
Vo lu me LXI  Nr. 41 (5502) 2010.  ga da 30. oktobris – 5. novembris

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT METUCHEN, NJ
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

Published 48 times per year except the first week of May, the  last week in June, the second week in September,  the last week in December
Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 732-549-0466; E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

OCTOBER  30 

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
22.oktobrī tikās ar Ķīnas Tautas 
Republikas viceprezidentu Sji 
Dziņpinu (Xi Jin Ping). Sarunas 
laikā abas augstās amatpersonas 
pārrunāja ekonomiskās sadar-
bības iespējas, īpaši atzīmējot šī 
gada laikā panākto būtisko star-
pvalstu tirdzniecības apgrozījuma 
pieaugumu. 

Valdis Zatlers atzīmēja, ka Lat-
vija ir ieinteresēta veicināt sadar-
bības izaugsmi farmācijas, kok-
apstrādes, pārtikas rūpniecības, 
informācijas technoloģiju un 
tele komunikāciju jomā. Valsts 
prezidents iesniedza Latvijas 
inves tīciju projektu paketi, aici-
not Ķīnas uzņēmējus investēt 
Latvijas infrastruktūrā, transpor-
ta un loģistikas nozarē un zi -
nātnes un medicīnas techno-
loģijās. Pēc tik šanās Valsts prezi-
denta un Ķīnas viceprezidenta 
klātbūtnē Finanšu ministrijas 
valsts sekretārs Mār tiņš Bičevskis 
parakstīja Hipotēku bankas sa -
darbības līgumu ar Ķīnas Attīs-
tības banku, kas turp māk ļaus 
lieliem infrastruktūras projekti-
em piesaistīt Ķīnas stratē ģiskos 
investorus. 

Runājot par divpusējo attiecību 
attīstību, Valdis Zatlers arī uzsvē-
ra izglītības un kultūras jomu 
nozīmi turpmāko attiecību stipri-
nāšanā. Sji Dziņpins apliecināja 
savu atbalstu Konfūcija centra 
atvēršanai Rīgā, kā arī ķīniešu 
valodas skolotāju un mācību 
materiālu nodrošināšanai, kas 
dos plašākas iespējas apgūt ķīnie-
šu valodu un kultūru. Vicepre-
zidents augstu novērtēja ķīniešu–
latviešu vārdnīcas izdošanas 
no zī  mi abu valstu kultūras sakaru 
stiprināšanā.  

Valsts prezidents
Valdis Zatlers Ķīnā

Tikšanās beigās Latvijas izglī-
tības un zinātnes ministre Tatjana 
Koķe parakstīja Vienošanos par 
augstākās izglītības dokumentu 
savstarpēju atzīšanu, kas dos 
plašākas iespējas Latvijas studen-
tiem mācīties Ķīnā un Ķīnas stu-
dentiem – Latvijā. Tā ir arī bū -
tiska iespēja attīstīt Latvijas augs-
tākās izglītības eksportu uz šo 
valsti. Latvija ir trešā Eiropas 
Savienības dalībvalsts, kas noslē-

izcilo organizāciju. Valsts prezi-
dents uzaicināja ĶTR viceprezi-
dentu apmeklēt Latviju oficiālā 
vizītē. Sji Dziņpiņs ielūgumu pie-
ņēma.  

 Valsts prezidents Pekinā arī 
viesojās Latvijā pārstāvētajā uz -
ņēmumā „Huawei Telecom mu-
nications Company”, kas mūsu 
valstī aktīvi sadarbojas gan ar 
fiksēto, gan mobilo telekomu-
nikāciju operātoriem. Uzņē-

mums, apliecinot cieņu mūsu 
tautai, uzdāvināja Latvijai video-
konferenču sistēmu. 

Vizītes nobeigumā Valdis 
Zatlers tikās ar latviešu kopienas 
pārstāvjiem Pekinā. 

Mūsdienu īstenība: 
latvieši Ķīnā un ķīnieši 

Latvijā
 Sākums šim stāstam ir gluži kā 

pasakā – reiz dzīvoja... centīga 
studente un lielisks ārsts. Meitene, 
vārdā Zane, studēja Šanhajā, bet 
ārsts Valdis Zatlers praktizēja 
Rīgā. Viņiem abiem allaž un 
visur pietrūka paša vērtīgākā – 
laika, abiem ar 24 stundām 
diennaktī vienmēr bija tā kā par 
maz... Atbraukusi uz Latviju, stu-
dente gribēja pakonsultēties ar 
ārstu savas pasaules ceļos 
pārpūlētās kājas dēļ, un ārsts, ne 
mirkli nekavējoties, viņu pieņēma 
ārpus kārtas. Tas notika pirms 
vairākiem gadiem. 

Šā gada 20. oktobrī viņi abi 
satikās atkal, šoreiz Ķīnā, Latvijas 
prezidenta Valža Zatlera oficiālās 
vizītes laikā, kad viņa blīvajā die-
nas kārtā bija ieplānots apmeklēt 
mākslas galeriju, ko pārzina 
māksliniece un izstāžu iekārtotāja  
Zane Mellupe.

Prezidents atcerējās gan Zanes 
,,lāpāmo” kāju, gan viņas jaukās 
no ķīniešu un senķīniešu valo-
das tulkotās grāmatas – ,,Sakām-
vārdu pasakas”, ,,Ķīniešu mīti un 
leģendas”, ,,Dzenbudistu stāsti”. 
Jāpiebilst, ka Valdi Zatleru šajā 
braucienā pavadīja vairāk nekā 
20 nopietnu uzņēmēju un visu 
Latvijas augstskolu rektori! Cie-
miņus gaidot un uzņemot, Zane 
bija krietni papūlējusies – skanēja 
ķīniešu mūzika un, kā māks-
linieku galeriju apskates rituālā 
pieņemts, izmanīgi viesmīļi pie-
dāvāja ķīniešu neparastākos gar-
dumus un vīnu. 

Protams, Valdi Zatleru intere-
sēja, kā klājas latviešu māksliniecei 
šeit, valstī ar fantastisku kultūras 
vēsturi un mūsdienu spriedzi. 
Zane varēja parādīt, kas viņu 
pašu spārno visvairāk: tā ir 
sadarbība ar Latvijas jaunajiem 
māksliniekiem. Patlaban Zanes 
Mellupes galerijā apskatāmi trīs 
latviešu mākslinieku darbi: Kas-
para Podnieka fotografijas, Kriša 
Salmaņa video un pašas Zanes 
jauktas technikas darbi. Par to 
visu sīkāk var uzzināt Zanes 
mājaslapā: www.zanemellupe.lv; 
arī prezidenta mājaslapā: www.
prezidents.lv 

Yongkang Lu galeriju iztāžu 
saraksts: http://www.yongkang-
lu-art.com/exhibitions.html

Neticami mazā pasaule mūs-
die  nu zibenīgo komūnikāciju 
laikā sarāvusies vēl vairāk: jau 
pēc pāris minūtēm, kad ,,Zanes 
ielas” neparastā rosība (tikšanos 
ar Latvijas prezidentu pagodināja 
daudzi šanhajieši, vietējie pār-
valdes un kultūras darbinieki) 
atkal pārauga ikdienas rosībā, 
Lat  vijas Valsts prezidenta kan-
celejas darbiniece uz Latviju zi -
ņoja: viņi esot sajūsmā par izdo-
mu un sirsnību, ar kādu Zane 
uzņēmusi dzimtenes sūtņus!  

ASV Kongresa tautas pārstāvju 
palātas locekļi Džons Šimkus  un 
Deniss Kuciničs jau š. g. 26. aprīlī  
Ārlietu komitejai iesniedza rezo-
lūciju  267 par apsveikumu Balti-
jas valstīm to neatkarības atgūša-
nas 20. gadadienā. Rezolūcija arī 
aicina ASV prezidentu turpināt 
ciešu sadarbību ar Baltijas val - 
s tīm. Šī  rezolūcija jāpieņem tau-
tas pārstāvju palātā un senātā, 
jāapstiprina Kongresā un prezi-
dentam jāparaksta.

Diemžēl  septembrī  deputātiem 
pietrūka laika rezolūciju 267 iz -
skatīt.  Taču jācer, ka tas notiks 
15. novembrī, kad Kongresa de -

Baltieši aicina ASV Kongresu pieņemt rezolūciju, 
apsveicot Baltijas valstis  neatkarības atgūšanas 

20. gadskārtā
putāti atkal sanāks kopā.   Tāpēc 
ir svarīgi rakstīt,  zvanīt  un tik-
ties ar vietējiem Kongresa depu-
tātiem un lūgt atbalstīt šo rezo -
lūciju.   

Ar šādu nolūku grupa Los-
andželosas baltiešu 22. oktobrī 
devās uz Kongresa deputāta 
Hovarda Bermanu biroju Van-
naisā. H. Bermans laipni pieņēma 
sava distrikta delegāciju un solīja 
iepazīties ar rezolūciju. Valdis 
Pavlovskis viņam arī  pastāstīja, 
ka Latvijas vēstniecība ASV rīkos 
pieņemšanu 18. novembrī un H. 
Bermanam ir nosūtīts ielūgums. 

Jāpiebilst, ka H. Bermana vie-

Valsts prezidents Valdis Zatlers Šanhajā, Zanes Mellupes (otrā 
no labās) vadītajā mākslas galerijā

gusi šādu līgumu ar Ķīnu. Savu-
kārt kultūras ministrs Ints Dāl-
deris parakstīja Kultūras apmai-
ņas programmu, kas paredz īste-
 not vairākus starpvalstu kultūras 
sadarbības projektus no 2011.
līdz 2015. gadam. 

Sarunas laikā Ķīnas viceprezi-
dents augstu novērtēja Latvijas 
dalību „World Expo 2010” Šan-
hajā. Savukārt Valdis Zatlers pa -
teicās Ķīnas pusei par šīs izstādes 

Losandželosas latviešu pārstāvji  ASV Kongresa tautas pārstāvja 
palātas deputāta Hovarda  Bermana birojā; no kreisās: Nora 
Mičule, Hovards Bermans, Ilga Jankovska, Valdis Pavlovskis
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doklis ir ļoti svarīgs un no viņa 
lielā mērā atkarīgs, vai Kongress 
novembrī savā ļoti īsajā sesijā šo 
rezulūciju izskatīs.

Rezolūciju  267 pagaidām at -
balsta 27 ASV Kongresa dažādu 
pavalstu deputāti. Taču jo vairāk, 
jo labāk. Tāpēc visi ASV latvieši 
aicināti zvanīt, rakstīt, apmeklēt 
savus Kongress pārstāvjus, atgā-
dināt par Baltijas valstu ilgo un 
grūto cīņu par neatkarību un 
lūgt viņus atbalstīt rezolūciju 
267, kā arī pievienoties Baltiešu 
atbalsta grupai (Baltic Caucus).

Am

Valdis Zatlers un Sji Dziņpins
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20102010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

 
Cilvēks, viņa dzīvība un vērtība 

vienmēr bija relatīvs jēdziens. 
Indoeiropieši praktizēja nomadu 
dzīvi. Apēduši visus graudus, 
augļus, riekstus un izmedījuši 
dzīvniekus, viņi devās uz citu-
rieni.  Tāpēc, kad tēvs un māte 
sasniedza 60 gadu vecumu un 
nespēja pārvarēt kalnu grēdas, 
bērni viņiem sarīkoja pēdējo 
mielastu, ielūdzot virsaiti un 
radus, tad aizveda uz stāvu krau-
ju un nogrūda lejā.

Pēcāk tāpat rīkojušies arī ja -
pāņi. Leģenda vēstī, ka dēls 
nesis savu māti uz mežu, lai 
viņu tur atstātu. ,,Dēliņ, esi 
uzmanīgs un nepaklūpi, lai sevi 
neievainotu,” māte viņu brīdi-
nājusi.  

Primitīvajiem aleutu indiā-
ņiem bija skarba dzīve. Tēvs 
nogalināja 5-7 gadus vecu bērnu 
un izmeta no sniega būdas 
lāčiem un vilkiem par barību, ja 
viņam  bērns nepatika vai radās 
grūtības uztu rēt ģimeni.  Kai-

miņi tādu rīcību uz  ska  tīja par 
normālu. 

Dievs teic, ka Viņš rada cilvēku 
pirms tā piedzimšanas. ,,Pirms 
Es tevi radīju mātes miesās, Es 
tevi jau pazinu; un pirms tu 
piedzimi no mātes miesām, Es 
tevi svētīju.” (Jer.1:5) Pravieši to 
skaidri apzinājās: ,,Tu mani radīji 
un veidoji manas mātes miesās.” 
(Ps.139:13;Īj.10:8) Jaunā Derība 
apliecina, ka Jānis Kristītājs bija 
cilvēks vēl savas mātes miesās. 
(Lk.1:41) Tālab aizliegts noga -
lināt bērnu, to abortējot. (Di -
dachs, 2:2) Mozus likums par to 
draud ar ,,dzīvību pret dzīvību”. 
(Exod.21:22-23) Nāvessodu vai 
šaustīšanu par to paredzēja Ham-
murapi likumi  – senās Babilonijas 
civiltiesību, krimināltiesību un 
procesuālo tiesību normu krā-
jums.  Grieķu ,,medicīnas tēva” 
Hipokrāta ētiskais zvērests aiz-
liedz ārstam izdarīt abortus. 
Ārsta uzdevums ir glābt dzīvību, 
nevis to iznīcināt.

 Katra dzīvība sākas ar apaug-
ļošanos. Cita zinātniska izskaid-
rojuma nav un nevar būt. Šī 
dzīvība nepieder tēvam vai mātei, 
bet Dievam. Tā ir jauna cilvēka 
dzīvība, kas nekad ne  kļūtu par 
cilvēku, ja  jau nebūtu cilvēks. 
Visi dzīvnieki un stādi cīnās par 
savas sugas izplatīšanos. Lauvas 
un hiēnas upurē dzīvību, lai 
glabātu savus mazuļus. Cilvēka 
vērtību nenosaka bagātība. Kris-
tus, visi apustuļi, Sv. Francisks, 
māte Terēze u. c. dzīvoja absolūtā 
trūkumā, bet bija ārkārtīgi svarīgi 
un laimīgi.

 Augšminētie primitīvie cilvēki, 
mūslaika nacisti un komūnisti  
slepkavoja sev nevēlamus respek-
tīvi neizdevīgus cilvēkus. Žēl, ka 
tagad to dara mātes. Latvijā pat-
laban ir vairāk abortu nekā 
da bisko dzemdību. Mūsu tauta 
izslepkavos pati sevi, ja tas tā 
turpināsies. Valdībai jārīkojas, lai 
šī traģēdija nenotiktu.

Prof. Aleksis Rubulis

Palīdzi! Esi cilvēks – palīdzi! 
Tā prasa, sauc, čukst, runā, 
kliedz... Skaidrs: visiem nevar 
palīdzēt. Bet kam vispirms? Kāds 
princips jāievēro? Vai ir kādi 
nosacījumi? Patlaban man jā -
raksta par šādu gadījumu.

Ērikam Tomsonam bija 22 
gadi, kad viņš kopā ar Žani 
Fonzovu pārcēla 58 latviešu 
bēgļus pāri jūrai uz Gotlandi. 
Bija 1944. gada 3. augusts, un 
Ēriks  gadu iepriekšs bija beidzis 
K. Valdemāra jūrskolu  kuģu 
mechaniķa speciālitātē. Pēc šīs 
pirmās reizes viņš savu amatu 
izmantoja kuģa komandā vēl 
astoņas reizes, palīdzēdams dau-
dziem simtiem latviešu bēgļu 
izglābties no kaŗa, deportācijām, 
bada, no nāves. Neviens nelika 
viņam to darīt. Itin neviens. Viņš 
darīja to, savas sirdsbalss vadīts, 
bieži likdams dzīvību ķīlā, jo tas 
bija bīstams darbs. Daudzi iz -
glābtie nezināja savu glābēju 
vārdus, taču šie pārcēlāji negaidīja 
atmaksu, pat ne paldies vai 
smaidu. Gandarījums bija, ka 
palīdzība lieti noderējusi, un tor-
eiz šāda palīdzība deva ļaudīm 
jaunu dzīvošanas iespēju.

Bet šobrīd šim pašam Ērikam 
pienākusi grūta stunda. Pēdējā 
decembŗa dienā viņam būs 92. 
Viņš ir atraitnis, invalids,  meitas 
apgādībā Valmierā. Viņam  stei-
dzami bija jāizdara kreisās kājas 
operācija un tās samaksai jāmeklē 
aizdevums, kas tagad jāatmaksā, 
bet ģimenei tādas naudas nav. 
Būtu jāpalīdz to sadabūt. Vai 

mēs, tie pārceltie, mēģināsim to 
kopīgi darīt?

Ja piemirsies pārcēlāja vārds, 
varu drusku atgādināt par laivām, 
ko Ēriks vadīja. Kuŗš zina laiku, 
kad ieradies Zviedrijā, uzzinās 
sava pārcēlāja vārdu. Tie, kas 
izkāpa Gotlandē 1944. gada 
augustā no velkoņa „Ronis”, var 
atzīmēt, ka Ēriks bija komandā 
3., 13. un 18. augustā un vēl arī 9. 
septembrī. Diemžēl ar „Gulbja” 
kravu (58 personas) 19./20. 
septembrī notika nelaime. Vācieši 
laivu pārtvēra, bēgļus pārsēdināja 
pie sevis, aizveda uz Dancigu un 
norīkoja darbos. Ērikam un vēl 
kādam izdevās pa dažādiem 
zemes ceļiem nonākt atpakaļ 
Ventspilī. 

