars Ījabs no vadītāja. Jau trešo gadu vienu
Latvijas stāstīja par Latvijas val- dienu velta pārrunām par mūzesti, valdību un nākamām vēlēša- ju un pētniecības centru Latvieši
nām. Šis temats visiem ļoti inte- Pasaulē (LaPa). Priecājamies, ka
resē tā, ka pat no citām ievirzēm 3x3 varam apvienot šādu vērtīgu
ieradās klausītāji. Mums lielai projektu ar ievirzi.”
daļai Ivara vārds nav pazīstams,
Aivars Zandbergs iepriecināja
bet viņš ir polītologs, docents mūs ar jaukām illustrācijām avīPolītikas zinātnes nodaļā Latvijas zei, uzbūvēja Iedvesmas Centru,
Universitātē kur viņš māca ētiku. un brīvo laiku pavadīja ar āmuru
Ivars tulkojis polītiskas grāmatas rokā, būvējot jauno noliktavu.
galvenokārt no angļu un vācu
valodas un publicējies par sabiedriskiem un polītiskiem jautājumiem. Polītikas vakara programmā Ivars Ījabs skaidroja par
Saeimas vēlēšanām Latvijā 2.
oktobrī. Viņš stāstīja par partiju
sarakstu sistēmu, kas atšķiŗas no
ASV vēlēšanām. 3x3 dalībnieki
būs informēti vēlētāji!
Stikla apdares ievirzē piedalījās
14 dalībnieku. Ievirzi vadīja Zane
un Lauris Rožkalni, kas sākuši
darboties ar stiklu 1987. gadā.
Apbrīnojami bija ievirzes dalībnieka gatavoti darbiņi!
Alfons Mednis vadīja rotkalšanas ievirzi. Šogad sācēji varēja
izmēģināt rotu gatavošanas technikas ar kaparu, pirms ķērās pie
dārgākā sudraba. Alfons par sevi
stāstīja: “Pirmo reizi sāku kalt
rotas 2x2 nometnē pie Sanfrancisko. Katskiļos esmu jau trešo
gadu.”
Katru dienu pēc pusdienām
bija laiks atpūsties vai uzklausīt
kādu lekciju, vai spēlēt kādu spēli
ar citiem ieinteresētiem. Trešdienā gājām šķēršķu gājienā par
temu “Aizdzīsim pelēko!” Šķēršļu
gājiens 3x3 ilgst tikai vienu stundu, mežā dalībniekus neved, lai
varētu piedalīties visas paaudzes.
Kaut šķēršļu gājienā iet pa ciltīm,
neviens punktus neskaita. Dažās
grupās bija daudz bērnu un citās
tikai vecāka gada gājuma ļaudis,
visiem gāja ļoti labi.
Ievirzi “Trimdas vēsture dzīvesstāstos: Jaunatnes aktīvitātes,
audzināšana” vadīja Maija Hinkle, pieaicinot lektorus. Maija

Viņa uzdevums nometnē bija
mācīt gleznošanu.
Zenta Mennika vadīja folkloras ievirzi par jūras folkloru, viņa
ir no Salacgrīvas, kas atrodas
Vidzemes jūrmalā. Salacgrīvā
Zenta ir vedēja visiem folkloras
saulgriežu svētkiem. Zentai ir
bijis ļoti interesanti iepazīties ar
Katskiļu nometnes ļaudīm. Viņas
uztverē, kalnu tuvums “sakārto
cilvēkus,” tie zina, ko grib, un ir
mērķtiecīgi. Viņiem ir liela interese par mūsu senču tradicijām,
ievirzē Zenta stāstīja par zvejnieku dzīvi, tradicijām, kultūru,
dažādiem ticējumiem; pārrunāja
latviešu tautas dziesmas un parašas; stāstīja par ūdeni kā svētības
un auglības nesēju.
Ceturtdienas vakarā daudzinājām jūru. Melnbaltā nometnē šis
bija baltais vakars. Dalībnieki
bija ieradušies baltās drēbēs un
tīro, labo varēja just mūsu vidū.
Imantas Nīgales vadītajā vakarā
dziedājām pazīstamas dziesmas
par jūru, dažas arī agrāk nedzirdētas. Klausījāmies teiku par
zvejnieku un naudas pūru un
pasaku par koklētāju un Jūras
māti. Mūsu pašu nometnieki
piedalījās ar lasījumiem. Skanēja
Klāva Elsberga dzeja, jaunieši un
bērni skandēja dainas. Pēc vakara dziesmas, gaidot nakts azaidu,
visus iepriecināja Zentas Mennikas vadītās rotaļas. Vakaram
beidzoties dalībnieki vēl ilgi dziedāja un gāja rotaļās Jāņa Studenta
akordeona pavadījumā.
Dziedāšanu šogad vadīja Helēna Vīksniņa no folkloras kopas
“Sudrabavots” Vašingtonā. Viņai
pievienojās Zenta Mennika, kas
vada folkloras kopu “Cielava”
Salacgrīvā. Nometnes pēdējais
vakars bija sirsnīgs un interesants ar melnbalto temu dekorācijās un tērpos. Ēdām smalkas
vakariņas. Nometnes vadītāja
Taina Laiviņa pateicās visiem
darbiniekiem, un mums bija

Foto: T. Laiviņa

Šogad 3x3 Katskiļu nometne
sākās ļoti romantiski sveču gaismā, jo visā apkārtnē bija pārtraukta elektrības padeve. Vakara
vidū elektrība atkal parādījās, un
tad varējām cits citu tuvāk apskatīt. Vakaru vadīja Imanta Nīgale
vispirms lika visiem sarindoties
pēc dzimšanas dienām un tad
pēc dzīves vietas attāluma no
Katskiļu nometnes. Vistuvāk
nometnei dzīvo Sigrīda un Visvaldis Dzeņi, tepat pāri ceļam,
un viņi arī bija visvecākie dalībnieki. Vistālāk dzīvo Zenta
Mennika no Salacgrīvas Latvijā.
Vistālāk Ziemeļamerikā bija
ceļojuši Brita Stepe un Aldis
Simsons no Kalifornijas.
Nometnes vadītāja Taina
Laiviņa iepazīstināja ar 3x3 ciltskoku, kuŗa pamats, stumbrs,
sastāv no vadības loka. Nometnes
dalībnieki sasēdās pa grupām –
ciltīm, kas izvēlējās savus vārdus.
Cilts izvēles bija Ledus lāči, Seski,
Stārķi, Pingvīni un Pandas.
Nometnes ikdienā jau no agra
rīta bija ko darīt. Daži dalībnieki
pirms brokastīm devās pastaigās
pa nometni un tās apkārtni. Pēc
brokastīm pavadījām rīta meditacījā ar māc. Ievu PušmucāniKineyko. Brigitas Vīksniņas rīta
vingrošana ir tik iecienīta, ka tajā
pirmajos pāris rītos piedalījās
trešā daļa no visiem dalībniekiem. Dalībnieku skaits nometnes laikā palielinājās.
Kalnā kāpēji šogad kāpa vēl
spējāk nekā pagājušajā gadā.
Paula Pilmaņa vadībā grupa
uzkāpa Balsam Mountain,
Hunter, Spruce Top, Windham
High Peak, Eagle Mountain,
Escarpment Trail, North Point,
Panther Mountain, un kopā ar
jauniešu grupu apciemoja Elka
parka torni. Vienā vietā esot bijusi krauja, kas apaugusi kumelītēm, citā vietā bijusi jauka peldēšanās. Lejā nokāpuši, viņi atradās
5 jūdzes no mašīnas un dabūja
balsot, lai atgrieztos.
„Veselīgās dzīvošanas” ievirzi
vadīja Dace Gulbe. Viņa stāstīja
par veselīgu ēšanu un dalībniekus pacienāja ar burkānu sulu un
kīnuā (quinoa) salātiem.
Veselīgās dzīvošanas ievirze
izmantoja iespēju apciemot Peace
Village Learning Center & Retreat,
blakus pilsētiņā Haines Falls. Tur
dalībnieces laipni uzņēma, viņām
pastāstīja par centru, novadīja
īsu meditāciju, parādīja apkārtni,
piedāvāja iespēju izstaigāt apaļo
akmens meditācijas taciņu un
pacienāja ar gardām veģetāriešu
pusdienām. Centra iedzīvotāju
laipnība un garīgā ticība vairākus
trīsreiztrīsniekus ļoti aizkustināja un pacilāja. Mācītāja Ieva
Pušmucāne piedalījās grupā kā
vieslektore, stāstot par garīgo
veselību.
Septiņi keramiķi tikās Ezera
mājā un strādāja ar māliem keramiķes Kristas Nīgales vadībā.
Sākumā bija jāpārvar bailes no
māliem, jāsaprot, ka ir nekas
briesmīgs nav kļūt netīram,
nomālēties. Darbnīcā bija trīs
virpas, tās arī nedaudz biedēja.
Tie, kas ir mēģinājuši strādāt ar
virpu, atcerēsies, ka pirmās reizes nav viegli kontrolēt glumos
mālus uz kustīgās ripas. Ar katru
dienu veicās labāk.
Krista Nīgale darboties ar
māliem sāka kolledžas gados, bet
keramikai vajadzīgs ceplis, un
viņa varējusi veidot podus tikai
tad, kad mājās bijusi iespēja
izveidot darbnīcu ar cepli. Krista
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Baltais un melnais 3x3 Katskiļos

iespēja pateikties viņai par labi
novadīto nometni un par lielo
darbu pēdējos četros gados.
Nākamgad nometni vadīs Helēna
Vīksniņa ar Ingrīdu Jansoni un
Lailu Medni.
Paldies visiem ziedotājiem!
Latviešu fondam, Latvian Relief
Fund, Stanislavam Dulevskim,
Gunai Mundheimai, Maijai Neimanei, Lailai Prosserai, Jānim
Studentam, Edgaram Bērziņam,
Maijai Mednei, Dzintrai Alversonei, Intam Dzelzgalvim, Intai
Grundei un Ilzei Bulai.
Un vēl – visiem labiem gariņiem, kas atrada iespējas izpalīdzēt, un pielika roku pie darbiņa.
Paldies Dacei, Luīzei, un Ausmai!
Paldies saimniecēm Intai
Grundei un Ilzei Bulai ar palīdzēm Lailu Gansertu un Tiju
Ori. Biroja darbiniecēm Ingridai
Jansonei un Lailai Gansertai,
saimniecības strādniekiem Robertam Laiviņam, Jānim Liepiņam un Ērikam Mežgailim,
Saramai Jansonei, Maijai McManus un James McManus, un liels,
liels paldies avīzes redaktorei un
galvenai reportierei Mairai
Bundžai.
Pateicamies visiem vadības
lokā – Tīnai Laiviņai, Andrai
Leimanei, Ingridai Jansonei,
Dzintrai Alversonei, Dacei Gulbei, Lailai Gansertai, Laurim
Rožkalnam, Maijai Hinklei,
Lilitai Bergai, Paulam Pilmanim,
Kristai Nīgalei, māc. Ievai Pušmucānei-Kineyko, Ērikam Mežgailim, Robertam Laiviņam,
Zanei Rožkalnei, Mairai Bundžai,
Helēnai Vīksniņai, Ingai Zariņai,
Brigitai Vīksniņai, Zentai Mennikai, Ivaram Ījabam, Aivaram
Zandbergam, Britai Stepei, Intam
Dzelzgalvim, Alfonam Mednim,
Austrim Mangulim.
Uz redzēšanos 2011. gadā !
Taina Laiviņa,
izmantojot rakstus no 3x3
avīzītes, galvenā redaktore
Maira Bundža
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Palīdzība Latvijas mazpulkiem un stāvoklis
Latvijas laukos

Mazpulki ir Latvijas lauku jaunatnes ārpusskolas izglītības
organizācija. Mazpulku kustība
sākās ASV aizritējušā gadsimta
sākumā un tiek turpināta vēl
šobaltdien. Bērni un jaunieši,
kuŗu vecums ir 8-18 gadu, kopj
100 m2 kukurūzas, cukurbiešu
u. tml. lauciņus vai audzē jaunlopus instruktoru vadībā, mācās
grāmatvedību, rudenī ražas skatēs salīdzina veikumus, gūst atzinību un ražojumus pārdod
patērētājiem. Ieņemtos līdzekļus
izlieto vēlamākajām vajadzībām.
Sākumā šajā kustībā iesaistījās
tikai zēni, bet pēc dažiem gadiem arī 8-18 gadu vecas meitenes.
ASV valdība 1914. gadā ar likumu piešķīra valsts līdzekļus mazpulku klubiem un algoja vairāk
nekā 2000 agronomu un 1200
skolotāju/instruktoru dalībnieku
apmācīšanai un padomdošanai.
Kārlis Ulmanis 1909. gadā beidza
Nebraskas universitāti, un par šo
kustību 1929. gadā uzzināja arī
Latvijā. Ezerē 1929. gada 8. novembrī nodibināja pirmo mazpulku „Asni“. Nosaukumu „mazpulks“ izdomāja rakstniece Ausma Roga. Mazpulku himnas „Lai
ar sauli laukā ejam“ autore ir dzejniece Elza Stērste, mūziku komponējis Frīdis Ķiploks. Mazpulku
devīze: „Augsim Latvijai!“. Mazpulcēna svinīgais solījums ir:
„Būdams uzticīgs mazpulka dalībnieks, es sirsnīgi apsolos cienīt
Dievu un vecākus, ziedot savu
prātu zināšanām, savu sirdi taisnībai un godīgumam, savas rokas
– vajadzīgam darbam un savu
veselību – labākai dzīvei savā
dzimtajā zemē Latvijā.“
No 1929. līdz 1940. gadam
mazpulku organizācija Latvijā
patriotiskā garā audzināja nākamos senču zemes kopējus izjust atbildību, mīlēt savu tautu
un zemi.
Mazpulku simbols ir četrlapu
āboliņš – angliski 4H (heart,
head, health, hands): laba sirds,
gudra galva, laba veselība un
čaklas rokas. Latvijas mazpulku
augstākais priekšnieks bija ministru prezidents Kārlis Ulmanis.
1940. gada 17. jūnijā Padomju
Krievijas tanki un kaŗaspēks
okupēja Latviju, mazpulku organizāciju aizliedza. Ar dziļu rūgtumu sirdī atvadījāmies no mūsu
baltzaļā karoga, ko nesām svinīgās ierindās par godu tēvzemei
Latvijai. Bija jāpiekāpjas ļaunas
varas pārspēkam. Latvijā tai laikā
bija 1040 mazpulku, kopējais
dalībnieku skaits – 44 000.
Latvijai 1991. gadā atgūstot
neatkarību, sākās mazpulku atjaunošana. Tagad Latvijas apmēram 200 mazpulkos ir 2500 dalībnieku.
Latviešu agronomu biedrība
ārzemēs 1996. gadā mani ievēlēja
par Amerikas latviešu un Latvijas
mazpulku sakarnieku, un ALAs
46. kongresā 1997. gadā pieņēma
rezolūciju, ka mazpulku atjaunošana Latvijā jāatbalsta, jo
jāizaudzina jauna Latvijas zemes
kopēju paaudze, kas ar mīlestību
un atbildību kops Latvijas lauku
sētā zemi to vietā, kuŗus okupanti 1949. gada 25. martā no
lauku sētām izsūtīja uz Sibiriju.
Man uzdeva turpināt palīdzības
darbu mazpulku atjaunošanā.

Katru gadu no agrākajiem mazpulku dalībniekiem un labvēļiem
esmu savācis un uz Latvijas mazpulku centru Saulesdārzā vai arī
rosīgākiem mazpulkiem līdz
2010. gada 1. janvārim nosūtījis
73 346 dolaru sēklu, stādu, jaunlopu iegādei, godalgām ražas
skatēs, tīras latviešu valodas
lietošanas sacensībām, avīzītes
„Mazpulks“ izdošanai un citām
vajadzībām.
Avīzītes izdevējiem 1996. gadā
bija parādi, tos samaksājām, un
avīzīte iznāk četras reizes gadā
1000 eksemplāros. Katra numura
izmaksa ir $700. Jāpateicas ALAs
Kultūras fondam par pēdējos
gados piešķirtajiem $2000 gadā.
Uz Latviju nosūtīti vairāki simti
ASV mazpulku (4 H) krekli,
3000 Latvijas laika nozīmītes (Dr.
Vairas Pelēķes-Christopher ziedojums viņas tēva, Jelgavas novada mazpulku inspektora agronoma Kārļa Pelēķa piemiņai un
Rundāles mazpulka vadītājas
Aijas Pakules 90 gadu jubilejā),
dāvināti baltzaļie karogi atsevišķiem mazpulkiem. Pociema
mazpulks Edītes Melnes vadībā
vasaras nometnē sarīkoja prievīšu
aušanas kursus, kuŗiem sedzām
izdevumus un sagādājām materiālus. Mazpulks rīkoja arī ekskursiju uz Kurzemes Brāļu
kapiem Lestenē.
Lielākie ziedojumi saņemti no:
anonimas personas – $22 000,
Dr. Vairas Pelēķes-Kristoferas
(Christopher) –$5000, Birutas
Kellijas (Kelley), A. Pakules, J. Bērziņa, J. & B. Zommeriem u. c.
Latvijas laukos stāvoklis ir bēdīgs. Latvijas valdība un Eiropas
Savienība ražošanu Latvijas lauku sētās tikpat kā neatbalsta, bet
palīdz lielsaimniecībām, kur
kolchozu bijušie aktīvisti piesavinājušies lauku sētu zemi un
kolchozu inventāru. Tas bija
zemas kvalitātes un tagad tiek
aizstāts ar modernām Eiropas
Savienības kreditētām mašīnām.
Cukuru esot lētāk ievest, tāpēc
fabrikas Jelgavā un Liepājā slēgtas. Lēto cukuru Brazīlijā smagā
darbā ražo niecīgi atalgots darbaspēks. Cukurbiešu graizījumus
agrāk Latvijā izlietoja kā vērtīgu
lopbarību. Tādi noderētu arī
tagad, jo ne visi piensaimniecības
produkti ir eksportējami pāri
okeanam. Lauksaimniekus ierobežo arī Eiropas Savienības nevajadzīgi stingrie noteikumi –
nedrīkst pārdot ar rokām slauktu
pienu, govis nedrīkst turēt kūtī
kopā ar citiem mājlopiem utt.
Pirms Otrā pasaules kaŗa Latvijas
valdība atbalstīja lauku ražošanu
un centās iztikt ar saviem spēkiem, samazinot importu un vairojot eksportu. Latvijā ražots
biešu cukurs maksāja 0.61 Ls/kg,
bet pasaules tirgū 0.21 Ls/kg.
Muita aizsargāja vietējo ražotāju.
Laukos bija darbaroku trūkums,
laukstrādniekus aicināja no Polijas. Nevienam pat prātā neienāca doties uz ārzemēm, lai
strādātu vienkāršu darbu. No
lauksaimniecības vidusskolām
vecāko klašu skolniekus sūtīja uz
citām zemēm studiju nolūkos.
Tagad ES ir par globālizāciju.
Rezultātā katru rudeni tiek slēgtas vairākas lauku skolas bērnu
trūkuma dēļ. Šķiet, ka ir maz

drosmīgu ideālistu, kas ar godaprātu strādātu savas tautas, nevis
tikai savas partijas vai naudas
maka labā!
Agronomes Ainas Kliestas vadībā atjaunoja Dobeles mazpulku
un iekārtoja mazpulku saimnie-

cību „Zaļkalni“ ar lauciņiem,
augļu/ogu dārzu, kaziņām un
putniem. To apmeklēju 1999.
gadā, priecājos par paveikto un
atstāju darbam līdzekļus. Diemžēl
Aina Kliesta ļoti smagi cieta
nelaimes gadījumā, un Dobeles

pašvaldība Andŗa Elksnīša vadībā saimniecību atsavināja. Uz
savu protesta vēstuli saņēmu
atbildi, ka Aina Kliesta tur vairs
nedzīvojot. Viņa bija slimnīcā.
Padomju okupācijas 50 gadi
atstājuši dziļas negatīvas pēdas,
ietekmējot latviešu godaprātu,
ētiku, morāli, sirdsapziņu un
patriotismu. Šādos apstākļos arī
mazpulku atjaunošana Latvijā
veicas lēnām, tomēr ir cerība, ka
izdosies daļu Latvijas lauku jauniešu par spīti vilinājumiem
izbraukt uz Īriju vai citām zemēm, globālizācijai un Latvijas
valdības nespējai gādāt par tautas labklājību, piesaistīt Latvijas
zemes kopēju paaudzei, jo zeme
mūsu tautai ir bijusi barotāja
baltās un nebaltās dienās. Zemi
kopjot, latvieši dzīvos mūžīgi! Tā
nav pārdodama ārzemniekiem!
Ārzemju aizņēmumi un tūrisms
vien nepalīdzēs, tāpēc lūdzu
līdzšinējos atbalstītājus palīdzēt
un atbalstīt, čekus izrakstot A.
Bļodniekam vai Latvian Ev. Luth.
Church of New York un nosūtīt
man: 19 N. Mountain Ave.,
Montclair, NJ 07042. Jau iepriekš
pateicos.
Arvīds Bļodnieks

Mūsu mērķis ir atbalstīt Amerikas
latviešu nākotni - jaunatni!
ALAs valdes priekšsēdis Juris
Mežinskis jau pagājušajā ziemā
sāka trenēties un šogad 10. oktobrī mēros 26.2 jūdžu gaŗo
distanci kopā ar 45 000 dalībniekiem, kuŗi pieteikušies maratonam.
Aicinām ziedot $26, $52, $100,
$260, $520 vai citu summu, lai
veicinātu Amerikas latviešu
apvienības darbu. Saziedotos
līdzekļus nodos ALAs „Sveika,
Latvija!” programmai, Izglītības
un Sporta nozarei. Sīkāka informācija par ALAs atbalstu latviešu
jaunatnei atrodama ALAs mājaslapā Izglītības un Sporta nozaru
vietnē.
Juris Mežinsksi stāsta: „ALAs
valdes priekšsēdis esmu jau trīs
gadus, bet ALAs biedrs kopš

jaunības, kad māte man uzdāvināja mūža biedra karti. Vidusskolā skrēju īsās distances – 100
jardu, 220 jardu, 440 jardu.
Pēdējo gadu laikā esmu skrējis
piecu un dažreiz desmit kilometru distanci. Man ir 63 gadi,
tātad esmu vecāks par Amerikas
latviešu apvienību, kam 2011.
gadā būs 60 gadu jubileja. Gan
man, gan citiem valdes locekļiem
un ALAs biedriem jācenšas
saglabāt laba veselība. Es to daru
skrienot un vienlaikus atbalstot
jaunāko paaudzi.
Čikāgas maratonā piedalīšos
kopā ar meitu Dženiju. Viņa
pieteikusies vākt līdzekļus
Diabetes Action Research and
Education Foundation, jo kopš
sešu gadu vecuma sirgst ar

cukurslimību. Darbs Amerikas
latviešu apvienībā man ir sirdslieta, tāpēc laipni lūdzu atbalstīt
latviešu tautas un ALAs nākotni,
ziedojot kādu summu par piedalīšanos Čikāgas maratonā!
Ziedot var divējādi:
1) nosūtot pa pastu veidlapu
ALAs birojam;
2) mājaslapā, kur jānoklikšķina
uz ,,Ziedot ALAi” un var lietot
kreditkarti. ALA ir reģistrēta
ASV kā 501(3)c labdarības
organizācija, un ziedojumi ALAi
atskaitāmi no ienākumiem, par
kuŗiem aprēķina valsts nodokļus.”
Sīkāku informāciju var uzzināt,
zvanot ALAs birojam, tālr.: 301340-1914, vai rakstot:
jmezinskis@aol.com

Vanadžu 60 gadu dibināšanas atcere
Vanadžu kustības iesākums
sīki aprakstīts grāmatā Laiks,
Telpa, Ļaudis: „DVF valde,
1950. gada marta sēdē pārrunājot jautājumu par sievietes
iesaistīšanu organizācijā, nolēma, ka tā jāveicina un jāatbalsta
un ar rakstu aicināja Mariju
Ķeņģi nākt talkā lietas noorganizēšanā un vadīšanā....[..] Ar
to bija likti pamati plašākas,
organizētas vanadžu kustības
izveidošanai visā DV organizācijā.
Pirmās organizējās sievietes
Londonā, nolemjot jau pašā
sākumā, darbību uzsākot, mainīt
„dāmu komitejas” nosaukumu
uz „vanadžu komitejas”, kas nepārprotami norādītu uz piederību pie Daugavas Vanagu
(DV) organizācijas. Šo nosaukumu 1960. gadā mainīja uz „vanadžu kopu” apzīmējumu.
Atsaucība bija liela. Līdz ar to

DVF valde publicēja Aicinājumu
un mudinājumu latviešu sievietēm Anglijā pulcēties ap DV
organizāciju kopīgam darbam
tautas labā. Aicinājumā bija
teikts: „Latviešu bijušo un
nākošo kaŗavīru mātes, māsas,
sievas, meitas un līgavas, nestāviet nomaļus un negaidiet,
kamēr katru sauks vārdā. Darba
un pienākumu ir daudz. Mūsu
tautas brīvība ir pirmām kārtām
atkarīga no mūsu neatlaidības,
mūsu darbiem un upuŗiem
savas tautas brīvības labā. Dievs
palīdz tikai tām tautām, kas
gatavas pašas sev palīdzēt.
Aicinām un mudinām latviešu
sievietes ņemt dalību DV
organizācijā kā vanagu darba
līdzveidotājas.” [..] Londonas
vanadzēm sekoja sievietes citās
vietās, un vanadžu kustība sāka
veidoties plašāk.
Vanadžu darbībai izvēršoties,

radās nepieciešamība to saskaņot,
nodibinot sakarus atsevišķo kopu starpā un ar zemes valdi. [..]
DV CV izraudzīja, aicināja un
apstiprināja sākumā par referenti, vēlāk par vanadžu nozares
vadītāju Mariju Ķeņģi ar uzdevumu iedzīvināt, rosināt un
saskaņot vanadžu darbību visas
DV organizācijas mērogā.”
Kopš dibināšanas aiztecējuši
daudzi gadi.
Vanadžu 60 gadu dibināšanas
atceres sarīkojums notiks DVF
delegātu pilnsapulces laikā
„Straumēnos” 2010. gada 2. oktobrī. Atskatīsimies uz darbu, ko
vanadzes paveikušas šais gados,
neatlaidīgi strādājot Daugavas
Vanagu organizācijas un latviešu
labā. Jūs tiekat aicināti ciemos!
Nāciet uz mūsu dibināšanas
atceri, svinēsim to visi kopā.
Marita Grunts,
DVF vanadžu vadītāja
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Window on Eurasia: In Western Ukraine, Even Ethnic Russians
Vote for Pro-Ukrainian Parties, Russian Analyst Says
Pols Goubls
(Paul Goble)

Staunton,
August 11 –
An “extremely
significant
segment” of
e t h n i c
Russians in
We s t e r n
Ukraine,
particularly
among the
younger generation, regularly
vote for pro-Ukrainian parties,
either because of “nationalist
propaganda” or because they
hope to live “‘in Europe’” rather
than to maintain “ties with their
historical Motherland – Russia,”
according to a Russian analyst.
And that is just one of the
indications of the declining role
of an ethnic community that
came into existence in the years
after World War II and that
played a large role there until the
1990s, Dmitry Korolyev says in a
detailed essay on the Russians in
the Western Ukrainian city of
Lviv (www.materik.ru/rubric/
detail.php?ID=10687).
The first Russian who settled
in Lviv, he writes, was Ivan
Fedorov, the printer who arrived
in 1572, but until 1939, there
were very few ethnic Russians
there. They consisted mostly of
anti-Bolshevik White Army
soldiers and their families, and
they numbered at most in “the
hundreds.”
According to the 1931 Polish
census, approximately half of the

Gundars Ķeniņš-Kings
Va i r u m s
ekononomistu ir pārliecināti, ka 2009.
gada vasarā
Amerikā lielie
atplūdi ir sasnieguši savu
zemāko līmeni. Protams,
ar palielinātiem valsts izdevumiem deficits valsts un pašvaldību
budžetos turpina pieaugt. Bezdarbs Amerikā nekrīt zemāk par
9,5 procentiem, un ar eksportu
arī vēl labi neveicas. Tik svarīgais
optimisms šodien vēl nav pietiekami atjaunojies.
Latvijā krizes zemākais punkts
sasniegts 2010. gada pavasarī.
Valentīna Zeile no Latvijas bankas padomes man Jāņu laikā ar
prieku stāstīja par labvēlīgiem
pirmā ceturkšņa saimnieciskās
rosības rādītājiem. To vidū izceļas
eksports ar 14 procentu pieaugumu gadā. Tomēr arī Latvijā
budžeta deficits vēl aug. Tas ir
mazāks par to, kas bija plānots,
bet pēc 2. oktobŗa vēlēšanām
valdība vēl cer samazināt izdevumus par 225 miljoniem latu (100
latu uz katru iedzīvotāju) un
iekasēt nodokļos par 100 miljoniem latu vairāk. Pozitīva
rosības izaugsme un pašreizējie
uzlabojumi valsts parvaldē varētu dot vēl trūkstošo 100 miljonu
ietaupījumu. Lēna atkopšanās ir
valstij izmaksā dārgi, valsts
parādi vēl krājas. Plānotais
budžeta deficits 2011. gadā ir 8,5

population of Lviv was Polish,
nearly a third Jewish, and roughly
a sixth Ukrainian. Other groups,
including the ethnic Russians,
formed fewer than two percent.
But when Stalin annexed Western
Ukraine during World War II,
the ethnic Russian community
there took shape.
As Korolyev points out, “most
of the Poles were deported to
Poland, and the Jews had been
destroyed by the fascists.” Initially,
their places were taken “above all
by local Ukrainians who resettled
in the city from the surrounding
rural areas.” But soon, Moscow
began to organize an influx of
ethnic Russians.
Between 1944 and 1959,
“approximately half of the
Russians arriving there came
from the Russian Federation; the
remainder from the eastern
oblasts of Ukraine and from
other republics of the USSR.”
They were attracted by the “high
quality housing of AustrianPolish construction” despite the
threat from the anti-Soviet
Banderite underground.
(Many ethnic Ukrainians in
Lviv continue to identify with
that group. According to a recent
poll conducted by the Ukrainian
Center for the Study of Public
Opinion (UVTsIOM), “every
third Lviv resident considers
himself a Banderite” even 65
years after World War II (www.
stoletie.ru/slavyanskoe_pole/
chto_skr y vaj et_vojna_za_

pamatniki_2010-09-07.htm).)
Although many Ukrainians
would disagree with him,
Korolyev says that the Russians
in Lviv “were in no way
‘occupiers’” and did not promote
the russification of that city.
Instead, he says, “in large measure
thanks to their efforts, knowledge
and work, Lviv became a major
industrial, scientific and cultural
center.”
Ethnic Russians formed “the
nucleus of the teaching staff ” of
many educational institutions
there, with 56-57 percent of their
community
occupied
in
“intellectual” work. Only 13.3
percent of ethnic Ukrainians
there were involved in such work
in 1959, and only 29.9 percent
were in 1989.
By 1951, ethnic Russians
formed 30.1 percent of the
population of Lviv, a share that
dropped only slowly to 27.1
percent in 1959. Indeed, Korolyev
continues, the ethnic Russian
share of the population of Lviv
was higher in those years “than
in such cities as Kyiv, Vinnitsa,
Kirovograd,” and many others.
Moreover, he adds, “if you add
to the Russians the Russian
speaking Ukrainians (who came
from Eastern Ukraine) and the
Jews, then almost for half of the
residents of the city at that time
Russian was their native
language.”
“However, starting already in
1960,” the Russian analyst says,

“the demographic situation in
the city began to change radically.
On the one hand, the influx of
ethnic Ukrainians from the
villages intensified. And on the
other, the natural growth of the
ethnic Russian population
sharply slowed as a result of low
birthrates and a high level of
divorces.”
Those trends in turn were
exacerbated by three others: a
Russian preference for later
marriages and smaller families, a
large number of ethnically mixed
marriages. By 1970, 56 percent
of Russians married someone of
a different nationality, and the
outflow of ethnic Russians from
the region to other parts of the
Soviet Union.
And with the disintegration of
the USSR, the decline in the
ethnic Russian population
accelerated, with 40 percent
moving to the Russian Federation
and another 40 percent to other
parts of Ukraine. Between 1989
and 2001, the number of ethnic
Russians in Lviv fell by 50 percent
and as a result formed only 8.7
percent of the city’s population.
There was never the kind of
“discrimination and pressure”
against the ethnic Russians that
Korolyev says they experienced
in the Baltic countries, but after
the Ukrainian nationalists came
to power in the city in 1990,
ethnic Russians gradually lost
their positions in the city
government, law enforcement

Uz sliekšņa
procenti no kopprodukta.
Redzam, ka Latvija ir uz lielu
pārmaiņu sliekšņa. Slieksnis ir
plats, un, lai tam pārkāptu pāri,
vajag gan spēku, gan laiku. Ja
pašreizējo valsts izdevumu un
tautas labklājības līmeni ar lielo
aizdevēju palīdzību var noturēt
2006. gada līmenī, tas tomēr vēl
ir nepilnīgs un īslaicīgs atrisinājums. Vai Latvija ir gatava lielām pārmaiņām, par to savu
ieskatu dod mana pieredze Rīgā,
kad es tur pavadīju maija beigas
un jūniju, būdams Fulbraita padomnieks divām Latvijas privātām augstskolām. Labi, ka Latvijā
šoreiz biju vairāk nekā četras
nedēļas. Kā man reiz Tunisā
skaidroja kāds Parīzē un Berklijā
skolots ekonomikas doktors,
viens mēnesis informētiem slēdzieniem ir par maz. Arī piecu
nedēļu vērojumi ir nepilnīgi, tie
attiecas uz Rīgu un tās apkaimi.
Vairums manu kontaktu bija
samērā labi situēti, pozitīvi noskaņoti vidusšķiras pārstāvji, kas
dižķibeli uzskatīja par nepatīkamu, bet pārejošu parādību.
Labu dzīvokli es atradu nesen
pārbūvētā, kādreiz vācu patriciešiem piederīgā Rīgas centra
namā. Es to sarunāju ar zobārsti,
kas nesen no sava dzīvokļa bija
atdalījusi kādreizējā īpašnieka
darba kabinetu (tagad virtuvi un
vannas istabu) un tā saukto zāli
(tagad lielu dzīvojamo un
guļamistabu). Šis vienas istabas
dzīvoklis atbilda visām šī laika
rietumnieku prasībām ar laik-

metīgu platekrāna TV, zviedru
mājsaimniecības iekārtu un modernām mēbelēm, ko papildināja
skaistas podiņu krāsnis no 19.
gadsimta greznības. Dzīvokļa
īpašniecei laikam bija saistības,
kas jānomaksā eiro valūtā. Ieskaitot elektrību un ūdeni (bet
ne telefona sarunas), īre bija 400
eiro mēnesī Dzīvoklis atradās
labā vietā, pie vairāku autobusu
līniju pieturas. Taksametrus es
varēju sazvanīt vai tieši sarunāt
stāvvietā divu kvartālu attālumā.
Autobusu un tramvaju satiksme Rīgā ir izkārtota labi. Tikpat
kā nav jāgaida, parasti ir brīvas
sēdvietas nesen pirktos autobusos. Vairs nav atsevišķu biļešu
pārdevēju, bet naudu par vienvirziena biļeti (0,70 Ls) iekasē
autobusa vadītājs. Laipns un
pieklājīgs biļešu kontrolieris man
mēneša laikā pagadījās divas
reizes. Ar autobusu braucu uz
Operu, Rīgas centra grāmatu
veikaliem un iepirkties pārtiku
Stokmann lielveikalā pie Centrāltirgus. Ar tramvaju braucu uz
Mežaparku apciemot draugus.
Es bieži pastaigājos patukšos
centra parkos un apstādījumos.
Vasarā Rīga ir ziedu pilsēta.
Dārznieku rūpīgi un glīti apkopti, parki atstāj patīkamu iespaidu.
Ziedus redz vairāk nekā citu
rietumu pilsētu parkos. Puķu
pārdevējus var viegli atrast pie
Vērmanes dārza un citur centrā
pie Latvijas Universitātes, Operas, arī Kaļķu ielā vecpilsētā.
Daudz pārrunāto bebru izdarīto

postu pilsētas kanāla malā gan
nemanīju.
Visa mana pieredze ar pārtiku
Rīgā bija lieliska, cenas augstākas
nekā manā mītnes pilsētā Takomā. No rītiem es pērku pienu
un Latvijas Avīzi mazā veikaliņā
turpat pie namdurvīm. Īpašnieki
krievi - vīrs, sieva vai pusaudze
meita ir uzposušies, zinīgi un
izdarīgi. Viņu latviešu valodas
prasme ir pietiekama, lai palīdzētu pircējiem atrast vajadzīgo.
Krizes laikā pārdevēji, gan
latvieši, gan krievi, ir laipni un
uzmanīgi.
To pašu var vērot lielveikalos.
No tiem izvēle un cenas zemākās
ir Supernetto; tad lietuviešu
Maxima, kur ir daudz ievestas
pārtikas no Lietuvas. Man reizēm iznāca iepirkties Galerijas
iepirkšanās centrā skandinavu
pārtikas lielveikalā Rimi, kur
izvēle ir lielāka un cenas jau
augstākas. Salīdzinot ar 2007.
gadu, es veikalu plauktos ievēroju
vairāk Latvijas produktu, arī jaunus gatavo ēdienu konservus.
Pat podiņos audzētie svaigie lapu
salāti tagad ir audzēti Latvijā.
Pārtikas pircēju Rimi veikalos
netrūkst, bet es tur nemanīju
amerikāņiem ierasto iepirkšanos
visai nedēļai. Pie Galerijas nevar
novietot automašīnas, bet sabiedriskā transporta vecpilsētā nav.
Rimi veikals un pircēji man
vairāk atgādina ķīniešu sekretāres, kas Safeway veikalā pie
vecās naudas kaltuves Sanfrancisko pērk pa apelsīnam vai

organs,
and
educational
institutions.
That decline in status and
numbers was reflected in the fall
off in the number of Russian
language schools. In 1988/89, 24
of the Lviv’s 100 schools were
Russian-language ones, with
another seven using Russian and
Ukrainian. At present, there are
only five Russian-language
schools remaining.
One result of this, Korolyev
says, is that “more than half of
ethnic Russian children” were
studying in Ukrainian-language
schools, and an increasing share
of all ethnic Russians were
declaring a language other than
Russian to be their native one –
from 1.5 percent in 1959 to 12.2
percent in 2001.
If these trends continue, the
Russian analyst concludes, the
ethnic Russian community
which came into existence after
1945 faces a bleak future, one in
which ever fewer of its members
speaking Russian as their primary
language or ultimately perhaps
even identifying themselves as
ethnic Russians.
Korolyev points to only two
positive trends, although he
admits theses are defensive. The
ethnic Russian community is
organizing to promote its
position, and ever fewer ethnic
Russians are marrying nonRussians, a trend that he suggests
points to the desire of those
remaining to retain their
identity.

kartupelim.
Es pats visvairāk esmu iecienījis
somu-zviedru Stokmann lielveikalu. Jā, tur cenas ir mazliet
augstākas nekā citur. Izvēle ir
fantastiski liela, un kvalitāte ļoti
augsta, daudz lielāka nekā dārgajā
amerikāņu Whole Foods veikalu
ķēdē vai manā vietējā Metro
lielveikalā. Lieliskajā izvēlē daudz
gan vietējās, gan importa pārtikas. Stokmans ir populārs turīgās aprindās. Delikatešu nodaļā,
kur es pērku “melno” škinķi un
veco laiku Rīgas cīsiņus, man
reizēm jāpaņem apkalpošanas
numuriņš un jāstāv rindā!
Cenas gaļas izstrādājumiem,
dārzeņiem, ogām un augļiem ir
dažādas un mainīgas, vislētākās
tās ir Centrāltirgū. Man gan pietrūka baltmaizes apalīšu, īsto
Rīgas “rundštiku”.
Šeit minēšu dažas zemās vasaras cenas, neieskaitot 21 procentus pievienotās vērtības nodokli:
Apelsīnu sula, 1 litrs – 0,75 Ls;
buljona pīrādziņi – 0,19 Lsgabalā;
kefirs, 3,2%, 1 litrs, - 0,34 Ls;
ķimeņu siers, 20%, 0,365 kg. 1,09 Ls; mednieku desiņas, 1 kg.
– 2,59 Ls; piens, 2%, 0,9 litrs –
0,57 Ls; siltumnīcas tomāti, 1 kg.
– 1,35 Ls; sviests, 82,5%, 200 g.
– 0.79 Ls.
Uz Ameriku es vedu ķimeņu
(Jāņu) sieru, medu, pelēkos zirņus. Dāvānām ieteicu lieliskās
Emīla Gustava šokolādes, Madaras dabīgo izejvielu kosmētiku
un interesantās Stendera ziepes.
(Turpinājums sekos)
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„Divreizdivi”
Kas tā ir un kādēļ tā vajadzīga šodien?
Šogad Kalifornijā, netālu no
Malibu, decembra beigās būs
„Divreizdivi” nometne. Daudzi
lasītāji Amerikā, Kanadā, Latvijā,
vēl citās valstīs zinās, kas tā ir.
Viņi kādreiz bijuši „Divreizdivi”
dalībnieki. Šī raksta nolūks ir
mudināt mūsu sabiedrību, organizācijas un bijušos dalībniekus
atbalstīt šo nometni un censties,
lai tur būtu jo daudz jaunu
dalībnieku no Amerikas, no
Kanadas, arī no Latvijas. Lasītāji,
kas vēlas plašāku informāciju par
šīgada 2X2 nometnes vietu, laiku
un gaitu var to iegūt tīmeklī:
http://www.2x2malibu.org
„Divreizdivi” jeb, kā to bieži
apzīmē, „2X2” ir pasākums, kuŗā
pulcējas jaunieši, noklausās
priekšlasījumus, piedalās nodarbībās un paši savā starpā debatē
un iztirzā jautājumus par Latvijas
vēsturi, polītiku, nacionālismu,
tautas kultūru, mūziku, arī par
citiem jautājumiem. 2X2 savu
darbu sāka vairāk nekā pirms
četrdesmit gadiem kā seminārs
jauniešiem augstskolas vecumā
no 18 līdz 35. Dibinātāji bija
Brunis un Biruta Rubesi, un 2X2
darbā piedalījās aktīva sabiedrisku
darbinieku grupa, kuŗi gribēja
ietekmēt jauno paaudzi, pirmo
kas dzimusi ārpus Latvijas, lai tā
cienītu savu latvisko identitāti,
lai tā iegūtu zināšanas, lai no tās
nāktu turpmākie sabiedrības
vadītāji. Gadu gaitā 2X2 darbā
piedalījušies daudzi. Minēsim
dažus vārdus, ko pazīs arī Latvijā:
Vaira Vīķe-Freiberga, Uldis Grava, Solveiga Miezīte, Jānis Peniķis, Līga Ruperte un Jānis Trapāns. Šīgada nometnes veidotājiem Uldis Grava atsūtījis vēstuli:
Atbalstīsim Divreizdivi nometni!
Sen, sen pagātnē, 1967. gadā,
man bija gods vadīt 4. Divreizdivi
nometni Katskiļu kalnos. Šajos
aizgājušos 43 gados latviešu sabiedrība man uzticēja vadīt mūsu
centrālās latviešu organizācijas
trimdā, kā piemēram, Amerikas,
tā arī Pasaules brīvo latviešu apvienības, un esmu gandarīts, ka

esmu ieguvis šo uzticību arī pašreiz Latvijā, jo tiku ievēlēts Saeimā.
Tomēr atskatoties jāsecina, ka
tieši šī viena nedēļa Divreizdivi
nometnē man ir palikusi prātā
kā patīkamākā un sekmīgākā
mana sabiedriskā darba gaitā.
Tie jaunieši, kas toreiz bija 2X2
nometnieki, izauguši par mūsu
sabiedriskās, polītiskās un kultūras dzīves vadītājiem. Domāju,
ka lielā mērā tas notika tādēļ, ka
ikviena 2X2 nometne ir spējusi
piesaistīt visspējīgākos un inspirējošos lektorus, kas spēj iedēstīt
mūsu jauniešos paliekamu patriotismu.
Liels prieks, ka vēl šodien 2X2
ideja dzīvo. Darīsim visu, lai šis
sekmes stāsts turpinātos. Dosim
iespēju katram latviešu jaunietim
piedzīvot šo notikumu un atbalstīsim nenogurstošos nometnes rīkotājus!
Ar sveicieniem no Latvijas
Uldis Grava
To saka kādreizējais 2X2 vadītājs. To pašu nevilcinoties
apgalvos citi 2X2 darbinieki. Šī
raksta autors ir piedalījies daudzās 2X2 nometnēs, to vadībā un
lektoros. Tāpat kā Uldis Grava,
viņš ir pārliecināts, ka šis darbs ir
bijis viņa labākais sniegums
latviešiem un Latvijai.
Kādēļ šo pasākumu dēvē par
2X2? Ko tas nozīmē? Kā šis
nosaukums radies, reiz stāstīja
Brunis Rubess. Pašu pirmo reizi,
kad kopā sanākuši tie, kas sprieda par šāda darba vajadzību un
veidu, viņi arī vaicājuši: „Kā to
saukt?” Par semināru? Par nometni? Vajadzētu atrast nosaukumu, vienkāršu, viegli saprotamu, nu, kā divi reiz divi. Tad
Biruta Rubesa teikusi: „Sauksim
to par Divreizdivi.” Tā radās
nosaukums.
No 1964. līdz 1996. gadam 2X2
notika katru gadu ar 100-130
dalībniekiem, jauniešiem, un
20-30 lektoriem. Pirms četrpadsmit gadiem 2X2 darbība apstājās, jo daudzi tās vadītāji un
agrākie dalībnieki devās uz Lat-

viju. Pirms četriem gadiem darbs
atsākās, jo latviešu sabiedrība ārzemēs pastāvēja un grib pastāvēt.
Ko 2X2 dibinātāji centās sasniegt? Jau tad, pirms daudz gadiem, viņi nojauta, - lai mūsu
sabiedrība nepagurtu un nenovecotu, jaunatne ir jāiesaista tās
darbā un dzīvē. 2X2 bija četri
mērķi.
Veidot dedzīgu, apzinīgu un
nacionālu latviešu jaunatnes darbinieku saimi.
Meklēt labāku pieeju tagadnes
un nākotnes uzdevumiem.
Radīt draudzības un kopības
saites nākamo latviešu sabiedrības vadītāju vidū.
Veidot ciešākus sakarus starp
paaudzēm.
Atsāktai 2X2 mērķi ir tie paši.
Ko tie nozīmē, vai tie ko dos
šodien?
Sāksim ar „apzinīgas darbinieku saimes” veidošanu. Vairāk
nekā četrdesmit gadus pēc pirmās 2X2 redzam, ka daudzi, kuŗi
šodien audzina latviskas ģimenes,
vada organizācijas un veido
Latvijas nākotni, ir bijuši „divreizdivinieki.” Kad pirms četriem
gadiem Amerikas Latviešu apvienības kongresā Losandželosā
paziņoja, ka 2X2 atsāks darbību,
paziņojumu priecīgi apsveica
kongresa delegāti un ALA valde,
liela daļa no viņiem bijušie
„divreizdivnieki”.
Kāda būtu labāka pieeja tagadnes un nākotnes uzdevumiem šajās dienās un apstākļos? Šo
jautājumu būs grūtāk atbildēt.
Šogad, pēc 59. ALA kongresa
Sanfrancisko, Ziemeļkalifornijas
draudzes mācītājs Kārlis Žols
teica: „Mūsu priekšā ir skaidra
izvēle — vai nu šī sabiedrība ir
atvērta un dzīva un mēs šo atvērtību un dzīvību pieņemam un
tajā strādājam, vai arī patiešām
— tās ceļš iet pretī beigām.
Jautājums ir, vai spēsim saprast šī
laika zīmes un aicinājumus un
atbilstīgi tiem rīkoties.” Pieminēsim, ka gados jaunais mācītājs
Kārlis Žols, dzima, auga, un savu
teoloģiski izglītību ieguva Latvijā.

Viņš saredz iespēju, ka mūsu
latviešu sabiedrībai ārzemēs ceļš
tomēr neies pretī beigām. Šīgada
2X2 dzirdēsim jauno dalībnieku
domas un uzskatus un ieteikumus, ko vajadzētu darīt. Tādi
noteikti būs. Visus daudzos gadus, kad notika 2X2, tādas domas
un ieteikumi ir bijuši. Tad 2X2
dalībnieki kļuva par darbiniekiem.
Trešais minētais 2X2 mērķis ir
censties radīt draudzības un
kopības saites nākamo latviešu
sabiedrības vadītāju vidū. „Kā lai
izveidojas līdzīgs draudzības
tīkls, kas turpmāk saturēs latviešu
sabiedrību? Mēs esam izkaisīti
pa visu pasauli... kā, lai jaunietis
Toronto iepazīstas ar jaunieti
Losandželosā? Draudzības saites
jauniešu starpā jāveido, lai
sabiedrības nākamie vadītāji
nebūtu cits citam sveši. Un te
meklējama 2X2 nometnes lielā
nozīme.” Šo atziņu par 2X2 kāds
dalībnieks teicis pirms trīsdesmit
sešiem gadiem. Latviešu sabiedrību viņš nekad nepameta un
tagad dzīvo Latvijā. Šajās dienās,
kopības saites ir retākas, arī
tālākas. Vēl aizvien Amerikā un
Kanadā mēs dzīvojam izkaisīti,
atsevišķās pilsētās. Mūsu sabiedrība ir sarukusi, mūsu darbīgie
centri ir retāki. Saites ir tālākas
tāpēc, ka tās sniedzas līdz
Latvijai. 2X2 nometnēs nāk lektori un dalībnieki – jaunieši no
Latvijas. No viņiem, Amerikas
un Kanadas dalībnieki iegūs
zināšanas par Latvijas dzīvi, par
kultūru, polītiku, sabiedrību, par
neseno vēsturi, par gadiem no
Trešās tautas atmodas līdz šai
dienai. Tā veidosies kopības saites un ciešāki sakari ar nākotnes
Latvijas latviešu sabiedrības un
valsts vadītājiem. Kaut tālākas,
sakaru saites arī ir stiprākas. Jo
tās sasniedz Latviju.
2X2 ir sava dziesma „Kalnā
kāpu lūkoties, Kas aŗ manu tēvu
zemi”, tā beidzas ar vārdiem
„Tur guļ brāļi kaŗavīri, Tur
māsiņas rakstītājas.”
Pirms nometnes, Olafs Stumbrs
bija bijis Latvijā. No Latvijas viņa

ceļš veda tieši uz 2X2. Latvijā
viņš bija ticies ar daudziem, kuŗi
centās, lai Latvija būtu „dienišķa
krietnuma sala”. Viņš stāstīja par
dzejniekiem, par Māri Čaklo,
Laimu Līvenu, Vitautu Ļūdēnu,
Jāni Peteru, Ojāru Vācieti, Imantu Ziedoni un vēl citiem. Viņš
lasīja dzejoļus, kuŗiem „Latvijas
PSR” laikrakstos neļāva parādīties, bet tos rakstīja un dzejnieki lasīja, cits citam uzticēdamies. Daudzi „divreizdivnieki”
vēl šodien atcerēsies Stumbra
lasītā Līvenas dzejoļa „Snauž
sarkanā Ģertrūdes baznīca” rindas:
Un Domā dūc lielās ērģeles,
Tur latviešu Pērkons sodās
Un nolād visus, kas nodeva,
Kas nodod un turpmāk vēl
nodos;
Un nolād un nolād un nicina...
Bet Pērkons ir ieslēgts ķēdēs.
Sen kapos guļ sirmie kalēji....
Uz Latviju mēs vairs neraugāmies „no tālās malas”. Šogad
Amerikas latviešu apvienības 59.
kongresa dalībniekus uzrunāja
neatkarīgās Latvijas vēstnieks
Andrejs Pildegovičs; Saeimas
deputāte Janīna Kursīte, kuŗa
Latvijā ir plaši pazīstama zinātniece; un Ivars Ījabs, Latvijas
Universitātes mācībspēks, polītologs. Protams, Latvija vēl nav
dienišķa krietnuma sala. Kaut
Pērkons vairs nav ķēdēs ieslēgts,
dažam labam Latvijas pilsonim
vēl pielipušas padomju pagātnes
dūņas un netikumi. Lai arī tā,
varam pieņemt, ka daudzi 2X2
dalībnieki dosies uz Latviju. Dažs
labs no viņiem Latvijā jau bijis.
Viņi redzēs Rīgu, dosies uz
Latvijas laukiem, skatīs vecās
pilsētas un senus kapus, kur „guļ
sirmie kalēji”. Viņi redzēs Okupācijas mūzeju Rīgā un Kurzemes
cietoksnī kritušo leģionāru Brāļu
kapus Lestenē. Tā veidosies dedzīga, apzinīga un nacionāla latviešu jaunatnes darbinieku saime, jo:
Tur guļ brāļi kaŗavīri,
tur māsiņas rakstītājas.
J.A.T.

3x3 nometne Gaŗezerā no
šā gada
8. līdz 14 augustam
Ar skaistu nobeigumu
Kronvalda zālē 3X3 nometnes
Gaŗezerā visu ieviržu atvadu
vakarā izskanēja nozīmīgais ASV
latviešu latviskās identitātes stiprināšanas saiets. Gūstot atzīstamu
pieredzi aizvadītajos gados, arī
šoreiz nometnes vadības saites
bija Maijas Zaeskas rokās. 3X3
nometnes vienpadsmit ievirzēs
ar latvisko zināšanu krātuves
interesantākajiem paraugiem dalījās lektori gan no ASV, gan arī
no Latvijas. 175 dažāda vecuma
nometnes dalībnieki vairoja savas zināšanas latviešu folklorā,
Latvijas Saimas pirmsvēlēšanu
polītikas jaunumos, mūsu tautas
vēstures notikumu norisēs, tau-

tas rokdarbu mākslā, keramikā,
vitrāžā, zīmēšanas, gleznošanas
mākslās, kokgriešanā un teātŗa
mākslā. Jaunākās paudzes dalībniekiem bija iekārtots interesantu pasākumu laiks 1/2 X
1/2 un Mazlācīšu grupu ievirzēs.
Ik dienu tautiskas vienotības un
izpratnes gars saistīja ikvienu
3X3 nometnes dalībnieku latviskā piederībā un izjūtās. Ciešāk
tika vienotas savstarpējās draudzības saites un stiprinātas latviskās ģimenes. Ieviržu lektoru
devums jūtami paplašināja nometnes dalībnieku zināšanu apvāršņus.
Dzidras Tropas
teksts un fotoattēli

2010. gada 3X3 nometnes vadības, ieviržu vadītāji un lektori. Pirmajā rindā no kreisās: Gundega
Peniķe, Astrīda Otto, Lilita Spure, Andris Rūtiņš, 3X3 nometnes vadītāja Maija Zaeska, Ivars
Ījabs, Zenta Mennika, Jānis Peniķis, Valters Nollendorfs un Laila Švalbe. Otrajā rindā no kr.
puses: Daira Morusa, Amanda Jātniece, Ilona Laurēna, Ieva Zemīte, Maira Bundža, Ieva Johnson,
Linda Treija, Zinta Enzeliņa, Elga Pone, Lauris Rožkalns, Zane Rožkalna un Inga Auziņa.

2010. gada 18. septembris – 24. septembris
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Vācijas kanclere Rīgā
Rīgā vizītē bija ieradusies Vācijas
kanclere Angela Merkele. Vizītes
galvenais mērķis bija Vācijas un
Latvijas ekonomisko attiecību veicināšana.
Valsts prezidents Valdis Zatlers,
tiekoties ar Vācijas kancleri, augsti
novērtēja Vācijas atbalstu Latvijai
ekonomiskās krizes laikā. „Tā ir
ekonomiska sadarbība, kuŗa
mums eksistē jau gadu desmitiem
un kuŗai mēs redzam tālāku attīstību nākotnē. Mēs esam pateicīgi
Vācijai par atbalstu mūsu robežlīguma noslēgšanā ar Krieviju,” pēc
tikšanās ar Angelu Merkeli atzina
Zatlers.
Vācijas kanclere savukārt pateicās par sirsnīgo uzņemšanu Rīgā.
Merkele atzina, ka Latvijai nācies
pārdzīvot grūtus laikus, un pauda
respektu par Latvijas veikumu ekonomiskās krizes pārvarēšanā. “Es
domāju, ka vizīte dos savu ieguldījumu, lai padziļinātu mūsu jau tā
ciešās un draudzīgās attiecības un
dotu jaunas ievirzes sadarbībai.
Tikšanās laikā mēs pārrunājām
mūsu valstu divpusējās attiecības,
kas ir ļoti labas, tāpat arī sadarbību Eiropas Savienībā. Latvijai nācās izpildīt daudzus Starptautiskā
Valūtas fonda uzdevumus. Es domāju, ka Latvija savu darbu ir
veikusi lieliski. Un mēs ceram, ka
mums, Latvijai un Vācijai, būs ie-

ieradies Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis. Viesis tikās ar
Latvijas augstākajām amatpersonām, kā arī apmeklēja Daugavpili.
Vienības laukumā Komorovski un
Latvijas prezidentu Valdi Zatleru
sagaidīja vairāki simti daugavpiliešu.
Zatlers pateicās Polijai par ieguldījumu Latgales atbrīvošanas
cīņās 1919.-1920. gadā, kas beidzās
ar miera līgumu starp Latviju un
Krieviju un lika pamatu neatkarīgai un brīvai Latvijas valstij. “Mēs
vienmēr esam novērtējuši un novērtēsim Polijas kaŗavīru ieguldījumu šajā cīņā un vienmēr atcerēsimies tos, kuŗi atdeva dzīvību
par Latvijas valsti,” teica Zatlers.
Šogad aprit 90 gadi, kopš Latvijas
un Polijas kaŗavīri kopīgi atbrīvoja Latgali. Tā bija veiksmīga militāra operācija, kuŗas rezultātā
starp Krieviju un Latviju tika parakstīts miera līgums.
Tiekoties ar žurnālistiem, Polijas
prezidents norādīja, ka Daugavpilī
varētu tikt uzstādīts piemineklis
poļu karalim Stefanam Batorijam,
kas pirmais piešķīra Daugavpilij
pilsētas statusu. Ar pieminekli pilsētas iedzīvotāji varētu lepoties.
Ideju par pieminekli Batorijam
Daugavpilī ierosinājusi Daugavpils poļu diaspora. Poļu biedrība
šo iniciātīvu atbalsta, un to atbalstīs arī pašvaldība.

Vācijas kanclere Angela Merkele un Latvijas Valsts prezidents
Valdis Zatlers

spēja turpmāk veiksmīgi ekonomiski attīstīties,” sacīja Merkele.
Zatlers un Merkele pārrunāja arī
ES attiecības ar Krieviju. Kanclere
pauda atbalstu Latvijas polītikai
veidot labas kaimiņattiecības ar
Krieviju uz tādas bazes, kāda visā
pasaulē ir tipiska un parasta suverēnām valstīm.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ar Vācijas kancleri pārrunāja enerģētikas jautājumus. Baltijas valstis ir slikti integrētas Eiropas energotirgū. ES enerģētikas
komisāra amatā Andri Piebalgu
nomainījušais Vācijas pārstāvis
Ginters Etingers pievērsīšoties kopīga enerģētikas tirgus radīšanai.
Latvijā dabasgāzes cena ir par
30% augstāka nekā Vācijā.
Angela Merkele kopā ar Valdi
Dombrovski nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, apmeklēja Okupācijas mūzeju. Vācijas valdības
vadītāja mūzejā lielāko interesi izrādīja par holokausta periodu, izvaicāja par latviešiem, kas piedalījušies ebrēju glābšanā, kā arī
par Molotova-Ribentropa paktu
un Latviešu leģionu.
Polijas prezidents Latvijā
Latvijā divu dienu vizītē bija

„Rīgas konference 2010”
Starptautiskā konferencē „Rīgas
konference 2010” tika pārrunāti
starptautiskajā dienaskārtībā būtiski ārpolītikas un drošības polītikas jautājumi: globālās ekonomiskās krizes ietekme uz drošību
un sadarbību reģionālā kontekstā,
ASV un Eiropas Savienības sadarbība stratēģiski svarīgos jautājumos, NATO misijas nākotne Afgānistānā un turpmākie Afgānistānas attīstības scēnāriji, ES attiecības ar kaimiņvalstīm un Krieviju, kā arī enerģētika un NATO
jaunā stratēģiskā koncepcija.
Diskusijās par Latvijas, reģiona
un Eiropas attīstībai stratēģiski aktuāliem un svarīgiem jautājumiem piedalījās Polijas, Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas prezidenti,
Latvijas Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis, Gruzijas ārlietu ministrs Grigols Vašadze, Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis
(PS), vairāku valstu amatpersonas,
drošības polītikas un ārpolītikas
eksperti un akadēmiķi.
Kopumā dalībai konferencē bija
reģistrējušies 270 dalībnieki, no
tiem 140 bija ārvalstu viesi no 30
valstīm, bet 130 - Latvijas pārstāvji.

Vollebeka vēstule
Ārlietu ministrs Aivis Ronis saņēmis Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) augstā
komisāra nacionālo minoritāšu
jautājumos Knuta Vollebeka vēstuli. Tajā pausts lūgums sniegt skaidrojumu par Saeimā šovasar pieņemtā Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likuma normām, kas nosaka valsts valodas lietojumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Vollebeks jautā, vai likuma pieņemšanas gaitā ir notikušas konsultācijas ar nacionālo minoritāšu organizācijām.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 32. pants noteic, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai to veidotajā programmā nedēļas laikā vismaz 51% raidlaika, izņemot ziņas, sporta sacensības, spēles, reklāmu, televīzijas
veikalu un televīzijas veikalu skatlogu, aizņemtu Eiropas audiovizuālie darbi. Nacionālie un reģionālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina, lai to veidotajā
televīzijas programmā vismaz 40%
Eiropas audiovizuālo darbu raidlaika aizņemtu audiovizuālie
darbi valsts valodā.
Kādi ļaudis Latvijai vajadzīgi?
„Kādi ļaudis mums vajadzīgi?
Ļaudis, kas nenopērkami, ļaudis,
kas stingri pret bagātības kārdinājumiem. Ļaudis, godīgi kā mazās,
tā lielās lietās. Ļaudis, kuŗu centieni nepārsniedz pašlabuma meklēšanas robežas. Vīrišķīgi darbos
un nenogurstoši nesekmēs. Īsiem
vārdiem sakot – mums vairāk vajadzīgi ļaudis, nevis statūti un
instrukcijas.”
Tā pirms 96 gadiem laikrakstā
Zeme rakstīja Kārlis Ulmanis. Šo
viņa dzīves kredo savā uzrunā
uzsvēra Valsts prezidents Valdis
Zatlers, kad 4. septembrī atklāja
bijušā Latvijas prezidenta Kārļa
Ulmaņa pieminekli Dobeles novada Bērzes pagasta Kārļa Ulmaņa piemiņas mūzejā “Pikšas” viņa
133. dzimšanas dienā.
Svinīgajā notikumā “Pikšās”
pulcējās valsts amatpersonas, vairāku pašvaldību pārstāvji un citi
interesenti.
Kārļa Ulmaņa radinieks, eksprezidents Guntis Ulmanis emocionālā uzrunā pie pieminekļa
sacīja, ka attieksme pret K. Ulmani ir katra cilvēka jautājums. Laiks
rit, bet Kārlis Ulmanis atgriežas,
un „viņš ir mūsu nākotne”.
*
Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja nodaļā „Dauderos” apskatāma izstāde „Divas dienas Kārļa
Ulmaņa mūžā”. Mūzeja apmeklētāji var iepazīties ar unikāliem eksponātiem – Kārļa Ulmaņa diplomātisko pasi un citiem materiāliem, kas liecina par viņa pēdējo
dienu Latvijā – 1940. gada 22.
jūliju.
Ģirts Valdis Kristoskis atbild...
Partiju apvienības Vienotība valdes priekšsēdis Ģirts Valdis Kristovskis publicējis paziņojumu par
Latvijā izplatītajām baumām, ka
Vienotība pēc vēlēšanām veidošot
valdību kopā ar Saskaņas centru.
Kristovska ieskatā tie ir deputātu
Visvalža Lāča un Dzintara Rasnača izdomājumi. Rasnačs – tukšs
polītiķis - savu zemo prestižu mēģina pacelt ar melīgu ziņu izplatīšanu, bet Lāča izteikumi vispār
nav apspriežami. Tie nedara godu