Nākamais brauciens Ērikam 
bija tikai 8. oktobrī uz pārslogotā 
„Zvejnieka” ar 266 bēgļiem, kad 
jūras līmenis bija tikai sprīdi no 
klāja un bagāža bija jāmet jūrā, 
lai samazinātu svaru. Atpakaļ-
braucienā uz Kurzemi šo laivu ar 
visu apkalpi vācieši apcietināja, 
un Ērikam bija jāizbauda Vents-
pils cietums līdz 23. oktobrim. 
Pēdējais, ļoti drāmatiskais brau-
ciens  ar šo pašu „Zvejnieku” bija 
no 23. līdz 25. novembrim, kad 
mums normālo 9 – 15 stundu 
vietā bija jāpavada 36 stundas uz 
velkoņa un kad mūs no sēkļa 
Gotlandē izcēla zviedru zvejnieki 
savās motorlaivās mazajā Fides 
ostā.

 Līdz ar  šiem veiksmīgajiem 
braucieniem Ērikam nācās pie -
dzīvot arī t. s. tukšās reizes, kad 
neizdevās laivās savākt bēgļus. 

Taču laivu apkalpei, šķērsojot 
jūru turp un atpakaļ, bija jācīnās 
tāpat rudens negaisos tumšajās 
naktīs un jāuzmanās no bēgļu 
medniekiem – vāciešiem uz 
ūdens un krieviem no gaisa. Pēc 
kapitulācijas 1945. gada maijā 
kādu laiciņu bija zudušas cerības 
uzņemt sakarus ar dzimteni. Bet, 
kad Fonzovs 1946. gadā aicināja 
savu draugu Ēriku doties uz 
Skulti Vidzemē, Ēriks bija atkal 
klāt motortelpā. tikai šī reize 
izvērtās pilnīgi šķērsām.

1947. gadā Ēriku krievi ap -
cietināja un par viņa „palī dzības 
darbiem” notiesāja uz 25 gad-
iem katorgā, kur viņš 10 gadus 
novergoja raktuvēs Noriļskā un 
Kolimā. Veselību sabojāja, bet 
izturēja. 

Polītiskajā atkusnī 1957. gadā 
Ēriks atkal ir dzimtenē. Pamazām 
iekārtojas Ugunsdzēšanas iekārtu 
rūpnīcā, ar sievu izskolo divas 
meitas, piedzīvo Latvijas atdzim-
šanu. 2000. gadā kopā ar dažiem 
vēl dzīvajiem pārcēlājiem saņem 
Triju Zvaigžņu ordeni. Mēs, at -
likušie viņa novembŗa „Zvej-
nieka” laivas pārceltie, vēl pa -
spējām Ērikam pateikties, uz -
ņemdami viņu Stokholmā 1994. 
gadā. Bija jauka un līksma 
tikšanās. Bet nu ir bēdīgāk. 

Slimnīcas rēķins par operāci  ju 
– 1900 latu ir Andreja Eglīša 
Latviešu nacionālajā fondā, kas 
to var  segt tikai daļēji. Fonda 
valde pieņem, ka šis gadījums 
jāziņo plašāk, aicinot iesaistīties 
šajā konkrētā palīdzības akcijā. 
Vai mūsu sirdsbalss šo aicinājumu 
sadzirdēs? „Parāds nav brālis!” 
Mēģināsim to dzēst, lai Ērikam 
atlikušais ne jau tik bezgala gaŗais 
šīs zemes laiciņš būtu gaisāks – 
bez parāda ēnām!

Iemaksas izdarāmas ar norādi: 
Ērikam Tomsonam: 
LETTISKA NATIONELLA 
FONDEN 351482-5. 
bankas konts:  SEB 5276-3305253; 
org. Nr. 802009-8490.

Valentine Lasmane

Par dzīvību

Aicinājums
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 

Ar LAIKA starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laika (pielikums JAUNO LAIKS)

piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2010. gada 13. novembra - Valsts svētku  numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo 
(„Camera Ready”) sludinājumu

LĪDZ 5. NOVEMBRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Vai vēlaties  sludinājumu  krāsās?

Vispār. info: 
DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:

596 Middlesex Ave.,  Metuchen, NJ 08840, USA.
Tālr.: 732-549-0445, e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Madarai – 
redakcija@laiks.us 

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 ..................................................

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKILATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

Klāt laiks abonēt LAIKU – 
sev un draugiem!

Ja vēlies sagādāt prieku sirmam 
leģionāram vai kādam Latvijā, kam 

pietrūkst sarunbiedra, iesaisties akcijā

Sniedz roku, 
draugs!

un abonē viņam LAIKU.

Tu pats arī iegūsi 
jaunu draugu un sarunbiedru, 

kuplināsi LAIKA lasītāju pulku.
Redakcijas rīcībā ir 50 leģionāru saraksts, 
kuŗi ļoti vēlētos būt mūsu avīzes lasītāji. 

LAIKS SKRIEN ĀTRI!
Ja vēlaties apsveikt savus draugus un radus 

Valsts svētkos un Ziemsvētkos, apsveikumu ievietojot 

krāsainajā numurā, savlaikus to dariet mums zināmu!

Apsveikuma tekstu sūtiet uz ASV biroju  – e-pasts: 

LaiksDSR@aol.com. vai uz 

Rīgas redakciju, e-pasts: redakcija@laiks.us
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Teiksmainajos Katskiļu kalnos 
ASV Ņujorkas pavalstī no 1950. 
gadiem pastāv Ņujorkas latviešu 
evanģēliski luteriskās draudzes 
īpašums, kuŗu vienkārši saucām 
par ”Nometni.” Pauaudžu paudz-
es šeit braukušas baudīt netikai 
garīgo, bet arī latvisko kontaktu, 
draudzību un daudzpusīgo dabu. 
Ir braukuši gan uz bērna no  met-
nēm, gan uz “senču” nometnēm, 
gan uz 3x3, gan arī uz valodas 
periodiem, kur mācās netikai 
mūsu valodu, bet arī vēsturi, 
kultūru, un latviešu kopības 
brīnumu.

Jau 50 gadi pagājuši kopš uz -
celta “Nometnes mašīntelpa” – 
Ēdamzāle. Nule šī gada rudenī, 
pēc ilgām pārrunām un plā -
nošanas, sāka īstenot vecās  zāles 
nojaukšanu, lai tās vietā celtu 
jaunu. Jauno ēdamzāli iekārtos 
ar modernām ierīcēm, kas atbil-
stu visām bērnu nometnes va -
jadzībām. Ēku cels ar nolūku, ka 
to varēs piedāvāt izīrēšanai augs-
tos  svētkos, piemēram,  laulībās 
un iesvētībās, kas varētu dot 
ienākumus un tie nākotnē savu-
kārt atbalstītu Ņujorkas latviešu 
draudzes darbību. Tagad būvdar-
 bi rit uz priekšu.

Oktobŗa sākumā talcinieki ie -
radās nometnē un savāca glāb-
jamās ierīces un mantas. Darba 
rūķiem novērojot ēdamzāles 
nojaukšanu, tika vaicāts: “Vai 
gadījumā neredzējāt kādu “Laika 
kapsulu?” Daudzi atcerējās, ka 
atpūtas namu iesvētot draudzes 
mācītāja Richards Zariņa vadītajā 
svētbrīdi šī nama pamatos drau-
dze un nometnes saime atstā-
ja”Laika kapsulu” – mazu vēstīju-
mu nākamajām paaudzēm. 
Draudzes priekšnieks Mārtiņš 
Zālīte, kas 1970. gados piedalījās 

Laika kapsula Katskiļos
ēdamzāles remontā, prata teikt, 
ka vecajai Ēdamzālei šāda kap-
sula nav bijusi. Toties M. Zālīte 
sirsnīgi ierosināja tādu sagata-
vot.

Šī gada 7. novembrī (svētdienā) 
plkst. 10.30 no rīta Nujorkas 
latviešu draudzes mācītājs Laris 
Saliņš noturēs svētbrīdi Katskiļu 
nometnē, Jaunās ēdamzāles pa -
matus iesvētot. Šajā dienā celtnes 
pamatos ievietos Laika kapsulu, 
kuŗā sakopos materiālus, kas 
raksturos, dzīvi draudzes no -
metnē un dos vēstījumu nā -
kamajām paaudzēm.

Pirmā, svarīgākā Laika kapsu-
las vajadzība ir tautas sveicieni. 
Aicinām sūtīt sveicienus un 
atmiņas ēdamzālei, tā sniedzot 
kaut ko no sevis nākotnes 
tautiešiem, kas apmeklēs nomet-
ni, mielosies jaunajā ēdamzālē 
un baudīs te saulainas dienas. 
Cerams, ka latvieši no visām 
pasaules malām atsūtīs kādu 
pastkartīti ar kodolīgu sveicienu. 
Lai nākamie nometņotāji pēc 
daudziem gadiem var uzzināt, 
kas tie latviešu nometnes ļaudis 
tādi bijuši, kā viņus sauc, kur tie 
dzīvojuši. 

Sveicienus sūtīt pēc adreses: 
“Ēdamzāle”
59 Latvian Church Camp Road; 
Elka Park, NY 12427.

Šis gadu simtenis devis fantas-
tiskas iespējas ātri sazināties. Ja 
kartītes tiek nogādātas pastā līdz 
oktobŗa beigām jebkurā vietā 
Ziemeļamerikā, tās Draudzes 
īpašumā nogādās laikus. Sirsnīgi 
ieteikts sūtīt pastkartīti. Ja sūta 
vēstuli, jāatceras – bezskābes 
papīram (Acid-free paper), kas 
ražots  bez lignīna un sēra (lign-
ing and sulfer) ir vislabākās 

izredzes izturēt ilgu laiku.  Vei-
kalos (piemēram,  Staples) varot 
50 lapas iegādāties par ap $4, bet 
drošāk būtu pirkt archīva kva-
litātes (Archival quality) papīru. 
Dokumenti mēdz ilgāk sagla-
bāties, ja tos laminē.

Ir bijuši daudzi jo daudzi ietei-
kumi, kādus priekšmetus ievietot 
Laika kapsulā. Ir vēlams, lai no -
metnes dibinātāju un draudzes 
darba rūķu ģimenes un atvases 
varētu kapsulai atsūtīt kādu sim-
bolisku priekšmetu vai piemiņas 
stāstu. Būtu ļoti jauki, ja varētu 
godināt tos, kas tagad aizsaulē, 
bet savulaik ziedojuši savu laiku, 
enerģiju, asaras un sviedrus, no -
metni dibinot, apbūvējot, uztur-
ot. Godināsim tos, kas mācījuši, 
audzinājuši, strādājuši, kalpojuši. 
Būtu jāpateicas tādiem brīniš-
ķīgiem cilvēkiem kā prāvestam 
Albertam Ozolam, Zelmai Lapi-
ņai, Jānim Briģim, Valteram 
Zālītem, Mirdzai Baumanei, mā -
cītājam Osvaldam Gulbim, Gu -
na  ram Saliņam, Mirdzai Strauss, 
Laimonim Biernim, mācītājam 
Richardam Zariņam, Olģertam 
Kutceram, Kļaviņu Jurim. Ir 
lūgums ģimenēm, to atvasēm, 
radiem, un draugiem atcerēties 
visus aizgājušos darba rūķus.  Un 
visi bijušie, esošie un topošie 
mācītāji, vadītāji, audzinātāji, 
“Ezera ķēniņi,” žēlsirdīgās māsas, 
saimnieces, saimnieki, saim-
nieku puiši, “trauku meitas,” tal-
cinieki, labvēļi, vecāki kas uz 
nometni ved bērnus, nometnes 
bērni, nekautrējieties!

Priekšmeti, kuri jau pieteikti 
Laiku kapsulai: prāvesta Ozola 
dziesmu grāmata “Paceliet balsis, 
slavējiet!”; anonīmi ziedots Triju 
Zvaigžņu ordenis, Latvijas dzin-
tara gabali, viens vecās ēdamzāles 

trauku komplekts; Nometnes 
strautiņa akmens, Ņujorkas lat -
viešu skautu zīme, Olgas Laiviņas 
“Pienu zupa ar rozīnēm” saga-
tavošanas pamācība, No  metnes 
saimnieku valkāti ādas cimdi, 
Nometnes smagmašīnas “Nezvē-
ra” (The Beast) atslēgas.

Ļoti vēlāmas piemiņas lietas 
būtu: Spēļu kārtis ar instrukciju 
zolītes spēlē, Novusa kauliņu 
komplekts ar īsu pamācību, šacha 
galdiņš ar īsu paskaidrojumu par 
“Latviešu gambitu,” illustrēts 
dokuments par “Klimpiņām,” 
ādas volejbolbumba ar “Tautas 
bumbas” likumiem. Ir vēlams, lai 
dokumenti būtu laminēti. 

Lūgums ziedot grāmatas: M. 
Kalniņas sakopotā Elles ķēķa 
dzejnieku izlase, “Ņujorkas Lat-
viešu evaņģeliski luteriskā drau-
dze, 1896 – 1998”, Bībele, Osvalža 
Gulbja “Sekot Kristum – Svē-
trunas un apceres.” Nometnes 
“Taures,” Andreja Jansona “Kok-
lēšana” / “Koklēšana II,” Jāņa 
Stu  denta sakopotā dziesmu 
grāmata ar piezīmēm akordeona 
spēlētājiem, jebkuŗas nometnes 
populārās dziesmu grāmatas, 
pavārgrāmatas piem. “Pēc Acu-
mēra un Garšas.” Citi piemēroti 
priekšmeti: kāds nometnes 
meistaru kaltais gredzens vai 
sakte, nometnē darinātie rok-
darbi, latviski cimdi, stabule, 
kokle. Lai novērstu “dubultus 
ziedojumus” un nerastos pārpra-
tumi, lūdzam pieteikt grāmatas 
un sevišķi dārgas piemiņas lietas 
Robertam Laiviņam pēc tīmekļa 
adreses RALaivins@aol.com, vai 
zvanot uz tālruņa numuru: (908) 
322-2043, kur varēsiet saņemt 
attiecīgos norādījumus, lai zie-
dojums nonāktu Laika kapsulā.

Sevišķi lūgums pēc sporta 

vienības “Kursa” uniformas kre-
kla un vārtsarga K. Zamura 
cimda. Nometnes saimniecēm 
lūdzam atsūtīt pa koka karotei. 
Nometnes vadītājiem, kas 
strādājuši gan bērnu nometnē, 
senčos, valodas periodā, gan arī 
3x3 lūdzam atsūtīt pa lappusei 
sveicienus.

Izrādījās,  ka “profesionāli” ra -
žo  ta “Time Capsule” izrādās 
sevišķi dārga – vairāki simti 
dolaru. Tā kā jaunās Ēdamzāles 
projekts prasa daudz līdzekļu,  
Laika kapsulas īstenošanai pa -
tiešām vajadzīga taupīga rīcība. 
Pēc archaiologa domām, metalla 
muca,  novietota stingrā plast-
masas konteinerī ar smiltīm ļoti 
efektīvi izturēs ilgu laiku.

Ņujorkas latviešu draudze tur -
pina aicināt ziedot –  gan ikmē-
neša maksājumos, gan vien rei-
zējos ziedojumos un novēlējumos. 
Ziedojumus ne tikai no draudzes 
locekļiem, bet arī no plašākas 
sabiedrības, ieskaitot nometnes 
atbalstītājus visā pasaulē. Ziedo-
jumu pieteikuma lapas un cita 
informācija atrodama www.
nydraudze.org vai arī www.
nometne.org.

Vēl ir kāda iecere, ka ģimenes 
locekļi savstarpēji sastrādājās -- 
tiek veicināta Nometnes bērnu 
līdzdalību apsveikumu akcijā. 
Neskatoties uz bērna valodas 
spējām, visi aicināti atsūtīt past-
kartīti, vai tas pasveicina kādu 
Nometnes bērnu simts gadu 
nākotnē, vai arī vienkāršs “Good-
bye, ēdamzāle” (“Ardievas ēdam-
zālei). Lai vecāki, vecvecāki, tan-
tes un ončuki paskaidro sīkajiem, 
kas ar Laika kapsulu cerēts, lai 
bērns var dzīvot norisēm līdzi,   
jo šodienas nometnes bērni būs 
nometnes nākotne.

Par ēdamzāles pārbūvi runāts 
kopš nometnes jubilejas, kad 
savāca ievērojamus līdzekļus 
projekta īstenošanai. Kamēr pro-
jekts attīstījies, vajadzības, vēlmes 
un likuma prasības izkristal -
lizējušās. Nu projekts jau ieņēmis 
noteiktāku izskatu un plānojumu, 
tā izmaksas aplēse lēnā garā 
kļuvusi precīzāka un pirmā 
atļauja jau rokā.

Gan architekta plāni, gan dato-
ra gatavotas fasādes illustracijas 
aplūkojamas www.nometne.org.