Valsts prezidents Valdis Zatlers atklāj pieminekli Kārlim Ulmanim
"Pikšās"

vecajam kaŗavīram.
Kristovskis vienmēr ir norādījis, ka Visu Latvijai! un TB/LNNK
ir Vienotības tuvākie sabiedrotie,
vēl arī Zaļo un Zemnieku savienība. Saskaņas centram publiski

uzdoti svarīgi jautājumi par Latviju un latviešiem, uz kuŗiem SC
vadītājs Jānis Urbanovičs nav
spējis atbildēt.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers Rīgas pilī tikās ar Okupācijas
mūzeja vadību. Prezidents tika iepazīstināts ar šā brīža aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar mūzeju. Zatlers izteica atzinību darbiniekiem par labo darbu un apsolīja atbalstīt mūzeju.
Nākamgad valsts dotācija mūzejam varētu tikt atjaunota.
Rīgas Stradiņa universitātes 17. septembŗa svinīgā sēdē, kas
veltīta RSU 60. gadadienai, Valsts prezidentam Valdim Zatleram
tiks piešķirts Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Goda doktora
nosaukums par starptautiski nozīmīgu ilggadēju ieguldījumu
innovātīvu, starptautiski atzītu metožu ieviešanā ortopēdijā un
par ortopēdijas nozares darba organizēšanu Latvijā, kā arī par
sociālo zinātņu un vispārējās izglītības attīstības veicināšanu,
srādājot Valsts prezidenta amatā.
ASV vēstniece Džūdita Gārbere, turpinot iepazīšanās vizītes
Latvijas pilsētās, viesojās Aizkrauklē. Vēstniece apmeklēja ASV
uzņēmumu - durvju ražotni Jeld-Wen, tikās ar Aizkraukles novada
pašvaldības pārstāvjiem, pusdienoja kopā ar Aizkraukles vidusskolēniem.
Par Jūrmalas pilsētas galvu ar astoņām balsīm no 15 ievēlēts bijušais pilsētas izpilddirektors Gatis Truksnis (LZS, KDS,
LPP/LC). Par Romualdu Ražuku nobalsoja septiņi deputāti.
Saeimā pēc gaŗām debatēm noraidīja apvienībā Par labu
Latviju iekļāvušos partiju iesniegtos grozījumus Izglītības likumā
un Reliģisko organizāciju likumā. Grozījumos bija paredzēta
Bībeles mācības ieviešana skolās. Par likuma grozījumu turpmāku virzību balsoja 34, pret – 26, atturējās 17. PLL iesniegtie
grozījumi Izglītības likumā paredzēja, ka skolēniem, sākot ar
2011. gada 1. septembri, no 1. līdz 12. klasei jāapgūst Bībeles
kristīgā mācība.
Latvijas alpīnisti Valdis Puriņš un Oļegs Siļins 3. septembrī
no lidostas Rīga devās uz Tibetu. Viņi nolēmuši uzkāpt 8027 m
augstajā Šišapangmas virsotnē. Ekspedīcija notiek programmas
„Pasaules augstākās virsotnes” īstenošanas laikā. Latvijas alpīnisti līdz šim uzkāpuši septiņās virsotnēs, kas ir augstākas par
8000 metriem. Kopumā tādu ir 14.
Konkursā uz Latvenergo valdes priekšsēža amatu pieteikušies
19 pretendenti, uz valdes locekļa amatu – 46. Sākotnēji izvērtēs
pieteikumu atbilstību konkursa prasībām, pēc tam konkursa
komisija pretendentus vērtēs pēc būtības.
Žurnālists Lato Lapsa laidis klajā atmaskojošu grāmatu par
Aināru Šleseru („Šofeŗa dēls minchauzens”), kas izraisīja plašu
rezonanci sabiedrībā. Pēc grāmatas publicēšanas Lapsa saņēmis
draudus. Viņš nolēmis uz kādu laiku izbraukt no Latvijas.
Veicot rakšanas darbus Rīgā, Gregora ielā, atrasts rakstnieces
Zentas Mauriņas archīvs - metalla kārba apmēram ar tūkstoti
viņai adresētu vēstuļu un piezīmju. Speciālistu ieskatā archīvs
ierakts zemē pirms Mauriņas došanās bēgļu gaitās 1944. gadā.
Atradums ir ļoti vērtīgs, jo līdz šim Rakstniecības un mūzikas
mūzeja rīcībā nav bijis Zentai Mauriņai rakstītu vēstuļu.
Krievijas tieslietu ministrs Aleksandrs Konovalovs paziņojis,
ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) sarkanā partizāna Vasilija
Kononova lietā pieņēmusi polītisku lēmumu. Krievija var vērsties ECT ar „simmetriskām prasībām” par kaŗa noziegumiem,
ko pret PSRS pilsoņiem pastrādājuši Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji. Konovalovs gan arī atzinis, ka aizstāvības pusei nav
nopietnas iespējas lēmumu pārsūdzēt un ar zaudējumu nāksies
samierināties.
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Man kauns par Plineru
Putinam, bet arī visas Krievzemes
patriarcham Kirillam un, būdama
EP deputāte, Eiropas mērogā saliedē t.s. Krievu pasauli (Russkij mir)
un atbalsta ne tikai krievu kultūras
centru, bet arī pareizticīgo baznīcu
būvi Vakareiropā. Šo kaujiniecisko
krievestības lāpnesi es neskaitu savos tautiešos.
Rēzeknes skārdnieka Gedaljes
Plinera dēls Jakovs - tā ir cita lieta.
Viņš, bez šaubām, ir žīdu izcelsmes un to nebūt nenoliedz. Bet
degsme, ar kuŗu šis pieredzējušais
skolmeistars un paidagoģijas zinātņu doktors stāv un krīt par
“mūsu krievu bērniem” (naši russkije deti), stiprina antisemītisma jutoņu latviešos un arī daudzos krievos, kuŗi nevēlas, lai Jakovs Pliners
ņemas pārstāvēt īsteni pareizticīgos slavus.
Plinera stratēģija un taktika tādējādi tikai kaitē ebrēju kopienai
Latvijā, kuŗas lojālitāti dažs labs
sāk apšaubīt.
PCTVL sevi pretnostatījusi Saskaņai un cenšas sevi parādīt kā
dedzīgākus krievvalodīgo tiesību

aizstāvjus. Jakovs Pliners intervijā
SestDienai strupi paziņoja: viņš
okupāciju neatzītu pat tad, ja to
atzītu Krievija. Šī teikuma dēļ
man - žīdam/jūdam/ebrējam ir
kauns par Plineru.
Viņš, protams, piebilda, ka tādā
gadījumā (ja viņš atzītu okupācijas
faktu) “vairāk nekā pusmiljons cilvēku kļūst par civīlajiem okupantiem, kuŗiem jābrauc prom vai jākrīt uz ceļiem”.
Braukt prom - tas nav reāli, un to
prasa vienīgi DDD domubiedri,
kas dzīvo vēlmju pasaulē. Jākrīt uz
ceļiem? Tikai jāpgūst latviešu - LR
pamattautas - valoda, jāapzinās un
jāiegaumē, ka “te nav Krievija”, un
jākļūst par Latvijas pavalstnieku.
Tik vien!
Lieliskais feļetonists Egils Līcītis
Latvijas Avīzē raksta: “Ja nu Jakovs
Pliners neiekļūst 10. Saeimā - ko
tad? Jābrauc prom uz Izraēlu vai
jāiet skolā mācīt Bībeles stundas?”
Pliners nav cionists, ivrits viņam ir
svešs, tur pārāk liela svelme. Un
kāda Bībele? Veco Derību viņš
diez vai ir lasījis pat tulkojumā...
Mani tautieši jeb ciltsbrāļi Latvijas polītikā - tas ir interesants temats. Boriss Cilevičs ir Saskaņas
ēnu kabineta ārlietu ministrs un intervijā Latvijas Avīzei (š.g. 25. maijā)

apgalvo: „Esmu šim amatam labi
sagatavots.” Viņam ir Eiroparlamenta deputāta pieredze, viņš ir kvalificēts tiesībnieks, bet viņa nostāja
principiālos jautājumos ir identiska
tai, ko sludina Saskaņas kandidāts
ministru prezidenta amatam Latgales latvietis Jānis Urbanovičs vai Rīgas lielvecākais krievs Nils Ušakovs.
Tad jau labāks ārlietu ministrs
Latvijai varētu būt cits mans tautietis - Grigorijs Krupņikovs, kuŗš
ietilpa Jaunā laika vadībā un par
kuŗa kandidātūru šim amatam
savā laikā spriests...
Tagad polītiskajā arēnā uznācis apgāda Petits īpašnieks, Rīgas krievvalodīgās avīzes Čas izdevējs Aleksejs
Šeiņins, kas balotējas 10. Saeimas
vēlēšanās kā otrais numurs Par labu
Latviju (PLL) sarakstā. Šeiņins pirmām kārtām ir uzņēmējs, kas kopā
ar Šleseru un Šķēli aizstāv oligarchu
intereses, ja arī tās ne vienmēr saskan ar rietumniecisko novirzi.
Bet tikmēr Latvijas ebrēju kopiena rīko jauku etniskās kultūras festivālu “5711” un top mūzejs/memoriāls tur, kur drošsirdīgais latviešu strādnieks Žanis Lipke slēpis
un glābis desmitiem manu tautiešu. Par to man prieks - un par Plineru kauns.
Franks Gordons

Kas notiks ar visā pasaulē ievēroto principu, ka vēlēšanās piedalās
pilngadīgie? Vārdu sakot, PLL ir
polītiska organizācija, kuŗas biedrus nekas nekavē muldēt, kas vien
iešaujas prātā. Turpat ierindojams
partijas „premjērministra kandidāta” Šlesera solījums iepriekšējo
pašvaldību vēlēšanu laikā, ka Rīgā
viņš veidos 50 tūkstošus darba vietu
(Rīgā bezdarba līmenis ir paaugstinājies), kā arī viņa pārliecība, ka
Eiropas Savienības brīvajā tirgū
viņš starptautiskiem veikalniekiem
varēs vienpersoniski pavēlēt, lai
plauktā tiktu likti tikai Latvijā audzēti dārzeņi, vai arī valdība viņu
bodes klapēs ciet.
Nezinu, cik lielā mērā seno partiju TB/LNNK pilnveido vai nepilnveido jauniešu grupas Visu Latvijai! pievienošana, bet par viņiem
esmu rakstījis citkārt. VL! ir organizācija, kuŗu interesē tikai pagātne –
Kārlis Ulmanis, 16. marts u.tml.
Neko īpaši daudz par nākotnes
plāniem no šīs polītiskās struktūras
neesmu dzirdējis, lai arī cik simpatiska tā varētu likties no tautiski
nacionālistiska viedokļa. VL/TB/
LNNK joprojām drillē veco plati ka vienam no tās vadoņiem Robertam Zīlem ir lieliska ekonomiska
programma, viņš ir arī partijas
„premjērministra kandidāts,” bet
nelaime tā, ka šim cilvēkam jau ir
darbs Eiropas Parlamentā. Protams, pašreizējais valdības vadītājs
Valdis Dombrovskis arī nāca no
EP, lai kļūtu par ministru prezidentu, bet VL/TB/LNNK pilnīgi
noteikti nākamajā Saeimā nebūs
pietiekami daudz vietu, lai kādam
īpaši diktētu noteikumus.
Zaļie zemnieki par savu „premjērministra kandidātu” aizvien vēl
bīda stipri kompromitēto un ļoti
smagos noziegumos apsūdzēto
Ventspils pilsētas galvu Aivaru
Lembergu. Daudz ko par Latvijas
sabiedrības „morāli” izteic tas, ka šis
cilvēks sabiedriskajās aptaujās ir
vispopulārākais, ja cilvēkiem jautā
par nākamo ministru prezidentu.

Tas nekas, ka viņam inkriminēti
teju vai visi polītiski ekonomiskie
grēki, savu pilsētu viņš ir „sakārtojis” (varētu domāt, ka Lembergs
pats staigājis ar lāpstu un bruģakmeņiem) un, ja zadzis, tad vismaz
devis arī citiem. Tā ir priecāšanās
par zagtas naudas saņemšanu, un
arī tas par sabiedrības morāli
diemžēl neko labu nerunā.
Par Saskaņu aizmirsīsim. Pēdējos
mēnešos Saskaņa ir darījusi visu
iespējamo, lai sevi parādītu baltā,
pūkaini latviskā garā, bet nekas
nesanāks. Sešdesmit procenti kandidātu ir nelatvieši. Tas pats par
sevi, protams, nav nekas slikts, bet
šī ir partija, kas valdības galvas
amatam piedāvā cilvēku, kuŗš ir
teicis - ja viņam neļaus rīkoties,
kā viņš vēlas, tad Latvijā atkārtosies Kirgīzijas nemieri ar visu
asinsizliešanu, piedevām Saskaņa
ir tā partija, kas izvēlējās uz Eiropas Parlamentu sūtīt vienīgo cilvēku visā valsts vēsturē, kuŗš ir
notiesāts par valsts nodevību. Pieļauju, ka starp laikraksta lasītājiem
diez vai atradīsies īpaši daudz cilvēku, kuŗi to vēlas atalgot ar savu
balsi.
Un tā mēs nonākam pie Vienotības. Arī ne jau bez problēmām,
sākot ar to, ka pirmsvēlēšanu kampaņa Vienotībai ir bijusi neizprotami blāva un šķidra. Lielākoties
tā bijusi pozicionēta „pret” katēgorijās, lielākoties – pret Saskaņas vadītāju Jāni Urbanoviču. Vienotībā
ir arī partija Jaunais laiks, kuŗa polītikai pietuvinātu personu bīdīšanā visādos valsts un pašvaldību
amatos, nejautājot, vai cilvēkam ir
vai nav nepieciešamā prasme, - ir
piedalījusies tikpat naski kā visas
pārējās. Arī Vienotībai ir pašai savs
„oligarchs,” bet tas nav centies iegūt
vēlētu amatu. Vēl Jaunajam laikam
ir finanču ministrs Repše kuŗš
acīmredzot tāpēc, ka pats vēlēšanās
nepiedalīsies, ir sācis bazūnēt, ka
nākamgad nodokļi, protams, tiks
paaugstināti. Visnotaļ savdabīgs
veids, kā piesaistīt vēlētāju atbalstu.

Taču cita varianta es šajās vēlēšanās neredzu. PLL man ir jāizslēdz arī tāpēc, ka abas tajā iekļāvušās partijas pirms četriem gadiem priekšvēlēšanu laikā rupji
krāpās ar financējumu un par to
tiesājas vēl šobaltdien, lai arī pat
bērnam bija redzams, ka notikušais
ir likuma gara, ja ne burta vulgārs
pārkāpums. Negribu ministru prezidenta amatā redzēt Ventspils censoni. Negribu tādu, kas man piesola Biškekas asinsizliešanas atkārtojumu. Man, protams, nav tiesību
nevienam diktēt, par ko būtu jābalso. Bet mans viedoklis ir šāds:
vēlēšanu dienā paņemiet Vienotības biļetenu. Svītrojiet laukā visus,
kas jūs iepriekšējos gados nav
pārliecinājuši. Tādu sarakstā netrūkst. Bet galvenais, lūdzu, visi,
visi, sapratīsim, ka šogad sevi piedāvā partijas, kuŗas vēlas mūs pagriezt atpakaļ tur, kur esam bijuši
visus pēdējos četrus gadus, – banānu
republikā, kuŗā likumi tiek piemēroti atsevišķu cilvēku vajadzībām,
kuŗā melošana ir polītikāņu mīļākais sporta veids, kuŗā amatos ļaudis tiek iecelti tikai tāpēc, ka ir pielīduši pareizajam cilvēkam, kuŗā
viens no galvenajiem polītikāņu
centieniem ir vājināt pretkorupcijas iestādes u.tml. Es saprotu, kāpēc
Latvijā pietiekami daudz cilvēku,
arī latviešu, balsos par Saskaņu. Nekad nav bijusi pie varas, laiks ļaut
tai sevi pierādīt. Bet tā ir partija,
kuŗai ir sadarbības līgums ar Krievijas diktātoru partiju, un tas mani
tomēr dara nemierīgu. Saprotu, kāpēc daudziem latviešiem tuva šķiet
VL/TB/LNNK, tikai lūdzu atcerēties, ka TB/LNNK ir bijis klāt pietiekami daudziem muļķīgiem lēmumiem, kādi pieņemti iepriekšējo četru un astoņu gadu laikā.
Man jāpaliek pie neperfektās un
nebūt ne visās lietās pārliecinošās
Vienotības. Vismaz tā ir partija, kas
runā par tiesiskumu valstī, kuŗā tiesiskums ir ticis apdraudēts pietiekami konkrēti un pietiekami smagi.
Kārlis Streips

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
10. Saeimas vēlēšanu priekšvakarā
pār Daugav’s abām
malām
gulstas
tumšs un draudīgs, var teikt, demografisks mākonis: 40 procenti
krievvalodīgo Latvijā, 60 procenti
Rīgā. Neviens tak nav vainīgs, izņemot “mīļoto padomju varu”, bet
fakts paliek fakts - tādas proporcijas nekur citur nav. Kaut kāds lāsts...
Tīmekļa portālā www.mixnews.
lv varam lasīt, ko par šo skumjo situāciju saka polītologs Juris Rozenvalds: kas jādara, lai Latvija nepārvērstos rezervācijā, kur latvieši dancos tautasdejas? Viņaprāt, Latvija
nevar būt latviska kaut vai tāpēc,
ka tā ir daudznāciju valsts. Esot pēdējais laiks “laist krievus pie varas”.
Latvietis Rozenvalds nesaskata citu izeju.
Nu ko tad? Ja vēlēšanās uzvarēs
Vienotība, Loskutovs var kļūt par
ministru. Bet tas taču neapmierinās nedz Saskaņas Urbanoviču,
nedz PCTVL līdzpriekšsēdi Plineru.

Un te nu mēs nonākam pie jūtīga
jautājuma, kas sagādā rūpes man Latvijas žīdam/jūdam/ebrējam.
Aptaujās PCTVL tiek iedzīta
“margināļu stūrī”, jo krievvalodīgie
vēlētāji arvien vairāk nosliecas uz
Saskaņas pusi, kur Urbanovičs ar
Ušakovu prasmīgi laipo un veiksmīgi balansē, pamatojot vēlmi izpatikt lielajam austrumu kaimiņam
nevis ar polītiskiem, bet ar saimnieciskiem apsvērumiem.
PCTVL izredzes pārvarēt 5%
barjēru samazinās ar katru dienu,
un tad šīs nu jau gandrīz vai sīkpartijas vadība izspēlē provokātoriskus trumpjus: nolemts izvirzīt
Latvijas ministru prezidenta amatam Eiroparlamenta deputāti Tatjanu Arkādija m. Ždanoku.
No galēji labējā kakta tūdaļ atskan: „Ak šī žīdene!” Bet tas nav
gluži pareizi. Pirmkārt, Ždanokas
māte ir pareizticīga krieviete, un
manas tautas intereses Ždanokai
ir pie vienas vietas. Gluži pretēji - šī
nesenā kaŗojošā ateiste un dedzīgā
komūniste Maskavā prasa padomu ne tikai Medevedevam un

Nu jau drīz
Saeimas vēlēšanas nu vairs nemaz
nav aiz kalniem.
2. oktobris – lūk,
zīmīgais datums,
kuŗā Latvijas Republikas pavalstnieki ievēlēs Saeimu uz nākamiem četriem gadiem.
Bet stop! Ja nākamā Saeima būs
tikpat pilna ar patmīlīgiem, aizspriedumainiem, nedomājošiem
un slinkiem deputātiem kā pašreizējā, tad ļoti var gadīties, ka to padzīs vai nu Valsts prezidents, vai
arī sabiedrība, kuŗai šāda attieksme vairs nav pieņemama.
Bet vai tas būtu labākais variants?
Diez vai, jo Saeimas atlaišanas process ir gana ilgstošs un piņķerīgs
un, protams, tā laikā polītikāņi vēl
mazāk domātu par to, kas valstij
ir vajadzīgs, nekā viņi to dara patlaban. Tāpēc daudz labāk tomēr būtu ievēlēt Saeimu, par kuŗu nākamajos četros gados nebūs jākaunas.
Diemžēl tas nebūt nerādās īpaši
vienkārši. Piemēram, atlikušajās
nedēļās sāk izkristallizēties izpratne
par to, kuŗas partijas, visticamāk,
pārvarēs 5% barjēru, lai iegūtu
vietas Saeimā. Visu laiku ir bijis
skaidrs, ka tas nepārprotami izdosies divām partiju apvienībām ar
itin līdzīgiem nosaukumiem, bet
radikāli atšķirīgu polītisko attieksmi, tātad – Saskaņai un Vienotībai.
Tāpat noteikti vietas nākamajā Saeimā iegūs Latvijas Zaļo un zemnieku savienība. Visas pārējās partijas vērtējumos (reitingos) kotējas
visnotaļ zemu, bet reklāmas budžets šogad partijām ir pat ļoti
dāsns, un gan jau pāri strīpai pārvilksies arī apvienība Par labu Latviju (PLL) un Visu Latvijai!/TB/
LNNK. Jautājums vēl ir palicis par
vecajiem komūnisma recidīvistiem
no Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL). Šajā Saeimā viņiem
ir tikai sešas vietas, bet kaut kur

ap pieciem procentiem apvienība
grozās joprojām. Ar to arī droši
vien viss būs pateikts, ja vien vēlētāji
2. oktobrī nebūs pavisam jancīgi
un neievēlēs kaut ko negaidītu. Pagaidām mūsu valsts atjaunotajā neatkarības vēsturē nekas tāds nav
noticis, – partijas, kas dibinātas viena cilvēka ambīciju apmierināšanai, daudz vairāk par šā viena cilvēka balsi arī nedabū. Pirms četriem gadiem partija, kas palika
pēdējā (tā ir jau toreiz un it īpaši
tagad pilnīgi aizmirstā Tēvzemes
savienība) dabūja tikai 0,12 procentus balsu – 1114 biļetenus.
Tāpēc vēlētājiem katrā ziņā jāsāk ļoti, ļoti rūpīgi pārlūkot tās
partijas un apvienības, kuŗām pēc
divarpus nedēļām būs izredzes. Un
tur bilde rādās visnotaļ drūma.
Piemēram, apvienība PLL dara pilnīgi visu iespējamo, lai nomakšķerētu balsis. Apvienība paraksta „sadarbības līgumus” ar dažnedažādām sabiedriskām un biznesa organizācijām. Tā ir piesolījusi bezmaksas veselības aprūpi visiem
Latvijas pensionāriem. Tās programmā ir atrodama arī doma, ka
pašvaldību vēlēšanās cilvēkam ar
daudziem bērniem ir jādod tiesības balsot ne tikai savā, bet arī katra nepilngadīgā bērna vārdā, tātad – ja tev ir septiņi bērni, tu vari
nodot astoņas balsis uzreiz. Nākotnē, tā sola apvienība, šis princips
tikšot ieviests arī Saeimas vēlēšanās. Vārdu sakot, te nu reiz ir polītikāņu bars, kas ir gatavs solīt itin
visu pēc kārtas. Bezmaksas veselības aprūpe visiem Latvijas pensionāriem valsti novestu bankrotā
viens divi. Dot cilvēkiem balsstiesības par nepilngadīgiem bērniem –
vai tikai par tiem, kuŗi aug PLL
paģērētajā „normālajā” ģimenē, vai
arī visiem ārlaulības bērniem? Kā
tas tiks kontrolēts? Kas notiks, ja
ārlaulības bērna vārdā gribēs balsot
ij papus, ij mamma? Kas to izšķirs?
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Sallija Benfelde
Turpinājums sarunai ar Pasaules Dabas fonda Latvija direktoru un Vienotības deputāta
kandidātu Uģi Rotbergu
Pagājušā gada decembrī klajā
nāca pētījums “Latvijas enerģētikas polītika: ceļā uz ilgtspējīgu
un caurspīdīgu enerģētikas sektoru”. Tajā paustās atziņas nav
nekas pārsteidzošs un jauns, tomēr varbūt ir vērts vismaz dažās
pavisam īsi ielūkoties, pirms
sākam sarunu ar Uģi Rotbergu.
”Enerģētika ir kļuvusi par
vienu no nozīmīgākajiem jautājumiem globālās, reģionālās un
nacionālās attīstības dienas kārtībā. Enerģētikas nozīmības pieaugumu ir noteikusi virkne apstākļu – klimata pārmaiņas, kuŗu
negātīvās sekas arvien jūtamāk
ietekmē globālo attīstību, ierobežotais resursu daudzums un pieaugošā konkurence un cenu līmenis, kā arī reģionālo resursu,
īpaši gāzes, konflikti,” rakstīts
pētījuma ievadā. Pētījuma autori arī atgādina, ka 2006. gadā
Eiropas Komisija nākusi klajā ar
nozīmīgu dokumentu enerģētikas jomā – Zaļo grāmatu un
ka Eiropas Komisija „enerģētikas sektorā izvirzījusi vairākus
nozīmīgus mērķus: droša, konkurētspējīga un ilgtspējīga enerģētika”. Savukārt „...lēmumiem,
kas tiek pieņemti šobrīd, būs nozīmīga ietekme ilgtermiņā. Latvija kā moderna, caurskatāma,
sabiedrības atbalstīta, uz ilgtspējīgas attīstības pamatiem definēta valsts tiek veidota šobrīd,
un enerģētikas sektors lielā mērā
ir kļuvis par šādas ilgtermiņa
attīstības lakmusa papīru,” raksta
pētījuma autoru grupas vadītājs, asociētais profesors Andris
Sprūds.
Kāds pētījums pirms dažiem
gadiem parādīja, ka Latvijā cilvēki vislabprātāk izmantotu tā
dēvēto zaļo enerģiju, tomēr
grib vislētāko. Vai enerģija, ko
iegūst no atjaunojamiem energoresursiem, var būt vislētākā?
Tas tiešām ir sarežģīts jautājums, un patiesībā atbilde ir atkarīga no tā, kā šo jautājumu
uzdod. Mēs varam jautāt, vai
rupjmaize ir lētāka par baltmaizi,
bet tās ir divas dažādas maizes,
tāpat kā kūkas un baltmaize nav
viens un tas pats. Jautājumā par
enerģētiku ir jāsaprot, ka cena
ir mērvienība patērētājam, bet
ne mazāk svarīga mērvienība ir
tā - kādus sabiedriskos labumus
vēl iegūstam, izmantojot no atjaunojamiem resursiem iegūto
enerģiju. Piemēram, ja mēs ievedam visu, kas saistīts ar naftu,
gāzi un oglēm, turklāt tikai no
Krievijas, – kādi ir mūsu riski
piegādes ziņā? Ne tik sen visa
Eiropa pieredzēja, ko tas nozīmē, kad Krievija un Ukraina
„kaŗoja” par gāzi un tās cenām.
Turklāt tajā brīdī, kad mēs
samaksājam rēķinu par importēto energonesēju, visa nauda
aiziet uz citu valsti. Latvijas atjaunojamie energoresursi nozīmē darba vietas Latvijā, naudas
plūsmas Latvijā, tā ir pievienotā
vērtība, konkurētspēja, tā ir
valsts tirdzniecības bilance, un
tas ir drošības risku samazinājums piegādēm, lielāka iespēja
ietekmēt cenu veidošanos, iespē-
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DABA IR MŪSU STATŪTKAPITĀLS
jama lauku attīstība, jo Latvijas
iedzīvotāji varētu piedalīties
energonesēju ražošanā, un, visbeidzot, tā ir mazāk apdraudēta
valsts neatkarība un stabilitāte.
Izmantojot atjaunojamos energoresursus, ieguvumi ir milzīgi,
tāpēc jautājuma formulējums –
kas ir lētāk – būtībā ir aplams.
Ik pa laikam zinātnieki un
„zaļie” atgādina, ka fosilo energoresursu jeb ogļu, naftas un
gāzes krājumi nav mūžīgi...
Jā, arī tas ir jautājums, kuŗu
nevajadzētu aizmirst. Vispār jau
pasaulē šo resursu vēl ir daudz,
bet fosilo energoresursu lielie
krājumi atrodas grūti sasniedzamās vietās un to ieguves izmaksas var tikai pieaugt, lai gan
arī ieguves technoloģijas uzlabojas. Tāpēc jebkuŗa normāla,
tālredzīga valsts neatkarīgi no
tā, vai tai ir pašai savi fosilo
energoresursu krājumi un kāda
ir technoloģiju attīstība, veido
savu alternātīvo pašnodrošinājumu energoresursu ieguvē. Tā
ir globāla tendence, un jautājums ir - kur visā šajā „bildē”
atrodas Latvija. Latvija ir viena
no tām Eiropas Savienības valstīm kas ir visatkarīgākās no fosilo energoresursu piegādātājiem, turklāt mēs esam atkarīgi
no vienas valsts, no Krievijas.
Mēs esam ļoti ievainojami.
Mēs sēžam uz Krievijas „gāzes adatas”.
Savulaik mūsu tautietis, toreizējais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs sacīja, ka Latvija ir izdarījusi ārkārtīgi daudz, lai uzsēstos
uz gāzes „adatas”. Un, ja salīdzinām rēķinus par „zaļo” un fosilo
enerģiju, tad jau šobrīd ir paziņots, ka nākamās apkures sezonas rēķini stipri pieaugs.
Mums taču nav kontroles pār
šiem rēķiniem, jo gāzei ir ļoti
liels īpatsvars enerģijas ražošanā
Latvijā un piegādātājs ir tikai
viens. Es varu tikai vēlreiz atkārtot – viens ir tas, ka mūsu
vienīgais piegādātājs var diktēt
cenas, bet otrs - ka mēs labi zinām, kādas ir mūsu Austrumu
kaimiņa polītisko lēmumu pieņemšanas metodes.
Saprotiet, es pat nerunāju kā
zaļās organizācijas pārstāvis, es
nerunāju par to, vai fosilo energoresursu izmantošana ir vai
nav „terrorisms” pret klimatu.
Mūsu valsts attīstība, izaugsme,
tāpat kā jebkur pasaulē, ir jāatsaista no ogļūdeņražu ekonomikas. Fosilo energoresursu izmantošana ir noplicinātāja, jo
resurss ir galīgs.
Pēdējā Piebalga darba gadā
pirms kārtējām Eiroparlamenta vēlēšanām intervēju viņu,
un toreiz enerģētikas komisārs
sacīja, ka pats galvenais ir energoefektīvitāte (bez kuŗas viss
pārējais kļūst diezgan bezjēdzīgs), atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoresursu diversifikācija jeb dažādošana. Mums Latvijā ar
šiem trīs principiem laikam
gan nav īstas skaidrības
Par diversifikāciju gribu teikt,
ka jautājums jau ir ne tikai par
vienu vai vairākiem piegādātājiem, bet arī par moderniem
enerģijas pārvades tīkliem, kas
ļauj elektrībai plūst arī pretējā
virzienā: tas, kuŗš tajā brīdī var

ražot, to dara un dod citiem.
Energoefektīvitātes jautājumā
Latvijā uzdevumi ir milzīgi. Tradicionālākais veids, ko zinām, ir
Eiropas fondu programmas ēku
siltināšanai, bet cilvēki aiz nezināšanas, neticības un arī aiz kūtruma to dara nelabprāt. Daudzdzīvokļu mājas ir šausmīgs pagātnes mantojums, mēs ar to
palīdzību valstī sildām gaisu.
Mēs patiesībā maksājam par to,
ko nesaņemam, bet palaižam
ārā, gaisā. Taču ir vēl kas cits –
uz vienu saražotu nacionālā
kopprodukta vienību mums ir
pārāk liels energopatēriņš. Energoefektīvitāte nav tikai ēku
siltināšana. Labs piemērs ir Dānija, kas mācēja savu valsti attīstīt pēc lielas krizes, nepalielinot
energopatēriņu. Tas nozīmē, ka
polītiķiem ir jāveido normāls
tiesiskā rēgulējuma un nodokļu
rāmis, lai ražotājs un patērētājs
būtu ieinteresēts vienā un tajā
pašā – mazākā enerģijas ikdienas patēriņā. Diemžēl šajā jautājumā Latvijā ir lieli izkropļojumi – mums ir slēptais lobisms,
ir „zaļās schēmas”, kas sabojāja
mazās upītes, un pat vēja enerģijas ieguve ir padarīta pavisam
ačgārna, ir kvotas biogāzes ie-

guvē, kas neļāva rasties jauniem
alternātīvās enerģijas ražotājiem.
Nelaime ir arī tā, ka likumdošana visu laiku šajos jautājumos
ir mainījusies par labu vieniem,
tad otriem, tad trešajiem – kuŗi
ir pie varas, tie ķeŗas klāt likumdošanai, lai to iegrozītu par
labu sev un savējiem. Nav godīga
un atklāta, visiem saprotama
lobisma, bet ir kaut kāda rīcība
„zem segas”. Tāpēc enerģētika ir
tā joma, kuŗā Latvijā tā dēvētā
„valsts nozagšana” ir bijusi spilgti izteikta.
Ja runājam par publisko
telpu, tad bieži vien arī no iedzīvotājiem izskan argumenti
pret atjaunojamo energoresursu izmantošanu, - to tarifi
esot vismaz divreiz augstāki
nekā fosilajiem energonesējiem. Vai tas tā ir?
Cilvēku argumenti pret atjaunojamo energoresursu izmantošanu ir pilnīgi saprotami, ja
raugās no mājsaimniecību - patērētāju viedokļa. Tomēr cilvēki
nav informēti un viņu viedokļi
lielā mērā ir uzspiesti.
Tarifu veidošanas polītika pie
mums nav atklāta. Un jauninājumi bieži vien iegūst dīvainu
izskatu. Piemēram, mazo HES

projekts šeit tika īstenots, nepārliecinoties, vai mazās HES
tiek uz upītēm celtas un darbinātas, ievērojot visas vides prasības, toties īpašniekiem par
enerģiju maksāja dubulti, bet
pēc tam tarifs tika piesaistīts
fosilo energoresursu cenai. Rēķinu palielina nevis racionāla
un saprātīgi izmantota koģenerācijas stacija, bet gan šādi noteikti tarifi. Ja cenu veidošanas
mechanisms ir noteikts nepareizi, ir polītiski angažēts un
aizmuguriski notiek slēptie darījumi, tad, protams, tā arī iznāk, ka tarifi ir augsti. Spilgts
mūsu domāšanas un rīcības piemērs ir arī tas, ka Latvijas meži
eksportē koksni uz Zviedriju,
kur no tās tiek ražota elektrība,
bet mēs paši savās mājās to nekādi nevaram izdarīt. Tas liecina par mūsu polītikas veidotāju nostāju, nevis par to, ka
koksne neder enerģijas ražošanai.
Tātad arī enerģētikā, tāpat kā
mežu polītikā, problēma rodas
savtīgo interešu aizstāvēšanā,
nevis zināšanu vai iespēju trūkumā?
Jā, tā tas ir. Ir vajadzīgi citi polītiķi ar citu polītisko domāšanu.

Āzītis Ansītis no Jūrkalnes

Sācis darboties CVK tālrunis uzziņām
par 10.Saeimas vēlēšanām!
No 1.septembŗa līdz 3.oktobrim darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) tālrunis uzziņām
par 10.Saeimas vēlēšanām. Tālruņa numurs būs 67715000.
Piezvanot uz šo numuru, ikviens interesents varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par 10.
Saeimas vēlēšanu kārtību, vēlēšanu iecirkņiem un to darba laiku. Ja kādi jautājumi nebūs tālruņa
datu bazē, zvanītāja jautājums tiks piereģistrēts, atbilde uz jautājumu noskaidrota un klientam
tiks atzvanīts.
CVK uzziņu tālrunis darbosies 24 stundas diennaktī, arī brīvdienās.
CVK uzziņu tālruņa pakalpojumu šogad nodrošinās Daugavpilī reģistrēts uzņēmums
„ArteMedia”, kas pavasarī uzvarēja valsts iepirkumā, no visiem pretendentiem piedāvājot
zemāko cenu.
CVK uzziņu tālruņa izmaksas būs 2420 lati, un plānots, ka tā darbības laikā uz to varētu saņemt
līdz 10 000 sarunu.
2. OKTOBRĪ - VISI UZ VĒLĒŠANĀM!
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Fantastika knīpām un tīņiem
Linda Dreimane, Vilcenes stāsts, romāns, apgāds „Zvaigzne ABC”, 342 lpp.

Lindas Dreimanes (dzim.
1981. g.) pirmā grāmata Vilcenes stāsts, kas ieguvusi balvu
konkursā par latviešu oriģinālliterātūru bērniem un jauniešiem, dažviet liekas adresēta pamatskolēniem, cituviet – pusaudžiem, vēl citur – pieaugušam
lasītājam. Iespieduma lielie burti it kā liecina, ka lasāmā viela
domāta gan jaunākiem bērniem, kas lasīšanas māku vēl tikai nesen apguvuši, gan padsmitniekiem, kas ar lasīšanu nav
īpašos draugos. Bērniem matu
sukas pārvēršana par krupi, ko
romāna varone Obskva iemācās
burvju skolā, šķitīs gana aizraujoša, turpretim pubertējoši pusaudži tīksmināsies par „nakts
miesisku prieku” aprakstiem šādos teikumos: „Pintara vēroja,
kā Vortens viņu izģērbj. Vampīra gaŗie, slaidie pirksti viegli tika galā ar kamzoļa aizdares āķīšiem, bikšu jostu, pogām un
zābaku siksnām. Jau pēc mirkļa Pintara gulēja gluži kaila viņa
priekšā.” Nav ko morālizēt: gluži tā jau mūsdienu rakstnieki
jaunatnei raksta, lai kādu vēl

piedabūtu pie lasīšanas. Taču filozofēšana par „pamatvērtībām
un principiem, kas balsta visu
pasauli un dod tai iespēju eksistēt”, kaut aši ietverta vienā
pašā teikumā, paliks nesaprotama jaunākiem bērniem un gaŗlaikos tīņus. Vilcenes stāsta problēma ir, ka tas nav nepārprotami rakstīts kādai noteiktai vecuma grupai.
Jaunās rakstnieces izdoma ir
slavējama. Jau darbotājos vārdi – Pintara, Trenodons, Akvils,
Salma, Singva, Froine, Vagifāgs – uzbuŗ, nevienai šīspasaules valstij nelīdzīgu norises vietu. Vairāk nekā 300 lappuses
piepildīt ar allaž jaunām burvestībām, pārvērtībām, brīnumainiem pavērsieniem jaunajai
rakstniecei nevarēja būt viegls
uzdevums. Viņas daudzās redzes
gleznas spēj būt ļoti krāšņas.
Tomēr tās var būt arī nežēlīgas
un, iespējams, jaunākiem lasītājiem par stipru. Paraugam, lūk,
rindkopa 322. lappusē:
„Burves augumu apvija bezdibenīgi melnas tumsas taustekļi,
un izbiedēto acu priekšā tagad
atradās liela, melna vilcene.
Dzīvnieks noskurināja biezo,
tumšo kažoku un ar atplestu
rīkli devās pretim grāfienei. Vilcenes zobi ieurbās Anaīsas sejā,
pirms tā paspēja pielikt priekšā
rokas. Nākamajā brīdī no vampīru grāfienes pārcilvēciskā
skaistuma bija palikusi pāri vien
asiņaina, elsojoša putra. Pēdējais spēcīgo žokļu cirtiens, un
senās vampīru miesas saira putekļos zem dzīvnieka lielajām
ķepām.”
Pirms tam vilcene ar ne mazāku nežēlību nogalinājusi peli,
zaķi, stirnu buku... Varbūt ar
visādām šausmenītēm, multenītēm un video spēlēm sara-

dušiem bērniem un jauniešiem sastapšanās ar šādām
vietām literārā tekstā neko tik
daudz neiztaisa? Bet, ja neiztaisa, tad aug notrulinājusies
paaudze.
Ja veids, kā vilcene iznīcina
vampīreni, gados vecākus vai
pat jau skuju takai pietuvojušos šo rindu lasītājus nešokētu
pietiekami, jo vampīrene it kā
nebūtu nekāds „pozitīvais tēls”,
tad te, lūk, otrs paraugs no 232.
lappuses:
„Sumpurņi bija notvēruši puišeli kādā meža klajumiņā un,
daudz laika netērēdami, ar gaŗajiem šķēpiem pienaglojuši pie
lielas priedes stumbra dažas pēdas virs zemes. Šķēpi bija caurdūruši puišeļa krūtis un sirdi,
liekot nāvei atnākt nevilcinoties. Viņa gaiši zilās acis vēl joprojām bija šausmās plaši atvērtas. Tikmēr sumpurņi netraucēti ar nagiem uzplēsa viņa
maigo miesu, lai tiktu klāt galvenajam kārumam – siltajām
aknām.” – Nujā.
Jaunajai rakstniecei laba valoda, bagātīgs vārdu krājums,
reizēm tekstā iezogas pa vārdam,
ko neizdodas uziet ne latviešu
literārās valodas, ne svešvārdu,
ne sinonimu vārdnīcā. Kas, piemēram, būtu čungurs (47. lpp. 1.
rindā)? Par dažu vārdnīcās neatrodamu vārdu nozīmi vismaz
aptuvenu jausmu var gūt no
konteksta vai tad, ja pazīst citus
līdzīgus vārdus. Ar valpurčiem
būs domāti visādi mošķi, kas
piedalās Valpurģu nakts dzīrēs.
Navadas it kā prot veikli jāt,
apieties ar loku un zobenu un
nesūdzas par grūtībām, bet surfāti esot ziemeļu troļļi. Par kšī
dabūjam zināt, ka tās ir kaut
kādas mirdzošas būtnes. Linda
Dreimane sirgst ar Latvijā ar-

vien biežāk sastopamu parādību – īpašības vārdu noteiktās
galotnes lietošanu, kur vajadzētu nenoteiktu. Obskvai būtu
bijis jāļaujas īslaicīgam mieram,
ne īslaicīgajam (87.), bet par
Obenika ietīšanos melnajā vilnas apmetnī (205.) varētu runāt
tikai tad, ja par šo apmetni lasītājam būtu vēstīts jau iepriekš.
Citādi grāmatas korrektors, ko
Latvijā mūsdienās drīzāk dēvē
par redaktoru, savus pienākumus veicis sekmīgi, gan nepamanot saikļa „tomēr” atkārtošanos kādā teikumā 19. lappusē
un neizlabojot mošķīgo teikumu: „Es biju domājis, ka esam
šinī lietā kopā, bet te uzzinu,
ka šodien otra iziet atteikšanos,” - 134. lappusē.
Romānam pietrūkst spriedzes,
kas lasītājam laikiem liktu saspringt, gatavojoties kāda svarīga vai pat izšķirīga notikuma
izstāstam, un pēc tam viņu atkal atslābinot. Rutīnētiem rakstniekiem ir visādi paņēmieni, ar
kādiem lasītāju sasprindzināt.
Viens tāds ir pāreja no pagātnes
formas uz tagadni, cits – pāreja
no gaŗākiem teikumiem uz īsākiem. Linda Dreimane šādus
„trikus” neizmanto, viņas vēstījums plūst vienmērīgi un izlīdzināti no grāmatas sākuma līdz
galam. Bet var jau būt, ka viņas
izvēlētais fantastikas žanrs īstas
spriedzes izraisīšanu nemaz nepieļauj. Spriedze rodas tad, ja
kāda reālistiska stāsta varonim
jāizšķiŗas par godīga ceļa iešanu turpmākajā dzīvē vai par
ielaišanos kādā krāpnieciskā
darījumā. Lasītājam ir zināmi
ētikas un kriminālistikas likumi, autors pietiekami paguvis
lasītāju ar savu varoni iepazīstināt, tā ka viņš varoņa dilemnā
var labi iejusties, un lasītājs nu

līdz vēlai nakts stundai ieintriģēts lasa, par kādu rīcību literārais tēls izšķirsies. Turpretim
ar fantastiku ir tā, ka jebkuŗā
brīdī var notikt jebkas: cilvēks
var pārvērsties par dzīvnieku,
nogalinātais var atdzīvoties, pazīstamās pasaules fizikas likumi
un sadzīves paradumi var tikt
pārkāpti... Vai tas ir interesanti?
Var jau būt cilvēki, kas no
skaudrās ikdienas reālitātes
meklē glābiņu pārdabiskā pasaulē, bet, atklāti sakot, man
sanāca pretējais. Vilcenes stāsta
lasāmajās dienās pieķēru sevi
ik pilnā stundā no hercoga
Naasfra Toija, no Nigira un Nagira, no Nusrufas un Nuurmas
un no karaļa Hvoroša uz piecām minūtēm pamūkam prom,
lai Latvijas Radio 1 ziņās paklausītos, vai atkal ko traku nav
pateicis vai izdarījis Šlesers, Šķēle vai Lembergs. No fantastikas
paveldzējos reālitātē.
Tomēr jaunajai, talantīgajai
rakstniecei un jau laureātei Lindai Dreimanei gribas vēlēt visu
labu un veiksmīgu otra romāna
rakstīšanu. Ja rakstnieks ar lasītāju nav gluži uz viena viļņa,
vaina var būt ar citādām interesēm apveltītā lasītājā. Un arī –
„ko zaļai jaunībai lai saka sirmais”? Par īstajiem Vilcenes
stāsta vērtētājiem mūža astotā
gadu desmitā iegājuša onkuļa
vietā lai top knauķi un tīņi!
Varbūt pa vidu arī kādi, kas
dzīvo ārpus Latvijas?
Eduards Silkalns
P. S. „Zvaigznes” grāmatas varat iegādāties, sazinoties pa
e-pastu tirdzniecība@zvaigzne.
lv vai rakstot un zvanot „Grāmatu klubam” Rīgā, Biķernieku
ielā 19, LV-1039, tālr. + 371
67801708

TAUTAS GARA GAISMAI ZIEDOTS MŪŽS
Akadēmiskā J. Misiņa bibliotēkā tapusi plaša izstāde par
pirmskaŗa Latvijas preses karaļpāri – Antonu un Emīliju Benjamiņiem. Izstādi veidojusi Ingūna Mīlgrāve. Šogad aprit 150
gadi kopš Antona Benjamiņa
dzimšanas. Šajā sakarā izveidotā
ekspozīcija ar visām iespējamām liecībām – seniem avīžu
izgriezumiem, žurnāliem, grāmatām, dokumentiem, plakātiem, fotografijām – mums atgādina abas personības – preses
karali un viņa karalieni, kuŗus
daudzi pētnieki uzskata par Latvijā līdz šim profesionālā jomā
nepārspētām. Protams – vēstījot
par Antona Benjamiņa mūža
ieguldījumu, nevar apiet viņa
tuvāko domubiedru un līdzgaitnieci darbā un dzīvē – šarmanto, gudro un talantīgo Emīlijas kundzi, viņa otro dzīvesbiedri.
Pirmajā laulībā ar skaisto Madi
no slavenās Jurjānu dzimtas
ģimenē piedzima pieci bērni –
Kārlis, Jānis, Marija, Anna un
Marta. Daži kuplās dzimtas pēcteči – Benjamiņu mazbērni Aija
Čakste, Ieva Benjamiņa-Ābere,
Antons Benjamiņš piedalījās
vectēvam veltītās izstādes atklāšanā, izsakot vērtīgas atziņas.

Šī ir viena no tām izstādēm,
kuŗās prasmīgi izkārtotas vizuālās liecības veido nozīmīgu stāstu par tautas gara gaismai ziedotu mūžu. Izstādi atklāja bibliotēkas direktore Venta Kocere un
Antona Benjamiņa mazdēls Antons Benjamiņš. Izstādes materiāli pēc savas ievirzes atgādina
zinātnisku pētījumu, kuŗā veidojas tādi konteksti, kas liek
apbrīnā novērtēt ne vien abu
Benjamiņu ieguldījumu brīvās
Latvijas sabiedrības domas un
literārās gaumes veidošanā, bet
arī pašaizliedzībā veiktu darbu
svētību.
Pēc Cimzes skolotāju semināra beigšanas A. Benjamiņš, 20
gadus par tautskolotāju strādādams, jau sākotnēji uzsvēra avīzes nozīmi tautas izglītošanā. Šo
pārliecību viņš pauda gan mutvārdiem, gan rakstot nedēļas avīzē Balss, gan arī lugā „Migla”
(1895), par ko viņam tika piešķirta galvenā godalga. Vairākkārt apbalvots A. Benjamiņš
tika arī par nozīmīgām publikācijām Balsī. Tautas apgaismības idejām uzticīgs kā īstens
cimzietis A. Benjamiņš palika
visu mūžu, arī vēlāk, pēc avīzes
Jaunākās Ziņas (1911) nodibināšanas galvenā redaktora pienā-

kumus veicot un talantīgi šo izdevumu vadot kopā ar Emīliju
Benjamiņu. Augstu ideālu atspulgs saskatāms viņa literārā
darbībā, daudzos sabiedriskos
notikumos, kuŗu centrā parasti
bija viņš pats, un arī, protams,
Jaunāko Ziņu temu izveidē.
A. Benjamiņam turklāt nedeva
mieru doma – kā latvieši varētu
nodrošināt sev pārticību un
saimniecisko neatkarību. Ne jau
mantrausības ideju, bet gan
patiesas pašcieņas mudināts,
A. Benjamiņš iedrošināja tautiešus ar dažādām peļņas idejām, kas tiktu īstenotas sūrā,
neatlaidīgā darbā. Viņa paša censoņa mūžs tam ir spilgts paraugs, jo līdz ar Jaunāko Ziņu
nodibināšanu Benjamiņu turība
strauji auga.
Mēdz teikt, ka nauda un manta svētību nenes, taču izstādes
vēstījums uzsveŗ pretējo, jo Benjamiņu bagātība bija nevis alkatīgi sarausta, bet dodot svarīgu
ieguldījumu tautas gara dzīves
attīstībā. Turklāt izstādē daudzi laikabiedri, arī A. Benjamiņa
mazbērni savās intervijās un
rakstos liecina, ka vectēvs pratis
savos darba augļos dalīties.
(Turpinājums 13. lpp.)
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L A T V I E Š I VĀ C I J Ā
RIETUMEIROPAS TAUTIEŠI DISKUTĒ TIEŠRAIDĒ
LCM bija iespēja piedalīties
tiešraidē no Latvijas ar HansaMedia, skatāma www.vissnotiek.lv, sestdien, 4.septembrī,
plkst 17 pēc Latvijas laika.
Lūkass Rozītis pavasarī uzrunāja Latviešu tautas kopības vadītāju Nilu Ebdenu un Latviešu
centra Minsterē vadītāju Zuzi
Krēsliņu-Silu, un radās plāns, kā
apzināt potenciālos balsotājus.
HansaMedia, kur darbojas Lūkass Rozītis, piedāvāja noorganizēt tīmekļa tiešraidi no paneļdiskusijas, kuŗā piedalās dažādu
partiju pārstāvji. Šo pārraidi varētu skatīties kopus vai arī vienatnē - pāris centriem dotu iespēju savus jautājumus ar skype
uzdot paneļa dalībniekiem. Interesanta doma, šo pašu raidījumu skatītos visa Eiropa (pat
pasaule) un jautātu no Dublinas, Berlīnes, Briseles, Amsterdamas, Londonas utt...
Pēc oficiālās statistikas, Vācijā
dzīvo 10 000 latviešu, no kuŗiem
balsos ļoti mazs procents, bet,
ja balsotu visi, būtu apmēram
tā, it kā būtu nobalsojusi puse
cēsnieku. Tā kā Vācijā ir tikai
viens vēlēšanu iecirknis - Berlīnē, tad nav tik viegli balsot tieši
tur. Saprotams, var balsot arī citos iecirkņos, piemēram, Holandē, Briselē vai Luksemburgā,
kas no Mnsteres ir tuvāk nekā
apmēram 560 km attālā Berlīne.
Taču visreālākais veids, pirms

Latvijā ieviesīs elektronisko balsošanu, ir balsot pa pastu. Pasta
balsošanai bija jāpiesakās līdz
10. septembrim. Kā veicināt šādu balsošanu, jo cilvēki nelabprāt laiž savas pases no rokām
ārā? Laipnā kārtā Dace Krieviņa
no Latvijas vēstniecības Berlīnē
ļoti vienkārši piekrita ar visu
zīmogu atbraukt uz Minsteri un
dienas gaitā pieņemt pasta balsošanas iesniegumus un līdz ar
to iespiest oficiālo zīmogu derīgās Latvijas pasēs. Šādi 48 personas Minsterē pierakstījās balsot pa pastu, paceļot kopējo
skaitu Vācijā apmēram līdz 150
pasta balsotājiem. Jādomā, ka
vēl kādi pāris simti nobalsos
tieši 2. oktobrī uz vietas Berlīnē,
un, lai gan līdz Cēsīm mums
diemžēl šoreiz neizdosies tikt,
vismaz arī mūsu balsis ietekmēs Latvijas nākotni.
Tiešraidē Kārļa Streipa veiklā
vadībā skatījām no Saskaņas
centra – Modri Auziņu, no
VL-TB/LNNK – Māri Grīnblatu,
no ZZS – Jāni Strazdiņu, Par
labu Latviju – Māri Riekstiņu un
no Vienotības – Ģirtu Valdi Kristovski. Jautājumus uzdeva Andris Eglājs, ar skype pieslēdzies
no Berlīnes, Sandra Bondarevska no Dublinas, Zuze KrēsliņaSila no Minsteres un Juris Rozītis no Stokholmas. Diemžēl laika
neatlika Amsterdamas un Londonas vai Briseles jautātājiem...

Pēc raidījuma Minsterē juriste, Minsteres universitātes zinātniece Dr. Sanita Osipova,
kas pašreiz raksta grāmatu, pastāstīja par Latvijas vēlēšanu
sistēmu (piem., par to, ka visi
balsotāji ārpus Latvijas balso
Rīgas apgabalā, vai cik svarīgi
ir pievilkt krustiņus tiem, kuŗus sevišķi vēlas ievēlēt) un izraisīja sarunas un domu apmaiņu par dažādām velēšanu
Diskusijas laikā
stratēģijām.

Pianistam Arturam Ozoliņam piešķirts Jāzepa Vītola
Mūzikas akadēmijas goda profesora nosaukums
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas (JVLMA) senāta sēdē šā gada 30. augustā par
JVLMA goda profesoru ievēlēja
izcilo ārzemju latviešu pianistu
Arturu Ozoliņu. Mūzikas akadēmijas vadība augstu novērtē
A. Ozoliņa sasniegumus un Latvijas vārda nešanu pasaulē, kā
arī neizsīkstošo lepnumu par
savu latvisko izcelsmi.

TAUTAS GARA GAISMAI ZIEDOTS MŪŽS
(Turpināts no 12. lpp.)
A. Benjamiņš vairākkārt palīdzējis trūkumā nonākušām ģimenēm. Šāda rakstura iezīme
viņam izveidojusies gluži instinktīvi, jo, mazotnē zaudējis
tēvu, viņš kopā ar māti bieži
cīnījies ar nabadzību. Tāpēc, nonācis slavas un atzīšanas augstumos, A. Benjamiņš nekad nav
novērsies no dzīves pabērniem
un aizvien tiem palīdzējis.
Pieaugot bagātībai, tai pa pēdām sekoja arī populāritāte.
Sevišķi iecienītas Jaunākās Ziņas
kļuva Pirmā pasaules kaŗa laikā.
Par savu avīzi to uzskatīja katrs
latviešu zaldāts, kas tika ierauts
kaŗa virpulī, arī katra latviešu
bēgļu ģimene, kas meklēja savus
bezvēsts pazudušos tuviniekus
un ar avīzes palīdzību tos nereti
arī atrada, jo puse Jaunāko Ziņu
satura bija veltīta šiem sludinājumiem un rakstiem par latviešu kaŗavīriem. Izstādes mate-

riālos ir skaidri akcentēta Jaunāko Ziņu izdevēju mērķtiecība,
viņiem domājot par dažādu sabiedrības slāņu plašām interesēm.
Benjamiņu darbības panākumu ķīla bija arī abu iedzimtā
spēja nemaldīgi nojaust, kādas
rakstnieku un žurnālistu talanta šķautnes viņu izdevējdarbībā
ir vispiemērotākās. A. Benjamiņa domubiedru un pastāvīgo autoru lokā bija Kārlis Skalbe, arī
Aspazija, rakstnieks un žurnālists Jānis Kārkliņš, kas vadīja
vēlāk (1924) dibināto žurnālu
Atpūta. Antona Benjamiņa un
Emīlijas Benjamiņas panākumu
motīvi plaši aprakstīti vēlāk
J. Kārkliņa grāmatā „Latvijas
preses karalis”, ko 1962. gadā
izdeva „Grāmatu Draugs” ASV.
Izstādes stendā aplūkojama arī
apgādā „Jumava” (1997) izdotā
A. Benjamiņa mazdēla Antona
Benjamiņa grāmata „Dieva ēna”

Arturs Ozoliņš dzimis Vācijā,
Lībekā. No Vācijas Ozoliņu
ģimene izceļoja uz Arģentīnu
un, kad Arturam bija 12 gadu,
no Buenosairesas pārcēlās uz
dzīvi Kanadā.
A. Ozoliņš mācījies Toronto
Karaliskajā akadēmijā, kā arī
Parīzē pie paidagogiem Nadjas
Bulanžē un Vlado Perlemutera.
Mūziķis 1967. gadā ar izcilību

absolvēja Mannes mūzikas kolledžu Ņujorkā, 1968. gadā ieguva
pirmo vietu visas Kanadas mēroga CBS konkursā. A. Ozoliņš
bijis solists Toronto un Vankuveras simfonisko orķestŗu koncertturnejā ASV, tostarp koncertā Ņujorkas Karnegi zālē;
saņēmis Džuno balvu par labāko klasiskās mūzikas skaņuplates ieskaņojumu 1980. gadā Kanadā, viņam bijuši koncerti Ļeņingradā, Viļņā, Rīgā, Liepājas
pianisma zvaigžņu festivālā.
A. Ozoliņš saņēmis Lielo mūzi-

kas balvu, un 2003. gadā viņam
piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
JVLMA Goda profesora balvu
plānots pasniegt Mūzikas akadēmijas 91. jubilejas koncertā
2011. gada 11. janvārī.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir vienīgā mūzikas augstskola Latvijā, pagājušajā koncertsezonā tika svinēta tās 90 gadu jubileja. Šo augstskolu beiguši daudzi tagad Latvijā un pasaulē ievērojami komponisti, mūziķi un mūzikas
zinātnieki.

un Laimas Muktupāvelas grāmata „Mīla. Benjamiņa” (apg.
„Daugava”).
Minētās grāmatas, kā arī neskaitāmās publikācijas un plašās
intervijas ar mazbērniem Aiju
Čaksti, Ievu Benjamiņu-Āberi,
Antonu Benjamiņu atklāj būtiskas šķautnes Antona Benjamiņa
personībā. Izstādē no dažāda
skatpunkta izgaismota ne vien
galvenā redaktora - dziļas kultūras cilvēka izpratne par gudri
veidotu avīzi un tās nozīmi tautas intelekta un sabiedrības viedokļa izkopšanā, bet arī viņa vērtīgas atziņas par dažādām dzīves
parādībām.
Izstādes materiālos vairakkārt
akcentēta atziņa, ka, visu mūžu
saglabājot īstenu cimzieša stāju
un principus, A. Benjamiņš bijis
nesavtīgs tautas kultūras kopējs. Viņš ne vien nodarbojās ar
rakstniecību un tulkoja no citām
valodām literārus darbus, bet arī
spēlēja teātri, dziedāja koŗos.
Trešajos un Ceturtajos Latviešu

dziesmu svētkos viņam bija uzticēti Vidzemes koŗu priekšstāvja pienākumi. Arī daudzus
gadus vēlāk, A. Benjamiņam vadot Jaunākās Ziņas, pēc viņa
iniciātīvas tika iedibināti Jūras
svētki, vērienīgi svinētas Preses
balles, rīkotas izstādes un plaši
sarīkojumi Latvijas preses simtajā gadskārtā.
Pēc preses karaļa aiziešanas
mūžībā (1939) viņa labie darbi
turpinājās un tika nodibināts
Antona Benjamiņa fonds, kas
sniedzis ievērojamu palīdzību
trūkumā nonākušām ģimenēm
un atbalstījis jaunu cilvēku izglītību.
Taču 1940. gadā komūnistu
valdība līdz ar daudzām Latvijas kultūras vērtībām iznīcināja
Benjamiņu ģimenes radītās garīgās vērtības. Pats šefredaktors
šo pazemojumu vairs nepieredzēja, toties Emīlijai Benjamiņai
tika nacionālizēti visi īpašumi,
arī lielais rakstāmlietu veikals
Audēju ielā. Baigajā gadā

E. Benjamiņa tika deportēta un
1941. gada 23. septembrī nomira
Sibirijā. Viņas apbedījuma vieta
nav skaidri zināma.
Taču tautas atmiņā Emīlijas
un Antona Benjamiņu labie darbi joprojām dzīvo. Tie saglabājās
cilvēku nostāstos arī visus padomju režīma gadus, par to liecināja daudzās latviešu mājās
rūpīgi paslēptie un saglabātie
Jaunāko Ziņu un Atpūtas saiņi.
Benjamiņu preses stratēģu talantu profesionāļi joprojām
daudzina un apbrīno. Antonam
Benjamiņam divas reizes piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis
(trešās un otrās šķiras), arī Emīlija Benjamiņa pagodināta ar
šo augsto apbalvojumu.
Turklāt daudzu latviešu paaudžu apziņā Benjamiņu vārds,
darbi un garīgais mantojums
aizvien saistījušies ar brīvās Latvijas ziedu laikiem. To spilgti
atgādina arī izstāde.
Irēna Lagzdiņa
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CIK SKAISTI ATGRIEZTIES DZIMTENĒ!
Atmiņas par Sibirijas ceļojumu 2010. gadā

Karstais laiks, nomāktā saimnieciskā dzīve, bezdarbs un priekšvēlēšanu gaisotne pirms Saeimas vēlēšanām nemaz nebija novārdzinājuši tautiešus, kas kuplā skaitā
bija sanākuši dzelzceļstacijā uz
perona, lai izvadītu svētceļniekus
uz Sibiriju.
Šoreiz komanda bija lielāka nekā iepriekšējos gados – deviņpadsmit cilvēku. Desmit no viņiem jau
vairāk nekā reizi piedalījušies ceļojumos uz Sibiriju, bet pieci līdzbraucēji, kas, izsūtīti bērna gados,
savas jaunības dienas pavadījuši
Sibirijas tundrā vai taigā. Tagad
mūža priekšvakarā viņi vēlreiz uzdrošinājušies pārstaigāt jaunības
takas; varbūt lai atcerētos kādu
reiz teiktu mīļu vārdu, glāstu vai
mierinājumu. Šķiet, atmiņas par
fiziskām sāpēm, aukstumu un badu gadu gaitā viņiem nosēdušās
zemapziņā.
Mūsu vidū ir aculiecinieki, bērni,
kas savu acu priekšā kļuvuši par
bāreņiem! Ir sirmgalvji, kas šodien mūs uzrunā ar asarām acīs:
“Kāpēc jūs man neticat? Kāpēc
jūs gribat mani aizmirst?”
“Sibirijas bērni” veda piecas
bronzas piemiņas plāksnes ar
bārenīti attēlā un iekaltiem vārdiem: “Mūžīga piemiņa Latvijas
bērniem, deportācijas upuŗiem
1941. - 1949.”, turklāt tie paši vārdi krievu un angļu valodā.
Nakts vilcienā sarunas pacilāja.
Tie, kas agrāk bijuši Pēterburgā,
stāstīja par krievu caru mantojumu, jo padomju laiki tur nav pielikuši ne piliena, varbūt gan vairāk
atstājuši pilsētu novārtā, un to
grauzis laika zobs.
Pirmais ceļojuma pārbaudījums
bija Pēterburgas lidostā pirms iecerētā lidojuma uz Noriļsku. Ierēdņi paziņoja, ka mums nav piemērotu dokumentu - atļaujas lidot uz aizliegto joslu. Pagāja divas
stundas telefonsarunās ar Noriļsku par nokārtoto atļauju. Kad
visa pilsētas vadība bija piecelta no
naktsmiega ar galvojumu par mūsu delegāciju, bija palikušas tikai
15 minūtes, līdz iekāpām lidmašīnā jau pirms pacelšanās.
Ja teiktu, ka Noriļskā mūs sagaidīja rīta gaisma, tas nebūtu gluži
pareizi, jo šinī gadalaikā virs polārā loka saule nenoriet, tomēr
piesārņotie mākoņi aizsedz sauli
un pārklāj dabu un saindētos
cilvēkus. Noriļska lepojas ar pasaules lielākās niķeļa raktuves un
pārstrādes pilsētas godu. Nav jābūt
zinātniekam ķīmiķim, lai saprastu, ka visi rūpnīcu sodrēji un dūmi
paliek turpat pilsētā un tās apkārtnē. Noriļska ir pilsēta, kur neaug zāle un viss ir ietērpts sodrēju
apvalkā. Izpeļna šinī pilsētā esot
laba, pensijā varot iet jau 45 gadu
vecumā, ja vien izdzīvo!
Pilsētas centrā ir kapsēta izsūtītajiem un nomocītajiem. Ir pareizticīgo zvanu tornis un pieminekļi
latviešiem, lietuviešiem, igauņiem,
poļiem un ebrējiem. Latviešu piemineklis ir ar piemiņas plāksni
“Veltīts visiem no 1941. līdz 1953.
gadam Noriļskas nometnēs nomocītajiem latviešiem komūnistiskā terrora upuŗiem. 1991”.
Kapsēta atstāj baisu iespaidu.
Zeme klāta melniem oļiem un
akmeņogļu drumslām, aiz kapsētas izslējies melns terrikons.