Ir laiks spert kritisku soli pro-
jekta īstenošanā - jānodrošina 
finances.

Gatavojoties sarunām ar būv-
uzņēmējiem, būvkomiteja ir 
saņēmusi projekta izmaksas 
aplēses, tās  ir apmēram 1 mil-
jons dolaru, kuŗam vēl jāpieskaita 
inženieŗu un architekta pakalpo-
jumu apmaksa, kas ir 10-15%, 
kopsumma 1.1 līdz 1.2 miljoni 
dolaru. Pastāv iespēja pieņemt 
vairāku profesionālu inženieru 
un plānotāju piedāvājumus 
sniegt savus pakalpojumus par 
velti. Būvkomiteja apsvērs katru 
šādu ietaupījuma piedāvājumu, 
ja tas turpina ieverot visas liku-
mu prasības.

Apmēram trešdaļa vajadzīgās 
naudas jau ir saziedota. Draudzes 
pilnsapulcei (svētdien, 14. feb-
ruārī pulksten 1.00 St. John’s 

Katskiļu ēdamzāle
Ceļš no apstiprinājuma līdz celšanai 

Lutheran Church, 587 Springfield 
Avenue, Summit, New Jersey), 
būs iespēja balsot par valdes 
apstiprinātu ierosinājumu izņemt 
$400 000 hipotēku, lai nebūtu 
kavēkļu būvprojekta sākšanai.  
Tas nozīme, ka ikkatru mēnesi 
būs nepieciešami līdzekli, lai 
hipotēku atmaksātu. Ja 50 ģi -
menes piekristu ziedot $50 katru 
mēnesi, šī vajadzība būtu nodro-
šināta un ēdamzāli varētu sākt 
būvēt.

Turpināsim veicināt šī projekta 
atbalstu gan no Ņujorkas draudz-
es locekļu vidus, , gan ārpus tā, jo 
nometni izmanto un bauda lat-
vieši visā pasaulē. Pagājušā vasarā 
vairāk neka 70% nometnes da -
lībnieku bija no latviešu sabied-
rības ārpus Nujorkas draudzes.

Aicinām ikkatru savu iespeju 
robežās, atbalstīt ēdamzāles pār-
būvi, ziedojot Katskiļu nometnes 
nākotnes nodrošināšanas fon-
dam. Pieņemam vienreizējas sum -
mas ziedojumus, ka arī tes ta-
mentārus novēlējumus. Tiem, kam 
visērtākais veids,  kā ziedot, būtu 
automatisks ikmēne  ša maksā-
jums, esam izkārtojuši iespēju to 
darīt elektroniski. 

Šobrīd, jau 15 gimenes ir 
pievienojušas Katskiļu nometnes 
nākotnes nodrošināšanas fon-
dam ar 50 dolaru ziedojumu 
katru mēnesi. Ja vēl 25 ģimenes 

apņemtos solīt 50 dolaru ik 
mēnesi, hipotēkas maksājumi 
būtu nodrošināti (apmēram $ 
2000 mēnesī). Ja vēl piebiedrojas 
60 ģimeņu (kopā 100), mēs spētu 
ne tikai atļauties paredzētos 
maksājumus (vēl 1800 dolaru 
mēnesī), bet sasniegtu mērķi 
hipotēku nomaksat agrāk un līdz 
ar to samazināt atmaksājamo 
summu.

Pēdējās vasaras apmēram 275 
dalībnieki izbaudījuši draudzes 
bērnu nometni, valodas periodu 
un visas Īkšķīšu nedēļas. Iespē-
jams, ka jūsu ģimene - bērni vai 
mazbērni - ir starp tiem, kas 
baudījuši nometnes priekus un 
cer turpināt tos baudīt. Varbūt 
paši esat baudījuši vasaras kalnu 

svaigo gaisu  un jums ir jaukas 
atmiņas par šķēršļu gājieniem, 
ugunskuriem,  sprota nodarbī-
bām vai dziedāšanu.

Ceram, ka starp minētām ģi -
menem ir vismaz 50, kas šādu 
summu mēnesī izdod, acis ne   
pamirkšķinādami. Piecdesmit 
dolaru ir 10 Starbucks kafiju, cik 
daudzi no mums tādu dzeŗ katru 
dienu? Tā ir viena kino izrāde 4 
cilvēku ģimenei. Pienācis brīdis 
apsvērt, ko varat dot, lai no -
drošinātu, tik ļoti vajadzīgo jauno 
ēdamzāli.

Lūdzu piesakiet savu ikmēneša 
ziedojumu! To var darīt, ap -
meklējot http://katskilufonds.
nydraudze.org vai www.nomet-
ne.org un pierakstoties elektro-

niskam maksājumam tīmeklī vai 
arī izdrukājot ziedojuma pietei-
kumu vienā vai otrā vietnē, pēc 
tam to nosūtot uz draudzes 
kanceleju pa pastu vai faksu.

Ēdamzāles būvkomiteju vada 
Alberts Ziediņš, tajā darbojas 
Ivars Bērziņš, Aleksis Israels, 
Michaels Israels, Ervīns Kūrēns, 
Miķelis Risbergs un Mārtiņš Zā -
lītis. Tuvāka informācija meklē-
jama www.nometne.org vai sazi-
noties ar Albertu Ziediņu, 
(203)910-6199 vai alziedins@
yahoo.com.

Tuvāku informāciju par ziedo-
jumu iespējam un finanču plānu 
var saņemt no Michael Israels, 
(212) 579-8400 vai michaelis-
raels@att.net.

Te pacelsies jaunā ēdamzāle
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Emīls Skujenieks
Steigā traucot pa svešas zemes 

pilsētu ielām, spraucoties pār-
pildītajos satiksmes līdzekļos, 
pacietīgi gaidot savu kārtu ēdnī-
cās – visur ap mani virmo gan 
saprotamu, gan tikai dzirdētu, 
gan arī pavisam nedzirdētu valo-
du jūklis. Auss reizēm uztveŗ 
dažus pazīstamus vārdus, retumis 
no tiem smadzenēs izveidojas 
sakarīgs jēdziens, un tas manī 
ievieš prieku, ka manas zināša-
nas paplašinās.

Visbiežāk tomēr rodas izdevība 
novērot, pie kādiem traģi ko -
miskiem gadījumiem noved ap -
maldīšanās šai apburtajā valodu 
mežā. Pie leģendārā Bābeles 
torņa cilvēki daudzo valodu dēļ 
zaudēja iespēju saprasties. Tagad 
notiek kaut kas tieši pretējs.

Nesavaldīgā mēle, kuŗas īpaš-
niekam šķiet, ka tās valodu 
apkārtējie nesaprot, šaudoties 
pilnā vaļā, reizēm pēkšņi atduras 
kā pret mūri. Parasti tā ir ka -
tastrofa bez nopietnām sekām, ja 
uz pārdroši izteikto piezīmi par 
kādu kaimiņu, šis pats kaimiņš 
negaidot, vairāk vai mazāk 
asprātīgi, atbild tajā pašā valodā.

Tādās reizēs man nāk atmiņā 
gadījums pirms pāris gadu des-
mitiem.

Kauņā mēs iebraucām vēlā 
nak  tī. Man pilsēta bija galīgi 
sveša, tāpēc pilnīgi paļāvos sava 
lietuvju kollēgas Mika vadībai. 
Labi patālu no stacijas atradās 
skola, kuŗā bija ierīkota kopmītne. 
Kaut kā pa tumsu aiztaustījāmies 
līdz turienei, miegainais pārzinis 
mums ierādīja kaktu, un pēc 
mirkļa mēs jau saldi gulējām 
mīkstajos salmos.

Pamodāmies pirms astoņiem. 
Pārējie istabas biedri vēl gulēja. 
Pilsētā valdīja klusums, kā jau 
svētdienas rītā. Skolotāju kon-
gresu, uz kuŗu mēs bijām ie -
braukuši, atklāja tikai divos pēc 
pusdienas, tā kā mums atlika 
laika diezgan, mazliet apskatīt 
pilsētu.

Vispirms vajadzēja paēst bro-
kastis. No mājām mums nebija 
nekā līdz, jo negribējām apgrū-
tināties ar lieku bagāžu. Vai tad 

Neparastas brokastis
galvas pilsētā kā trūkst, ja vien 
nauda kabatā.

Un tomēr izrādījās, ka ar naudu 
vien nekas nav panākams. 
Nepielūdzamie policijas notei-
kumi neatļāva nevienam veikala 
uzņēmuma durvīm svētdienās 
pavērties pirms pulksten vie-
niem. Vai tas bija restorāns, ka -
fejnīca, konditoreja, pārtikas vai 
piena veikals – visur slēģi bija 
nolaisti, un resnie dzelzs stieņi 
un lielās priekškaru atslēgas 
liecināja, ka pilsēta tiešām svin 
svētdienu.

Nostaigājuši kādu stundu gar 
slēgtajām durvīm, gan pa gal-
venajām, gan pa sāņu ieliņām, 
nezinājām, ko tagad lai iesāk. 
Ēstgriba auga augumā.

Beidzot nolēmām izsūdzēt 
savas bēdas tuvākajam policis-
tam. Ko var zināt, varbūt tam 
bija kāds padoms pie rokas.

Viņš mūs līdzcietīgi uzklausot, 
tikai paraustīja plecus.

„Jā, kungi, es jau saprotu, ka 
iebraucējiem šādās reizēs tiešām 
grūti. Kādu padomu lai es jums 
dodu? Jūs varētu pamēģināt 
stacijas bufetē, bet stacija tālu, 
cenas tur sālītas, un ap šo laiku 
arī tur nekā lāga nedabūsit. Ja nu 
jums varbūt izdodas no sētas 
puses iekļūt kādā tējnīcā – vēl jau 
arī pie mums atrodas ļaužu diez-
gan, kas niecīgas peļņas dēļ riskē 
ar lielajiem naudas sodiem. Bet,” 
viņš smīnēdams piebilda, „to es 
jums saku kā cilvēks, nevis kā 
policijas ierēdnis.”

Pateikušies par izpalīdzību, 
gājām meklēt laimi. Bet arī šis 
ceļš neveda mūs pie mērķa. 
Gājām katrā pagalmā, kur vien 
ielas pusē bijām saskatījuši 
tējnīcas izkārtni, izklauvējāmies 
pie dažādām durvīm, bet bez 
panākumiem. Gribējām jau cie-
šāk sajozt vēderus un pacietīgi 
gaidīt līdz vieniem, kad uz mūsu 
klauvējienu kādas durvis tomēr 
pavērās.

„Ko jūs vēlaties?” ne visai laip-
ni jautāja stalta, gaišmataina jau-
nava melnā tērpā un baltajā viesu 
apkalpotājas priekšautiņā.

Zobgalīgā jaunavas skata ap -
svilināti, mēs mazliet apmulsām.

„Mēs esam iebraucēji...” Miks 

sāka skaidroties. „Gribētu kaut 
ko brokastīm... Izstaigājām pus 
pilsētas... visur slēgts.”

„Noteikumi attiecas arī uz 
mums,” jaunava nekļuva pieļā vī-
gāka.

„Vai nu tomēr nevarētu?’ arī es 
izmēģināju savu laimi. „Cenas 
nav svarīgas.”

Jaunava ar skatu kā no augšas 
nomēroja mūs no galvas līdz 
kājām un tad pavēra durvis 
mazliet plašāk.

„Manispēc, nāciet vien iekšā.”
Atviegloti uzelpojuši, mēs se -

kojām viņai pa tumšo gaiteni 
līdz palielai istabai, kur viņa 
iededza gaismu.

„Ko tad jūs īsti gribētu?” jau-
nava jautāja jau mazliet laipnāk, 
un tikai tagad es viņas lietuvju 
valodā saklausīju svešādu pie-
skaņu. „Baltmaizi, kafiju – to 
varat dabūt.”

„Nebūtu par nāvi pāris desiņu,” 
es nedroši piebildu.

„Jā, to var,” viņa atbildēja. „Bet 
tikai aukstas. Uguns jau izlaista.”

„Protams,” es pasteidzos pie-
bilst, baidoties, ka viņa negroza 
savu lēmumu. „Dodiet vien šurp, 
būs jau labi.”

Jaunava nozuda tumšajā bla-
kus istabā, un mēs nosēdāmies 
pie galdiņa iepretim durvīm. 
Nepa guvām ne lāga apskatīties, 
kad mūsu priekšā jau stāvēja 
krietnas krūzes remdenas kafijas 
un šķīvis ar veselu kaudzi apaļu 
maizīšu.

„Desas tūliņ nāks,” jaunava 
piebilda un atkal nozuda.

Blakusistabā atskanēja klusas 
paklusas balsis. No runātā varēja 
uztvert tikai pa atsevišķam vār-
dam, kas liecināja, ka tur runā 
latviski.

„Vai tu dzirdi?’ Miks pusbalsī 
jautāja.

„Protams,” es atbildēju. „Nelie-
cies saprotam, lai runā vien 
tālāk.”

Mūsējā jaunava atnesa šķīvi ar 
piecām mednieku desām un 
nolika to uz galda.

„Ņemiet par labu,” viņa sacīja. 
„Vairāk patlaban nevar dabūt.”

„Paldies, pietiks,” Miks atbil-
dēja.

Jaunava līganiem soļiem lēni 

iegāja blakus istabā un valodas 
tur kļuva skaļākas. Nebija šaubu, 
ka tur tika runāts par mums. 
Varēja atšķirt vairākas balsis. 
Acīmredzot, bijām iekļuvuši tēj-
nīcā, kur visas apkalpotājas bija 
latvietes. Protams, tām nebija ne 
jausmas, ka mēs visu saprotam, 
citādi tās nebūtu tik pārgalvīgi 
izrunājušās.

„Tūliņ var redzēt, ka lauķi,” 
viena no neredzamajām ieru-
nājās. „No agra rīta jau desu – kā 
viņi to dabū iekšā?”

„Tas vēl nekas,” atsaucās otra. 
„Tādiem jau dod vien iekšā skā-
bus kāpostus vai bietes ar krietnu 
gabalu speķa. Tā viņiem īstā ēs -
ma.”

„Nerunā, man kļūst šķebu, jau 
klausoties vien,” pārsauca trešā.

„Ko nu spurojies, gan jau pati 
dabūsi kādu lauķi par vīru, tad 
būs jāvāra speķis katru dienu.”

„Nē-ē, tādu gan es neņemšu. 
Tad jau labāk palieku vecmei-
tās.”

„Klusāk,” apsauca nedroša ce -
turtā balss. „Var gadīties, ka viņi 
saprot.”

„Ko nu, niekus,” pirmā mieri-
nāja. „To jau redz pēc izskata, ka 
tie nesaprot ne vārda. Tie, lai-
kam, būs no poļu robežas.”

„Tas var būt,” atsaucās otra. 
„Tur jau tie ļaudis tādi izkā mē-
juši.”

Mēs tikai pablenzām viens otrā 
un mierīgi tiesājām savas desas.

„Palaid, es apskatīšos, kādi viņi 
izskatās,” atskanēja kāda vīzde-
gunīga balss.

„Pag, pag, neskrejiet visas reizē, 
šie nodomās vēl nezin ko,” apsau-
ca pirmā. „Skatieties pa vienai.”

Iedurvī pavīdēja šķelmīga seja, 
bet mēs nelikāmies nekā manām. 
Tad parādījās otra, trešā un ce -
turtā. Tā mēs dabūjām noskatīties 
visu piecu pļāpu parādē.

„Vēl viena desa ir uz šķīvja,” 
paziņoja pēdējā, kas bija node-
filējusi gar durvīm. „Redzēs, kuŗš 
nu būs tas lielais rīma, kas ķersies 
tai klāt.”

„Es domāju, ka tas ar tiem 
kuplajiem matiem, kas izskatās 
pēc katoļu mācītāja,” sprieda 
kāda cita.

„To es nezināju, ka tu izskaties 
pēc mācītāja,” Miks zobgalīgi 
izgrūda caur zobiem.

„Ciet nu klusu un klausies tā -

lāk,” es čukstus viņu aprāju un 
pārgriezu atlikušo desu uz pu -
sēm.

„Abi vienādi!” gavilējoši iespie-
dzās sīka balstiņa.

Sarunas blakus istabā turpinājās 
pavisam klusi, tā kā vairs ne -
varējām saprast ne vārda. Acīm-
redzot, tur tika pārcilātas pavisam 
spēcīgas lietas, jo visas centās 
aizturēt nevaldāmus smieklus, 
līdz viena skaļi iesaucās:

„Tu jau esi ķerta!”
Pa to laiku mēs bijām savas 

desas notiesājuši. Aizsmēķējām 
papirosus un sākām gaidīt 
apkalpotāju, lai varētu samaksāt.

Viņa iznāca ar paplāti rokā un 
klusēdama sāka uz tās kravāt 
trau  kus. Pa to laiku durvīs sa -
stājās visas četras pārējās un sāka 
mūs aplūkot gluži nekaut rīgi.

Kad piekrautā paplāte jau at -
radās apkalpotājas rokās, es gluži 
nopietnu seju, it kā nekas nebūtu 
noticis, iejautājos – šoreiz latvis-
ki:

„Jaunkundz, lūdzu, cik jāmak-
sā? Piecas desas...”