Aivars Jerumanis Tomskas memoriālā bijušā čekas cietuma ēkā.
Viņš pozē Latvijas Avīzes žurnālistam Edvīnam Kamoliņam vienā
no cietuma kamerām. Tomskas memoriālā mēs atstājām vienu
piemiņas plāksni. Šis memoriāls ir viens no retajiem Krievijas
territorijā

Pāri kapsētai melns sodrēju mākoņu pārklājs. Šai piemiņas vietai
sauli, šķiet, neredzēt pat divu mēnešu laikā, kad debesu spīdeklis
staro pār polāro loku. Un tomēr šī
kapsēta tika atvērta Krievijas prezidenta Jeļcina valdīšanas laikā.
Šodien tādu labvēlību sagaidīt no
Maskavas izsūtītajiem būtu grūti
iedomāties.
Nākamā rītā ceļā ar ātrlaivu uz
Lāmas ezeru kā speciālu uzmanību Noriļskas vadība mums piekomandēja četrus televīzijas žurnālistus, feldšeri, ārstu un vienīgo
pilsētas katoļu priesteri, “lai uzturētu drošību un mūsu labsajūtu”?!
Pēc septiņu stundu brauciena pa
upi nokļuvām dzidrajā Lāmas
ezerā. Taču šinī dabas krāšņumā
atklājās “latviešu Katiņa”, kur, līdzīgi nošautiem poļu virsniekiem,
NKVD/KGB nošāva Latvijas 13
artilerijas virsniekus – pulkvežus.
It kā doma toreiz bijusi - tik tālu
no civīlizācijas neviens taču par
slepkavību neuzzinās! Bet kāds
to bija redzējis. Būdami kristīgi
cilvēki, mēs ticam, ka uz šīs zemes
nekas netiek apslēpts mūžīgi. 1990.
gadā tur uzcelts trīsstūrains piemineklis ar bronzas plāksnēm, kur
iekalti visu nošauto virsnieku vārdi. “1941-1944. Māte Latvija, šajā
zemē tālu no dzimtenes dus tavi
svešas varas nomocītie dēli - Latvijas artilerijas virsnieki. 1990.
Dievs, svētī Latviju!” Ar piemiņas
zīmēm apglabāti arī 14 lietuviešu
un 15 igauņu virsnieki.
Atgriezušies Noriļskā, turpinājām ceļu ar autobusu pa sasaluma
salocīto asfalta šoseju uz Dudinku. Ostā mūs gaidīja pasažieŗu
kuģītis tālākam braucienam uz
Karaulu. Šeit mūsu līdzi paņemtie
guļammaisi būtu lieti noderējuši,
bet gulēšanai atlikušais laiks bija
par īsu, lai tos izsaiņotu. Šis maršruts bija iecerēts, lai atrastu mūsu
līdzbraucējas Livetas vecmāmiņas
kapa vietu. Divos no rīta pirmā
motorlaiva devās 45 minūšu braucienā uz Timenas pussalas kapsētu. Ciemata vienīgajai motorlaivai bija jāveic trīs braucieni, lai
visus nogādātu kapsētā. Slava
Dievam, ka Viņš bija dāvājis Li-

vetas mātei tādu atmiņu pastāstīt
meitai par šo aizmirsto pasaules
malu, atrast kapsētu, atrast kapa
vietu un radīt iespēju mācītājam
Guntim Kalmem uzstatīt jaunu
krustu un svētīt vecmāmiņas
mirstīgās atliekas.
Pēdējais motorlaivas brauciens
mūsu mītnē atgriezās sešos no rīta,
kad pie apvāršņa jau parādījās
vētras mākoņi. Pēc brokastīm Jeņisejas upe bija sabangota baltās putās, un mūsu kuģa kapteinis neuzdrošinājās piebraukt krastā. Mūs
ar motorlaivu pārvadāja uz kuģi,

lidojumā uz Krasnojarsku, visi uzelpoja brīvāk, it kā cerībā tikt tuvāk civīlizētai pasaulei.
Krasnojarska, Ačinska un Biruļusi pēc Noriļskas līdzinājās svētdienas pastaigai. Protams, katrā
pilsētā vēl ir Ļeņina piemineklis,
bet ne visur tas tiek godā turēts.
Katrā pilsētā mūzejā ir eksponāti,
kas godina “Lielo tēvijas kaŗu”. Ir
maz cilvēku, kas apzinās, ka Sibirija ir uzcelta ar izsūtīto sviedriem
un tās ceļi bruģēti ar nomocīto
cilvēku kauliem. Ir dīvaini, ka šinī
Sibirijas apgabalā iedzīvotāji sevi
īsti neuzskata par krieviem. Viņi
saka: „Mēs esam sibirieši, arī mūsu
senči bija izsūtītie!” - un ierāda
mūsu piemiņas plāksnei goda
vietu blakus Ļeņiņa tēlam!?
Nokļūstam Tomskā ar diviem
mikrobusiņiem. Tomska, tāpat kā
Krasnojarska, ir lielpilsēta ar skaistām valdības ēkām, operas un teātŗu namiem. Tomska sevi dēvē
par Sibirijas izglītības centru, kur
katrs ceturtais iedzīvotājs esot students. Cilvēki arī šeit sevi uzskata
nevis par krieviem, bet gan par
izsūtītajiem jau kopš cara laikiem.
Pilsētas vadība ir pārņēmusi bijušās KGB ēkas, un tagad tur iekārtots mūzejs, kur eksponāti atspoguļo komūnistu brutālo rīcību.
Pilsētas centrā uz bijušās KGB
kapsētas ir izveidots parks ar pieminekli izsūtīto – nomocīto piemiņai. Blakus kopējam piemineklim ir poļu, igauņu un kalmiku
pieminekļi. Pilsētas vadība ierādījusi vietu arī latviešu piemineklim.
Pilsēta rūpēsies par pieminekļa pamatiem un uzstādīšanu, mums
jāgādā akmens un piemiņas plāksne. Sarunā ar vietējo latviešu pro-

Lāmas ezera krastā svētbrīdī pie pieminekļa Latvijas armijas
artilerijas virsniekiem, kuŗi mira ieslodzījumā

Valdis Ķeris: „Mūsu brauciens bija īsts Svētceļojums uz Sibiriju. Īpaši
svētīgs celojums bija tiem pieciem dalībniekiem, kuŗi bija izsūtīti, vēl
būdami bērni.
Pirms šī brauciena mēs bijām 19 vairāk vai mazāk pazīstami cilvēki,
bet ceļojuma laikā jutāmies kā viena ģimene. Mēs kopā lūdzām Dievu,
raudājām, dziedājām. Bez šīs kopības izjūtas ceļojums būtu fiziski un
garīgi daudz grūtāks. Vēlos pateikties Dzintrai Gekai par Sibirijas Bērnu
fonda uzņēmību!”
kas mētājās lielajos upes viļņos.
Visi atgriezāmies uz kuģa, taču ne
visi ar sausām drēbēm, jo vienā
braucienā vilnis paspēja pāršļākties pāri motorlaivai un izmērcēt
drošsirdīgos jūrniekus.. Laimīgā
kārtā uz kuģa bija divas kajītes, tā
ka mūsu dāmas varēja pārģērbties, bet izmirkušie vīrieši žāvējās
pie šņabja pudeles. Izvārguši, tomēr izžuvuši nokļuvām Noriļskas
lidostā.
Kad lidmašīna pacēlās virs Noriļskas piesārņotajiem mākoņiem

fesoru par akmens iegādi viņš
ideju noraidīja: “Akmens ir jāatved
no Latvijas, citādi piemineklim nebūs latviskas dvēseles.” Tātad uzdevums “Sibirijas bērniem” ir atrast
Jūrmalā 300 kilogramu smagu pieminekļa akmeni, to apstrādāt un
nogādāt Tomskā. Ja tautieši būs
atsaucīgi, varbūt nākamā ceļojumā uz Sibiriju mēs spētu iesvētīt
piemiņas plāksni latviešu izsūtītajiem Tomskā.
Ceļojums tālāk ved uz Sibirijas
purvaino apgabalu – Kolpaševo,

Parabelu un Kargasoku Obas upes
krastā. Izsūtīto nometināšanas vietas purvā bija nodrošinātas ar dabas izkārtojumu. Iekļūt vai izbraukt vēl šodien tur var tikai ar
hēlikopteru!
Kad esam atpakaļ Tomskas lidostā, garastāvoklis mums ir pacilāts, esam atpakaļceļā uz mājām.
Vēl tikai viena piestātne, Maskava.
Saņemam brīdinājumu: labā
ziņa ir tā, ka ar ātrvilcienu līdz
Maskavai var tikt 56 stundās. Sliktā ziņa, ka Maskavas lidostu kuŗu
katru brīdi var slēgt, jo ugunsgrēka
dūmi ap Maskavu ierobežo lidmašīnām redzamību. Kad lidmašīnas riteņi atsitās pret skrejceļu,
mēs uzelpojām ar pateicību visiem
debess eņģeļiem. Bet īsa bija mūsu
euforija. Piesārņotajā gaisā un
satiksmes sastrēgumos autobusiem bija aizliegts iebraukt lidostā.
Ņēmām savas ceļasomas un devāmies uz vilcienu. Pēc 45 minūšu
brauciena uz Maskavas nomali
mūs sagaidīja pasūtinātais autobuss.
Laika apstākļi Maskavā bija
pretīgi - karsts, sutīgs, smirdīgs
gaiss. Daudzi cilvēki staigā ar sejas
maskām vai ar marli aizsegtu seju.
Pēc īsas piestājas Latvijas vēstniecībā un tikšanās ar vēstnieka vietnieku Vilmāru Heniņu, nevērojot
satiksmes sastrēgumus, dodamies
uz Kremļa apskati.
Iespaids: trīs skaistas pareizticīgo katedrāles apvītas ar velnišķīgi valdošo sarkano mūri. Pretstats, ko grūti sev loģiski izskaidrot.
Kad Maskavas dzelzceļstacijā
pie perona parādījās Latvijas vilciens, zemapziņā jutām, ka dzimtene vairs nav tālu. Kā izturēt vēl
vienu nakti? Tā pavadīta pusmiegā. Tuvojoties Krievijas robežai,
krievu robežsargi vēl izcilāja manu
apakšveļu, lai pārbaudītu, vai no
Krievijas neizvedu vērtslietas. Taču
viņi maldījās, jo nespēja man atņemt atmiņas un tūkstoš kadru,
kas vēl glabājās manā fotoaparātā.
Kad saules lēkts atklāja Ludzas
piestātni, visiem bija nenoliedzams prieks būt atkal dzimtenē.
Sveicēju tikšanās atkārtojās. Apkampieni, bučas mazbērniem un
sirsnīgi rokas spiedieni ar laimīgas atgriešanās vēlējumiem
Aivars Jerumanis
P. S. Lai gan pārciestas dažas neērtības, ceļojums bija skaists pārdzīvojums. Ceļojums bija pārbagāts
ar spilgtiem emociju izvirdumiem. Vēl daudz kas ir satinies
atmiņu kamolā, un tikai laiks palīdzēs to atšķetināt. (Apmēram
28 000 km divās nedēļās.) Atmiņā
jo spilgti iezīmējas cilvēki, īpaši izsūtītie latvieši, kas aiz dažādiem
apsvērumiem nav varējuši atgriezties dzimtenē; sibīrieši, kas dāvāja
mums, ceļiniekiem, laipnību un
sirsnību. Viņi apskauda mūs, ka
vēl šodien mums rūp dzīvi palikušie un arī mirušie izsūtītie tautas
brāļi un māsas. Ir atmiņā līdzbraucēji, atmiņā viņu sejas, bet neskatot
viņu asaras. Ir atmiņas par izsūtītajiem, kas nesalauzti mira mocekļu nāvē.
Jācer, ka Krievijas birokratija,
nedrošības un baiļu fobija varbūt
izzudīs līdz ar nākamām paaudzēm. Piesārņotās Sibirijas pilsētas
ir noziegums pret cilvēci. Nenovēlu nevienam cilvēkam tur nokļūt
pat ziņkārības pēc. Esmu pateicīgs
Radītājam Dievam par bagātiem,
skaistiem Sibirijas plašumiem, ko
acs spēj baudīt patiesā izbrīnā.
Paldies!
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DV Centrālā valde atkal reiz „Straumēnos”!
Visiem, kam jautāju, kad beidzamo reizi Centrālās valdes sēde notikusi Anglijā, atbilde vienmēr bijusi: „Nezinu! Pirms mana
laika!” To pašu jautājumu uzdevu Ādolfam Sīlim, un viņš atbildēja: 1995. gadā „Straumēnos”,
kad sēdi vadīja toreizējais DV
priekšnieks Jānis Frišvalds. Sēdi
viņš atklāja ar vārdiem: Mums
ir trīs pamatelementi: likteņkopības apziņa, reālais darbs un
zināma pašdisciplīna. Darbība,
domājot par Latvijas valsti un
tautu, ir jāturpina. Šai druvā neesam neviens ne par jaunu, ne
par vecu.
Šogad Centrālā valde atkal savu gadskārtējo sēdi sasauca
„Straumēnos”, Anglijā. Programmā: sestdien sarīkojumu virkne,
vakaru beidza ar balli; svētdien – svētbrīdis pie kritušo varoņu pieminekļa pirms DV CV
atklātās sēdes; pirmdien – slēgta
sēde. Saietu beidza ar kopīgu
mielastu. No 28. augusta līdz 30.
augusta vakaram bija iespēja apskatīt Okupācijas mūzeja izstādi
Latvija atgriežas Eiropā.
Saieta sarīkojumu programmu iesāka polītiskās partijas
Vienotība priekšsēdis Ģirts Valdis Kristovskis. Viesis ŗunāja par
pirmsvēlēšanu polītisko situāciju Latvijā, par Vienotības mērķiem, kas ir - gudra, vesela un
turīga latviešu nācija; Latvija kā
saliedēta nacionāla valsts, ko veido zinīgi, uzņēmīgi un radoši
cilvēki; taisnīga un saliedēta
sabiedrība, kuŗā veselības aprūpes un sociālā sistēma nodrošina tautas ataudzi; Latviju kā
Baltijas līderi, kuŗas globālo
konkurētspēju nodrošina zināšanas un ekonomika. Ģ. Kristovskis sīkāk izskaidroja Vienotības
programmas galvenos virzienus,
uzsveŗot - lai īstenotu savu programmu, Vienotībai četros gados jāsasniedz konkrēti mērķi.
Ģ. V. Kristovskis tos arī uzskaitīja. Nobeigumā viesis atbildēja
uz jautājumiem.
Dzejas pēcpusdiena – notika
tūlīt pēc pusdienu pārtraukuma,
un tai
uz karstām pēdām
sekoja DV Centrālās valdes
locekļu tikšanās ar DVF nodaļu

DV CV sēdes saieta
ietvaros 28. augustā
„Straumēnos” notika
saviesīgs vakars un
koncerts.
Pēc svinīgās daļas varējām baudīt klasiskās mūzikas koncertu.
Šoreiz mūsu viesi bija basbaritons Pauls Putniņš un pianiste –
koncertmeistare Diāna Ketlere.
Mūziķi bija sagatavojuši daudzpusīgu koncertprogrammu, pārlapojot krāšņākās latviešu un
pasaules vokālās kamermūzikas
lappuses, kā arī uzbuŗot spožas
pasaulē populāru operu ainas.
Koncerta pirmajā daļā P. Putniņš dziedāja vairākas Emīla
Dārziņa solodziesmas un Alfrēda Kalniņa dziesmu “Brīnos es”.
Dziedonis spilgti atklāja katras
dziesmas tēlu un noskaņu, meistarīgi rotaļājoties ar savas balss
nokrāsu.
Uzteicams bija abu mūziķu
ansamblis katrā skaņdarbā, veidojot saliedētu dinamisko līniju,

pārstāvjiem un draugiem pie
glāzes vīna Rīgas kafejnīcā.
Vakara programmu vadīja Aivars Sinka. DV CV sēdi svinīgi
atklāja tās priekšnieks Juris Augusts. Uzsveŗot Daugavas Vanagu veikumu 65 gadu gaŗumā,
J. Augusts pauda pārliecību, ka
arī turpmāk šī organizācija būs
vienota un droši paudīs savu
nostāju Latvijai svarīgos jautājumos. Apsveikumus teica Latvijas vēstnieks Apvienotā Karalistē Eduards Stiprais, Pasaules
brīvo latviešu apvienības priekšnieks Mārtiņš Sausiņš, DVF
priekšnieks Uldis Reveliņš, no
Apvienotās Londonas Latviešu
ev. lut. un Miera draudzes prāv.
Dr. Andris Abakuks, no Latvijas
Nacionālās padomes Lielbritanijā tās priekšniece Lilija Zobens.
Rakstveida apsveikums saņemts
no aizsardzības ministra un Vienotības kandidāta Imanta Lieģa.
Apsveikums iespiests Vadonī.
I. Lieģis raksta: [..] Jūs esat iestājušies par Latvijas tiesībām uz
brīvību. [..] Jūs ar atbildības izjū- Pēc sēdes "Straumēnos"

Runā DV CV priekšnieks Juris Augusts, ar karogu - Uldis Reveliņš

tu un dziļu izpratni rūpējaties
par latviešu jauniešu izglītību,
atbalstāt kultūras aktīvitātes, koŗus, tautasdeju kopas un sporta
vienības. Jūs esat tie, kas dzīvu
uztur saikni starp latviešu kaŗavīriem un jaunajiem Latvijas
patriotiem, stiprināt ticību Lat-

vijas valstij, mudināt neaizmirst
un godināt kaŗavīrus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību. Paldies par šo neizsīkstošo darbu! Es izsaku arī savu
dziļo pateicību par to atbalstu,
ko savulaik esmu saņēmis no
Daugavas Vanagiem.

spilgti atklājot skaņdarba noskaņu.
Brīnišķīgs bija P. Putniņa maigais piano dziedājums E. Dārziņa dziesmā “Pazudusī laimīte”,
ko meistarīgi atbalstīja D. Ketleres klavieŗpavadījums. Likās,
skaņas plūsts no tālienes.
Emocionāli daudzkrāsaini izskanēja E. Dārziņa solodziesma
“Kā zagšus”, uzbuŗot gan noslēpumainības, gan satraukuma,
gan prieka sajūtas. Abu mūziķu
tandems lieliski atklāja plašu
dinamisko spektru šai nelielajā
skaņdarbā.
Spožs un dinamiski daudzkrāsains bija Alfrēda Kalniņa
solodziesmas “Brīnos es” atskaņojums. Techniskais un mūzikāli dinamiskais klavieŗpavadījums ļāva D. Ketlerei apliecināt
sevi ne vien par labu koncertmeistari, bet arī par spožu solo
mākslinieci, tomēr ne brīdi neaizēnojot solo balsi. Tā bija kārtējā perfekta ansambļa saspēle,
kopīgi atklājot skaņdarba tēlu
un veidojot vienotu dinamisko

līniju. Iespaidīgs kontrasts dziesmas reprīzē bija balss un klavieŗu
piano saspēle.
Koncerta turpinājumā skanēja
sešas vācu komponista Johanesa
Brāmsa solodziesmas. Pirms
katras dziesmas P. Putniņš sniedza īsu dziesmas teksta tulkojumu, atklājot klausītājiem ne
vien dziesmas saturu, bet arī
uzbuŗot katras dziesmas savdabīgo noskaņu. Dziesmu tulkojumi bija kā jaunas latviešu dzejas
radīšanas brīdis. P. Putniņš un
koncertmeistare D. Ketlere mūzikāli spilgti atklāja katras
J. Brāmsa solodziesmas raksturu, klausītājus priecējot ar mūzikāli un emocionāli daudzkrāsaino ansambļa saspēli.
Koncerta nobeigumā P. Putniņš dziedāja četras operu ārijas
no savām nesen iestudētajām
lomām: Mocarta Se vuol ballare /
Le nozze di Figaro un Madamina
/ Don Giovanni; Bēthovena „Ha!
Welch’ ein Augenblick / Fidelio
un Bizē Quand la flamme de
l’amour / La jolie fille de Perth.

Sekoja Anglijas Nacionālās
operas solista Paula Putniņa
koncerts Diānas Ketleres klavieŗpavadījumā. (Sk. atsevišķu rakstu)
Pēc kopīgām vakariņām balle
pie Helmuta un Lienes mūzikas.
Kad dejošana bija beigusies,
sākās dziedāšana Helmuta ģitaras pavadījumā. Vispopulārākā
bija Aivara vadītā nometnes
dziesma, ko retais bija dzirdējis;
dziesma ir jautra, un tā bija
jāatkārto vairākas reizes.
Svētdienas rītā viesi un DV
CV locekļi pulcējās pie kritušo
varoņu pieminekļa, kur svētbrīdi vadīja māc. V. Vāvere, nolasot
5.Mozus 30:19:„Es šodien piesaucu debesis un zemi par lieciniekiem; es esmu jūsu priekšā
nolicis dzīvību un nāvi; svētību
un lāstu; tāpēc izvēlies dzīvību,
lai dzīvotu ir tu, ir tavi pēcnācēji. Mācītājs arī citēja bijušās
Izraēlas premjēres Goldas Meiras teikto: Es gribu pateikt vienu
lietu, kas man ir pret Mozu. Viņš
vadīja mūsu tautu 40 gadus
cauri tuksnesim, lai galu galā

atvestu uz vietu Vidējos Austrumos, kur nav naftas. Pārfrazējot
Goldas Meiras teiktos vārdus,
varot sacīt, ka latvieši ir atvesti
uz vietu pie Baltijas jūras, kur
arī nav naftas un kas vienmēr
būs Krievijas iekāres objekts.
Mācītājs uzsvēra, ka latvieši vienmēr bijuši spiesti sevi aizstāvēt
un cīnīties par savu zemi, tautu
un valsti. Viņš pauda nožēlu, ka
tik daudziem cilvēkiem jāatstāj
Latvija un jāmeklē izdzīvošanas
iespējas citur. Svētbrīdi beidza,
kopīgi nodziedot Dievs, sargi
mūsu tēvu zemi, ka viņa ziedoša
un stipra top.
Pārējo dienas daļu pavadījām
DV CV atklātā sēdē un nākamā dienā - slēgtā sēdē. DV CV
sēdes saietu „Straumēnos” 2010.
gada augustā beidzām ar nobeiguma mielastu.
Cerēsim, ka nebūs jāgaida 15
gadi līdz nākamai reizei, kad
DV Centrālā valde savu sēdi sasauks pie mums Anglijā, „Straumēnos”. Dzīvosim, redzēsim.
Marita V. Grunts

Bas baritons Pauls Putniņš un pianiste Diāna Ketlere

Pirms katras ārijas P. Putniņš
kopā ar klausītājiem devās nelielā „ceļojumā”, īsumā atklājot
operas sižetu, katras ārijas saturu un nozīmi operā kopumā.
Operu ārijās P. Putniņš spilgti
apliecināja sevi - operdziedātāju. Viņa teātrālais sniegums
atstāja spilgtu iespaidu un ļāva

mums brīdi sajust operas burvību.
Tas bija patiesi augstvērtīgs
klasiskās mūzikas koncerts. Ar
nepacietību gaidīsim nākamo
iespēju baudīt Paula Putniņa
dziedājumu un Diānas Ketleres
spožo klavieŗspēli.
Helmuts Feldmanis
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N O VA D U Z I Ņ A S
Piektdien, 10. septembrī, bija
sasaukta Rīgas konference 2010,
kuŗas laikā notika diskusija Baltic
Sea Region after Crisis: What next?
(Baltijas jūras reģions pēc krīzes: kas tālāk?), kuŗā piedalījās
Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas prezidenti.
Sestdien, 11. septembrī, Polijas
prezidents Broņislavs Komorovskis un Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Daugavpili.
Latvijā dzīvo 52 313 poļi. Izveidota Latvijas Poļu savienība ar
16 struktūrvienībām novados.
Aktīvākā un lielākā poļu kopiena
ir Daugavpilī, kur no kopējā
iedzīvotāju skaita 15% ir poļi (latvieši – 17,6%). Pilsētā ir Poļu vidusskola. Latvijā kopumā ir piecas poļu skolas, bet 1930./1931.
mācību gadā Latvijā darbojās
49 poļu skolas un ģimnazijas.
Interesanti, ka Latvijas skolās ir
mācījušies trīs nākamie Polijas
prezidenti - Gābriels Narutovičs
(Liepājā), Staņislavs Vojtechovskis (Jelgavā) un Ignacijs Moscickis (Rīgā).
Tātad Latvijā ir dziļas poļu
saknes. Tāpēc Polijas prezidentu
Broņislavu Komorovski Daugavpilī sagaidīja ļoti sirsnīgi.
Galvenais vizītes mērķis bija
piedalīties 90. gadskārtā kopš
Latvijas un Polijas kaŗavīru kopīgās cīņas par Latgales atbrīvošanu 1920.gadā. Abu valstu prezidenti nolika ziedus pie Piemiņas
krusta 1919.-1920. gadā kritušajiem poļu 1. leģiona kaŗavīriem,
kas cīnījās par Latvijas neatkarību. Latvijas prezidents pateicās

Foto: Valsts prezidenta kancelejas

Polijas prezidents un Latvijas prezidents Daugavpilī

Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis un Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers noliek ziedus pie Piemiņas krusta
1919.-1920. gadā Daugavpilī kritušajiem poļu kaŗavīriem

Polijai par ieguldījumu Latgales
atbrīvošanas 1919. – 1920. gada
cīņās, kas beidzās ar miera līgumu starp Latviju un Krieviju un
lika pamatu neatkarīgai un brīvai Latvijas valstij. „Mēs vienmēr
esam novērtējuši un novērtēsim
Polijas kaŗavīru ieguldījumu šajā
cīņā un vienmēr atcerēsimies tos,
kuŗi atdeva savu dzīvību par Latvijas valsti,” teica Valdis Zatlers.
Polijas prezidents Broņislavs
Komorovskis uzrunā uzsvēra, ka
vēsturiskās saites, kas vieno Latvijas un Polijas tautas, ir mūžīgas,
jo Polijas tauta ir bijusi kopā ar
Latviju, kad notika cīņas par neatkarību. Abas valstis ir vienotas
un cieši sadarbojas, lai nosargātu
to, ko Polija un Latvija sasniegušas, – veiksmīgu integrāciju
un darbību Eiropas Savienībā,

NATO un Ziemeļatlantijas aliansē.
Abi prezidenti apmeklēja Poļu
kultūras centru, kas atrodas Polijas galvaspilsētas – Varšavas
vārdā nosauktā ielā, un tikās ar
Daugavpils poļu kopienu. Polijas
prezidents B.Komorovskis sacīja:
„Mana sirdsmīlestība pieder arī
Latvijai, ir brīnišķīgi atbraukt uz
zemi, kuŗā dzīvojuši mani vecvecāki.”
Darba pusdienās abu valstu
prezidenti un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdis Jānis Lāčplēsis pārrunāja konkrētus ekonomiskās sadarbības projektus,
tostarp lidostas un transporta infrastruktūras attīstībā. Valdis Zatlers norādīja uz nepieciešamību
veicināt abu valstu ekonomisko
sadarbību un Polijas biznesa in-
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Līmeniski. 7. Sprāgstviela. 8.
Skriešanas distance. 10. Skatuves
deja. 11. Dabiska ūdenstilpe. 12.
Skrimšļaudu veidojums. 16. Ierīces meteoroloģisko datu reģistrēšanai atmosfairas augšējos slāņos.
19. Pilsētvalsts antīkajā pasaulē.
20. ASV pavalsts. 21. Amūras pieteka. 22. Svēti putni senajā Ēģiptē.
23. Valsts galvaspilsēta Austrumāzijā. 24. Dzelzceļa stacija Rīgā.
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25. Pēc neilga laika. 28. Pilsēta
Igaunijas ZA. 30. Lielbritanijas
administrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 31. Indiāņu trofeja. 32.
Neliela slēgta izbūve ēkas ārsienā.
36. Z. Skujiņa romāns. 40. Speciālists kuģu vadīšanā noteikta
rajona robežās. 41. Pilsēta Vācijas
rietumos. 42. Ala ar klinšu gleznojumiem Spānijā. 43. Lielākais
ezers Ungārijā.

Stateniski. 1. Mechanisms nelielu kuģu izcelšanai krastā. 2.
Pilsēta Vācijas ziemeļos. 3. Jūrmalas pilsētas daļa. 4. Mīlas dievs
seno romiešu mītol. 5. Ūdens
transportlīdzeklis. 6. Amerikāņu
gleznotājs un izgudrotājs (17911872). 7. Vēršu cīņas dalībnieks.
9. Rakstveida uzskaitījums. 13.
Kaŗa dievs seno romiešu mītol.
14. Optiska ierīce novērošanai no
aizsega. 15. Čemurziežu dzimtas
augs. 17. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 18. Sena valsts tagadējās Irakas territorijā. 26. Dārza ogas. 27.
Lašveidīgo kārtas zivs. 29. Paveids. 33. Galvaskausa daļa. 34.
Valsts Afrikas dienvidrietumos.
35. Kāršu spēle. 37. Diplomātiskie
akti. 38. Neliels ūdenskritums.
39. Iet pa pēdām.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 34)
atrisinājums
Līmeniski. 3. Daugava. 9. Rokas.
10. Dogma. 11. Sodīt. 12. Vidzeme.
13. Aizbērt. 16. Meli. 17. Līgt. 21.
Amata. 23. Akači. 24. Seifi. 25.
Atauga. 26. Pliens. 27. Malka. 29.
Trese. 30. Tiesa. 31. Sērs. 32. Irbe.
37. Pasaule. 39. Sigulda. 40. Naīvi.
41. Akots. 42. Stūre. 43. Ķekatas.
Stateniski. 1. Ronis. 2. Maize.
4. Auseklis. 5. Godi. 6. Vitamīni.
7. Rombs. 8. Smēre. 14. Pagasts.
15. Pagales. 16. Maigles. 18. Tablete. 19. Kaņepes. 20. Liesmas.
22. Žigls. 27. Mērlente. 28. Agresija. 33. Vasks. 34. Malta. 35. Bulta.
Ādere. 38. Dīka.

vestīciju piesaisti Latgalei.
Polijas prezidents rosināja Daugavpilī uzcelt pieminekli poļu
karalim Stefanam Batorijam,
kas pirmais - 1582. gadā piešķīris
Daugavpilij (toreiz Dinaburga)
pilsētas statusu.
Daugavpils domes priekšsēdis
piebilda, ka ideju par pieminekli

izteikusi Daugavpils poļu biedrība un to atbalstīšot arī pilsētas
dome.
Vizītes nobeigumā Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis
uzaicināja Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru apmeklēt
Poliju.
Valija Berkina

ZIŅAS ĪSUMĀ
Raiņa mūzejā Tadenavā notika „Dzejas dienas Tadenavā”, kuŗās
piedalījās Jelgavas novada jaunie literāti, Dunavas pamatskolas skolēni,
Rubenes pagasta folkloras kopa „Kāre” un Dunavas pagasta vokālais
ansamblis „Variācija”. Dunavas pamatskolā ir apskatāma izstāde „Rudens – dzeja – ziedi”.
Daugavpils Luterāņu kapos notika piemiņas brīdis pie Raiņa
tēva kapa Kad pagātne ar tagadni satiekas... Piedalījās pilsētas iedzīvotāji un dzejnieki, noliekot ziedus uz Raiņa tēva kapa un pieminot
arī viņa māti, kas atdusas Vitebskas kapos Baltkrievijā.
Balvu centrālās bibliotēkas Bērnu literātūras nodaļā Dzejas dienu
moto bija Kas visu izteic bez mēles? / Man saka: tā grāmata (Rainis).
Notika dzejas stunda ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuŗā
iepazīstināja ar Raiņa un Ineses Zanderes dzeju bērniem.
Ciblas novada Pušmucovas bibliotēkā notika dzejas pēcpusdiena Ko sapņo, ko skumsti, / Ak, Latgales dzejniek?, - veltījums novadniekiem Aleksandram Adamānam un Joņam Silkānam.
Daugavpils Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” notika Bērnu dzejas svētki
Dzejas kamolīti ritinot. Bija tikšanās ar vietējiem Daugavpils dzejniekiem. Kopā ar bibliotēkas literāro tēlu Zīlīti un dzejniekiem bērni no
saviem mīļākajiem dzejoļiem satina lielo Dzejas kamolu.
Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā izveidota kultūrizglītojošā programma Raiņa skola Raiņa laikā, kuŗā tiek iepazīta latviskā dzīvesziņa, skolas dzīve un mācību stundu saturs 19. gs. beigās, kad skolā
no 1875. līdz 1879. gadam mācījies Jānis Pliekšāns (Rainis).
Daugavpils universitātē Dzejas dienas Kā viens mirklis... notika
apstādījumos pie Raiņa pieminekļa. Līdzar vietējiem dzejniekiem uzstājās arī viesi no Rīgas, Liepājas, Ludzas, Lietuvas un Baltkrievijas.
Raiņa mūzejā „Jasmuiža” Aizkalnē 21. septembrī notiks Raiņa
jubilejas Dzejas dienu sarīkojums Bērna gadi – saules gadi / Saule pati
bērnu vada. Tas būs Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas teātŗa
grupas „Kājām gaisā!” literārais uzvedums.
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde izdevusi vietējo
dzejnieku Artūra Uškāna, Ingas Sokolovas, Janas Vagulānes un citu
(kopumā 23), darbu almanachu „Dzejas dienas 2010”.
Līvānu 1. vidusskolā septembrī mācības uzsāka divi somu jaunieši, kas ieradušies Latvijā kā jaunā ES skolēnu individuālās mobilitātes projekta Comenius dalībnieki. 2010./2011. mācību gadā Latvijā
mācīsies četri ārvalstu jaunieši.
Daugavpils a/s “Latgales piens” piedalās ES financētā projektā
“Mārketinga komūnikāciju programma sieram un citiem piena produktiem”, aicinot uzturā vairāk lietot sieru. Patērētāji saņem ne tikai
vairāku šķirņu sierus - “Tējas siers” (arī kupināts, ar zaļumiem vai ķimenēm), kūpinātas kausētā siera standziņas, kausētie sieri “Čedariņš”,
bet arī pienu, kefīru, skābo un saldo krējumu, jogurtu, biezpienu.
Latvijas pārtikas ražotāji šā gada 1. pusgadā sasnieguši vēl nebijušus eksporta apjomus – pārtikas un lauksaimniecības preces izvestas
par 321 miljonu latu. Pusotru reizi izdevies kāpināt siera un sviesta
eksportu uz Vāciju. Graudi eksportēti par trīs miljoniem latu lielākos
apjomos nekā pirms gada. Ievērojams daudzums kviešu nonācis Spānijā, Saūda Arabijā un Tanzānijā.
Ar Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli iepazinās divas studentes no Somijas Seinejoki Amatniecības augstskolas. Drīz viņām pievienosies vēl trešā studente. Sadarbība ar Somijas topošajiem speciālistiem ilgst jau apmēram deviņus gadus. Studentes ir topošās ēku
konservācijas speciālistes. Viņu uzdevums ir dokumentēt baznīcas
logu un durvju stāvokli, kā arī plānot draudzes solu un sienu koka
paneļu konservāciju.
Akciju sabiedrība “Tosmares kuģu būvētava” veiksmīgi aizvadījusi pirmo pusgadu. Apgrozījums šajā laikā sasniedzis teju trīs miljonus latu - par 26,4 % vairāk nekā attiecīgajā laikposmā pērn.
Neiepriecina, ka par 19 procentiem jeb par 49 cilvēkiem sarucis strādājošo skaits uzņēmumā.
Liepājā par Eiropas naudu sakops Lielo ielu pie Jāņa Čakstes laukuma, Raiņa parka un Ventspils ielas parka. Īpaša uzmanība tiks
pievērsta Jāņa Čakstes laukumam. Tā centrā paredzēta strūklaka, laukumā atjaunos visai neparasto celiņu tīklu. Laukumu plānots saglabāt par pulcēšanās vietu 1000 – 1200 cilvēkiem.
Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēniem būs pieejams arī
brīvā laika pavadīšanas centrs, kas uzcelts bijušās Liepājas bērnu
bibliotēkas vietā.
Uzņēmuma McDonald’s vadība nav atmetusi domu par to, ka restorāna pirmās filiāles izveidošana ārpus Rīgas būs tieši Liepājā. Turpinās sarunas par iespējamiem variantiem.
Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un R. Mielava
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Trimdinieka definīcija – darbs rūpēs par Latviju

Latvijas Universitātes Zelta mecenāta Dr. Jāņa Priedkalna saruna ar Dr. Alfrēda
Bīlmaņa piemiņas fonda stipendiāti Inesi Grumolti
Beidzamajos gados mecenātisma kustība Latvijā plešas plašumā.
Nozīmīgs tajā ir tieši trimdas latviešu devums. Viena no
jaunākajām iniciātīvām šajā kustībā – Dr. Jāņa Priedkalna Latvijas
Universitātes Medicīnas zinātņu pētniecības fonds, kas no
noguldījuma (Ls 100 100) augļiem izmaksās stipendijas Latvijas
Universitātes studentiem neuroloģijas pētniecībai.