Tālāk es netiku, jo manu vārdu 
izraisītais efekts pārsniedza visu 
gaidīto. Jaunava vispirms iepleta 
acis, tad muti, pēc tam tumši un 
strauji piesarka, ar skaļu blarkšķi 
nometa paplāti ar traukiem uz 
galda un izskrēja pa durvīm, kur 
jau kā uz burvju mājienu bija 
nozudušas visas vērotāju sejas. 
Vienā mirklī visā telpā iestājās 
kapa klusums.

Izsmējušies tiku tikām, mēs 
ilgi un pacietīgi gaidījām ap -
kalpotāju atgriežamies, bet vel-
tīgi. Tad piecēlos, piegāju pie 
blakus istabas durvīm un skaļi – 
arī latviski – saucu:

„Jaunkundzes, kur jūs palikāt? 
Tie rīmas no poļu robežas grib 
samaksāt par savām piecām 
desām!”

Atbildes nebija. Pēc krietna 
brīža atnāca kāda vecene – lai-
kam tējnīcas saimniece – ar 
zīmīti, kur bija sarakstīts viss 
patērētais.

Samaksājuši mēs jautājām, kur 
palikušas jautrās jaunkundzes.

Vecene klusēdama paņēma 
naudu, nesteigdamās to pār-
skaitīja un sabēra priekšauta 
kabatā, bet uz mūsu jautājumu 
tikai paraustīja plecus un nesacīja 
ne vārda.

22. oktobrī viss rajons no Sau-
laines uz ziemeļiem izskatījās kā 
ziemas vidū. Nobijušies auto 
vadītāji steidzīgi sarunāja pār-
slēgšanos no parastajām uz dro-
šākajām ziemas riepām. Mātes 
un tēvi satraukti pirka ziemas 
jakas, zābakus un cepures, jo 
bēr  niem pagājušā gada apģērbs 
vairs lāga nederēja. Koku zari un 
koki paši lūza no smagā sniega. 
Visas nobirušās lapas bija paslēp-
tas zem biezās kārtas, liekot māju 
īpašniekiem domāt, ka lapas jau 
nogrābtas. (Bet velti cerēts!) Vie-
tām arī elektrības un telefona 
va  di bija pārtrūkuši no lielās nas-
tas. Viss apgabals izskatījās kā 
janvara mēnesī ar 5 collu sniega 
kārtu.

Taču sestdienas rītā viss sniegs 
bija nokusis, visi tārlruņi darbo-

jās, cits citu varēja sazvanīt: nu, 
vai brauksi uz talku? Brauksim 
kopā! Nokusušais sniegs bija mā -
  jiens daudzajiem Saulaines atbal-
stītājiem doties uz laukiem, i  r 
taču burvīga rudens diena! Un 
kā vēl labāk to pavadīt, ja ne 
uzturot iemīļoto Saulaini? 

Iepriekšējā vakarā ar lielu vezu-
mu pārtikas, lai pamielotu izsal-
kušos talciniekus, bija ieradušies 
virtuves saimnieki Ēriks Začs un 
Pēteris Mašins. Sestdienas rītā 
līdz ar gaiļiem ieradās uzticīgais 
talcinieks Kārlis Šūns un pastei-
dzās sakopt Kritušo karavīŗu pie-
minekļa vietu, pirms aizsteidzās 
kāds cits! Tagad pieminekļa vieta 
ir gatava 13. novembŗa sarīkoju-
mam.  Reizē ar Kārļa ierašanos 
Ēriks ar Pēteri sāka uzburt savas 
garšīgās maltītes –  un ne jau ti -

kai vienu, bet divas – pusdienas 
un vēlāk vakariņas tiem, kuŗi 
sestdien nostrādāja līdz 18:00 
vakarā. Šie meistari sagatavoja 
iecienīto karbonādi, kāpostus, 
apbrūninātos kartupeļus – visu 
latviešu talcinieku gaumē! Un 
piedevām vēl siltu rīsu pudiņu ar 
putkrējumu! (Saulaines milzim 
Sīkstpēdim arī tika sava daļa no 
kraukšķīgā cepuma.) Daudzie 
talcinieki veica lielus darbus: sa -
grāba lapas, dedzināja zarus, 
skal  dīja malku, turpināja uzlabo-
jumus grāmatu klētiņai, šķiroja 
jaunienākušos grāmatu ziedoju-
mus, kā arī nolika āra inventāru, 
lai tas pacietīgi gaidītu pavasaŗa 
viesus. Lielu daudzumu grāmatu 
nopirka paši talcinieki, atstājot 
Saulainei zīmīgu ienākumu. El -
viga Sebre, Saulaines saimniece, 

pateicās darbiniekiem, par lielo, 
sirsnīgo darbu. Kā Jānis Mežaks 
savā pēdējā rakstā teicis par 
Saulaini,- “Skaista mana brāļa 
sēta”!  Pēc talkas tā vēl skais  tāka! 
Brauciet ciemos! Grāmatu klēti-

ņa ir atvērta 24 stundas dienā 
septiņas dienas nedēļa!
Uz redzēšanos 13. novembrī!
Paldies par Saulaines atbalstīšanu!

Saulainē mums labi klājas!
Kristīne Stivriņa

Talkā eimu, talkā teku—vienalga kāds laiks!
Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašumā Saulainē rudens talka

Elviga Sebre, Norberts Sebris, Inese Seminova, Michel Parent, Rai-
monds Rutitis, Toms Lūsis, Māris Lūsis, uz jumta Armands Sebris
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Kāsī vienmēr kāda dzērve 
ir pirmā

No saviem 24 dzīves gadiem 
deviņus Linda dzīvo Amerikā. 
Prombūtnes gados jaunā sieviete 
tikai trīsreiz bijusi Latvijā. Lindas 
ģimeni varētu salīdzināt  ar put-
niem no gājputnu kāša, taču 
tāda, kuŗš neceļo vienmēr kopā:  
pirmais  tālajā  izlūkpārlidojumā 
devās  tēvs viens pats,  mērodams 
ceļu uz ASV, kur firma Motorolla  
viņam piedāvāja darbu. Jānis 
seniors aicināja ģimeni sev līdzi, 
un  Čikāgas pavalstī viņi dzīvoja 
trijatā: abi Jāņi (seniors un ju -
niors) un jaunākā māsa Linda, 
kam tad bija piecpadsmit gadu. 
Jau ar pirmajiem, ļoti grūtajiem  
gadiem Ruciņu bērni ne tikai 
lauza sev ceļu uz zinībām – brālis  
studēja architektūru, māsa mā -
cījās vidusskolā Čikāgas piepilsē-
tā –,  bet  arī iesaistījās Čikāgas 
latviešu kopienas sabiedriskā 
dzī  vē. Jānis piepulcējās vīru 
korim, Linda tautiešiem svētku 
reizēs cepa pīrāgus. Tā kā Latvijā 
viņa to pastāvīgi nebija darījusi, 
iesākumā gadījies ne viens vien 
brāķītis, bet brālis ar tēvu par 
kulinārijas prasmju uzlabošanos 
neesot pārāk priecājušies, jo līdz 
ar katru reizi arvien mazāk bijis  
atbirumu, ko noēst pašiem! Pēc 
gada viņiem piebiedrojās māte 
Ginta un otra meita Ieva, Latvijā 
beigusi 12. klasi. Pāri okeānam 
devās arī saimes mīlulis,  milzu 
pūdelis Robčiks. Ruciņi  Čikāgā 
nopirka māju ar mazdārziņu, lai 
Robčiks justos ērti un nebūtu 
tālu jāvadā uz  atļautām pastaigu 
vietām. Visiem bija jāpaspēj visur 
– bērniem ne tikai uz skolām, 
bet arī piepelnīšanās vietām, 
tāpēc māte kļuva par neaizvieto-
jamu pašmāju taksisti, kam jābūt 
gatavai sēsties pie stūres jebkuŗā 
laikā. Diemžēl viņai pašai sev 
vairs laika nebija nemaz. Bērni 
un vīrs juta, ka māte nav laimīga. 
Latvijā viņai bija labs darbs un 
al    ga, ar mīlestību iekārtots dzī-
voklis, draugi, radi,  bet jaunajā 
dzīvesvietā katrs ģimenes locek-
lis bija ierauts savos palu ūdeņos, 

Lindas Ruciņas krāsainais gājputnu ceļš
kuŗos vajadzēja vai nu prast 
izpeldēt vai ļauties izskaloties 
krastā. 

,,Jā, māte bija rēķinājusies ar 
grūtībām, bet nebija domājusi, 
ka būs tik grūti...”  klusām notei-
ca Linda, kavēdamās atmiņās.

  Arī Lindai pašai apjausma, ka 
no Latvijas šķiŗas pavisam, īsti 
radās pēc pirmā gada, un  katra 
nākamā ierašanās dzimtenē ir 
vēl un vēlreiz pārsāpēta.  Ruciņi 
kādu laiku, lai cik intensīvi dzīve 
rāva viņus uz priekšu, centās 
saglabāt kopības sajūtu ar Latviju, 
piedalījās vietējo latviešu 
aktīvitātēs. Linda abas ar māsu 
Ievu sāka strādāt Kr. Barona  
skolā, vispirms būdamas palīdzes, 
vēlāk skolotājas. Viņu degsme 
aizrāva arī māti, viņa turpināja 
meitu iesākto, kad viņām svēt -
dienas skolai vairs  nepietika lai-
ka. Ginta mazajiem čikāgiešiem 
mācīja tautudejas un darbā iz  man-
 toja visas prasmes, ko bija izkopusi, 
pašas trīs bērnus audzinot. 

Pie mājas sliekšņa sākas pat 
vistālākie ceļi

 Šķiet, nevienā ģimenes mājā 
bērni ilgi nepaliek. Ruciņu ģi -
menes ligzdu pirmā atstāja pas-
tarīte Linda, sešpadsmit gadu 
vecumā izvēlēdamās mācīties 
va  saras kursos Prata institūta 
(Pratt Institute) mākslas skolā 
Ņujorkā.  Vēlāk viņa šajā institūtā 
iestājās un ļoti sekmīgi to ab -
solvēja. Brālis izmācījās par 
architektu un, nostrādājis pāris 
gadu Čikāgā, pieņēma piedāvā-
jumu strādāt amerikāņu kompa-
nijā Šanhajā. Vidējā meita Ieva 
izvēlējusies darbu bankā, bet arī 
viņa gatavojas doties uz Ņujorku, 
lai sāktu jaunu posmu savā 
dzīvē. 

Lindai bija jāizšķiŗas, kuŗā 
augstskolā stāties – Ņujorkā vai 
Sanfrancisko.  Ņujorka ir tuvāk 
Čikāgai, tātad ģimenei. 

,,Vecāki sākumā nebūt nebija 
apmierināti ar manu izvēli, man 
pašai nācās izjust uz  savas ādas 
ne vienu vien lielpilsētas punu 
un zilumu, sākot ar visādiem 

sarežģījumiem gan dzīvesvietas 
un istabas biedru atrašanā, gan 
ieiešanā mākslas pasaulē, kuŗā 
allaž valdījusi konkurence un 
vides īpašie likumi. Vēlāk vecāki 
sāka mani ļoti atbalstīt, māte ar 
māsu atbrauca uz diplomdarba 
izstādi,  viņas man bija  krietnas 
palī dzes darbu ekspo nēšanā. 
Maniem darbiem piešķīra trīsreiz 
lielāku tel pu nekā paredzēts, un 
to  vajadzēja piepildīt,” stāstīja ne 
pārāk valodīgā Linda. 

Arī mākslas pasaulē ir vēl 
neiemītas taciņas!

Visas trīs Ruci ņas izstādes 
atklāš anas dienā varēja lepoties, 
jo Lindas darbi piesaistīja lielu 
interesi, un tie nebija skatītāji no 
ielas, bet gan lietpratēji, kuŗiem  
māksla ir ikdiena un kuŗus grūti  
pārsteigt. Ginta ar milzīgu prieku 
ziņoja vīram: viņu mazā meita 
reizē ar augstskolas diplomu  
izlauzusi ceļu pasaulē, ne tikai 
apliecinot savu dziļo krāsu izjūtu, 
bet arī ar pavisam neparastu 
dizaina techniku un  formu – vi -
ņas darbu veidoja daudz skaitlī-

gas paštai sītas papīra kastī tes, 
pārklātas ar mākslinieces paš-
gatavotu  gaismu izstarojošu 
krāsu; krāsas radīja arī sasv -
starpēju saspēles efektu –  illūziju,  
it kā mākslas darbi ar elektrību 
tiktu izgaismoti no iekšpuses. 

Diemžēl nevienā fotografijā 
nav iespējams gūt priekšstatu par 
Lindas mākslas darbiem, tie 
noteikti ir jāredz. Un tiem, kuŗi 
interesējas par mākslu, noteikti 
ieteicams iegaumēt vārdu: Linda 
Ruciņa.  

 Tagad Lindas  darbavieta ir  
Ņu  jorkas Mākslas un dizaina 
mūzejs (Museum of Arts and 
Design), kuŗā viņa sāka darboties 
sabiedriskā kārtā, vēlāk uz pus -
slodzi, tagad jau pilnu darba 
laiku, jo darba devēji viņu ie -
vēroja un novērtēja. Šovasar 
viņai bija iespēja strādāt arī 
slavenājā Ņujorkas Modernās 
mākslas mūzejā (Museum of 
Modern Art). 

Šogad oktobrī  bija  pirmās  
ofi      ciālās un īsās Lindas brīv-
dienas, tās viņa pavadīja Latvijā 
– tikās ar  bijušām skolas bied-
renēm un uzklausīja viņu dzīves-
stāstus, noskatījās jaunāko Māras 
Ķimeles izrādi ,,Otello”, apci-
emoja galerijas ,,Bastejs” īpaš-
niekus, māksliniekus Hein rich-
sonus, ar kuŗiem iepazinās Ņu -
jorkā, bet galvenais – paviesojās 
pie abiem vectētiņiem un vec-
māmiņas.

 ,,Ir tik jauki  pabūt vecvecāku 
pasaulē, kuŗā valda it kā simt-
gadīga kārtība – tās pašas mēbe-
les, aizkari, krūzītes, utt., un just, 
cik ļoti tieku gaidīta, ar mīlestību 
lutināta pat vairāk nekā bērnībā. 
Mazsalacas vecmāmiņa Vija 
nakts laikā piedāvāja  saldējumu! 
Kas gan man to bērnībā būtu 
devis,” smiedamās bilda  Linda.

 Nopietnība iezagās viņas 
brūnajās acīs, kad atcerējāmies 
PSRS laikus  – Rīgā veikalā daž-
kārt trūka pat maizes. Linda  ar 
lepnumu atceras, kā māte viņu 
veda uz Baltijas ceļu, kā smaržoja 
ugunskura dūmi Doma laukumā, 
kā skanēja dziesmas –  tas viss 

pieder viņai uz mūžīgiem lai-
kiem!  Arī spīts – pārvarēt  grū-
tības, nepadoties. Tieši tāpēc 
daž    kārt neizdodas kontaktēties 
ar ame rikāņu puišiem, kuŗiem 
dzīvē nekad un nekā nav trūcis, 
vai jaunietēm, kam galvenais ir 
tikai ārišķība: firmas drēbes, pie-
audzēti mati un gēla nagi.

Ir maz teikt, ka Linda Ruciņa ir  
daudzsološa māksliniece, jaunībā 
tādi ir visi. Viņa ļoti labi apzinās, 
ka viss šajā dzīvē ir jānopelna, 
nevis jācer uz  ātriem panā  ku-
miem un efektīvu reklāmu. Viņas 
plāni ir ļoti konkrēti: ar laiku 
iekārtot  savu privātgaleriju. 

Linda noīrējusi dzīvokli māks-
linieku rajonā Bruklinā, kur kai-
miņiem ir radnieciskas intereses. 
Tuvu dzīvoklim atrodas viņas 
darbnīca, diemžēl līgums ar 
īpašnieku bijis  tikai mutvārdos, 
Linda nezināja, ka  Amerikā tam  
jābūt uzrakstītam uz papīra! 

Šī portretskice sākās ar apso-
lījumu – pa gājputnu ceļu. Latviju 
Linda redzot zemes krāsās: za -
ļajās, brūnajās, pelēkajās. Savu-
kārt viņas pašas palete neesot 
iedomājama bez košajām: zilās, 
dzeltenās, oranžās.  Tas pārsteidza, 
jo Lindas mākslas darbi liek 
domāt par pasteļtoņu īpašo bur-
vību.  

"Jā, krāsas tur ir, to tikai nav 
daudz," rāmi noteica  Linda, sar-
unu beidzot. Bija laiks atvadīdies, 
jo jāpošas, lai sēstos lidmašīnā  
uz Ņujorku.  Taču tā vien šķiet, 
ka  spārni ir Lindai pašai: vērī-
gam, neskaļam putnam, kam nav 
bailes nedz no tāluma, nedz aug-
stuma un pretvēja. Spēt  tālu li -
dot – tam nepieciešams ne tikai 
fizisks spēks, tas nozīmē neiz-
samist, redzot un nojaušot šķir-
šanās asaras uz mīļoto cilvēku 
vaigiem. Savrups ceļš nekad nav 
viegls, un māksla arī mūsdienu 
pasaulē ir krāšņs, bet dzeloņiem 
pārbagāts rožu dārzs. Pat zinā-
tājām  grūti  izšķirt, no kā radu-
sies kāda asara uz vaiga – no 
sāpēm vai no skaistuma.  