G. Kas jūs pamudināja pievērsties mecenātismam? Daudziem Latvijā šāda nesavtība
patiešām šķistu grūti izprotama. Galu galā kāpēc pašam
nebaudīt to, kas dzīves laikā
godīgi nopelnīts?
J. P. Pagājušajā gadā devos
gaŗā ceļojumā pa Austrāliju. Ar
motociklu, nometņojot un ar
savu sunīti Beau. Jau ilgi biju
domājis par to, taču pēc šī
ceļojuma sapratu, ka dzīvē ir jāsakārto viss. Ja es būtu financists,
varbūt būtu gaidījis izdevīgāku
brīdi sava Ferrari sporta auto
pārdošanai. Taču vērtēju, ka
vispirms jānokārto viss pašam ar
sevi. Un, iegūto līdzekļu ziedojumu izdarījis, es jutos neizsakāmi
labi! Man bija atvieglojums un
prieks. Visvairāk gūt var dodot!
Ārzemēs dzīvojot, mēs jutāmies
latvieši kultūrālās un garīgās
piederības ziņā. Vienmēr likās kaut kas būtu jāatdod Latvijai, jo
mēs bijām saņēmuši no dzimtenes
visu savu garīgo mantojumu. Ir
daudz veidu, kā to var darīt, –
var darboties polītikā, akadēmiskajā vidē, var aprūpēt trūcīgos, invalidus, vecos un slimos.
Kad sāku strādāt Latvijas Universitātē, tomēr izlēmu ziedot mācību iestādei un zinātnei lielāku
summu, no kuŗas nopelnītajiem
augļiem studentiem tiktu izmaksātas stipendijas.
Jānis Priedkalns lielāko savas
dzīves daļu ir bijis saistīts ar
akadēmisko vidi. Viņa – trimdinieka biografija, kā jau vairākumam ārzemju latviešu,
sākusies ar bēgļu nometnēm
Vācijā. Šie cilvēki 1944. gadā
bēga no Padomju Savienības
okupācijas. Pēc tam radās iespēja doties uz Austrāliju 1949.
gadā. Pa vidu dzīve piecās valstīs, studijas un darbs daudzās
ASV, Austrālijas un Eiropas
ievērojamākās akadēmiskās institūcijās, līdz beidzot 1995.
gadā atgriešanās Latvijā.
Austrālijā mēs ieradāmies tikai
ar koferīti rokā, nekā vairāk
mums līdzi nebija. Austrālija bija
viesmīlīga, tur mūs labi uzņēma.
Taču mēs bijām cilvēki bez illūzijām. Tas ir normāli, ka, iebraucot svešā vietā, ir jāsastopas ar
iedzīvošanās grūtībām; cilvēks
vēl neprot valodu, nepazīst tradicijas un savā veidā ir svešinieks.
Šim laikam, šīm grūtībām ir
jātiek pāri, valoda ir jāiemācās; tā
nav diskriminācija.
Tā ir viena no lielākajām
Latvijas cittautiešu (it īpaši
krievu valodas tiesību aizstāvjus) bažām – tiek runāts par
diskrimināciju, tiklīdz tiek prasīta latviešu valodas apguve un
lietošana. Un daudz ir dzirdēts,
ka atmiņas polītika, sevis viktimizācija mūs traucē dzīvot un
veidot prāgmatiskas attiecības
ar kaimiņiem…
Tas tiesa - mums nevajag sevi
viktimizēt. Atmiņas polītika – no
tādas reālpolītikas viedokļa,
kuŗas izejas punkts ir šodiena, tā
tiešām reizēm var traucēt, taču
ilgtermiņā un no morāles viedok-

ļa atmiņai polītikā ir jābūt. Mēs
nevaram mūsu valsts attīstībā
ignorēt 50 okupācijas gadus.
Tāda reālpolītika, kas pieprasītu,
piemēram, pavalstniecības nulles
variantu visiem vai valsts valodas
statusu krievu valodai, būtu
drauds latviešu tautas identitātes
saglabāšanai. Latviešu valoda ir
mūsu kultūras centrālā vērtība.
Tā vispār no krievu puses ir liela
nekaunība un arogance uzmākties šiem 1,3 miljoniem latviešu
un prasīt, lai tie vēl akceptē viņu
mātes valodu, kuŗā runā simtreiz
vairāk cilvēku nekā latviešu valodā. Valstij gan ir jābūt iecietīgai
pret citām valodām un kultūrām
un tās jāatbalsta. Un mēs to arī
darām.
Eiropā mēs neesam vienīgā
mazā tauta līdzīgā situācijā - ir
kataloņi, baski, flāmi, dāņi un
daudz citu tautību piederīgo,
kuŗiem rūp savas valodas un
kultūras saglabāšana. Viņi ir
mūsu sabiedrotie. Atšķirība ir tā,
ka mūsu valodu mēģina apslāpēt
viena imperiālistiska vara. Domāju, ka latviešu valoda Latvijā
izdzīvos, tomēr mums jābūt
polītiski modriem un stingriem.
Latvijas Universitātē, sniedzot
kursus par globālizāciju, es
runāju arī par Kanta teorijām.
Viņš atzina, ka globālizēties vajag, tomēr primāri jāciena sava
kultūra un civīlizēts dzīvesveids.
Varbūt daži krievi aizbrauks uz
citām Eiropas valstīm, padzīvos
tur un sapratīs, ka neviens viņus
tur īpaši negaida; arī Krievijā
viņi būtībā jau ir svešinieki. Tāpat
kā ārzemju latvieši Latvijā...
Ārzemēs dzīvojot trijās paaudzēs, mēs sevi uzskatījām par
Latvijai piederīgiem un nacionāliem cilvēkiem, kam jācīnās
par brīvību un neatkarības atjaunošanu Latvijā! Piemēram, latviešu studentu korporāciju locekļiem ārzemēs viens no galvenajiem vadmotīviem bija brīvības
atgūšana Latvijai. Jaunajai paaudzei Latvijā savukārt raksturīgas
ir ļoti vājas vēstures zināšanas.
Padomju laika indoktrinācija un
vēstures aplamās interpretācijas
ir darījušas savu.
Jūs kādā intervijā esat paudis
cerību, ka Krievija reiz atzīs
Latvijas okupācijas faktu. Kāds
no tā būtu guvums Latvijas valstij un tai lojālajiem pavalstniekiem?
Latvijai ir vēlēšanās dzīvot kaimiņos demokratiskai un civīlizētai valstij. Vēl aizvien krieviem
pašiem trūkst pašapziņas, lai
atzītu okupāciju. Vācieši ir atzinuši savus kaŗa noziegumus, ir
atvainojušies un maksājuši kompensāciju. Viņi ir rīkojušies atbilstīgi Rietumeiropas standartiem. Tas galīgi nav raksturīgi
Krievijai. Tā viegli paraksta un
pārkāpj dažādus starptautiskos
līgumus. Tai vēl aizvien ir raksturīga eirofobiska attieksme. Pa
lēnām gan situācija uzlabojas.
Guvums latviešiem būtu dzīve
kaimiņos eiropiskai valstij, kas
izaugusi līdz Rietumu Renesanses
laika standartiem.

Jānis Priedkalns savulaik piedalījies arī alpīnistu ekspedīcijās.
Divas no tām – uz Everesta kalnu masīvu Nepālā (1998. un 2003.
gadā)
Arī Austrumeiropa pati aizvien katrs to cenšas īstenot savā
vēl cīnās ar sevi. Cilvēki mēģina virzienā, savā partijā.
Turklāt latvieši ar savām šā
sev atbildēt, kādu attīstības virlaika
rakstura iezīmēm, iespēzienu izvēlēties – rietumniecisku
vai austrumniecisku. Praksē tas jams, nav izcili demokrati un vēl
ir rietumniecisks, bet netrūkst arvien ilgojas pēc autoritāras
cilvēku, kuŗi izceļ padomju gadu vadības, kas dotu norādījumus
kārtību, jo paši ir bijuši šīs visos jautājumos. Mums vēl jāmācās pašiem ar atbildības apzisistēmas līdzdalībnieki.
ņu pieņemt lēmumus, kuŗu ieTāda sevis attaisnošana?
Jā. Taču to mēs pārdzīvosim. spējamās kļūmēs citi nebūtu vaiNāks paaudze, cilvēki, kas nekur nojami. Mums vēl jāattīsta sanebūs bijuši iesaistīti un kam biedriska atbildība par savu valnebūs nevienam ne par ko sti, jo tagad paši esam savas valsts
jātaisnojas. Tad arī mēs objek- saimnieki. Izaugsmei, protams,
tīvāk un brīvāk spēsim izvērtēt vajaga laiku. Nedomāju, ka šai
rietumnieciskumu un austrum- ziņā latviešiem būtu kāds trūnieciskumu, kaut arī šo jēdzienu kums; tā ir jaunu, nepieredzējušu
sabiedrību problēma.
izpratne nepārtraukti mainās.
Simptomatiski visam perioUzskati, normas un uzvedības
modeļi gan tiek nodoti no dam pēc neatkarības atgūšanas:
apakšas vaino augšas par nepaaudzes paaudzē...
Tomēr pamatos mūsu valstī veiksmēm, taču, tiklīdz jāizrāda
veidojas zināma integrācija. iniciātīva un jādara pašiem...
Cilvēki parasti vairāk integrējas Tas tomēr ir savstarpējas sadartur, kur viņi ir kopā. Pēc savas bības jautājums.
Tas ir simptomatiski jaunai
pieredzes varu teikt, ka eiropieši
labprāt kritizē amerikāņus par demokratijai. Esam pieraduši pie
rasisku neiecietību, bet nekur autoritāras pārvaldes, tāpēc arī
neesmu redzējis tik lielu iecietību, mūsu paustie viedokļi bieži vien
kādu pret melnādainajiem izrāda ir neatbildīgi, pārspīlēti, nereālisamerikāņi, jo viņi dzīvo kopā. tiski. Par daudz viegli cits citam
Eiropieši, manuprāt, ir krasāki pierakstām nodevīgu vai nozieattiecībā pret atšķirīgu rasu un dzīgu attieksmi. Mums padodas
tautību pārstāvjiem nekā ame- „ātrā tiesa”. Sabiedriska atbildība
rikāņi, jo savulaik bijuši pārāk par valsti nozīmē arī, ka mums
izolēti. Mēs Latvijā dzīvojam jāpiedalās vēlēšanās, bet aptaujās
vairāku etnisku grupu sabiedrībā, ap 40% pauž domu 10. Saeimas
un tas mūs, mums pašiem nem- vēlēšanās nepiedalīties. Un, ieanot, dara pret citiem iecietīgā- spējams, ievēlētos arī turpmāk
kus. Tie, kuŗi no Latvijas uz uzskatīs par “zagļiem un blēārzemēm aizbrauc mūsdienās, žiem”!
Šis katēgoriskums – prasība
labprātāk kontaktējas ar Latvijas
izcelsmes krievu vai ukraiņu pēc vieglām atbildēm un tūtautības piederīgajiem nekā ar lītējiem risinājumiem? Līdzīgi
trimdas latviešu sabiedrību. Līdz kā „neatkarību rīt uz brokastar to šķiet, ka zināma integrācija laiku!”. Bet – kā tālāk?
Jā, demokratijas attīstības prošeit jau ir notikusi, lai gan bieži
tiek sludināts pretējs ieskats. cess ir visai lēns. Šo procesu vēl
Domāju, ka krievi Latvijā in- palēnina tas, ka valsts ekonomiskā
tegrēsies; mums pašiem tikai augšupeja demokratiskās valstīs
stingri jānotur sava valoda un parasti ir lēnāka nekā autoritārās
valstīs, turklāt demokratiskās
etniskā identitāte.
Ja nu esam skāruši integrācijas valstis nopietnāk izturas pret
jautājumus, spēju pārvarēt sa- līgumiem un saistībām (piemēšķeltību un nokļūt pie konsen- ram, ekoloģiskajām), ko tās
sa, prātā nāk gluži pretējais uzņēmušās.
Apvienotajās Nācijās par Latattiecībā uz pašu latviešu sabiedrību. Kā mēdz teikt – kur vijas vēstnieku darbojos Jauno
valstu rekonstrukcijas padomē.
divi latvieši, tur trīs partijas...
Jā, taisnība. Var jautāt - kādēļ? Viens uzdevums bija doties uz
Kāpēc mums ir grūti rast kom- Haiti, lai tur palīdzētu valstij
promisu un apvienoties, teiksim, atgriezties pie parlamentāras
divās vai trijās lielās partijās, kā kārtības. Mēs tikāmies ar visu
tas ir Rietumos, – ir konservātīvie, viņu partiju pārstāvjiem, un viņi
ir liberālie. Taču pārmērīga visi apgalvoja, ka Rietumu izvirdaudzpartiju iekārta ir pazīstama zītā prasība pēc demokratijas kā
tieši jaunās demokratijās – cilvēki priekšnoteikuma ekonomikas
ir zināmā brīvības skurbumā, un attīstībai tur nedarbosies. Viņi
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bija pārliecināti - lai ekonomikas
attīstība būtu iespējama, ir vajadzīga nauda, ko Rietumu fondi
nebija gatavi piešķirt bez demokratijas institūciju izveides.
Vai arī Latvijai - valstij būtu
beidzot jābūt gatavai sniegt
palīdzību (arī financiālu) jaunattīstības valstīm?
Manuprāt, tas būtu ļoti apsveicami. Kaut varam runāt tikai par
mazām summām, tomēr mēs
būtu donori. Došanas procesā
mēs pieaugam, nobriestam kā
valsts. Diemžēl aizvien vēl sirgstam ar saņēmēja mentālitāti.
Un, patiesību sakot, man ir kauns
par to, ka mums vesels valsts
aparāts strādā ar starptautisku
fondu saņemšanu, nevis ar pašu
ražotspējas pacelšanu. Tai brīdī,
kad vēlēsimies kļūt par donoriem citu valstu attīstībai, mēs
kļūsim atbildīgāka sabiedrība.
Vai jūs piekrītat viedoklim,
ka sabiedrībā patiešām ir jābūt
radītiem zināmiem sociālekonomiskiem priekšnoteikumiem,
lai cilvēks būtu ieinteresēts un
varētu veiksmīgi piedalīties demokratiskajā procesā?
Piekrītu. Pēc vizītēm Centrālamerikā, kad biju Latvijas vēstnieks ANO, es izpratu šo viedokli. Apvienotajās Nācijās daudzu trūcīgo valstu pārstāvji argumentēja, lai Rietumu mecenāti
no viņiem prasītu nevis formālu
demokratiju, bet gan rīcību, lai
tas, kas tiktu darīts, tiktu darīts
visu valsts iedzīvotāju interesēs.
Latvijas attīstībā ir zināmas līdzības. Mēs formāli esam demokratija, mums ir vēlēšanas un citi
demokratijas instrumenti, bet
daudzi cilvēki aizvien ilgojas pēc
autoritāras iekārtas. Jāatzīst, ka
reizēm autoritāra iekārta var valstij palīdzēt. Es, piemēram, domāju, ka Kārlis Ulmanis, pārņēmis autoritāru varu Latvijā 1934.
gadā pēc pasaules ekonomiskās
krizes, bija viena no Latvijas visu
laiku izcilākajām personām un
labākais Latvijas vadītājs. Iekārta
bija autoritāra, taču viņš bija arī
savā ziņā Platona tipa valstsvīrs
– inteliģents, nekad nemeklēja
personisko labumu un pilnīgi atdeva sevi valstij. Turklāt autoritārisma gadi bija plānoti pārejai
uz reformētas Satversmes un
Saeimas valsti ar paplašinātām
prezidenta pilnvarām.
Vai jūs iestātos par šādu pilnvaru paplašināšanu?
Šai momentā to nevaru atbildēt,
vai mēs esam tam gatavi, vai vēl
ne. Tur cilvēkiem pašiem ir jābūt
gana pieaugušiem demokratijas
izpratnē. Vienīgi tad var savienot
demokratisku dzīvi ar ierobežoti
autoritāru iekārtu.
Kad 1995. gadā jūs atsaucāties
uz TB/LNNK aicinājumu kandidēt Saeimas vēlēšanās un tikāt ievēlēts, izšķiršanās, domājams, nebija viegla – jāuzsaka
profesora vieta Adelaides universitātē un jāpārtrauc akadēmiskā karjēra, lai par desmitreiz mazāku atalgojumu uzņemtos Saeimas deputāta pienākumus. Vai neesat vīlies, redzot, kā tika organizēti sabiedriski polītiskie procesi, kuŗiem
esam gājuši cauri iepriekšējo
divu gadu desmitu laikā?
Nē, neesmu vīlies. Esmu dzīvojis un studējis Austrālijā, Amerikā, Vācijā, Francijā, Anglijā.
Pieredze ir tik dažāda, ka jaunās
situācijās vairs nekad neesmu īsti
pārsteigts. Jābūt gatavam uz visādiem izaicinājumiem un brīnumiem, arī Latvijā. Galu galā
tāda ir trimdinieka definīcija –
darbs rūpēs par Latviju.

LAIKS
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2010. gada 18. septembris – 24. septembris

Daugavas Vanagu
Centrālā valde
pieņem nopietnus lēmumus
par sadarbību ar
Daugavas Vanagiem Latvijā
2010. gadā no 28. līdz 30.
augustam Daugavas Vanagu
Centrālā valde un lūgti viesi satikās DVF lauku īpašumā “Straumēni” gadskārtējā sēdē. Sēdes
laikā DVF bija izkārtojusi plašu,
bagātu programmu ar izbraukumu, referātiem, koncertu, dzejas
pēcpusdienu un balli. Starp viesiem bija 12 pārstāvji no Daugavas Vanagu organizācijas
Latvijā (DVL). Sēdē piedalījās arī
PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš
Sausiņš un Latviešu nacionālās
padomes Lielbritanijā priekšsēde
Lilija Zobens.
Pārrunās bieži pieminēja 10.
Saeimas vēlēšanas un vajadzību
mudināt tautiešus iet un balsot,
arī tos, kas dzīvo ārzemēs. Leğiona piemiņas diena 16. marts arī
izraisīja spraigas diskusijas, un
klātesošie lēma apstiprināt atceres dienas nozīmīgumu un arī
turpmāk rīkot 16. marta piemiņas brīžus pie Brīvības pieminekļa, Lestenē un citās vietās.
Klausoties ziņojumus, var tikai
brīnīties par vanagiem un vanadzēm, kas Latvijā un pārejā
pasaulē pašaizliedzīgi strādā un
ziedo, lai organizācijas aprūpes
darbs varētu turpināties. 2009.
gadā palīdzībai Latvijā no DV
ziedots pāri par $ 650 000!
Pēdējos desmit gados šis skaitlis
jau pārsniedz vairākus miljonus.
2009. gadā pabalstu saņēma 859
bijušie leğionāri, gaisa spēku
izpalīgi un pretošanās kustības
dalībnieki. DVL ārstu Čakstes
Tipaines un Vijas Tipaines vadībā medikamentus saņēmuši 278
leğionāri, un kopējais apmeklējuma skaits ir 170. Ir skaidrs, ka
šis darbs turpināsies nākotnē, jo
vajadzība vēl ir un būs un, protams, tas ir Daugavas Vanagu
svētais pienākums.
Viens no visnozīmīgākiem
momentiem šajā Centrālās valdes sēdē bija lēmums par DV CV

un DVL kopējo īpašumu Slokas
iela 122. Centrālā valde, kuŗas
DVL loceklis tagad ir bijušais
DVF biedrs Egons Andersons,
nolēma atcelt iepriekšējā gada
rezolūciju par īpašuma pārdošanu un vienoties ar DVL par īpašuma apsaimniekošanu, noslēdzot sadarbības līgumu, kas
paredz īpašuma Slokas ielā 122
apsaimniekošanu uzticēt DVL.
Nav jāslēpj, ka īpašums un tā
apsaimniekošana pagātnē izraisījuši nopietnas domstarpības
starp Centrālo valdi un DVL, kā
arī savstarpēji Latvijas Vanagos.
Tas viss ir radies pēc smagas pieredzes – pagātnē ar “čekas pirksta” palīdzību ļauni spēki piesavinājās sabiedrībai domātus īpašumus. Ir iemesls cerēt, ka jaunā
vienošanās šoreiz spēs saliedēt
DV darbību. Protams, Slokas
ielas īpašuma apsaimniekošana
prasīs lielus laika un līdzekļu
ieguldījumus, tāpēc būs jāmeklē
dažādi risinājumi, kā vienkāršot
un atvieglināt darba un financiālo slodzi.
2010. gada Daugavas Vanagu
Centrālās valdes sēde pieņēma
šādus lēmumus:
1. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā lemj paplašināt iespējas
Lestenes kapu fonda līdzekļu
izlietošanai, lai fonds varētu palīdzēt segt izdevumus par leğionāru, gaisa izpalīgu un kaŗa
māsiņu pelnu apbedīšanu.
2. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā lemj digitālizēt Laiks.
Telpa. Ļaudis grāmatas 1-5 Induļa
Bērziņa izkārtojumā. Budžets
šim projektam līdz Ls2000.
3. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā lemj pieņemt statūtu
maiņu sakarā ar Daugavas Vanagu Centrālās valdes skaitlisko

1. rindā: Marġers Caune (ASV), DV priekšnieks, Juris Augusts, Zigurds Rīders (ASV). 2. rindā:
Solvita Sekste (DV CV pārstāvības vadītāja), Helmuts Vabulis (Austrālija), Ināra Sīkais (DV
priekšnieces, Irēnes Ziedares vietniece). 3. rindā: Aivars Sinka (Lielbritanija), Juris Eglītis (Kanada),
Egons Andersons (Latvija), Indulis Bērziņš (Vācija), Ilze Jozēna (DV Jaunatnes nozares vadītāja)

sastāvu. Lemj mainīt attiecīgo noteikumu punktu ar šādu tekstu:
„DV CV locekļus uz trim
gadiem ievēlē zemju delegātu
sapulces. Ikviena zeme kur ir
DV zemes valde, ievēlē vienu
locekli, bet zemes, kuŗās biedru
skaits ir lielāks par 1000 ievēlē
vēl vienu locekli.”
4. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā aicina DV zemes balsot
par šādu noteikumu papildinājumu:
“Daugavas Vanagu Vanadžu
priekšniece izrauga sev vietnieci,
kuŗa palīdz ikdienas nozares
darba veikšanā un var veikt
priekšnieces pienākumus, ja
priekšniecei tas nav iespējams.”
5. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā aicina DV zemes balsot
par šādu noteikumu papildinājumu:
“Daugavas Vanagu Centrālās
valdes jaunatnes nozares vadītājs
izrauga sev vietnieku, kas palīdz
ikdienas nozares darba veikšanā

un var veikt vadītāja pienākumus, ja vadītājam tas nav iespējams.”
6. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā lemj morāli un financiāli atbalstīt DV Centrālās valdes
Jaunatnes nozares vadītājas Ilzes
Jozēnas ieteikto jaunatnes konkursu projektu 2010. - 2012. gadam.
7. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā atbalsta 16. marta atceri
pie Brīvības pieminekļa, Lestenē
un citās vietās. DV CV iesaka
pirms tam organizētā veidā sagatavot informāciju presei un plašsaziņas līdzekļiem, iesaistot vēsturniekus un ekspertus.
8. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā lemj atcelt 2009. gada
DV CV sēdes lēmumu, kas paredzēja īpašuma Slokas ielā 122
pārdošanu. DV CV lemj uzdot
DV CV pārstāvībai ar advokātu
palīdzību noslēgt sadarbības
līgumu ar DVL, kas paredz īpašuma Slokas ielā 122 apsaimnie-

košanu uzticēt DVL.
9. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā izsaka pateicību Imantam
Balodim, Ilzei Jozēnai, Agnesei
Ziemelei un visiem, kas palīdzēja
rīkot jaunatnes konkursu un vēstures semināru Bērzainē, Vācijā,
2010 gadā.
10. Daugavas Vanagu Centrālās
valdes sēde 2010. gada 29. un 30.
augustā izsaka pateicību Daugavas Vanagu fondam Lielbritanijā par DV CV sēdes veiksmīgu
izkārtojumu „Straumēnos”.
Kā vienmēr, kad ir sanākuši tik
daudzi biedri no visas pasaules,
ir žēl atvadīties no labiem veciem
un jauniem draugiem. Toties būs
vēl lielāks prieks satikties atkal
pēc gada! Nākamā DV Centrālās
valdes sēde notiks Melburnā,
Austrālijā, 2011. gada oktobrī.
Uz redzēšanos dienvidu puslodes pavasarī!
Aivars Sinka,
DV CV Informācijas nozares
vadītājs

BALTIEŠU DARBĪBA KANADĀ TURPINĀS
Baltiešu Mākslinieku apvienības kārtējā sanāksmē 25.
augustā Lietuviešu katoļu baznīcas sarīkojumu zālē DeSeve
ielā Verdanā tika iztirzāti gaidāmās gadskartējās izstādes sarīkošanas jautājumi. Šogad tā notiks
sešas dienas agrāko divu vietā.
Laikā no 23. līdz 28. septembrim
Galerie ouest, 37 St. Thomas ielā,
Sainte-Anne-de-Bellevue.
Skate katru dienu būs atvērta
no plkst. 12 līdz 18. Piektdien no
plkst. 18 – 21 turpat notiks
vernisāža. Skatei šogad pieteikušies 19 dalībnieki (par 2 mazāk
nekā iepriekšējā gadā). Darbosies
žūrijas komisija (Ann Kruzelnecki,
Dzintra Paleja un Elvira Polivaite), kas izraudzīs izstādāmos
darbus. Iepriecina lietuviešu
sabiedrības lielais atbalsts.
Kredītsabiedrība Litas skates
sarīkošanai piešķīrusi $ 1000 un
atvēlējusi $ 100 balvu gleznai, ko

tā izraudzīs sava gadskārtēja
kalendāra vāka ietērpam. Lai
balvu iegūtu, māksliniekam/cei
jābūt Litas aktīvam biedram
veselu gadu, sākot ar 22. septembri. Skates sarīkošanas izdevumi
lēsti uz $ 1800. Bez minētā ziedojuma dalības maksās ienākuši
vēl 380 dolāri. Iztrūkušos dolarus
rīkotāji cer iegūt no pārdoto
darbu komisijas maksām (15%).
Apvienībai šobrīd ir 36 pilntiesīgi
biedri un 3 labvēļi. Vairāki tās
biedri šajā galerijā šo vasaru ir
sarīkojuši savas personiskās
darbu skates. To vidū ir Vytas
Vazilinskas, kā arī Nora Goba un
Ina Varkala. Visi iemantojuši
apmeklētāju atzinību. V. Vazilinskas 27./28. augustā piedalījās
grieķu Xponia 30 gadu atceres
skatē.
Paredzētais brauciens uz Kanadas Mākslas galeriju Otavā
nenotika dalībnieku trūkuma

dēļ. To mēģinās atvietot ar Elmārs Bārdiņš. Rezultāti izrāapmeklējumu Mākslas mūzejā dījušies teicami. Kasē ienākuši
Montrealā.
vairāk nekā pieci simti dolaru. Šī
skate būs savā veida priekšdarbs
Nākamā BAA sanāksme, kas būs nākamajai - divdesmitajai. Tā
veltīta Ziemsvētku ieskaņai, notiks paredzēta 2011. gada maija
8. decembrī, plkst. 19, Lietuviešu sākumā, kad še solījuši viesoties
katoļu baznīcas sarīkojumu zālē, grupa igauņu pastmarku krājēji
DeSeve ielā, Verdanā. To ievadīs no Igaunijas un kad še notiks
formāla daļa, kuŗā pārrunās 2010. Royal Candian Philatelic Society
gada veikumu.
pastmarku izstāde. Maija sākums
Sanāksmi pārmaiņus vadīja tādējādi solās būt sevišķi noRomas Verbyla un Vytas Vazi- zīmīgs šeit dzīvojošiem baltiešu
linskas.
pastmarku krājējiem. Iespējama
arī Latvijas filatēlistu piedalī
Baltiešu filatēlisti Montrealā šanās.
gatavojas savai 19. gadskārtējai
pastmarku izstādei. Tā notiks LATVIEŠU CENTRS UZSĀK
RUDENS AKTIVITĀTES
svētdien, 5. decembrī, katoļu
baznīcas telpās. Šīs skates
Cetra valdes pirmo sēdi kopš
sarīkošanai rīkotāji 28./29.
augustā NDG pilsētas daļā rīkoja vasaras pārtraukuma 18. augustā
lietotu mantu izpārdošanu. vadīja priekšnieks Andrejs Vītols.
Galvenie tirgotāji bija kluba Tās sākumā sveicienus no Jāzepa
priekšnieks J. Raudsepps un Vītola Mūzikas akadēmijas

vadības nodeva M. Štauvers, pasniegdams A. Vītolam, Kanadas
pēdējo latviešu dziesmu svētku
Hamiltonā koŗa virsdiriģentam
un Montrealas jauktā koŗa
Atbalss diriģentam, rektora Arta
Sīmaņa dāvāto J. Vītola Stīgu
kvarteta Sol mažorā op. 27. nošu
krājumu un atskaņojuma tvartu.
Šis krājums izdots ar PBLA
Kultūras nozares atbalstu. Viņš
arī pateicās centram
par atbalstu tikko aizvadītajiem
9. latviešu jauno mūziķu
meistarkursiem Siguldā, kuŗiem
centrs bija atvēlējis stipendijas 5
kursantiem no Latgales. Sēdes
laikā sevišķā uzmanība tika
veltīta gaidamajām Saeimas
vēlēšanām Latvijā 2. oktobrī.
Valde atzina, ka ir jāatbalsta
PBLA rīkotā līdzekļu vakšanas
akcija projektam „Ejam balsot”,
atvēlēdama tam $ 2000.
M. Štauvers
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Valentīna Logina atceras
Svinot savu 90. dzimumdienu,
Valentīna Logina uzrakstījusi
atmiņas par savu piedzīvojumiem
bagāto dzīvi. Šis ir viņas stāsts.
Esmu dzimusi 1920. gada 7.
augustā Sibirijā. Tomēr pirms
stāstu par sevi, jārunā par manu
tēvu. Pirmajam pasaules kaŗam
sākoties, 1914. gadā manu tēvu
Osvaldu Mastiņu iesauca Krievijas cara laika armijā un drīz
vien nosūtīja uz virsnieku skolu,
jo viņš bija sācis studēt. Sākot
mācīties virsnieku skolā, viņa
uzvārds bija O. Mastiņš, bet skolu beidzot, uzvārdu pārkrievoja
par Mostu. Par viņa kaŗavīra
gaitām pirms revolūcijas nestāstīšu. Pēc revolūcijas bijušajiem
cara armijas kaŗavīriem sākās
nedroša dzīve. Tā kā dzimtajā
pusē atgriezties nevarēja, atlika
glābties citur. Kādā vietā, kur bija
paslēpušies armijas virsnieki un
citi kaŗavīri, ieradās komūnistu
valdības atsūtīti vīri ar uzdevumu viņus nogalināt. Kaut nāve
šķita neizbēgama, tēvam tomēr
izdevās izbēgt. Viņu izglāba
jauna sieviete, kas vēlāk kļuva
par viņa sievu – mana māte.
Glābjoties no vajāšanām, mani
vecāki devās uz Sibiriju. Es

piedzimu pareizticīgo klostera
lazeretē. Tā kā biju ļoti maza un
vārga, nebija cerību, ka izdzīvošu.
Mani kristīja turpat pareizticīgo
klosterī, par krustmāti pieaicinot
mūķeni. Pēc manas piedzimšanas
mūki uz kādu laiku pieņēma tēvu savā gādībā klosterī. Ceļošana
ar mazu bērnu nebija iespējama,
tāpēc vecāki aizveda mani pie
mātes ģimenes Tveras pilsētā.
1921. gadā atvēra robežas un
varēja izbraukt no Krievijas.
Mans tēvs sāka domāt par izbraukšanu, bet nezināja, kurp
doties. Sakari ar vecākiem bija
pārtraukti, tomēr tēvs nolēma
rakstīt viņiem vēstuli un saņēma
atbildi. Viņa vecāki dzīvoja turpat Abrenes apriņķī, tagad savā
neatkarīgā Latvijas valstī. Pēc
septiņu gadu prombūtnes tēvs
atgriezās savā dzimtajā pusē. Es
tad biju gadu un divus mēnešus
veca. Uzaugu Abrenes apriņķā
Gauru pagasta Melnalkšņos.
Beidzu Gauru pagasta krievu
valodas skolu, jo tēvs vēlējās, lai
iemācos arī mātes valodu. Iestājos
Daugavpils mājturības skolā, bet
mācības pārtraucu, jo tēvs
baidījās par manu drošību, kad
komūnisti Latvijā sāka iekārtot

un nostiprināt savas bazes.
Maniem vecākiem Latvijā piedzima divi dēli un divas meitas.
Ģimenes galva – mūsu tēvs bija
aizsargu priekšnieks. Dienā, kad
sākās Otrais pasaules kaŗš, mūsu
tēvu arestēja. Viņš pazuda bez
vēsts.
1944. gada 24. martā apprecējos
ar Tilžas pagasta policistu
Staņislavu Loginu. Sākās bēgļu
laiks. Latviju atstājām 1944. gada
24. oktobrī kopā ar pārējiem
ģimenes lockļiem – māti, jaunāko
brāli un divām māsām. Vecākais
brālis bija iesaukts Latviešu
leģionā.

Vācijā bada dēļ mēs zaudējām
pirmo bērnu. Meita Anda piedzima 1948. gadā. Amerikā iebraucām
1950. gada 3. martā. Sākumā dzīvojām Teksasā, bet jau tanī pašā
gadā pārcēlāmies uz Klīvlandi, jo
šeit bija apmetušies kaimiņi no
Latvijas. Šķita jau, ka visas grūtības
pārvarētas un varētu sākt dzīvot
normālu dzīvi, bet nāca jauns
trieciens – 1965. gadā traģiskā nāvē gāja bojā mans dzīves draugs.
Pēc vīra nāves bija jāatsakās no
agrākām iecerēm, tostarp vēlēšanās pabeigt izglītību. Bija jādomā par meitas izglītību un
dzīves turpināšanu vienai.

Septiņpadsmit gadu strādāju fabrikā un piecpadsmit gadu Leikvudas slimnīcā diētikas nozarē.
Vienmēr gādāju, lai meita varētu
piedalīties visos latviešu jaunatnes pasākumos – svētdienas skolā, gaidās, jaunatnes pulciņā, tautasdeju kopā.Viņa ļoti sekmīgi
mācījās vietējā skolā, ilgus gadus
privāti arī baletu un mūziku. Viņa
studēja Ohaijo valsts universitāte
Kolumbusas pilsētā un ieguva
iekštelpu dekorātores gradu Floridas universitātē.
Kopš ierašanās Klīvlandē aktīvi
piedalījos latviešu sabiedrībā –
latviešu biedrībā un draudzes
dāmu komitejā. Dziedāju divos
koŗos, spēlēju teātri, biju skolas
padomē, gaidu vecāku padomē,
vanadžu apvienībā. Līdz šai dienai esmu Klīvlandes koncertapvienības biedre, apmeklēju
pensionāru apvienības sanāksmes un piedalos literārās kopas
pārrunās. Rēgulāri apmeklēju
dievklapojumus, jo ticību Dievam uzskatu par savas dzīves
lielāko ieguvumu. Ar Viņa palīdzību esmu nodzīvojusi gaŗu
mū žu, kas sākās Sibirijā, pēc tam
dzīves ceļi aizveda uz Latviju, tad
Vāciju un ASV. Esmu pateicīga,
ka spēju līdz šai dienai dzīvot
pilnvērtīgu, no citiem neatkarīgu
dzīvi.

Apsveicam Annu Baumani 100 gadu jubilejā!
No Ziemeļvidzemes līdz vecļaužu mītnei Mičigenas pavalstī
Redfordā, kur tagad mīt Anna
Baumane (dzim. Dziedātāja), ir
krietns attālums. Viņa dzimusi
1910. gada 13. septembrī, tātad
šogad sagaidīja savu 100. rudeni.
Aizritējušā gadsimta sākumā
Dziedātāju ģimene dzīvoja Polijā,
kur tēvs dienēja krievu armijā.
Viņš vēlējās, lai pirmdzimtais
bērns nāktu pasaulē Latvijā,
tāpēc dzīvesbiedre devās uz
Gulbeni Latvijā. Tēvs pievienojās ģimenei pēc dienesta. Vectēvu
un vecmāmuļu Anna Baumane
līdz šai dienai piemin ar lielu
mīlestību un bijību. Vectēvs darbojās Alūksnes draudzē. Ticība
Dievam ir ģimenes un vecvecāku
ieaudzināta. Arī Annas Baumanes
māte piedzīvoja savu 100. dzimumdienu.

Anna Dziedātāja skolas gaita
sāka Alūksnē, turpināja Rīgas
pilsētas 4. ģimnazijā. Beigusi
ģimnaziju, viņa sāka strādāt
Pasta un telegrafa departamentā,
iestājās Aizsargu organizācijā un
dziedāja korī, piedalījās arī
Dziesmu svētkos Daugavpilī
1940. gadā. Anna Baumane ir no
paaudzes, kam laimējās izaugt
brīvajā Latvijā.
Komūnistiem otrreiz tuvojoties, Anna devās bēgļu gaitās,
nonāca Vācijā, kur strādāja smagu darbu. Pēc kaŗa viņa pievienojās bēgļu saimei Lībekā, sēdēja
Lībekas latviešu teātŗa suflieres
krēslā, iegūstot iesauku ,,Čukstiņš”. Vēlāk Anna dzīvoja Eversburgā. Vācijā viņa salaulājās ar
Paulu Baumani, 1949. gadā
piedzima meita Līlija.
Baumaņu ģimene Detroitā

Pauls Baumanis mira 1987. gadā, Anna pēc vīra nāves turpināja
dzīvot viena savā mājā līdz 90
gadu vecumam, bet, spēkiem
zūdot, pārcēlās uz dzīvi vecļaužu
mītnē Redfordā. Daļēji zaudēta
redze, dzirde, kājas arī nav tik
veiklas kā jaunības dienās, un
vecuma nespēku pavada neizbēgamā vientulība. Prieku sagādā
svētbrīži mītnes kapellā. Aprūpe
esot laba, bet Anna stāsta, ka ,,ar
to tomēr nepietiek – sirds ilgojas
pēc latvieša cilvēka”. Prieks par
meitu, znotu, medicīnas studenti
mazmeitu un meitas padēlu.
Ko sirds lai lūdz lielajā 100
gadu dzimumdienā?
Trīs paaudžu pārstāves – Anna Baumane, meita Līlija, mazmeita
Es vēlos dzīves gājumā,
Teilora (Taylor)
Dievs palikt Tavā tuvumā;
ieradās aizritējušā gadsimta 50. apvienībā. Anna darbojās Sv.
Lai dienas, kas man vēlētas,
gadu sākumā, iestājās Sv. Pāvila Pāvila draudzes dāmu komitejā,
Ir Svētā Gara svētītas. (Dziesmu
draudzē un Detroitas latviešu dziedāja korī.
grāmatas 424. dziesma )
Irma Rudzīte

Vašingtonas latviešu sabiedriskajam darbiniekamVoldemāram Sproģerim 85 gadu jubileja
Voldemārs Sproģeris dzimis
1925. gada 20. augustā Liepājā
Jorēna un Hermīnes Sproģeru
ģimenē, bet uzauga Ventspilī,
kur 1942. gada pavasarī beidza
arodskolu. Izglītību viņš turpināja
Liepājā, technikuma vakara
kursā, pa dienu strādājot telefōna
centrāles būvdaļā par montieri.
1944. gada augusta beigās viņu
iesauca Latviešu leģionā un
nosūtīja uz Sofienvaldi Polijā,
kur iedalīja 34. pulka 3. bataljona 9. rotā. V. Sproģeris piedalījies
1945. gada cīņās Landekas
apkaimē. Viņa vienība 2. maijā
nokļuva amerikāņu armijas gūstā un tika nosūtīta uz Fallingbosteles angļu gūstekņu
nometni. V. Sproģeri decembŗa
beigās ievietoja Ostfrīzlandes
Vitmundas gūstekņu slimnīcā.
Ar mācītāja A. Abakuka palīdzību viņam izdevās apmesties
Tālavas nometnē pie Oldenburgas. Nākamā gada pavasarī
V. Sproģeri kopā ar 40 citiem
bijušiem leģionāriem ,,izskrīnēja” un uz mēnesi ieslodzīja vācu
cietumā Oldenburgā. Šķiet, tur
vainojami PSRS pārstāvji, sadarbībā ar angļiem. No cietuma

viņu atbrīvoja ar noteikumu, ka
katru nedēļu japieteicas Oldenburgas UNRAs birojā.
V. Sproģeris 1947. gada rudenī
iestājas Baltiešu jūras skolas
mechaniķu nodaļā Flensburgā.
Viņš aktīvi iesaistījās sabiedriskā
dzīvē, uzņemoties dažādus amatus skautu vienībā. V. Sproģeris
izceļoja uz ASV 1949. gada

Jāņos, apmetās uz dzīvi Vašingtonā ( D.C.), kur dabūja elektrības
montieŗa palīga darbu. Pēc drauga Andra Bīlmaņa aicinājuma
kopā ar Āriju Dubinski, Aleksandru Jordānu, Ādolfu Krastu
un citiem V. Sproģeris 1950.
gada 5. martā piedalījās Vašingtonas Daugavas Vanagu apvienības dibināšanā. Viņu ievēlēja
par apvienības pirmo sekretāru,
šajā amatā viņš bija līdz 4.
oktōbrim, kad tika iesaukts ASV
armijā. Pēc apmācībām viņš
nokārtoja virsnieku sagatavošanas skolas kvalifikācijas
pārbaudījumus, bet tā kā nebija
ASV pavalstnieks, tika noraidīts.
V. Sproģeris piedalījas kaŗadarbībā Korejā un, strādājot
sapieŗu bataljonā lidlauku paplašināšanas būvdarbos, uzdienēja par vada seržantu (Sergeant
First Class). Radās iespēja pa
vakariem mācīties Kalifornijas
universitātes neklātienes kursos
un iegūt pirmos četrus mācību
kreditus fizikā. Pēc dienesta
atgriezies Vašingtonā, V. Sproģeris strādāja būvfirmā par technisko zīmētāju un kalkulātoru,
pa vakariem studējot Džordža

Vašingtona universitātē (George
Washington University).
V. Sproģeris 1957. gadā salaulājās ar Valdu Cimermani, ģimenē piedzima trīs bērni. Sproģeri lepojas ar diviem mazdēliem.
Raksturojot Voldemāra Sproģera sabiedrisko darbu Vašingtonā, var teikt, ka viņš ir ,,īsts
darba rūķis”. Viņš bijis draudzes
skolas skolotājs, pārzinis, vasaras
nometnes vadītājs; darbojas
draudzes padomē un valdē un
divas reizes bija draudzes priekšnieks; vadīja latviešu baznīcas
atjaunošanas darbus, kad tā
ļaunprātīgi tika nodedzināta.
Viņš arī uzņēmās jaunā latviešu
centra un baznīcas plānošanas
darbus un elektriskos darbus.
V. Sproģeris aizritējušā gadsimta 80. gadu beigās bija viens
no trim brīvprātīgajiem, kuŗi
gandrīz visu laiku pavadīja Pensionāru nama būvlaukumā, trīs
gadus būdams līdzstrādnieks un
arī LELCHE (Latvian Evangelical Lutheran Church Home
for the Elderly) valdes priekšnieks. Viņš vēl aizvien palīdz
nama brīvprātīgo padomes lo-

cekļiem, neliedz savu padomu
un palīdz praktiskos darbos.
Kopš 1993. gada V. Sproģeris
atsācis spraigu darbu DV apvienībā un, 1996. gadā ievēlēts
par apvienības priekšnieku, ļoti
sekmīgi vadīja DV ASV organizācijas 50 gadu jubileju. Vēl
aizvien viņš aktīvi darbojas, būdams apvienības priekšnieka palīgs. Draudze katru gadu piedalās Montgomerijas apriņķa gadskārtējās Mantojuma dienās
(Heritage Days), un V. Sproģeris
tajās apmeklētājus māca latviska
stilā krāsot Lieldienu olas.
Voldemāram Sproģerim 2006.
gadā piešķirta Daugavas Vanagu
zelta nozīme. Saņemti arī citi
apbalvojumi – Vašingtonas luterāņu draudzes 10 gadu darbības Goda raksts, ALAs Kultūras fonda Goda raksts (2004.
g.). LR Aizsardzības ministrija
viņam piešķīra piemiņas medaļu
,,Sekmējot Latvijas dalību
NATO”. V. Sproģeŗa vārds 2009.
gadā ierakstīts Merilandes pavalsts vecāko pilsoņu goda sarakstā (Maryland Senior Citizen
Hall of Fame).
Ilmārs Dambergs
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OMFAs 2010. gada sēde Gaŗezerā
Okupācija mūzeja fonda atbalsta grupas (OMFA) ASV gadskārtējā sēdē Gaŗezerā 4. septembrī piedalījās Daina Albertiņa,
Daine Auziņa, Juris Kīns, Silvija
Rūtenberga, Vilis Vārsbergs, Ilze
Schwartz un viesi Jānis Auziņš,
Olita Kīns un Biruta Vārsberga.
Šogad galvenās pārrunas saistījās ar Okupācijas mūzeja financiālām grūtībām. Viens no
mūzeja svarīgākiem uzdevumiem ir Ārlietu ministrijas
ārzemju viesu iepazīstināšana ar
Latvijas Okupācijas mūzeju.
Šajā gadā valsts devums mūzejam valstiski svarīgo uzdevumu
veikšanai ir samazinājies par
70%. Tā kā Latvijā ir financiālā
krize, valsts nav turpinājusi īstenot Nākotnes nama izbūvi , kuŗa
plānošanā jau ieguldīti apmēram
Ls 250 000 valsts un Okupācijas
mūzejam ziedotu līdzekļu.
Šī gada pirmajā ceturksnī ir
samazinājušies arī mūzejam adresētie ziedojumi, tāpēc Okupācijas mūzeja budžets gada pēdē-

jiem mēnešiem ir samazināts
par 20,8%. Līdz ar to ir pārtrauktas atsevišķas programmas, samazināts darbinieku skaits un
algu apjoms.
Ļoti aizkustinoša atsaucība
saņemta no mūzeja Goda padomes biedra profesora Edvarda
Andersa. Viņš solījies mūzejam
piecu gadu laikā ziedot $20 000
katru gadu un šogad savu solījumu jau turējis. Profesors Valters
Nollendorfs izplatījis „draudzīgu
izaicinājumu” mums visiem,
mudinot sekot šim lieliskajam
piemēram katram savu iespēju
robežās. Mums jādomā par
Okupācijas mūzeja nākotnes
nodrošināšanu.
Gribu atgādināt akadēmiķa
Jāņa Sradiņa vārdus, kas kļuvuši
par mūzeja devīzi: „Okupācijas
mūzeja darbs veltīts piemiņai,
patiesībai, apskaidrībai.” Vēl
divdesmit gadus pēc neatkarības
atjanošanas sabiedrībā turpinās
nopietnas viedokļu sadursmes
attiecībā uz neseno vēsturi. Lat-

vijas skolās nav nokārtota Latvijas vēstures mācīšana, it sevišķi 20. gadsimta vēsture būtu
jāmāca un jāskaidro rūpīgi, neatlaidīgi un sistēmātiski. Mēs ārzemēs lasām par to, ka latviešu
jaunatnei trūkst patriotisma.
Tieši tādēļ Okupācijas mūzeja
darbs ir tik nepieciešams. Ja mēs
paši nepaudīsim savu vēstures
patiesību, tad citi par mums rakstīs nepatiesu vēsturi.
Pateicoties ASV latviešu sabiedrības atsaucībai, OMFA
kopš 1998. gada ziedojumos ir
saņēmusi apmēram 3 miljonus
dolaru, pusi no šīs summas nosūtījusi Okupācijas mūzejam tekošajiem izdevumiem, otru pusi
esam noguldījuši OM pamatfondā. Mēs sirsnīgi pateicamies
visiem ziedotājiem par dāsno
atbalstu un lūdzam arī turpmāk
atcerēties Okupācijas mūzeju
priekos un bēdās, ikgadējās veltēs un savos testamentos.
Ilze Schwartz

Atvadoties no drauga
un kollēgas
DR. ROMĀNA AUŠKĀPA
1919. g. 20. jūlijs–- 2010. g. 13. augusts
Ar dažu nedēļu novēlēšanos saņēmu ziņu,
ka mūžības ceļus sācis staigāt mans draugs
ārsts Romāns Auškāps. Negaidīti tas nebija, jo
viņš jau bija pārkāpis 90 gadu slieksni, un
pēdējos gados viņa veselības stāvoklis nebija
visai labs.
Jaunībā, no 1938. līdz 1943. gadam Romāns
bija viens no labākajiem Latvijas slēpotājiem,
Latvijas meistars un pārstāvēja Latviju arī
daudzās sacīkstēs ārzemēs. Mēs tikāmies 1941.
gada sākumā, kad abi piedalījāmies universitātes
meistarsacīkstēs 10 km slēpošanā. Romāns
pārliecinoši uzvarēja, es biju tikai iesācējs.
Medicīnas fakultātes kursa biedri viņu bija
iesaukuši par ,,norvēģi”. Manuprāt, tas bija liels
pagodinājums. Arī vēlāk viņam patika slēpot,
viņš brauca slēpot uz Melnajiem kalniem
Dienviddakotā un Bostonā, ja uzsniga svaigs
sniegs, nereti izlaida līkumu pa parku.
Romāns bija vienu kursu augstāk par mani.
Pirmo trīs kursu studentus 1943. gadā iesauca
Latviešu leģionā, bet ceturtā kursa studentiem,
arī Romānam, studijas bija jānobeidz paātrināti.
Ārsta diplomu viņš saņēma 1943. gada
novembrī, un jau decembrī viņu mobilizēja un
iecēla par leģiona ārstu ar leitnanta pakāpi.
Viņu iedalīja leģionā aviācijas vienībā, un tā īsti
,,puveri ost” viņš nedabūja. Viņš uzņēmās arī
leģionāru caurlaides nomentes ārsta pienākumus Neibrandenburgā, Meklenburgā, un no
turienes veseļoties uz Dāniju nosūtīja neskaitāmus latviešu kaŗavīrus. Nekad neuzzināsim, cik leģionāriem viņš tādējādi izglāba
dzīvību.
Vācijā Romāns kļuva par Rēgensburgas
bēgļu nometnes ārstu.
Atkal ar viņu satikos tikai 1954. gadā
Dienviddakotā, kur viņš bija ieradies dažus
gadus pirms manis. Ārzemēs medicīnas studijas beigušajiem ārstiem obligāti četri gadi bija
jānostrādā mazos ciemos, kur amerikāņu ārsti
nevēlējās strādāt. Romānam patika chiruģija,
viņš jau nedaudz bija strādājis apr chirurgu
Vācijā. Kaimiņciemā praktizēja ārsts Valdis
Brakšs, kas bija pieredzējis chirurgs. Kopā ar
viņu operējot, Romāns pilnībā apguva chirurga
mākslu.
Brīvā laikā Romāns brauca medībās vai
makšķerēt. Dienviddakota ir mednieku
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dzimis 1928. gada 26. martā Rīgā
miris 2010. gada 6. jūlijā Mississauga, Ontario, Kanadā

Sērās viņu piemin
BEVERONIJAS KONVENTS

paradīze, te var medīt gan lielos dzīvniekus,
briežus vai antilopes, gan putnus – fazānus,
pīles, zosis, irbes.
Dzīvojam patālu viens no otra, bet šad tad
kopā medījām. Abi bijām arī konfilistri
korporācija Talavija.
Romāna sieva Velta mira 1971. gadā ar
ļaundabīgu audzēju. Nākamā gadā, viesojoties
pie mātes Bostonā, viņš satika Noru Elmutu,
un abi 1972. gadā apprecējās. Nora bija
pilsētniece, dzīve prēriju pilsētiņā tālu no
latviešu centriem viņai nepatika. Viņa
pierunāja Romānu pārcelties uz dzīvi Bostonā.
Taču Romāns Bostonā laimīgs nejutās. Viņam
pietrūka prērijas plašuma, medību un
makšķerēšanas, bet visvairāk privātprakses
un chirurģijas. Diemžēl ar dr. V. Brakša
,,skolu” nepietika, lai iegūtu chirurga darbu
lielajās pilsētas slimnīcas. Viņš strādāja
Medicare kancelejā, kur varēja gan nopelnīt
iztiku, bet darbs prieku nesagādāja. Labi atceros sarunu dažus gadus pēc pārcelšanās, kad
jautāju Romānam, kā viņš jūtas Bostonā. Viņa
atbilde: ,,Nu jau sāp mazāk...”
Arī dzīvojot Bostonā, Romānam patika sevi
saukt par ,,Dakotas bifeli.” Abi ar Noru viņi
daudz ceļoja, galvenokārt uz Tālajiem austrumiem – Ķīnu, Taizemi un citām zemēm.
Romāns 2006. gadā astoņus mēnešus
pavadīja slimnīcās un atveseļošanās centros,
un pēc tam pārvietojās riteņkrēslā. 2009. gada
febrārī mira viņa dēls Mārtiņš, tā paša gada
jūnijā mīļotā dzīvesbiedre Nora. Meita Anita
šķīrās no dzīves 2001. gadā.
Pēdējos mūža mēnešus Romāns pavadīja
pie dēla Andreja Bendas pilsētā Oregonā, kur
13. augustā rīta stundā aizvēra acis uz mūžu.
Romānu vienmēr atcerēšos, viņš bija
slēpotājs, mediķis, makšķernieks, konfilistrs,
labs draugs un mana dēla Egona krusttēvs.
Sit tibi terra levis!
Dr. Paulis Dzintars

2010. gada 13. augustā Bendā, Oregonas pavalstī, ASV
Dieva mierā aizmiga

ārsts ROMĀNS AUŠKĀPS
dzimis 1919. gada 20. jūlijā Tverā, Krievijā
Aizgājēju mīlestībā piemin
MĀSA AINA BOSTONĀ UN
BRĀLIS KĀRLIS AR DĒLIEM UN TO ĢIMENĒM RĪGĀ

Kungs, mūžīgo gaismu dod viņa dvēselei!

Līdzjutībā pieminam mūsu ilgu gadu
kopējā darba darītāja un iedvesmotāja
Alberta Legzdiņa mātes

HELENES FRANKS
aiziešanu mūžībā.
GAŖEZERA PADOME UN DARBINIEKI
Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.
/A. Lūsis/
Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet...
No sirds jūtam līdzi un domās esam kopā ar
mūžībā aizgājušās

ILZES MĀRAS SELL
vecākiem Minjonu un Jāni Kļaviņiem
un visu Kļaviņu dzimtu.
Filipa Kļaviņa kolēģi no
ADVOKĀTU BIROJA KĻAVIŅŠ & SLAIDIŅŠ LAWIN

LAIKS

2010. gada 18. septembris – 24. septembris

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI

BOSTONA (MA)
• 27. sept. plkst. 7.00 Trimdas
draudzes zālē (58 Irving St.
Brookline, MA) tikšanās ar Latvijas valsts prezidentu Valdi
Zatleru; prezidenta uzruna. Rīko
Bostonas latviešu laicīgās organizācijas. Ieeja brīva.
• 28. sept. no plkst. 4.15 Latvijas
valsts prezidents Valdis Zatlers
teiks runu Harvarda universitātes Kennedy School of
Government Kontaktinformācija:
M. Voldiņš, tālr.: 617-969-2310;
e-pasts: mvoldins@aol.com
DETROITA (MI)
• 19. septembrī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 10.00, Sv.
Pāvila draudzes 60 darbības gadu
sarīkojums.
FILADELFIJA (PA)
• 5. oktobrī plkst. 11.00
Filadelfijas pensionāru kopas
saiets Filadelfijas Brīvo latvju
biedrības telpās. Valdes ziņojumi
un pārrunas par notikušo un
gaidāmo. Dzimumdienu svinēšana un kafijas galds. Viesi laipni
gaidīti.
GRANDRAPIDI (MI)
• 26. septembrī Grandrapidu
latviešu biedrības bazārs.
• 27. septembrī plkst. 12.00
pensionāru sanāksme; siltas pusdienas, priekšnesumi, sadraudzība.
• 3. oktobrī Grandrapidu latv.
ev. lut. draudzes Pļaujas svētki.
• 17. oktobrī katoļu draudzes
bazārs.
• 23. oktobrī pensionāru
biedrības gada svētki.
• 31. oktobrī svecīšu dievkalpojums Woodlawn kapsētā.
KLĪVLANDE (OH)
• 18. septembrī plkst. 6.00
vanadžu bazārs Apvienotās
draudzes zālē. Būs tradicionālais
rudens iepirkumu galds, bufete,
izlozes, priekšnesumi, vakariņas.
Latvijas daiļamatnieku pinumu
darbu izstāde. Ieeja par ziedojumu. Atlikums vanadžu aprūpes
darbam. Masonu laukumā auto
novietot šoreiz nevarēs.
DENVERA (CO)
• 6. oktobrī plkst. 6.00 Kolorado
latviešu kultūras centrā (10705
West Virginia Ave., Lakewood,
CO) līdzekļu vākšanas kristīgās
labdarības darbam Latvijā. Svētbrīdis, vakariņas un priekšnesumi, piedalīsies māc. Čārlzs D.
Kellijs (Charles D. Kelley) no
Bridge Builders International
organizācijas. Visi laipni ielūgti!
Informāciju var iegūt, zvanot
Mārtiņam Rubenim, tālr.: 303984-0147.
• 23. oktobrī plkst. 6.00
Kolorado latviešu kultūras centrā
Latvijas Universitātes dibināšanas
91 gada atceres sarīkojums;
akadēmisko runu ,,Eļļas un gāzes
enerģijas iegūšana” teiks Stīns
Jergensens. Rīko Denveras studentu korporācija. Informācija,
zvanot Laimonam Sudmalim,
tālr.: 303-670-1490.
• 19. novembrī plkst. 7.00
mākslinieka Austra Manguļa
datorgrafisko darbu izstādes
atklāšana Kolorado latviešu kulturas centrā. Izstāde būs atvērta
arī 20. novembrī pirms un pēc
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojuma. Informācija, zvanot
Ingrīdai Lēvenšteinai, tālr.:303424-4124.
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• 20. novembrī plkst. 6.00
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojums; runu teiks ALAs
pārstāvis Apvienotā baltiešu
komitejā Pēteris Blumbergs. Būs
priekšnesumi un vakariņas.
• 4. decembrī no plkst. 11.00
līdz 3.00 un 5. decembrī pēc
dievkalpojuma, kas sāksies plkst.
9.30, Ziemsvētku tirdziņš līdz
3.00 Kolorado latviešu kultūras
centrā. Varēs nopirkt vainagus,
tautiskus priekšmetus, maizi,
pīrāgus. Būs siltas pusdienas un
atspirdzinājumi. Informācija,
zvanot Raitai Jergensenai, tālr.:
303-424-4442.
LANSINGA (MI)
• 18. septembrī Lansingas LHH
sporta vienības rīkotas golfa
spēles (scramble format – shotgun start) Brookshire Inn and
Golf Club (205 Church St.,
Williamston, MI, tālr.:. 517-6554694). Reģistrācija plkst. 10.00
no rīta; spēles sāksies plkst. 11.00.
Dalības maksa sportistiem
$60.00 (ieskaitīta golfa ratiņu īre
un vakariņas restorānā Brookshite
Inn tūlīt pēc spēles). Atbalstītāji
un labvēļi laipni lūgti piedalīties
vakariņās ($20.00 personai).
Jāpiesakās un dalības maksa
jānosūta līdz 10. septembrim
Ligitai Ķepītei, 6416 McCue Rd.,
Holt, MI 48842.
Sīkāku informāciju var iegūt,
sazinoties ar rīcības komitejas
locekļiem:
Ligita Ķepīte – 517- 930-9131,
ligita@voyager.net
Juris Moruss – 517-322-2050,
gmoruss@douglassteel.com
Valdis Vītols – 517- 331-2546,
valdis44@gmail.com
Ģirts Austriņš – 517- 349-5624,
gigaus@comcast.net
LOSANDŽELOSA (CA)
• 19. septembrī mācību gada
sākums latviešu skolā.
• 2. oktobrī 10. Saeimas
vēlēšanas latviešu namā.
• 16. oktobrī Dienvidkalifornijas
latviešu biedrības un latviešu
skolas 60 gadu jubilejas balle.
• 17. oktobrī LASL pārstāve
pieņems saiņus sūtīšanai uz
Latviju.
• 24. oktobrī draudzes rudens
bazārs.
• 30. oktobrī Masku balle.
• 7. novembrī plkst. 12.30
Lāčplēšu atcere, DV sarīkojums.
• 18. novembrī latviešu nams
būs atvērts visu dienu.
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 2. oktobrī 10. Saeimas vēlēšanas draudzes telpās (1853 N.
75th Street, Wauwatosa, WI 414258-8070).
• 3. oktobrī Latvijas Universitātes dibināšanas atceres akts
(pēc dievkalpojuma).
• 16. oktobrī vanadžu rudens
sarīkojums latviešu namā.
• 29. oktobrī Mārtiņvakars
latviešu namā.
MINEAPOLE (MN)
• 25. septembrī plkst. 4.00
Latvijas Universitātes 91. gada
svētku akts latviešu baznīcā
(3152 17th Ave.) Akadēmisko
runu „Es nezinu, bet mani senči

zina…“ teiks rakstniece Anna
Žīgure.
Dziedās ,,Teiksma“.
Dalības maksa par vismaz $10
ziedojumu, studentiem un skolēniem ieeja brīva. Pēc akta kafijas galds. Rīko korporācija
Dzintra Mineapoles kopa.
ŅUJORKA (NY)
• 25. septembrī plkst. 2.00
Daugavas Vanagu namā (115 W
183 Str.) Bronksā sezonas atklāšanas sarīkojuma koncerts
,,Improvizācijas Sezona/The
Music of Politics Ilonas Kudiņas
vadībā. Dalības maksa $15.00,
jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – par ziedojumu. Vanadžu
klāti galdi bāra telpā. Visi laipni
ielūgti.
• No 1. līdz 3. oktobrim -Amerikas latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) gadskārtējais
saiets Katskiļu kalnos Ņujorkas
draudzes nometnes atpūtas namā. Piedalīsies mākslas zinātnieks
Māris Brancis, mākslinieks un
profesors Andris Vītoliņš, mākslas vēsturniece un Gaŗezera galerijas direktore Līga Ejupe.
ALMAs biedru darbu miniizstāde, mākslinieku pārrunas.
Izrādīs jaunākās Lailas Pakalniņas
filmas, būs tradicionālais ,,cepuŗu
vakars”, pārsteigumi un izpriecas.
Informāciju var iegūt, sazinoties
ar Daci Margu, tālr. 215-3682061, e-pasts: dace.marga@verizon.net
ALMAs mājaslapa:
www.americanlatvianartists.org
• 3. oktobrī Salas baznīcā (4
Riga Lane, Melville, NY) pēc
dievkalpojuma, kas sāksies plkst.
10.30, Pļaujas svētku sarīkojums
,,Dziesmu pēcpusdiena” Irēnes
Jasutas Upenieces vadībā; siltas
pusdienas, kafija un izloze ,,Uz
kārā zoba”. Laipni ielūdz Salas
novada dāmu komiteja.
• No 15. līdz 16. oktobrim
Rudens svētki Rotā (Katskiļos).
Sporta nodarības, alus garšošana,
vakarā balle krodziņā ,,Zelta
Auns”. Mūzicēs ansamblis The
Lugers. Informācija atrodama
mājaslapā: www.rotalodge.org.
Istabas var rezervēt, zvanot:
518- 589-9878.
ŅUHEIVENA (CT)
• 20. septembrī plkst. 4.30
Vašingtonas universitātes profesors, Baltijas studiju programmu
direktors Guntis Šmidchens lasīs
lekciju Nonviolent Baltic Cultures
and the Almost Nonviolent End of
the Soviet Union. Jeila (Yale) universitātē (Room A001, ISPS, 77
Prospect Street, New Haven, CT).
PRIEDAINE (N.J)
• 18. septembrī pkst. 10.00
Kursas kausa izcīņa volejbolā.
Spēlēs jauktas vienības, ko izveidos uz vietas plkst. 9.00, tā ka var
ierasties arī vieninieki. Vakarā
balle. Informāciju var iegūt,
zvanot vai rakstot Jānim Ģigam,
tālr.: 908- 931-1228, e-pasts gbgiga@verizon.net vai Aivaram Bāram, tālr.: 862- 812-1067. e-pasts:
aivars@njkursa.com
• 24. septembrī plkst. 2.00
sarīkojums ,,Gatavosimies Saeimas vēlēšanām 2. oktobrī. Izrādīs
videofilmu – polītologa Ivara
Ijaba uzrunu par vēlēšanām 3x3
nometnes dalībniekiem Katskiļos. Pēc filmas pārrunas un
sadziedāšanās. Lūgums ņemt
līdzi groziņus. Ieeja brīva.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 28. septembrī plkst. 13.00