Anita Mellupe
Astra Moora
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Māksliniece Linda Ruciņa

Divdesmit gadus pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas beidzot 
ir pienācis laiks, kad Latvijā 
uzmanības lokā nonākusi arī 
trimdas latviešu vēsture. Latvijas 
Zinātņu akadēmija, ciešā sadar-
bībā ar PBLA un atsevišķiem 
trimdas aktīvistiem, šobrīd īste-
no vairākus projektus, saistītus 
ar trimdas vēstures izpēti un 
dokumentāro liecību apzināšanu 
un apkopošanu. 

Trimdas latviešu vēsture nav 
tikusi apkopota, līdz šim aprak-
stīti un izpētīti tikai nedaudzi 
trimdinieku sasniegumi. Diemžēl 
daudzi dokumenti – svarīgas lie-
cības par trimdas paveikto – jau 
ir gājuši zudumā un joprojām 
turpina iet zudumā, samazinot 
iespējas pētniekiem jebkad 
atspoguļot precīzu trimdas vēs-
turi. Pozitīvi vērtējams fakts, ka 
pēdējo gadu laikā vairāku trim-
das organizāciju archīvi un arī 
daļa privāto archīvu ir nonākuši 
Latvijas valsts archīvā vai attiecī-
gajos mītņu zemju archīvos. Tur 
nodotie dokumenti tiek apstrā-
dāti, sistēmatizēti, glabājas pie-
mērotos apstākļos un ir pieejami 

Trimdā paveiktais – tas ir svarīgi! 
pētniekiem. To diemžēl nevar 
teikt par citām dokumentu kol-
lekcijām. Daudz nenovērtējami 
svarīgu dokumentu vēl arvien 
atrodas privātajos archīvos un 
bieži vien pēc archīvu īpašnieku 
aiziešanas viņsaulē mantinieki 
tos iznīcina. Tādējādi bojā iet 
svarīga informācija, kuŗu atjau-
not nav iespējams. Dokumentāru 
liecību saglabāšana ir vienīgais 
veids, kā nākamajām paaudzēm 
atstāt ne vien skaistas atmiņas, 
bet arī patiesus pierādījumus 
trimdas latviešu aktīvajam un 
sekmīgajam polītiskajam darbam 
visu padomju okupācijas laiku. 

Apzinoties nepieciešamību sa -
glabāt un padarīt pieejamus sva-
rīgākos dokumentus, latvijas 
Zinātņu Akademija (LZA) īste-
no trimdas dokumentu vākšanas 
programmu. Tiek vākti oriģināl-
dokumenti par būtiskākajiem 
trimdas laika notikumiem, it 
sevišķi trimdas polītiskajām akti-
vitātēm: vēršanos pie savu mītņu 
zemju valdībām, starptautiska-
jām organizācijām, diplomātiskā 
dienesta darbību. Daļa savākto 
dokumentu tiks publicēti pašlaik 

sagatavošanā esošajā apjomīgajā 
dokumentu krājumā „Nevar-
darbīgā pretošanās: Latvijas ne -
atkarības atgūšanas ceļš”, kuŗā 
atsevišķa nodaļa tiks veltīta trim-
das dokumentiem. Vienas noda-
ļas ietvaros, lai arī plānojam tajā 
iekļaut ap 100 dažādus doku-
mentus, protams, iespējams 
atspoguļot tikai nedaudzus un 
pašus būtiskākos notikumus, bet 
šis dokumentu krājums ir tikai 
pirmais virknē iecerētu publikā-
ciju. Paredzēts turpināt publicēt 
pētījumus par trimdas vēsturi un 
svarīgākos trimdas dokumentus. 

Trimdas dokumentu vākšanā 
nozīmīgu palīdzību sniedz LZA 
konsultātīvā padome trimdas 
jautājumos, kas darbojas jau kopš 
šī gada sākuma. Konsultatīvajā 
padomē darbojas Oļģerts Pav-
lovskis, Ojārs Kalniņš, Valters 
Nollendorfs, Uldis Grava, Aina 
Nagobads-Ābola, Kārlis Kangeris 
un citi. Padome rēgulāri sanāk 
uz sēdēm un kopīgā darbā mēģi-
na rast risinājumus ar trimdas 
vēstures dokumentēšanu un 
izpēti saistītām problēmām. Ar 
padomes un PBLA palīdzību 

izdevies uzzināt daudzu svarīgu 
dokumentu atrašanās vietas un 
trimdas organizāciju archīvu lik-
teņus, piemēram, ļoti būtiskus 
dokumentus par trimdas aktivi-
tātēm ASV atsūtījis Valdis Pav-
lovskis. Tomēr joprojām trūkst 
dokumentāru liecību par dau-
dziem svarīgiem notikumiem. 
Ikviens trimdas aktīvists tiek 
lūgts pārskatīt savu personisko 
archīvu un nodot Latvijas Zi -
nātņu akadēmijai dokumentus 
vai to kopijas, liecības par trim-
das paveikto polītisko darbu 
Latvijas neatkarības atjaunoša-
nas labā. 

Trimdas nopelni Latvijas neat-
karības atgūšanas procesā nepa-
liks bez ievērības arī Apvienotajā 
pasaules latviešu zinātnieku III 
un Letonikas IV kongresā „Zināt-
ne, sabiedrība un nacionālā iden-
titāte”. Kongress norisināsies 
2011. gada 24.-26. oktobrī un 
solās būt ievērojams notikums 
Latvijas zinātnes dzīvē. Kongre-
sam jau pieteiktas gandrīz trīs-
desmit dažādu zinātņu nozaru 
sekcijas. Atsevišķa sekcija tiks 
veltīta trimdas latviešu vēstures 
jautājumiem: „Latvijas Repub -
likas diplomātiskā dienesta un 
latviešu trimdas loma Latvijas 

Republikas neatkarības idejas 
uzturēšanā ārzemēs”. Jautājumi, 
kuŗus paredzēts aplūkot sekcijas 
darbā, ir daudzpusīgi. Pirmkārt 
jau galveno trimdas laika aktīvi-
tāšu norises un mērķu atspogu-
ļojums, latviešu trimdas ietekme 
LR neatkarības atjaunošanas jau-
tājumos uz savu mītnes zemju 
valdībām un starptautiskām 
organizācijām, kā arī ietekme uz 
procesiem Padomju Savienībā.  
Paredzēts pievērsties arī trimdas 
archīvu un trimdas zinātniskās 
izpētes stāvoklim un nākotnes 
perspektīvām. 

Trimdas jautājumiem veltītajā 
sekcijā ar ziņojumiem aicināti 
piedalīties ne tikai  vēstures pēt-
nieki, bet galvenokārt jau paši 
trimdas latvieši ar savām atmi-
ņām par trimdas laikā pieredzēto 
un paveikto. Pieteikumus dalībai 
sekcijā gaidīsim vēl arī decembrī. 
Visi ziņojumi tiks publicēti, lai 
sekcijas darba rezultāti būtu pie-
ejami arī plašākam interesentu 
lokam. Krājumu iecerēts izdot 
jau pirms kongresa un svinīgi 
atvērt kongresa pirmajā dienā. 

Kristīne Beķere
LZA Baltijas stratēģisko 

pētījumu centra pētniecisko 
projektu koordinatore
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Tikai nedēļu pēc 10. Saeimas 
vēlēšanām Filadelfijas latviešiem 
bija iespēja tikties ar pašu ievēlēto 
jauno deputāti Rasmu Kārkliņu 
no “Vienotības”.  Filadelfijas Brī-
vo latvju biedrībā 10. oktobrī  
Sand  ra Milevska iepazīstināja 35 
interesentus ar Rasmu Kārkliņu, 
atgādinot, ka deputāte ir pastarīte 
pazīstamajā Šildes dzimtā.  Izglī-
tību polītoloģijā viņa guvusi Ber-
līnes Brīvajā universitātē,  dok-
tora gradu – Čikāgas universitātē,  
bijusi profesore Ilinoijas univer-
sitātē Čikāgā.  Jau vairākus gadus 
Kārkliņa dzīvo un strādā Latvijā, 
kur māca un veic pētniecības 
darbu Latvijas Universitātē, bū -
da  ma  viesprofesore, strādājusi 
par Aizsardzības ministra pa -
dom  nieci.  Nu akadēmiķei nāk-
sies pārkvalificēties no polīto-
loģes-pētnieces par polītiķi, jo 
kopā ar vēl 10 agrāk nekad 
polītikā nebijušiem t.s. lietussar-
gu grupas dalībniekiem viņa 
kandidēja no partiju apvienības 
Vienotība kā partijas Pilsoniskā 
savienība locekle.   

Rasma Kārkliņa uzsvēra sešus 
punktus, kas šīs vēlēšanas pada-
rīja par liktenīgām krustcelēm.  
Par pirmo viņa minēja bažas, ka 
labs procents vēlētāju savu vilša-
nos izrādīs, vispār neejot balsot, 
un norādīja arī uz lielo, līdz pēdē-
jai minūtei neizlēmušo balsotāju 
procentu – 40%,  kuŗu vairā-
kums bija latvieši.  Daudzi prog-
nozēja krieviskajam Saskaņas 
cent  ram 35 vietas Saeimā, bet 
Vienotībai mazāk par psīcholo-
ģiski svarīgo ciparu 30. Tomēr 
dažādas grupas sarosījās, nodibi-
nājās organizācija ejambalsot.lv 
un galu galā nobalsoja 63%, bals-

Rasmas Kārkliņas pirmā tikšanās ar vēlētājiem
tiesīgo iedzīvotāju. Īstenībā no -
balsojušo  procents ir lielāks, ja 
ņem vērā daudzos desmitus tūk-
stošus no valsts izbraukušo, kas 
paliek reģistrā, bet reāli nav vairs 
iedzīvotāji.  

Otrais un pats galvenais vērā 
ņemamais punkts ir Vienotības 
iegūtie 33 Saeimas krēsli, kas ir 
skaidrs mandāts no tautas un kas 
ļauj bez grūtībām prognozēt Pre-
zidenta izvēli attiecībā uz prem-
jeru un valdības veidošanu.  

Līdz ar šo rezultātu nāk trešais 
secinājums, proti, balsotāji tomēr 
neuzķērās uz vērienīgās, drīzāk 
neatvairāmās iepriekšējās varas 
pārstāvju Par Labu Latviju kam-
paņas par summu Ls 600 000 
legāli izdotu un nelegāli – tikpat.  
PLL smagi izgāzās, kaut arī  t.s. 
AŠ2 izdeva milzīgu naudu.  Kārk-
 liņa uzskata, ka Šlesers nepaliks 
Saeimā, bet atgriezīsies Rīgas 
Do  mē, un neņem nopietni viņa 
pareģojumu, ka valdība drīz kritīs.  

10. Saeimas vēlēšanas arī iezī-
mējās ar strukturālām pārmaiņām 
Latvijas polītikā. Visi pieci Saei-
mā iekļuvušie spēki nav partijas, 
bet gan partiju apvienības vai jau 
agrāk dibinātas, kā ZZS, vai 
jaunās, kā Vienotība vai VL-TB/
LNNK.  Vēl viena izmaiņa ir 
radikāli krieviskās PCTVL jeb 
Ždanokas partijas neievēlēšana 
ar stipri zemo iegūto procentu 
(1,43%).  Un pēdējais ir iespēja 
precizēt izvēlētā saraksta kandi-
dātu secību ar plusiem vai svīt-
rojumiem, kuŗu balsotāji ļoti 
aktīvi izmantoja.  Kad pašos pē -
dē  jos iecirkņos vēl nebija līdz 
galam saskaitīti dati, varēja jau 
redzēt kā Vienotības balsotāji pēc 
saviem ieskatiem bija kori ģējuši 

oficiālo Rīgas apgabala kandidātu 
sarakstu:  Lolita Čigāne „pakāpās” 
no 8. uz 2. vietu, Andris Buiķis 
no 13. uz 3., Ojārs Kalniņš no 16. 
uz 4., Imants Lieģis no 10. uz 5., 
Rasma Kārkliņa no 20. uz 6.  
Protams, daži kandidāti arī no -
slīdēja zemāk, bet galīgais izkār-
tojums nebūs zināms kamēr visi 
ministri nebūs nosaukti, jo viņu 
vietas Saeimā ieņems nākamie, 
bet pēdējie Saeimā iekļuvušie 
deputāti aizņems t.s. “mīkstos” 
mandātus, kuŗus būs jāatdod, ja 
kāds ministrs atgriezīsies Saeimā.  
Kārkliņa arī norādīja uz to, cik 
daudz sieviešu ir Vienotības sa -
rakstā, pretēji, piemēram, parti -
jai Saskaņas centrs ar otro lielāko 
mandātu skaitu, kur nav nevie-
nas sievietes un kur vairums no 
nedaudzajiem latviešiem ir iz -
strīpoti.  

Kārkliņa pastāstīja kā viņa pati 
veidoja savu personisko kam-
paņu, uzrunājot pilsoņu grupas 
un dalot aģitācijas lapiņas, kas 
esot bijis pārsteidzoši ietekmīgs 
līdzeklis. Arī Čikāgas Piecīšu 
bez  maksas koncerts Vērmaņa 

dārzā izvērtās par ļoti populāru 
notikumu.

Starp publikas uzdotajiem 
jautājumiem bija minējumi par 
iespējamām koalīcijām, bet 
Kārkliņa prognozēja turēšanos 
pie esošās koalīcijas, kaut, kā labs 
polītiķis, Dombrovskis noteikti 
meklēšot arī sadarbības iespējas 
ar SC, lai veicinātu vēl stabilāku 
valdību.  Jautāta par sadarbību ar 
Krieviju, Kārkliņa norādīja uz 
LR gadiem ilgo oficiālo polītiku 
par labām attiecībām ar kaimiņu 
valsti (pieminot gan, ka Abreni 
atdeva par velti).  SC esot pilnīgi 
oficiāli slēgusi sadarbības līgumu 
ar Putinu un viņa partiju.  

Aizsardzības ministra Imanta 
Lieģa ierosmē notiek pragmatis-
ka sadarbība, t.i. ASV kravu ve -
šana uz Afganistānu caur Latviju 
un Krieviju.  Jautāta par Lem-
bergu, Kārkliņa atbildēja, -  kaut 
arī ir apsūdzības  noziegumos un 
svešvalodu, izņemot krievu, 
nemācēšanu, Lembergu daži 
uztveŗ kā premjera kandi dātu, 
viņš noteikti rīkojas, lai jaunajā 
koalicijā vairotu ZZS ietekmi.

ZZS ļoti gribētu sev Tieslietu 
ministriju, pirmām kārtām,  lai 
kontrolētu tiesvedību pret Lem-
bergu un, otrkārt, lai kontro  lētu 
Uzņēmumu reģistru, kas noteiks 
Ventspils kuģniecības īsto īpaš-
nieku starp diviem savstarpējās 
cīņās iesaistītajiem grupējumiem. 
Paredzot Lemberga juridisko 
problēmu pieaugumu, Kārkliņa 
norāda, ka apstākļos, kuŗos 
deputāti bieži maina partijas 
piederību, nav izslēgts – kāds no 
ZZS varētu ar laiku pārnākt uz 
Vienotību. Viņa saredz oligarchu 
norietu, jo Šķēle un Šlesers ir 

izgāzušies, Lembergam joprojām 
draud tiesas procesi, bet Kargins 
un citi līdzīgie ietekmes tirgotāji 
paliek apslēptā lomā.  Vaicāta par 
VL-TB/LNNK neiekļaušanu 
Vienotībā, Kārkliņa norādīja, ka 
viņiem ir savi uzskati un ka tādā 
veidā viņi patur savu identitāti 
un profilējas atsevišķi, turklāt – 
pašā Vienotībā ir gana atšķirīgu 
viedokļu.

Jautāta par ēnu ekonomiku, 
Kārkliņa informēja, ka šis lāsts 
atņem Latvijas Republikai vienu 
miljardu latu gadā – ja kaut vai 
trešo daļu no šīs summas valsts 
iegūtu, tas vienā mirklī atrisinātu 
budžeta krizi.  Vienotība jau pus-
gadu ir strādājusi pie 64 punktu 
ekonomikas attīstības program-
mas, ko tagad varēs īstenot. Zi -
nātnieku izbraukšana esot īpaši 
sāpīgs zaudējums Latvijas eko-
nomkai, to atbalstam vaja  dzētu 
piesaistīt daudz vairāk no ES 3,5 
miljonu subsidijām. Nākamajā 
gadā Latvijai tikšot 40 miljoni 
latu cilvēku resursu piesaistei 
zinātnei, tostarp arī pašas Rasmas 
Kārkliņas veiktajai pētniecībai. 
Izbraukušo Latvijas pavalstnieku  
atgriešanos veicinātu jautājuma 
par dubultpavalstniecību pārska-
 tīšana. 

Pēc oficiālās daļas visi sanāku-
šie, sasēdušies ap galdiem, bau-
dīja līdzanestos gardumus un 
brīvā gaisotnē runāja ar savu 
pārstāvi jaunajā, 10. Saeimā.  Pats 
galvenais Rasmas Kārkliņas vēs-
tījums palika vārdos nepateikts, 
bet tas viscaur izskanēja zem-
tekstā:  jauna cerība, jauns pozi-
tīvs noskaņojums lielu pārmaiņu 
priekšvakarā.  Paldies Rasmai!  

Sandra Milevska

Rasma Kārkliņa

Staunton, October 19 – Russian 
imperial and xenophobic 
nationalists, a leading Moscow 
human rights analysts, are 
conducting the kind of “political 
experiments” that threaten their 
country with  “yet another 
‘greatest catastrophe,’” albeit one 
“not of the 20th century but of 
the 21st,” one that would leave it 
in a position much like Austria 
found itself after 1918

In an article on Grani.ru portal 
today, Yevgeny Ikhlov, the head 
of the analytic center of the For 
Human Rights Movement, draws 
that conclusion on the basis of 
his reading of the meaning of the 
efforts by Stavropol residents to 
leave the North Caucasus Federal 
District and of Muscovites to 
block the construction of new 
mosques (grani.ru/blogs/free/
entries/182759.html).  

Ikhlov says that from his point 
of view, “the Stavropol residents 
are profoundly right” in what 
they are trying to do. While the 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Xenophobic Nationalists Threaten to Make 
Russia into a Post-1918 Austria, Moscow Analyst Says

southern part of their kray is 
“geo-economically” part of the 
North Caucasus, “’everyone 
understands’ that the North 
Caucasus Federal District is a 
governorship general for the 
control as people said the century 
before last of unruly natives.”

“The Slavs of Stavropol do not 
want to be included among the 
natives,” he continues, because it 
is obvious that in that case, 
Stavropol kray “will always be 
forgotten” compared to hotspots 
like Daghestan.  If they can 
secure a place in the Southern 
Federal District, the residents of 
the kray have good reason to 
think they can get “more 
proportionate” attention.”

The people of Stavropol thus 
find themselves in an awkward 
position now that “the former 
larger Southern FD is historically 
and civilizationally split into two 
absolutely different segments – a 
citadel of the south Russian sub-
ethnos and the lands of the 
Caucasian peoples, annexed by 
the tsarist empire in its centuries-
long drive toward the Middle East.”

But if the Stavropol residents 
succeed in being shifted from 
the North Caucasus to the 
Southern FD, then, this “will 
make the border [one] between 
the imperial metropolis and 
imperial acquisitions, between 
what everyone understands as 

Russia and that which should be 
called ‘the Federation’” on the 
basis with the analogous division 
in the Roman empire of 
antiquity.

“The price of preserving the 
official illusion that the Russian 
Federation is not an empire but a 
cleverly devised in 1993 ‘United 
States of Northern Eurasia’ 
became the unification of the 
Stavropol residents to the North 
Caucasus Federal District which 
was set up for the struggle with 
the already 11-year-old North 
Caucasus guerilla war.”

Ikhlov suggests that “this 
bureaucratic solution is only a 
small part of the bill for the 
ambitions of the Russian tsars” 
and Soviet leaders, a bill that 
many Russians complain about 
when despite everything their 
ancestors did, they are forced to 
“pay” for it by getting visas in 
order to travel to Kaliningrad, 
the former German land.

“For the conquest and 
annexation of the countries of 
the Caucasus and Central Asia 
and for the Westernization of 
these territories with fire and 
sword by the communists, it is 
also necessary to pay,” he argues, 
just as France, Britain and 
Germany have had to pay for 
their past imperial ambitions by 
being forced to deal with 
“millions” of culturally distinct 

immigrants.”
“For its Eurasian empire, 

Moscow must cope with millions 
of Muslims in the capital and 
surrounding territories,” Ikhlov 
says. “the capital of a universal 
empire – and the Third Rome by 
definition is a universal empire 
– is always a cosmopolitan 
megalopolis, i.e., a Babylon.” 
Thus, “Moscow never will be ‘a 
Russian Orthodox’ metropolis,” 
whatever the nationalists think.

The huge Muslim community 
of Moscow “must have a sufficient 
number of mosques,” he argues, 
saying that “it is time to get rid of 
the illusion that if Muslims are 
left without a mosque, they will 
first become ethnically and 
religiously colorless [non-ethnic] 
Russians and then eventually 
become [ethnic] Russians and 
even Orthodox Christians.”

If the communists couldn’t 
achieve that goal with “two 
million Soviet Jews,” then the 
current Russian powers that be 
won’t be able to achieve such a 
transformation among “the 20 
million people whose ancestors 
professed Islam.”

Of course, “in principle,” Ikhlov 
says, “it would be possible to free 
Moscow and all of central Russia 
from Muslims by setting up an 
Orthodox-fascist Muscovite Rus, 
the territory of which would be 
somewhat smaller than the 

current Russian Federation.” But 
those who think that would be a 
good idea should remember 
what happened to Austria after 
the empire.

Such a prospect for Russia, the 
human rights analyst argues, 
“ought to convince angriest 
Moscow chauvinists and 
Islamophobes that the flourishing 
of the capital [of their country] is 
worth 20 mosques.” But 
unfortunately, as recent 
developments in France and 
Germany with regard to the 
Roma suggest, they may not 
recognize that danger.

According to Ikhlov, “the 
problem is that neither the 
Russian nor the West European 
elites have been able to create a 
universal super-ethnic model 
which has been so notably 
established in North America.” 
And consequently, “our proud 
imperialists of the Kipplingesque 
type will continue their political 
experiments.”

That is until, the For Human 
Rights expert concludes, they 
succeed in bringing about “yet 
another ‘greatest catastrophe,’” a 
reference to Vladimir Putin’s 
description of the disintegration 
of the USSR. “Only this will not 
be in the 20th century” as that 
event was but rather sometime 
“in the 21st.”
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Nez vai ir kāda valsts, kuŗā 
nedzīvotu un nestrādātu kāds lat-
vietis? Pasaulē jau sen zināms, ka 
latvieši ir strādīgi, uzticami, 
centīgi, apzinīgi, uz viņiem var 
paļauties, tāpēc arī viņus labprāt 
aicina darbā un maksā labu algu. 
Inženierim Kārlim Mackum ir 
vairāk nekā 37 gadu pieredze, 
viņš bijis konsultants dažādu 
spēkstaciju, brīvceļu, skolu un 
hospitāļu, iepirkšanās centru, lid-
ostu, dzīvojamo un valdības ēku 
utt. celtniecības darbos Flo ridā, 
Indianā, Mičigenā, Teksasā, Vis-
konsinā. K. Mackus ieuvis elektro-
inženieŗa gradu un mecha nikas 
inženieŗa bakalaura gradu Mar-
keta universitātē (Marquette 
University), zināšanas papildinā-
jis Viskonsinas universitātē un 
Techno loģijas insitūtā Floridā. 
Viņam ir 59 gadi, dzimis Fort-
dodžā (Fort Dodge), Aijovā, iz -
audzis Milvokos. Precējies ar 
Ausmu Brikmani no Indianapoles, 
ģimenē ir divi dēli – 21 gadu 
vecais Krišjānis un Ēriks, kam ir 
18 gadu. Vairāk nekā 23 gadu 
viņiem ir ģimenes māja Palm-
harborā, Floridā. 

Nu jau gandrīz gadu Kārlis 
Mackus strādā Sauda Arabijā. 
Elektroniskā pasta vēstulē viņš 
pastāstīja par darbu, dzīvi, izjū-
tām svešumā.

Lidojums no Tampas Floridā 
līdz Šukaikai, Sauda Arabijā, ilgst 
30 stundu. Vispirms devos uz 
Atlantu, tad uz Frankfurti un no 
turienes uz Džidu. Tagad šis ceļš 
jau mērots vairākkārt. Vienmēr 
ir ļoti stingra muitas kontrole, 
jau iepriekš tiku brīdināts, ka 
nedrīkst ievest reliģiskus priekš-
metus, alkoholu, žurnālus, kuŗos 
re  dzamas sievietes; nekādā gadī-
jumā nedrīkst ievest narkotikas, 
par to draud nāves sods. Džidas 
lidosta ir ļoti trokšņaina, visur 
re  dzami arabi, kuŗiem ap galvu 
aptīts sarkanrūtains lakats (šu -
maga), zem tās parasti ir balta 
mežģīņu cepurīte, kas satur 
matus, un visu apvij melna šaura 
josta – ogals. Vasarā iecienītas ir 
baltas šalles – gutras. Lielākā daļa 
arabu vīriešu valkā dišdašu, 
kreklu ar gaŗām piedruknēm, 
kas apsedz visu ķermeni. Citi – 
krāsainus, piegulošus, ar aprocēm 
un kabatām. Sievietes Sauda 
Arabijā valkā gaŗus melnus tēr-
pus, galva viņām apsegta ar mel-
nas vai citas krāsas šalli. Uzņēmēji, 
jauni vīrieši un bērni ģērbjas 
tāpat kā citur pasaulē. Bieži zem 
tradicionālā tērpa gan vīriešiem, 
gan sievietēm redz dārgas firmas 
kurpes, kā arī pulksteņus un 
dārglietas. Jemenā vīrieši līdzīgi 
latviešu meitenēm Jāņos valkā 

Latvietis Sauda Arabijā
puķu vainagus un reizēm tiāras, 
bet viņiem ir arī naži. 

Lidostā mani sagaidīja mana 
biroja šoferis Mustafa, lai aizves-
tu mani 350 km no Džidas līdz 
Šukaikai. Protams, pēc ilgā lido-
juma biju noguris. Džida ir diez-
gan moderna pilsēta, no tās 
braucām pa četru joslu brīvceļu, 
kas līdzīgs ceļiem ASV. Braucām 
cauri daudzām mazām pilsētām. 
Apmēram pēc 20 km bija polici-
jas kontrolpunkts. Policisti bru-
ņoti ar mašīnpistolēm un citiem 
ieročiem. Daudzviet re  dzamas 
zīmes, ka ceļu var krustot kamieļi. 
Četros no rīta biju savā dzīvoklī 
un jau pulksten astoņos no rīta 
sākās darbadiena. 

Strādāju milzīgā spēkstacijā un 
ūdens atsāļošanas uzņēmumā 
pie Sarkanās jūras, 150 jūdzes uz 
ziemeļiem no Jemenas robežas. 
Spēkstacijas jauda –1000 mega-
vatu elektroenerģijas un 212 000 
m3 atsāļotā ūdens diennaktī. 
Biljoniem dolaru tiek ieguldīts, 
izveidojot transmisiju un ūdens 
cauruļu tīklu. Agrāk vienlaikus 
te bija nodarbināti 6000 cilvēku, 
kad ierados – 4000, tagad, kad 
darbi tuvojas beigām, apmēram 
1000. Tikai vīrieši, izņemot dažas 
sievietes, žēlsirdīgās māsas. 

Darba valoda ir angļu, bet savā 
starpā darbinieki runā dažādās 
valodās. Lielākā daļa amatnieku 
ir filipīnieši vai malaizieši, daži 
jemenieši un nabadzīgi arābi 
strādā par apkalpotājiem. Esmu 
darbu vadītājs Vācijas-Austrijas 
inženieŗbūvju un celtniecības 
konstrukciju firmā. Šīs kompani-
jas vadībā ir italieši, austrietis, 
indietis, pakistānietis, daži filipī-
nieši, vairāki arabi no citām 
zemēm. Uzņēmuma īpašnieka 
vadībā galvenais ir saudarabs, 
viņa vietnieks korejietis, mans 
partneris – skots. Projektu kon-
struēja japāņu firma, un kādu 
laiku te bija nodarbināti vairāk 
nekā 400 inženieŗu. Šejienes 
biroju telpas nevar salīdzināt ar 
citām vietām, kur esmu strādājis, 
te tās ir jaukas. Arabiem tīrība ir 
svarīga, visas telpas un tualetes 
tiek rēgulāri tīrītas vairākas rei-
zes dienā. Sanāksmēs īpašs ,,tējas 
zēns” pasniedz tēju, kafiju un 
ūdeni. Lai gan notiek strīdi, ne -
kad nedzird lamas (vienīgi es 
klusiņām, lai citi nedzird izmetu 
kādu stiprāku vārdu, tāpat aus-
trietis un italietis). Mēs visi cen-
šamies būt pieklājīgi džentl-
meņi. 

Darbi virzās uz priekšu ļoti 
sekmīgi, ātrāk nekā parasti un 
par fantastisku rekordu var 
uzskatīt, ka 24 miljonu darba 
stundu laikā bijis tikai viens 
vienīgs nelaimes gadījums darbā, 

kas noticis pirms diviem gadiem. 
Šis ir lielākais ūdens atsāļošanas 
uzņēmums pasaulē ar gaŗāko 
piekrastes eļļas pievadu. 

Dzīvoju īpaši te nodarbi nāta-
jiem ārzemniekiem uzceltā ne -
lielā ciemā, man ir divistabu 
dzīvoklis. Šukaikā visas ēkas lie-
lākoties celtas no cementa blok-
iem. No ārpuses tās izskatās ara-
biskas, bet iekštelpas ir jaukas. 
Manā divu guļamistabu dzīvoklī 
ir moderna kanālizācija, ledus-
skapis, pavards, veļas mazgājamā 
mašīna, gaisa vēsinātājs, satelīta 
televīzija, tīmeklis. Arabi ātri pie-
vienojas modernai pasaulei. 
Lielajās un arī mazākās pilsētās 
daudzos veikalos pārdod moder-
nas virtuves un tualetes iekārtas, 
te ir eiropisku mēbeļu veikali. 
Lielajās pilsētās var nopirkt visu 
ko. Sievietes uz ielas valkā melnu 
gaŗu tērpu, taču droši vien mājās 
viņu dzīve ir pilnīgi citāda. 
Daudzos drēbju veikalos pārdod 
greznas kleitas, tās var apskatīt 
lielos skatlogos. Ir kosmētisko 
piederumu veikali, atsevišķi vei-
kali bērniem, farmacijas veikali. 
Lielākoties tajos strādā indieši. 
Visur ir auto labotavas, riepu 
pārdotavas, benzīna pildītavas ar 
pirmās nepieciešamības precēm. 
Arabi iecienījuši General Motor 
ražotos auto un tojotas, viņiem 
patīk braukt un saprotams, ka, 
maksājot tikai 60 centu par 
galonu benzīnu, to darīt ir prieks. 
Te ir labs treniņš daudziem 
Amerikas taksametru šofeŗiem 
– arabu šoferi ir pārgalvīgi, nere-
ti viņi piebrauc ļoti tuvu klāt 
priekšējam auto, apdzen gar labo 
pusi. Visi nelaimes gadījumi, ko 
te esmu redzējis, beigušies tra-
ģiski. 

Sauda Arabijā trešdaļa iedzīvo-
tāju ir ārzemnieki – filipīnieši un 
citi trešās pasaules iedzīvotāji 
strādā par apkalpotājiem, indieši 
un ieceļotāji no Āzijas dara vidējā 
līmeņa, eiropieši un amerikāņi – 
augstākā līmeņa darbus. Te ik -
viens ir viesis, kam laiku pa lai-
kam jāizbrauc no valsts, lai 
atjaunotu vīzu. Izbraukšanai un 
iebrauk šanai vajadzīgs īpaši do -
kuments. Ārzemniekiem nepie-
ciešami spon  sori, kuŗi ir financiāli 
un legāli par viņiem atbildīgi. 
Varbūt Amerikā vajadzētu no tā 
mācīties. Vēl nesen bija likums, 
ka ār  zemnieki Sauda Arabijā 
īpašumu nedrīkst iegādāties. 

Arabi ir ļoti reliģiozi. Visur ir 
mošejas un lūgšanu telpas. Naktī 
tās viegli saskatīt, mošeju torņi ir 
zaļā – islama un Sauda Arabijas 
– krāsā. Svētkos ielas rotā 
Ziemsvētku lampiņas – tās ir 
ielās, logos, uz ceļiem. Naktī tad 
reizēm šķiet, ka atrodies kādā 

Amerikas pilsētā. Arabi lūdzas 
piecas reizes dienā, un īpašos 
reliģiskos svētkos septiņas reizes 
dienā. Citas reliģijas atklāti netiek 
atzītas, ārzemnieki drīkst pielūgt 
Dievu klusībā, ne atklāti. Šariats 
aizliedz musulmaņu pāriešanu 
citā ticībā, to uzskata par no -
ziegumu, ko soda ar nāvi. 

Internetā iespējams klausīties 
reliģisku un klasisko mūziku, 
lasīt dažādus tekstus, ko labprāt 
izmantoju. Ticība man ļoti palīdz, 
īpaši vakaros, kad esmu viens. 
Tīmeklī ir pieeja gandrīz visam 
pasaulē, bet dažas vietnes tiek 
cenzētas – piemēram, porno-
grafija. Tā gan mani arī neinteresē. 
Satelīta televīzija netiek cenzēta, 
izņemot Fox News un Sky News 
(brīnos, kāpēc?) Var redzēt CNN, 
BBC, TASS un daudzus citus 
raidījumus angļu valodā. Rāda 
Fox sporta ziņas – redzēju pat 
Tampa Bay Rays un Buccaneers 
spēli. Arabi sportu ļoti ciena – 
televīzijā iespējams noskatīties 
neskaitāmas sporta sacīkstes visā 
pasaulē. Ir iespēja redzēt apmē-
ram 300 visas pasaules arabu 
televīzijas kanāļu, daudzi ir re -
liģiska satura. Ja vien vēlas, te -
levīzijā var skatīties, kā notiek 
lūgšanas Mekā un Medinā. 