Latviešu Biedrības namā
videoizrāde - komēdija „Pērku
jūsu vīru”. Kafija un cepumi. Visi
laipni aicināti! Ieejas ziedojums
sakot ar $3.00.
• 9. oktobrī plkst. 10.00
Daugavas Vanagu apvienības
Floridā gadskārtējais pikniks,
„War Veterans Memorial Park”,
9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē
Nr.4. Ieejas vārti parkā pie 49th
street N. Līdzi jāņem priecīgs
prāts un groziņi kopīgam aizaidam. Ceptas desiņas un vēsus
dzērienus sagādās vanadzes un
vanagi.
• 12. oktobrī plkst. 13.00
Latviešu Biedrības namā videoizrade - Daugavas Vanagu
teātŗa kopas 2009. gada izrāde
„Pēc kaut kā cēla, nezināma.”
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• Piedalīsimies Latvijas Saeimas
vēlēšanās, kuŗas notiks 2010.
gada 2. oktobrī! Pirms vēlēšanām
katrs varēs doties uz vēlēšanu
iecirkni St. Pētersburgas Latviešu
biedrības namā un noskaidrot ar
balsošanu saistītos un interesējošos jautājumus zemāk
norādītajos laikos. 22. sept. no
plkst. 9.00 – 13.00 konsultanti
Māra un Māris Prāvi; 24. sept. no
plkst. 16.00 – 20.00 konsultanti
Māra un Māris Prāvi; 26. sept. no
plkst. 13.00 – 17.00 konsultanti
Māra un Andris Ritumi; 28. sept.
no plkst. 15.00 – 19.00 konsultanti Māra un Andris Ritumi; 1.
okt. no plkst. 12.00 – 16.00 konsultanti Māra un Andris Ritumi.
2. okt. – Vēlēšanu dienā –
Biedrības nams atvērts no plkst.
7.00 – 20.00. Balsotājiem līdzi
jāņem derīgas Latvijas pilsoņu
pases!
Ja kādam nepieciešams transports nokļūšanai līdz vēlēšanu
iecirknim, lūdzu zvanīt Andrim
Ritumam pa tālruni: (727) 7971933.
VAŠINGTONA (DC)
• 18. septembrī plkst. 7.00
Vašingtonas ev. lut. draudzes
nama lielajā zālē (400 Hurley
Avenue, Rockville, Maryland
20850) Latvijas solista Aināra
Bumbieŗa koncerts; viesosies arī
Radio SWH žurnālists Juris
Millers.
Ieeja par vismaz $10 ziedojumu, jauniešiem līdz 18 gadu
vecumam ieeja brīva. Lūgums
ņemt līdzi groziņus, atspirdzinājumus un dziesmu vārdus!
Informācija: Ivars Kuškēvics,
tālr.: 301-439-6116, e-pasts: klik.
klik@verizon.net
un Ūve
Hodgina, tālr. 703-772-8034;
e-pasts: uveh@starpower.net
• 26. septembrī pēc dievkalpojuma Oktoberfest-2010. Aiz
latviešu nama teltī būs cienasts
un atspirdzinājumi; mūzika. Ar
šo sarīkojumu sāksies Vašingtonas
latviešu draudzes līdzekļu
vākšana ($15 mēnesī) Piebūves
fondam.
Dalības
maksa
Oktoberfest sarīkojumā– $25, ko
nodos Piebūves fondam. Bērniem
ieeja brīva. Personām, kuŗas
pieteiksies 2010.-2011 gada akcijai un iemaksās vismaz $30 (par
diviem mēnešiem), $180 vai
vairāk, ieeja sarīkojumā bez
maksas.
• 2. oktobrī 10. Saeimas
vēlēšanas.
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• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 26. sept. plkst.
11.00 dievk.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 19. sept. plkst. 3.00
Lankasterā Pļaujas svētku dievk.
26. sept. plkst. 11.00 Kvēkertaunā
dievk., pēc dievk. kafija. māc. Dr.
A. Ziedonis un māc. Dr. R. Ziedone.
• Čikāgas katoļu kopa: 24.
okt. rudens dievk. un saiets.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI):
19. sept. Sv. Pāvila latviešu ev.
lut. draudzes Detroitā 60 darbības
gadu dievk. ar dievg., pēc dievk.
pusdienas draudzes sabiedriskā
zālē. 26. sept. dievk. ar dievg. 3.
okt. Pļaujas svētku dievk. ar
dievg. 10. okt. dievk. 17. okt.
dievk. ar dievg. 24. okt. dievk.
31. okt. Refromācijaa svētku
dievk. ar dievg. Dievk. sākas
plkst. 10.00. Māc. diakons F. M.
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.:
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A.
Greiema.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast Lutheran
Church (1909 E. Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone
A. Venta, tālr.: 954-427-3558.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073, tālr.: 610-353-2227): 19.
sept. plkst. 11. laju dievk. 20.
sept. plkst. 11. dievk. 26. sept.
plkst. 11.00 dievk.; plkst. 3.00
dievk. Vilimingtonā dievk. ar
dievg., pēc dievk. kafijas galds. 3.
okt. plkst. 11:00 Pļaujas svētku
dievk. ar dievg. pēc dievk. pļaujas
svētku bazārs. Informācija:
www.latvianluthchurchphila.org
• Kalamazū latv. apvienotā
dr. Māc. Biruta Puiķe, 19. sept.
dievk. ar dievgaldu ANGĻU
VALODĀ. DK valdes sēde. Kafija. 26.sept. plkst. 10.00 dievk.
Sadraudzības stunda.
Sākot ar 7.septembri katru
otrdienu plkst 10.00 vingrošanas
stunda Dr. E.Balkas-Walteres
(Walter) vadībā draudzes
sabiedriskās telpās.
Katra mēneša trešā svētdienā
dievnama priekštelpā nododami
rūpnieciski sagatavotie produkti
labdarības organizācijai Loaves
& Fishes.
Katra mēneša pēdējā piektdienā
plkt.18.00 ēdienu gatavošanas
apmācības draudzes sabiedriskās
telpās.
• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.
(1780 Knapp Street NE, Grand
Rapids, MI 49505): dievk. 19.
sept.. 3. okt. , 17. okt., 14. nov.
31. okt. plkst. 5.00 svecīšu dievk.
Woodlawn kapsētā. Dievk.
baznīcā sākas plkst. 10.00, visi ar
dievg. Māc. I. Larsena (70388
16-th Ave., South Haven, MI
49090), tālr.: 269-637-4847;
kabatas: 269-214-1010; e-pasts:
ilzego@comcast.net
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: 19. sept. plkst. 11.00
dievk. ar dievg. 26. sept. plkst.
11.00 dievk. 3. okt. plkst. 11.00
dievk. ar dievg.; pēc dievk.
Pļaujas svētku sarīkojums. 6.
okt. plkst. 10.00 Bībeles stunda.
10. okt. plkst. 11.00 laju vadīts
dievk.
(Turpināts 23. lpp.)
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Eiženijs Lizlovs mūžībā
Eiženijs Aleksandrs Ķeistauts Lizlovs dzimis 1924. g.
18. novembrī Dagdā. Viņa
vecāki bija skolotāji, ģimenē
vēl bija piecus gadus jaunāka
māsa Irēne. Tēvam patika
nodarboties ar dažādiem
maziem projektiem, un
mājās vienmēr kaut kas tika
plānots un izgatavots. Tā kā
Eiženijs dzimis 18. novembrī, kad visi aizņemti,
skatoties parādi un piedaloties dažādos sarīkojumos,
dzimumdienas svinības
vienmēr bija paplānas.
Skolas gaitas viņš sāka
Krāslavas pamatskolā, turpināja 1. Daugavpils valsts
ģimnazijā, ko absolvēja 1944. gada pavasarī. Pēc ģimnazijas
beigšanas Eiženiju iesauca vācu armijā un iedalīja gaisa spēku
izpalīgos. Viņš nokļuva gūstā Francijā un pēc atlaišanas no
gūsta devās uz Vircburgu, kur centrālajā nometnē bija apmetusies viņa ģimene. 1946. gada rudenī Eiženijs iestājās Vircburgas
universitātes ķīmijas fakultātē un studēja tur līdz izceļošanai uz
Ameriku. Pēc tam, kad dzīve Jaunajā pasaulē bija kaut cik
nostabilizējusies, viņš iestājās Detroitas universitātē un to
absolvēja 1955. gadā, ieguvis zinātņu bakalaura gradu (Bachelor
of Science). Eiženijs turpināja studijas Wayne State University
un tai pašā laikā sāka strādāt firmā Climax Molybdenum metallurģijas pētniecības laboratorijā. Viņš bieži ceļoja, lasot
akadēmiskas lekcijas profesionālām organizācijām. Viņam ir
vairākas zinātniskas publikācijas par nerūsējošo tēraudu.
Eiženijs bija mūzikas mīļotājs un pianists. Viņš piedalījās
koncertos, būdams solists, vai spēlēja pavadījumu, kā arī
oficiālos sarīkojumos uzņēmās mūzikālās daļas vadītāja
pienākumus. Viņš bija Detroitas vanadžu ansambļa ,,Dziesma”
pianists un ar dāmām apceļoja Ameriku un Kanadu.
Eiženijs aktīvi darbojās latviešu sabiedrībā. Viņš iestājās
Daugavas Vanagu apvienībā, uzņēmās priekšnieka, kasieŗa un
citus amatus. Par nopelniem viņam piešķīra augstāko atzinību
– zelta nozīmi.
Eiženijs bija Detroitas latviešu skautu un gaidu vienību atbalstītājs un labvēlis, aktīvs vecāku padomē, palīdzēja gan
svētku aktos, gan nometnēs. Meitas Dagmāra un Sandra bija
gaidu Abavas vienībā. Detroitas vienība 1982. gadā rīkoja 4.
lielo nometni ,,Kāvu gaismā”, Eiženijs vadīja filatēlijas nodaļu
un panāca, ka nometnē ierīkoja Temporary USPS Rose City
pasta iecirkni. Amerikas pasts nometnes laikā atļāva lietot
īpašu zīmogu. Eiženijs bija dedzīgs filatēlists, viņš krāja pastmarkas. Viņš apbalvots ar Skautu saulīti un Gaidu pateicības
zīmi.
Eiženijs bija latviešu katoļu studentu un akadēmiķu vienības
,,Dzintars” biedrs. Pēc pensionēšanās viņš pievērsās virtuves
mākslai un bija lepns uz savu septiņu kārtu doboša torti.
Eiženijs Lizlovs bija precējies ar Silviju Grīvu. Viņš aizgāja
mūžībā 2010. gada 19. maijā pēc gaŗas un grūtas slimības.
Vieglas smiltis!
Silvija Lizlova

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

ALEKSANDRS (SAŠA) ZASTERS
dzimis 1918. gada 2. jūlijā Viļķenes pag., Latvijā
miris 2010. gada 31. jūlijā Richfieldā, Minesotā

Vakarzvaigzne mirgo klusi –
Sirds ir mieru ieguvusi
Mīļā piemiņā patur
ALMA PRĪLAPS, DZINTRA PRĪLAPS AR ĢIMENI

ZANE GOLDMANIS
DZ. PURGALIS
Dzimusi 1943. gada 25. jūlijā Rīgā
mirusi 2010. gada 22. jūlijā Sietlā

Vēl vienu sārtu rožu ziedu
Tev spraužu matos cirtainos...

Mīļā piemiņā viņu paturēs
VAS. VALSTS DZINTRAS
DZ! TRAS 50. C.

2010. gada 18. septembris – 24. septembris

No mums šķīrusies Mirdza Gailīte
Mirdza Gailīte (dzim. Sirlaks) dzimusi 1916. gada 17.
janvārī Vidzemes skaistajā pilsētā Cēsīs. Savā gaŗajā mūžā
viņa piedzīvoja divus pasaules kaŗus. Pēc Otrā pasaules kaŗa
liktenis ģimeni aizveda uz Kanadu. M. Gailīte Pēc vīra
aiziešanas mūžībā kādu laiku dzīvoja Detroitas apkaimē West
Bloomfield savā dzīvoklī. Viņa 1990. gada sākumā iestājās
Detroitas Daugavas Vanagu apvienībā, piedalījās sarīkojumos
un vanadžu rokdarbu kopā. Mirdzas divas māsas arī dzīvoja
West Bloomfield un Gaŗezera (Long Lake) apkaimē.
Pēc aiziešanas pensijā Mirdza Gailīte atgriezās Vindzorā,
Kanadā, kur vadīja dienas vienpadsmitā stāva dzīvoklī ar skaistu panorāmas skatu uz Vindzoru un Detroitu.
Mirdza Gailīte aizgāja mūžībā pēkšņi 2010. gada 5. jūlijā.
Viņu izvadīja 10. jūlijā no Anderson Funeral Home Vindzorā.
Nelaiķe guldīta smilšu kalniņā Toronto. Lai viņai viegla
dusa!
Vilis Kalniņš

Aizsaulē aizgājuši mūsu mīļie filistri:

Dipl. agr.

KĀRLIS AVENS (1932. - II)

dzimis 1912. gada 20. maijā Madonas apr. Odzienas pag.
miris 2010. gada 17. janvārī Klīvlandē, Ohio

Ing. mech.

BRUNO KRŪMS (1951. - II)

dzimis 1915. gada 30. jūlijā Rīgā
miris 2010. gada 29. jūnijā Linkolnā, Nebraskā
Viņus mīļā piemiņā patur
FRATERNITAS ACADEMICA KONVENTA un
FILISTRU BIEDRĪBAS BIEDRI VISĀ PASAULĒ

Ja kādu brāli vest uz kapu klusu ...

Pēc daudziem kopīgi staigātiem ceļiem
no mums šķīries mūsu ilggadīgais draugs un kolēģis

Dr. ROMĀNS AUŠKĀPS
dzimis 1919.g.20. jūlijā Tverā, Krievijā
miris 2010 g.13. augustā Bend, Oregon

Sit tibi terra levis

Pēc viņa skumst
DR. RAINIS BĒRZIŅŠ, DR. PAULIS DZINTARS
DR. VISVALDIS NAGOBADS, DR. KĀRLIS ZVEJNIEKS

Mierā ir aizgājis mūsu mīļais Dēls, Brālis un Onkulis

PĒTERIS BRŪVELIS

dzimis 1957. gada 12. novembrī Minneapolē, MN, ASV
miris 2010. gada 6. augustā Minneapolē, MN, ASV
Lai miers un mīlestība viņu apklāj,
Lai viņa dvēsele mīļi aptver savus senčus,
jo viņi visi gaida atkal savienoties.
/Silvija Zemjane-Wolf/

Pēc viņa skums
MĀTE ĒRIKA BRŪVELE
BRĀĻI UN MĀSA
GUNĀRS, SIEVA ANGELA KLIDZEJA
ILZE UN PAULS
BRĀĻA DĒLS STEFANS GUNARS BRUVELIS

Mūsu mīļais filistrs

ĀRSTS

ROMĀNS AUŠKAPS
dzimis 1919. gada 20. jūlijā Tverā, Krievijā,
miris 2010. gada 13. augustā Bendā, Oregonā, ASV
KORPORĀCIJA TALAVIJA
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2010. gada 18. septembris – 24. septembris

SARĪKOJUMI
(Turpināts no 21. lpp.)
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 19. sept. dievk. 26. sept.
dievk. ar dievg. 3. okt. dievk. 10.
okt. Pļaujas svētku dievk. ar
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00.
Māc. D. Kaņeps.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th
Street, Milwaukee, WI 53213,
tālr.: 414- 258-8070): 19. sept.
dievk. angļu val. ar uzrunu
bērniem, dievgaldu un kristībām.
26. sept. dievk. iesvētamo un
laju vadībā, uzruna bērniem; pēc
dievk. dievnama spodrināšanas
talka. 2. okt. plkst. 11.00 Viskonsinas Rapidos Pļaujas svētku
dievk. ar dievg. 3. okt. Pļaujas
svētku dievk. ar uzrunu bērniem
un dievg., pēc dievk. draudzes
saiets un Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres sarīkojums.
5. okt. plkst. 7.00 draudzes
padomes sēde. 7. okt. plkst. 10.00
Bībeles stunda; plkst. 11.00
pensionāru biedrības saiets. 10.
okt. dievk. ar uzrunu bērniem,
viesmāc. A. Greiema (Graham).
14. okt. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 17. okt. dievk. angļu val. 24.
okt. dievk ar uzrunu bērniem.
28. okt. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 31. okt. Reformācijas svētku
dievk. ar dievg. un uzrunu
bērniem. 2. nov. plkst. 7.00
draudzes padomes sēde. 4. nov.
plkst. 10.00 Bībeles stunda; plkst.
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11.00 pensionāru biedrības
saiets. 7. nov. dievk. ar dievg. un
uzrunu bērniem; pēc dievk.
draudzes saiets. Dievk. sākas
plkst. 10.00. Māc. L Zusēviča,
tālr.: 414- 421-3934; draudzes
priekšniece S. Kalve, tālr.: 414536-0358. Informācija: www.
milwaukeedraudze.org
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: 26. sept. plkst.
8.30 Leikvudā dievkalpojums ar
dievgaldu (Igauņu baz. 607 E.
7th St.). Dievkalpojumus vada
māc. I. Pušmucāne-Kineyko.
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: māc. M. CepureZemmele, tālr.: 761- 546- 8178;
e-pasts: maija.cz@gmail.com
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407; tālr.:
763-546-8178; kancelejas tālr.:
612-722-4622.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 19.
sept. plkst. 10.30 Salas bazn. laju
vadīts dievk. 26. sept. p l k s t
10.00 dievk. Jonkeru bazn., māc.
J. Saivars, pēc dievk Miķeļu tirgus; plkst. 10.30 Salas bazn.
dievk., māc. L. Saliņš. 3. okt.
plkst 10.00 Jonkeru bazn. Pļaujas
sv. dievk. ar dievg., māc. J. Saivars;
plkst. 10.30 Salas bazn. Pļaujas
sv. dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš.
10. okt. plkst. 12.00 Katskiļos
kapusvētki.
• Saginavas latv. ev. lut dr.
(128 N. Elm St.): 19. sept., 24.
okt., 21. nov. dievk., 26. dec.

dievk. ar dievg. Dievk. sākas
plkst. 1.00, māc. R. Franklins.
Pēc dievk. sadraudzības stunda.
• Sandiego latv. ev. lut dr.: 18.
sept. dievk. plkst. 12.00 Grace
Luteran Church (3993 Park
Boulevard, San Diego, CA
92103), māc. D. Kaņeps. Pēc
dievkalpojuma kafijas galds.
• Sanfrancisko latv. ev. lut.
dr. (425 Hoffman Ave.): 19. un
26. sept. dievk. plkst. 11.00.
Meditācijas vakars 24. sept.
plkst. 7.00. Māc. Kārlis Zols,
e-pasts:
noransm@aol.com
Informācija: www.lvnc.org
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A.
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA
98125): 19. sept. plkst. 10.30
dievk. angļu valodā ar ar dievg.
26. sept. plkst. 10.30 dievk., diakone G. Galiņa. 3. okt. plkst.
10.30 Pļaujas svētku dievk. ar
dievg.; draudzes 60 gadu jubileja.
Pēc dievk. mielasts un programma nama zālē ($10 pieaugušiem,
$5 jauniešiem). Pieteikties, sazinoties ar Ingrīdu Dohertiju
(Doherty), tālr.: 206-935-5090,

e-pasts: ingriddoherty@msn.
com vai Dairu Cilni. 10. okt.
plkst. 10.30 dievk., pēc dievk.
Bībeles stunda. 17. okt. plkst.
10.30 dievk. angļu valodā un
Bībeles stunda. 24. okt. plkst.
10.30 dievk. 31. okt. plkst. 10.30
Reformācijas svētku dievk. ar
dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206
-674-9600; e-pasts: cilnis@earthlink.net Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut.
draudze, (visi dievkalpojumi
notiek „Mūsu Pestītāja (Our
Savior)” baznīcā, 301 – 58th
Street S., St. Petersburg, FL 33707,
draudzes macītājs Aivars Pelds,
Draudzes priekšniece Aija
Norbergs): 12. sept. plkst. 14.00
dievk. Andra Rituma vadībā; 19.
sept. un 26. sept. plkst. 11.00
Latviešu biedrības namā Bībeles
stunda; 1. okt. plkst. 10.00 Latviešu biedrības namā Draudzes

valdes sēde un gatavošanās
Pļaujas svētkiem; 3. okt. plkst.
11.00 Latviešu biedrības namā
Pļaujas svētku svētbrīdis ar pašu
nestām brokastīm mācītāja
Aivara Pelda vadībā; 10. okt.
plkst. 11.00 Latviešu biedrības
namā Bībeles stunda.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121): 19.
sept. plkst. 11.00 dievk., pēc
dievk. kafijas galds; darbosies
grāmatu galds;
plkst. 1.00
iesvētes mācība. 26. sept. plkst.
11.00 dievk.; pēc dievk. kafijas
galds un jubilāru apsveikšana,
darbosies grāmatu galds; plkst.
1.00 iesvētes mācība. 3. okt.
jauniešu iesvētības. Informācija:
http://www.dcdraudze.org Tālr.
bazn.: 301-251-4151. Māc. A.
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-2932052; e-pasts: macavp@yahoo.
com

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZE PIEŠĶIR

ARTURA JULLAS STIPENDIJAS
Līdz $10,000. – kopsummā, kā finansiālu atbalstu centīgiem universitātes,
koledžas vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.
Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās
sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas,
kultūras un sabiedriskās vērtības.
Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā
dzīvojošiem studentiem. Pieprasītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts,
kurā minēti sasniegumi, aktivitātes un nākotnes ieceres.
Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku –
piemēram, skolotāju vai mācītāju atsauksmes iesūtāmas

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju
tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.
Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

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
MĀKSLAS IZSTĀDE
“TRĪS DRAUDZENES”
Atklāšana
2010. g. 25. sept. plkst.16:00
Filadelfijas Brīvo latvju
biedrības telpās.
531 North 7th St.Philadelphia, PA
Piedalās: Erika Šulcs Moore,
Biruta Akerbergs Hansen un
Ruta Krūze Strobele.

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ADVOKĀTS

PĒ T E R IS J U R J Ā NS

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

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

LATVIJĀ

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

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

līdz šā gada 24. oktobrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim,
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510,
tel: 707-748-0138, fax: 707-748- 0971
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SPORTS

Vidējo valstu golfa
meistarsacīkstes Klīvlandē

Vidējo valstu golfa meistarsacīkšu Klīvlandē dalībnieki

Olimpiskā diena Latvijā
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) rīkoto Olimpisko dienu
11. septembrī septiņos Latvijas
olimpiskajos centros apmeklēja
ap 3500 interesentu. Personiskos
rekordus četrās sporta disciplīnās
sasniedza 693 dalībnieki. Ikviens
interesents bija aicināts uzstādīt
savu personīgo rekordu volejbola
piespēlēs, futbola driblā, basketbola trīspunktu metienos un
fiziskajā sagatavotībā, pievelkoties pie stieņa. Jaunākajam
personiskā rekorda sasniedzējam
bija četri, vecākajam - 71 gads.
Ginesa rekorda cienīgu rezultātu fiziskajā sagatavotībā, pievelkoties pie stieņa, sasniedza
Ventspils sporta skolas Spars
airētājs, 1991. gadā dzimušais
Edgars Zablovskis. Viņš minūtes
laikā pie stieņa pievilkās 49 reizes.
Basketbola trīspunktu metienus grozā raidīja 376 dalībnieki,
labāko rezultātu sasniedza septiņpadsmit gadus vecais basketbola skolas Rīdzene/Barons audzēknis Ojārs Ilješāns. Viņš
bumbu no tālmetiena līnijas basketbola grozā raidīja 17 reizes
pēc kārtas.
Futbola bumbas driblā pamīšus
ar labo un kreiso kāju uzvarētājs,
futbola kluba Jūrmala-VV spēlētājs Mareks Zuntners minūtē
kājbumbu nodriblēja 165 reizes.
Rekordus sev neierastās sporta
disciplīnās sasniedza arī Vankuveras Olimpisko spēļu vice-

čempioni – kamaniņu braucēji
Juris un Andris Šici, skeletonists
Martins Dukurs.
LOK prezidents Aldons
Vrubļevskis Olimpiskās dienas
sacensības novērtēja ļoti atzinīgi:
“Mums visiem bija dota lieliska
iespēja izmēģināt savus spēkus,
salīdzināt tos ar citiem, jo īpaši ar
titulētajiem sportistiem. Latvijā
aug sportu mīloša, spēcīga un
azartiska jaunā paaudze. Ceru,
ka arī atvērto durvju diena
Olimpiskajos centros palīdzēja
daudziem atrast savu sporta
veidu un izvēlēties to, kas sirdij
tuvāks. Paldies arī tautā mīlētiem
sportistiem par atbalstu rekordu
sasniegšanā, jo tā bija laba motīvācija mūsu jaunajai paaudzei
pārbaudīt sevi.”
***

Māris Štrombergs
divkārtējs NBL čempions

Ar latviešu BMX riteņbraucēja
Māra Štromberga uzvaru beigušās nozīmīgās Amerikas Nacionālās riteņbraukšanas līgas
(NBL) meistarsacīkstes. Štrombergs pārliecinoši aizvadīja visas
sacensības, uzvarot arī lielajā
finālā, tādējādi otro gadu pēc
kārtas kļūstot par šo sacensību
kopvērtējuma uzvarētāju. Pavisam serialā paredzētas 20 sacensības, no kuŗām jāstartē pusē,
vērtēti tika astoņi labākie un arī
lielā fināla rezultāti. Štrombergam
uz finālsacensībām līdzi nāca
septiņas uzvaras un viena otrā

Vīriešu A klasē
1. P. Grasmanis (197)
2. P. Kersteins (198)
3. R. Chopyak (200)
Vīriešu B klasē
1. M. Kersteins(208)
2. A. Baders (219)
3. E. Grava (222)
Pirmās sacīkšu dienas vakarā
sportisti un viņu draugi pulcējās
draudzes sarīkojuma zālē. Pēc
vakariņām izdalījā pirmās dienas
balvas, tostarp par tuvāko sitienu
karodziņam, par tālāko sitienu
sieviešu, senioru, supersenioru
un vīriešu klasē. Mielojoties un
dziedot laiks aizritēja ātri. Apsveica ilggadējos KLGK biedrus
Alfrēdu Gravu un Jāni Zaķi, No kreisās: Pēteris Grava, Jānis Eglītis, Sandra Čopjaka
kuŗiem nesen bija jubileja.
tistu. Uz redzēšanos nākamgad
Sacensības financiāli atbalstīja un iespēju šīs sacīkstes sarīkot.
augustā divas nedēļas pirms
Cerams,
ka
2011.
gadā
laiks
Klīvlandes sabiedriskās organiDarba dienas.
atkal
būs
tikpat
labs
un
sa
zācijas un Vidējo valstu sporta
JE
censībās
piedalīsies
daudz
sporpārvalde, liels paldies tām devību

Foto: E. Auzenbergs

No kreisās: Jānis Eglītis, Liesma Ropa, Pēteris Grava
Vidējo valstu golfa meistar- saņēma trīs labākie spēlētāji.
Vīriešu meistarklasē
sacīkstes notika jau jau 24. reizi.
1.
P. Grava (159)
Šogad 21. un 22. augustā tās
2.
S. Jacklitz (166)
atkal rīkoja Klīvlandes latviešu
golfa klubs Ironwood golfa lau- 3. R. Martins (172)
kumā. Sacīkstēs bija 36 dalībnieSieviešu meistarklasē
ki, tostarp viesi no Toronto, At1.
S. Chopyak (157)
lantas, Čikāgas, Detroitas, In2. M. Sladky (183)
dianpoles un citām pilsētām.
Meistarklasē uzvarēja un Ar- 3. J. Grava (199)
Sieviešu A klasē
nolda Ropa piemiņas kausu
ieguva klīvlandietis Pēteris Grava 1. J. Mieriņa (205)
ar ļoti labu rezultātu, 159 sitie- 2. K. Wash (211)
niem. Sieviešu meistarklasē pār- 3. R. Manteniece (238)
Supersenioru klasē
liecinoši uzvarēja Sandra Čopjaka
(Chopyak) ar 157 sitieniem, vi- 1. J. Zaķis (186)
ņai šajās sacensībās bija visla- 2. K. Sladky (194)
bākais rezultāts. Liels prieks par 3. P. Slars (195)
Senioru klasē
Jāņa Zaķa uzvaru supersenioru
klasē (70 gadu un vecāki). Jānis 1. J. Eglītis (184)
Zaķis ilgus gadus bija KLGK 2. E. Auzenbergs (186)
priekšnieks. Visās klasēs balvas 3. J. Priede (188)

vieta, bet finālā vajadzēja iekļūt
labāko astotniekā, lai kļūtu par
čempionu. Tomēr Štrombergs
nesapmierinājās ar minimumu,
izcīnot uzvaru arī finālā.Tas
pārliecinoši nodrošināja uzvaru
arī kopvērtējumā.

Jauns Latvijas junioru
rekords šķēpa mešanā

Sacensībās Jūrmalā Zigismunds Sirmais sasniedza jaunu
Latvijas junioru rekordu šķēpa
mešanā – 82,27 m.
Pasaules junioru vērtējumā šis
ir otrs labākais rezultāts - aiz
pasaules čempiona Tima Veršlera
(Vācija) – 82,52 m. Zigismunds
kļuvis par Latvijas vienpadsmito
šķēpraidi, kuŗam izdevies raidīt
šķēpu tālāk par 80 metriem. Viņš
šobrīd ir visu laiku piektais Latvijas labākais šķēpa metējs.

Uzsākot kvalifikācijas
ciklu – zaudējums un
uzvara

Latvijas futbola izlase sākusi
Eiropas 2012. gada meistarsacīkšu
kvalifikācijas turnīra spēles. Ieskaitot Eiropas un Pasaules meistarsacīkšu kvalifikācijas ciklus,
šis Latvijas futbolistiem ir jubilejas – desmitais – iznāciens uz
nacionālo izlašu futbola skatuves.
Latvijas izlase ielozēta F apakšgrupā kopā ar Chorvatiju, Grieķiju, Izraēlu, Gruziju un Maltu.
Pavisam 2012.gada Eiropas
čempionāta kvalifikācijas turnīrā
piedalās 51 Eiropas futbola

valstsvienība. Kvalifikācijas turnīrs risināsies no 2010.gada septembra līdz 2011.gada oktobrim,
savukārt finālturnīrā, kas 2012.
gada jūnijā notiks Polijā un
Ukrainā, iekļūs visu deviņu
apakšgrupu uzvarētāji, kā arī
viena labākā otrās vietas ieguvēja.
Savukārt pārējo apakšgrupu otro
vietu ieguvējas pārspēlēs 2011.
gada novembrī cīnīsies vēl par
četrām ceļazīmēm uz finālturnīru.
Polija un Ukraina kā rīkotājas
finālturnīram kvalificējušās automātiski.
Latvija – Chorvatija 0:3 (0:1).
Pielijušajā Skonto stadionā 7000
skatītāju bija liecinieki smagam
Latvijas vienības zaudējumam
grupas favorītiem - chorvatiem.
Pirmajā puslaikā izdevās ar diezgan labi organizētu aizsardzību
izturēt viesu spiedienu, kaut arī
viņu territoriālais spiediens bija
nomācošs. Chorvati Vaņinu pārspēja vienu reizi.
Otrā puslaikā krasi izpaudās
mūsu vienības pussargu nespēja
pieturēt bumbu, tāpēc ātri tika
zaudētas piespēles, un priekšējās
līnijas spēlētāji Verpakovskis un
Karlsons nevarēja apdraudēt
pretinieku vārtus. Kad pretinieki
vairāk atkāpās aizsardzībā, dažas
labas izdevības vārtu gūšanai bija
Verpakovskim un Cauņam, taču
tās palika neizmantotas. Chorvatijas izlase pārliecinoši aizvadīja spēli, gūstot vēl divus vārtus - 3:0.
Latvijas vienības sastāvs: –
Vaņins, Kļava, Gorkšs, Michad-

juks, Ivanovs, Laizāns (Astafjevs
87. min.), Cauņa, Rubins (Žigajevs 85.), Rafaļskis, Verpakovskis,
Karlsons (Rudņevs 36.).
Mūsu grupā Izraēla ar 3:1(1:1)
pārspēja Maltu, Gruzijas un
Grieķijas futbolisti spēlēja
neizšķirti – 1:1(1:0).
Malta – Latvija 0:2 (0:1). Spēlē
ar grupas vājāko vienību izdevās
revanšēties par smago zaudējumu
chorvatiem. Neizteiksmīgā sacensībā Latvijas vienība uzvarēja
ar 2:0. Vārtus guva Gorkšs 42. un
Verpakovskis 84. minūtē. Maltas
futbolisti neizmantoja divas lieliskas izdevības pārspēt Vaņinu,
tā kā rezultāts varēja būt arī 2:2.
Šoreiz veiksme bija mūsu futbolistu sabiedrotā. Otrajā puslaikā laukumā vairāk izcēlās laukuma saimnieki, un stabilo 2:0
uzvaru nodrošināja ne tik daudz
kollektīvā spēle, cik individuālā
meistarība (Verpakovskis) un
standartsituāciju izspēle, kuŗu
rezultātā vieni vārti tika gūti un
varēja būt vēl.
Citas mūsu grupas vienības
savstarpējās spēles beidza ar
bezvārtu neizšķirtu: Gruzija –
Izraēla un Chorvatija – Grieķija.
Stāvoklis turnīrā pēc divām
spēļu kārtām. Vārtu starpība,
punkti.
Chorvatija 3:0 4
Izraēla 3:1 4
Latvija 2:3 3
Gruzija 1:1 2
Grieķija 1:1 2
Malta 1:5 0
P. Karlsons