Ārpus pilsētas ir gandrīz tikai 
tuksnesīgs krūmājs. Pa to klejo 
kamieļu un kazu ganāmpulki. 
Bieži redz pilnu kravas auto ar 
kazām, ko ved uz kautuvi. Netālu 
ir veikali, kur var iegādāties pār-
tikas preces un mājturības pie-
derumus. Parasti iepērkos Ka  mis 
Mushaitā, pilsētā, kas atrodas 
kalnos, vairāk nekā 7000 pēdu 
augstumā un kur ir mērens kli-
mats. Te ir arī Abas lidosta, ko 
varētu, piemēram, salīdzināt ar 
lidostu Kalamazū. Pa ceļam uz 
Abu kalnos redz paviānu barus. 
Suņu ir maz, arabi par tiem 
nerūpējas. Kaķu ir vairāk. Ļoti 
maz dabiskas faunas, nav puķu, 
viss ir pelēks. Lielākā daļa cilvēku 
ir draudzīgi, reizēm jūtu, ka uz 
mani noskatās, jo atšķiŗos no 
citiem. Līdz šim esmu juties 
droši. Visās publiskās vietās valda 
tīrība. Ēdienam, ko pārdod vei-
ka  los, jābūt halal, kas ir mu -
sulmaņu košers. Lielākā daļa 
cilvēku mazliet saprot angliski, 
veikalos uzraksti pie precēm ir 
angļu un arabu valodā. 

Pie datora sēžu diezgan bieži, 
bet apmēram 20% no laika gan 
manā dzīvoklī, gan birojā intern-
eta sakari ir traucēti. Es varu 
klausīties mūziku, pat no Latvijas, 
lasīt dažādas publikācijas, ar 
skaipu sazinos ar sievu un drau-
giem. Tīmeklis man ir logs uz 
ārpasauli. 

Gan darbā, gan mūsu ciemā 

apsardze ir minimāla, ir novēro-
šanas kameras un sargi. Uz 
brīvceļiem ir pārbaudes punkti. 
Neesmu dzirdējis par militārām 
sadursmēm. Arabi ir piesardzīgi. 
Viņi uz lielām platformām sūta 
tankus pie Jemenas robežas, kur 
bijuši bruņoti konflikti. Kalnos 
atrodas liela Saudi Arabijas-
Amerikas kaŗa baze.

Pārnācis no darba, es cenšos 
mazliet atslābināties. Gatavoju 
maltīti vai reizēm eju vakariņās 
ar paziņām uz kādu vietējo 
restorānu. Te ir vairāki labi turku, 
kā arī afgāņu, indiešu un pakis-
tāniešu restorāni. Parku, kino-
teātri un citu vietu, kur varētu 
atpūsties, te nav. 

Reizi divos mēnešos es braucu 
uz mājām. Esmu bijis arī Rijadā, 
Džidā, Damāmā un citās Sauda 
Arabijas pilsētās. Lielās pilsētas ir 
samērā rietumnieciskas, tajās ir 
dažādu ASV kompaniju veikali 
– Starbucks, Pizza Hut, On the 
Border, McDonald’s, TGI Friday’s 
un citi. Protams, alkoholu un 
cūkgaļu nekur ne  pārdod, tas ir 
stingri aizliegts. Ir daudz aptieku, 
hospitāļu un klīniku. Stipras 
zāles bez receptes nav dabūjamas. 
Arī te tiek ap  kaŗota smēķēšana, 
daudzviet ir zīmes, ka smēķēt 
aizliegts. 

Ļoti ilgojos pēc savējiem – 
sievas, dēliem, latviešu sabied-
rības, mūsu baznīcas. Bieži ļoti 
vientuļi jūtos naktīs. Labi, ka ir 
internets un satelīta televīzija. 
Daudz lasu un meditēju. Dienā 
bez atlikuma nododos darbam. 
Mans prāts ir apskaidrots, un 
reizēm domāju, ka esmu dzīvei 
atradis drošāku pamatu. Tas ir 
viens no labumiem šajā ,,no -
malē”. 

Man patīk mans darbs, tas ir 
tāds kā ,,medus pods”. Bieži nav 
zināms, kādi pārsteigumi dienā 
gaida. Man ir daudz un dažādu 
pienākumu gan spēkstacijā, gan 
ūdens atsāļošanas iekārtā, gan 
piekrastes naftas piegādes rūp-
nīcā, kā arī dzīvojamo un sa -
biedrisko ēku kompleksā, kas 
tiek celts netālu. Te tiek ieguldīti 
biljoniem dolaru. Sauda Arabijas 
ekonomika plaukst un zeļ.

Mans darba līgums ir paga-
rināts, un nākotnē būs jādodas 
uz citurieni, iespējams strādāšu 
Vidējos Austrumos, Afrikā vai 
Eiropā. Cenšos nezaudēt sakarus 
ar darba partneŗiem. Domāju, ka 
varēšu strādāt par inženieri un 
konsultantu līdz 70 gadu vecum-
am un, ja Dievs atļaus, pat ilgāk. 
Priecājos par iespēju strādāt, jo 
tādējādi saglabāju možu prātu, 
turklāt saņemu arī labu atalgo-
jumu.

Kārlis Mackus

Nudien, šķiet, ka esam Rīgā, 
nevis Ņujorkā. Nekad tik daudz 
latviešu mākslinieku vienā se -
zonā nav kāpuši uz Mētro po-
lītēna operas skatuves vai pieda-
lījušies citos Linkolna centra 
sarīkoju mos.

Latviešu sezonu atklāja ten-
ors Aleksandrs Antoņenko, 11. 
ok  tobrī, dziedot Dmitriju Mo -
desta Musorgska operā „Boriss 
Go  dunovs”. Kritiķis Antonijs 
Tom masini laikrakstā  New 
York Times 13. oktbrī  rakstīja: 
The Latvian tenor Aleksandrs 
Antonenko ...brings virile sound 
and a touch of wildness to the 

role. Izrādi 15. oktobrī noskatījās 
trīs Latvijas nacionālās operas 
ģildes  biedri –  Marta Prāmniece, 
Normans Veltens un šī raksta 
autors. Jutāmies pacilāti, gluži kā  
mūsu tautas svētkos. Otrā bal-
konā pie bāra varēja satikt citus 
latviešus. Šādās reizēs ieteicams 
valkāt latviešu rotaslietas, lai 
tautieši cits citu pazītu. Esam 
bieži satikuši latviešus no citām 
pilsētām, kuŗi atbraukuši no -
skatīties kādu izrādi. Noteikti 
jāiegriežas operas grāmatnīcā, 
kur pārdod latviešu mākslinieka 
tvartus. Šoreiz iegādājāmies Ž. 
Bizē operas „Karmena” divus 

Linkolna centrā Ņujorkā sākušies latviešu svētki
tvartus ar Elīnu Garanču galvenā 
lomā. Šīs operas tiešraidi varēja 
noskatīties kinoteātŗos visā pa -
saulē. Pēc nedēļas iznāks Elīnas 
visjaunākais tvarts. Elīna Ga -
ranča rudenī atkal atveidos Kar-
   menu. Maija Kovaļevska dzie   dās 
Dž. Pučīni operā „Bohē ma”. 

Valsts Akadēmiskais korim 
,,Latvija” diriģenta Tenu Kaljustes 
vadībā  Linkolna centrā būs kon-
certi ar trim atšķirīgām prog-
rammām. Vispirms White Nights 
festivālā 12. novembrī koncerts  
kabarē stilā Stanley H. Kaplan 
Penthouse (165 W. 65th St.).  
Alice Tully Hall – koncerts 13. 

novembrī un  Sv.  Paula baznīcā 
15. novembrī.  Informācija:  
www.WhiteLightFestival.org un 
www.lincolncentre.org

Gidons Krēmers ar baltiešu 
jauno mūziķu Kremerata Baltica 
kameroŗkestri Alice Tully Hall  
mūzicēs 11. novembrī.

Skaists piedzīvojums būs so -
listes Maijas Kovaļevskas pieda-
līšanās Jonkeru baznīcas diev-
kalpojumā 31. oktobrī. 

 Cerams, arī citus gadus 
latviešu mākslinieki tikpat 
kuplā skaitā spodrinās  Latvijas 
tēlu Ņujorkā un pasaulē. Ir jau 
zināms, ka Andris Nelsons 

2011. gadā būs diriģents P. 
Čaikovska operas ,,Pīķa dāma” 
uzvedumā. Daudzi vietējie 
latvieši iegādājušies biļe tes uz 
vairākām izrādēm, gluži kā 
Dziesmu svētkos. Ņujorkas lat-
viešiem ir paraža pie operas 
skatuves durvīm pirms izrādes 
nodot māks liniekiem paredzētās 
puķes kopā ar kartīti un pēc 
izrādes viņus sagaidīt. Māks-
linieki pa  rasti ir laimīgi, zinot, 
ka publikā ir latvieši.  

Vēl gaidāmas daudzas inte-
resantas izrādes. Starpbrīdī tik-
simies otrā bal konā!

Ēriks Niedrītis
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Ņujorkā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā asam-
bleja 25. oktobrī ar balsu vairākumu ievēlēja Latviju Ekonomisko un 
sociālo lietu padomē (ECOSOC) uz laiku no 2011. līdz 2013. gadam. 
Līdz ar Latviju ievēlētas arī Ungārija, Krievija, Austrālija, Somija, 
Norvēģija, Lielbritanija, Meksika, Nikaragva, Ekvadora, Ķīna, Korejas 
Republika, Pakistāna, Katara, Kamerūna, Gabona, Malavi un 
Senegala.

ECOSOC ir viena no ANO galvenajām struktūrām, kuŗas kompe-
tencē ir starptautiskās sadarbības jautājumi ekonomikā, sociālajā, 
kultūras, izglītības, veselības, vides laukā u. c., lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību. 

Saeimas namā pasniegtas Baltijas Asamblejas (BA) 2010. gada 
balvas literātūrā, mākslā un zinātnē. Balvu zinātnē saņēma akadēmi-
ķis Jānis Stradiņš par grāmatu „Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā”. 
BA balvas žūrijas locekļi gandrīz vienprātīgi atzina, ka Jānis Stradiņš ir 
piemērotākais zinātnes balvas laureāts. J. Stradiņš balvu nopelnījis ar 
skrupulozu attieksmi pret zinātnisko patiesību. Viņa monografija ir 
unikāls darbs, kas vēsturiskā griezumā atspoguļo tik gaŗu posmu 
Latvijas vēsturiskajā ceļā.

Valsts svētkos 18. novembrī šogad paredzēts iedibināt jaunu 
tradiciju – kopā ar radiem un draugiem vārīt un ēst zupu, kuŗai dots 
jaunvārds – Lielzupa. Pērn izveidotā domubiedru grupa „Trīs darbi” 
aicināja uz kopīgu himnas dziedāšanu. To šogad papildinās ar zupas 
vārīšanu un Lielvārdes jostas izveidošanu no svecēm vai lāzeriem. 
Domubiedru grupai „Trīs darbi” ir vēl tālāk ejoši mērķi – uz valsts simt-
gadi iedibināt vairākas tradicijas, kā ikviens iedzīvotājs un visi kopā        
svin Latvijas jubileju.

Sabiedrisko attiecību speciālists Jurģis Liepnieks izteicis interesan-
tu atzinumu. Viņa ieskatā Ventspils pilsētas galvam Aivaram Lember-
gam ir iespējas pārtraukt Valža Dombrovska valdības pastāvēšanu 
vienā naktī. Tā Liepnieks izteicies intervijā laikrakstam Diena. Lem-
bergs kļuvis tik ietekmīgs kā nekad agrāk atšķirībā no diviem citiem 
oligarchiem Andŗa Šķēles un Aināra Šlesera (abi PLL), kuŗu svars 
polītikā pēc vēlēšanām ir mazinājies.

Sabiedrības par atklātību Delna padomes priekšsēde Inese Voika 
aicina 9. un arī 10. Saeimas deputāti Silvu Bendrāti (JL) nolikt Saeimas 
deputātes mandātu. Bendrāte vairāk nekā trīspadsmit gadus slēpusi,       
ka Lemberga vietā un par viņa naudu iegādājusies kapitāldaļas 
Kurzemes radio. Turklāt, pēc Bendrātes vārdiem, līgums, kas viņu fak-
tiski padarīja par Lemberga marioneti, vēl joprojām ir spēkā un pir-
kuma nauda nav atmaksāta.

Nacionālās apvienības VL/TB/LNNK  partija Visu Latvijai! no 
polītologa Ivara Ījaba pieprasījusi publisku atvainošanos par viņa iz -
teikumiem plašsaziņas līdzekļos. VL nav apmierināta ar šādu polītolo -
ga izteikumu: “Atļaušos izteikt visai pretrunīgu apgalvojumu par Visu 
Latvijai!: šie ļaudis nebūtu īpaši bēdīgi, ja Latvijā patiešām rastos kāds 
reāls etnisks konflikts.” Iebilsts arī pret Ījaba izteikumu:  “... tā ir partija, 
kuŗa atklāti sludina autoritārismu un svin 15. maija apvērsumu ...”

Valsts prezidents Ķīnā
Valsts prezidents Valdis Zat-

lers, apmeklējot Ķīnas ziemeļ-
aust rumu galvaspilsētu Šenjanu, 
aicināja Ķīnas uzņēmējus izman-
tot Latvijas - Eiropas Savienības  
valsts piedāvātās iespējas uzņē-
mējdarbības sakaru veicināšanai 
Ziemeļeiropas reģionā. 

Valsts prezidents 20. oktobrī 
atklāja Latvijas - Liaoningas sa -
darbības forumu. Forumā pie  da-
lījās vairāk nekā 20 Latvijas uz -
ņēmēji un aptuveni 200 Ķīnas 
biznesa vides pārstāvji. Zatlers 
norādīja, ka Latvijā ir viens no 
zemākajiem uzņēmumu no  dok-
ļiem ES, valstij ir ģeografiski 
stratēģiska atrašanās vieta, iz  de-
vīgs transporta un loģistikas pie-
dāvājums un ka Pasaules Ban - 
kas vērtējumā Latvija ieņem            
27. vietu pasaulē to valstu sa -
rakstā, kuŗās veikt uzņēmēj dar-
bību ir visvieglāk. 

Savukārt Lianoningas gu  ber-
nātors Čeņs Džengao savā uz -
runā norādīja uz kopējām Lat-
vijas un Ķīnas provinces iezī -
mēm – abām ir stratēģiski bū  -
tiska atrašanās vieta, tās ir uz 
eksportu orientētas, atvērtas in -
vestoriem un veicina ekonomis-
ko attīstību. Nozīmīgs ir sadar-
bības potenciāls mazo un vidējo 
uzņēmumu vidū, kā arī izglītībā 
un kultūrā.

Forumā parakstīja sadarbības 
memorandu starp Jelgavu un 
Liaoningas provinces pilsētu Hu -
ludao, Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru un Šenjanas 
partneri – Starptautisko tirdz nie-
cības veicināšanas padomi 
(CCPIT), Latvijas Izglītības un 
zinātnes ministriju un Liaonin-
gas provinces Izglītības depar-
tamentu, kā arī starp Latvijas 
Universitāti un Ķīnas Ziemeļ-
austrumu universitāti.

Oficiālie Saeimas 
vēlēšanu rezultāti

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) pabeigusi pārbaudīt un 
sakopot visu  10. Saeimas vēlēša-
nu 1013 iecirkņu balsu skaitīša-
nas rezultātus. 19. oktobrī apstip-
rināti 10. Saeimas vēlēšanu galī-
gie rezultāti un 10. Saeimā ie -
vēlētie deputāti.

Saskaņā ar šiem rezultātiem     
10. Saeimā ir ievēlēti piecu par-
tiju apvienību – Vienotības, po -
lītisko partiju apvienības Saska-
ņas centrs, Zaļo un Zemnieku 
savienības, partiju apvienības       
Par labu Latviju un nacionālās 
apvienības Visu Latvijai!/Tēv ze-
mei un Brīvībai/LNNK” depu  -
tātu kandidāti.

Vienotība 10.Saeimā  ieguvusi 
33, polītisko partiju apvienība 
Saskaņas centrs – 29, Zaļo un 
Zemnieku savienība – 22, ap  vie-
nība Par labu Latviju – 8, un 
nacionālā apvienība VL/TB/
LNNK  – 8 deputātu vietas.

10. Saeimā ievēlēto deputātu 
saraksts (deputātu kandidāti 

sarindoti alfabēta secībā)
Vienotība 
(33 deputātu vietas)
1. Arvils Ašeradens 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
2. Dzintars Ābiķis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Solvita Āboltiņa 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
4. Silva Bendrāte 
Kurzemes vēlēšanu apgabals

5. Andris Buiķis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Ingrīda Circene 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
7. Ingmārs Čaklais 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
8. Ilma Čepāne 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
9. Lolita Čigāne 
Rīgas vēlēšanu apgabals
10. Ints Dālderis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
11. Valdis Dombrovskis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
12. Ina Druviete 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Sarmīte Ēlerte 
Zemgales vēlēšanu apgabals
14. Guntars Galvanovskis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
15. Dzintra Hirša 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
16. Ojārs Ēriks Kalniņš 
Rīgas vēlēšanu apgabals
17. Artis Kampars 
Zemgales vēlēšanu apgabals
18. Rasma Kārkliņa 
Rīgas vēlēšanu apgabals
19. Ģirts Valdis Kristovskis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
20. Janīna Kursīte-Pakule 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
21. Ainars Latkovskis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
22. Atis Lejiņš 
Zemgales vēlēšanu apgabals 
23. Imants Viesturs Lieģis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
24. Aleksejs Loskutovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
25. Klāvs Olšteins 
Zemgales vēlēšanu apgabals
26. Artis Pabriks 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
27. Inguna Rībena 
Rīgas vēlēšanu apgabals
28. Edvards Smiltēns 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
29. Kārlis Šadurskis 
Latgales vēlēšanu apgabals
30. Aigars Štokenbergs 
Zemgales vēlēšanu apgabals
31. Andris Vilks 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
32. Ilze Viņķele 
Rīgas vēlēšanu apgabals
33. Dzintars Zaķis 
Zemgales vēlēšanu apgabals
Polītisko partiju apvienība 

Saskaņas centrs 
(29 deputātu vietas)
1. Valerijs Agešins 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
2. Jānis Ādamsons 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Aleksejs Burunovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
4. Boriss Cilevičs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
5. Sergejs Dolgopolovs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Sergejs Fjodorovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
7. Valentīns Grigorjevs 
Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Aleksejs Holostovs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
9. Aleksandrs Jakimovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
10. Nikolajs Kabanovs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
11. Andrejs Klementjevs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
12. Ivans Klementjevs 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Valerijs Kravcovs 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
14. Igors Meļņikovs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
15. Sergejs Mirskis 

Rīgas vēlēšanu apgabals
16. Vladimirs Nikonovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
17. Ņikita Ņikiforovs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
18. Vitalijs Orlovs 
Zemgales vēlēšanu apgabals
19. Igors Pimenovs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
20. Ivans Ribakovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
21. Dmitrijs Rodionovs 
Latgales vēlēšanu apgabals
22. Artūrs Rubiks 
Rīgas vēlēšanu apgabals
23. Raimonds Rubiks 
Latgales vēlēšanu apgabals
24. Aleksandrs Sakovskis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
25. Juris Silovs 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
26. Jānis Tutins 
Latgales vēlēšanu apgabals
27. Jānis Urbanovičs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
28. Michails Zemļinskis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
29. Igors Zujevs 
Rīgas vēlēšanu apgabals
Zaļo un Zemnieku savienība 
(22 deputātu vietas)
1. Uldis Augulis 
Zemgales vēlēšanu apgabals
2. Aija Barča 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
3. Andris Bērziņš 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
4. Andris Bērziņš 
Zemgales vēlēšanu apgabals
5. Augusts Brigmanis 
Zemgales vēlēšanu apgabals
6. Gundars Daudze 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
7. Aivars Dronka 
Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Jānis Dūklavs 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
9. Richards Eigims 
Latgales vēlēšanu apgabals
10. Iveta Grigule 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
11. Jānis Klaužs 
Latgales vēlēšanu apgabals
12. Armands Krauze 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Ingmārs Līdaka 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
14. Dace Reinika 
Zemgales vēlēšanu apgabals
15. Dana Reizniece 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
16. Kārlis Seržants 
Rīgas vēlēšanu apgabals
17. Vitauts Staņa 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
18. Jānis Strazdiņš 
Rīgas vēlēšanu apgabals
19. Staņislavs Šķesters 
Latgales vēlēšanu apgabals
20. Raimonds Vējonis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
21. Jānis Vucāns 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
22. Oskars Zīds 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
Partiju apvienība Par labu 

Latviju (8 deputātu vietas)
1. Imants Jānis Bekešs 
Latgales vēlēšanu apgabals
2. Māris Kučinskis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Rita Strode 
Latgales vēlēšanu apgabals
4. Andris Šķēle 
Zemgales vēlēšanu apgabals
5. Inese Šlesere 
Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Ainārs Šlesers 
Rīgas vēlēšanu apgabals
7. Guntis Ulmanis 

Vidzemes vēlēšanu apgabals
8. Edgars Zalāns 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
Nacionālā apvienība VL/TB/

LNNK - (8 deputātu vietas)
1. Gaidis Bērziņš 
Kurzemes vēlēšanu apgabals
2. Einārs Cilinskis 
Rīgas vēlēšanu apgabals
3. Jānis Dombrava 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
4. Raivis Dzintars 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
5. Inese Laizāne 
Latgales vēlēšanu apgabals
6. Visvaldis Lācis 
Vidzemes vēlēšanu apgabals
7. Imants Parādnieks 
Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Dzintars Rasnačs 
Rīgas vēlēšanu apgabals

Jaunajā valdības koalicijā 
netiks iekļauta VL/TB/LNNK
Apvienības Vienotība valde         

25. oktobrī nolēmusi jaunajā koa-
licijā neaicināt nacionālo apvie-
nību Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/ LNNK Līdz ar to koa-
liciju veidos divas partijas -  ap -
vienība Vienotība un Zaļo un 
Zemnieku savienība.

Pret VL/TB/LNNK iekļaušanu 
valdības koalicijā nostājās Vie-
notībā iekļāvusies partija Sabied-
rība citai polītikai (SCP), kas pat 
bija gatavi atteikties no dalības 
koalicijā, ja tai pievienotos VL/
TB/LNNK.

SCP pārstāvis Artis Pabriks 
aģentūrai LETA prasību par        
VL/TB/LNNK neaicināšanu koa-
licijā iepriekš skaidroja ar pār-
liecību, ka koalicijā nav nepie-
ciešami ultranacionālisti un ra -
dikāļi. Pēc Pabrika teiktā, atšķi-
rībā no pašreizējās Saeimas, kuŗā 
notiek veiksmīga sadarbība ar 
nacionālās apvienības pār stāv-
jiem, jaunajā Saeimā ievēlētie      
VL/TB/LNNL biedri esot daudz 
radikālāki.

Partiju Visu Latvijai 10. Saeimā 
pārstāvēs seši, Tēvzemei un Brī-
vībai/LNNK - divi deputāti. 9. 
Sa   eimā strādā tikai viens VL 
biedrs - Visvaldis Lācis - un četri 
no TB/LNNK.

“Grūti redzēt, ka sadarbojamies 
ar cilvēkiem, kuŗi pauž anti se-
mītisma, homofobijas un pat 
rasisma idejas,” sacīja Pabriks,  
piemēram minot kāda VL/TB/
LNNK pārstāvja izteikumus par 
“inteliģento antisemītismu”. SCP 
pārstāvis uzsvēra, ka Latvija ir 
vērsta liberālās demokratijas vir-
zienā un VL/TB/LNNK pārstāvji 
šādā polītikā neiederoties.

No SCP 10. Saeimā Vienotības 
sastāvā ievēlēti pieci deputāti.    
Trīs no viņiem - bijušie Tautas 
partijas (TP) biedri Artis Pabriks, 
Aigars Štokenbergs un Dzintars 
Ābiķis - darbojas arī 9. Saeimā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
 Rīgas krievu avī -

zē Čas Vadims Ra -
dionovs, aizstāvot 
Sa  skaņas centra   
(SC) nostādnes, sa -
mierinās ar to, ka 
krievu mēle Latvijā 

nekļūs par otro valsts valodu,        
bet uzsveŗ, ka “itin loģiski prasīt, 
lai krievu valoda tiktu atzīta kaut 
vai par oficiālo, jo šai valstī dzīvo 
44 procenti krievvalodīgo”.

Tātad pamattautas un kriev va-
lodīgo samērs ir 56 : 44. Tā ir 
drausmīga proporcija. Vispār jau 
bija runa par 60 : 40, bet Radio-
novs precīzē: gandrīz puse! 

Tātad atjaunotās Latvijas divos 
gadu desmitos nav izdevies no -
drošināt pamattautai noteicošu 
īpatsvaru. Un varam iedomāties, 
cik balsu 2. oktobrī būtu ieguvis 
SC, ja nepilsoņiem ļautu pieda-
līties Saeimas vēlēšanās...

 Pēc tam kad Valdis Dombrov-
s kis bija nolēmis sarunas ar SC        
par iespējamu līdzdalību koali -
cijā neturpināt, šīs apvienības 

56 : 44 ! “Nešpetnām sievām” taisnība
frak  cijas līderis Jānis Urbanovičs, 
dusmās piesarcis, brīdināja, ka 
Saeimas ārkārtas vēlēšanas ir ne -
izbēgamas, un uzsvēra, ka “šis 
parlaments nav leģitims no idejas 
viedokļa” (?), un kā ar cirvi nocir-
ta: “Mēs neklusēsim. Spēka mums 
pietiks. Mēs esam lieli. Mēs esam 
visur.” 

Oho! Gandrīz vai atdarinot 
Vairu Vīķi-Freibergu: “Mēs esam 
lieli. Mēs esam vareni.” Bet Jānim 
Urbanovičam tālu līdz VVF līme-
nim. Nav tas kalibrs, mērogs ir 
cits. 

NRA publicēja interviju ar Ur -
banoviču, kas nenocietās un ņir-
dzīgi (vai skaudīgi?) ieminējās, ka 
Dombrovskim tagad ir savas “ne -
špetnās sievas”. Te acīmredzot do -
mātas Ina Druviete, Ilma Čepāne 
un Janīna Kursīte, kuŗas draudēja 
izstāties no Vienotības, ja Dom-
brovskis uzņems SC koalicijā un 
valdībā.

Manuprāt, šīm krietnām, dar-
bīgām un patriotiskām “sievām” 
piepulcināmas arī Dzintra Hirša, 

Sandra Kalniete, Rasma Kārkliņa, 
Inese Vaidere un noteikti arī 
Sarmīte Ēlerte ar Lolitu Čigāni, lai 
ko par tām teiktu NRA. Ja nebūtu 
šo sieviešu - Saeimā un ārpus tās, 
vēlēšanu iznākums būtu daudz 
nelabvēlīgāks Latvijas pamattau-
tai, kuŗas īpatsvars tik tikko pār-
sniedz pusi no LR iedzīvotāju 
kopskaita. 

Latvijas Avīzē bija skatāma Erika 
Oša karikatūra: SC priekšsēdis        
un Rīgas pilsētas lielvecākais Nils 
Ušakovs gluži kā Galilejs tiek ce -
pināts uz sārta un kliedz: “Un to -
mēr Latvija netika okupēta!” 

Šī spītīgā atteikšanās atzīt Lat-
vijas okupācijas faktu robežojas ar 
patoloģiju, bet acīmredzot atbilst 
SC vēlētāju noskaņojumam - au -
tomatiski noraidīt termi noloģiju, 
ko lieto “valdošie etnokrati”. 

Avīzē Čas jau pieminētais Va -
dims Radionovs, atsaucoties uz 
“ārvalstu, tostarp rietumu eksper-
tiem”, raksta, ka “tā bijusi inkor-
porācija vai aneksija” un daži vēs-
turnieki lietojot terminu sovje ti-

zācija. Bet, mīlīši, bišķītiņ pa -
domājiet: lai Latviju inkorporētu, 
anektētu vai sovjetizētu, bija ne -
pieciešams vispirms to okupēt, 
kas arī tika izdarīts 1940. gada         
17. jūnijā, kad Rīgā ieripoja pa -
domju tanki. Nu, ko liksit pretim 
šai aksiomai? 

Atcerēties to liktenīgo jūnija 
dienu lika divas krievu kaŗa 
lidmašīnas, kas š.g. 18. oktobrī 
parādījās gaisa telpā virs Baltijas 
starp Liepāju un Ventspili un 
atteicās identificēties, un tad no 
Šauļu lidlauka pacēlās NATO 
iznīcinātāji un pavadīja krievu 
lidmašīnas līdz NATO gaisa telpas 
robežām. Incidents diez vai bija 
nejaušs: timing bija aizdomīgs...

Tai pašā laikrakstā Čas kriev-
valodīgās žurnālistikas veterāns 
Anatolijs Kameņevs  rakstā ar no -
saukumu Klupšanas akmeņi ne -
kaunas draudēt: “Nedomāju, ka 
netitulņije (kas nepieder pie pa -
mattautas.- F.G.) piekritīs tādam 
stāvoklim (kad valda “etnokrati" - 
F.G. ). Un tad jau Latvijas priekšā 
pavīdēs Beļģijas variants - ar li -
kumu leģitimēta divkopienu 
valsts.” 

 Beļģijas variants? Dievs pasarg’, 
arī Beļģijā samērs ir 56 : 44, taču 

tur kopienas vizmaz ģeografiski 
atdalāmas viena no otras. Bet 
Latvijā? Tā būtu priekšspēle pa -
mattautas panīkumam - līdz pat 
pakāpeniskai izzušanai. 

Kāda sakritība: taisni tagad 
Vācijas valdības vadītāja Angela 
Merkele atzinusi, ka gadu desmi-
tos īstenotā t.s. multikultūrālisma 
polītika izgāzusies, jo Reinas un 
Elbas krastos apmetušies islām ti-
cīgie migranti nekādi - arī nāka-
majā paaudzē - pa īstam neinte g-
rējas šīs zemes sabiedrībā, nepie-
ņem pamattautas vērtības un sa -
glabā dzīves veidu, kas ir svešs 
rietumnieku izpratnei. Un Vācijas 
patlaban valdošās partijas CDU 
polītiķi ceļ godā jēdzienu Deut- 
s che Leitkultur, t.i., ieceļotājiem 
jāiegaumē, ka šeit runā vāciski un 
ka svešiniekiem ar to jārēķinās        
un jāapagūst zināmi priekšstati, 
kas saistīti ar vācu kultūru, tra di-
cijām, sadzīves normām, vēstu ri.

 Krievi, protams, nav turki, bet 
Latvijā viņu vidū nav mazums 
tādu, kam latviešu Leitkultur ir 
sveša un pat derdzīga, un viņu -
prāt gluži labi var iztikt bez tās. 
Beļģijas variants tiem būtu pa 
prātam. Bet pamattautai? 

Franks Gordons

Nu ir zināms  
tas, ko paredzēju 
pagājušās nedēļas 
komentārā – nā -
ka mo Latvijas Re -
publikas valdību 
veidos partiju ap -

vienība Vienotība kopā ar Zaļo un 
zemnieku savienību (ZZS) un 
apvienību Visu Latvijai!/Tēvze -
mei un Brīvībai/LNNK (VL!/TB/
LNNK). Saskaņas centrs (SC),    
kas sākotnēji Ministru preziden-
ta Valža Dombrovska pausto do -
mu par to, ka koaliciju varētu 
veidot minētās partijas plūs vēl 
SC, uztvēra atzinīgi, pēc tam no -
lēma tēlot aizvainoto, uzmeta lū -
pu, un - ja jau valdības vadītājs 
vēlas partijai izvirzīt kaut kādus 
īpašus nosacījumus, tad SC tādā 
spēlē nepiedalīsies. Ies opozicijā 
un gaidīs īsto brīdi, kad pamē-
ģināt valdību gāzt.

Ne gluži bez konkrētiem nosa-
cījumiem valdības koalicijā uz -
ņemts VL!/TB/LNNK. Atcerē si-
mies, ka vēlēšanās apvienības         
VL! gals ieguva sešas, bet TB/
LNNK gals – tikai divas vietas 
Saeimā. Vislatvieši mūsu valstī ir 
nosacīti mēreni nacionālisti. Viņi 
nav tik aptrakoti kā radikāli an -
tisemītiskā un lielajā polītikā ab -
solūti nenozīmīgā Latvijas na -
cionā lā fronte, taču arī VL! vēs -
turē šis tas dara mūs uzmanīgus. 
Par to esmu rakstījis arī citreiz – 
VL! ļaudis ar prieku svin to dienu 
pagājušā gadsimta 30. gados,        
kad Valsts prezidents Kārlis Ul -
manis atlaida Saeimu, likvidēja 
demokratiju un valstī ieviesa dik-
tātūru. Viņi katru gadu ar pompu 
piedalās 16. marta notikumos, 
kuŗos (ar Krievijas plašsaziņas 
līdzekļu nepārprotami cinisko 
„atbalstu”) pasaulei ik reizi tiek 
atgādināts, ka Latvija Otrā pasau-
les kaŗa laikā bijusi Hitlera pusē 
(ārpasaule nevēlas dzirdēt argu-
mentus par to, ka nacistu kaŗa-

NEBŪS VIEGLI
spēkā bijušas „labās” daļas un ne 
tikpat labas daļas). Kā mēdz 
gadīties Eiropas nacionālistiem, 
arī VL! brīžiem ir flirtējusi ar 
antisemītismu, brīžiem ar rasis-
mu, pavisam konkrēti un pretīgi 
arī ar homofobiju. Pagājušajā 
nedēļā viens no ievēlētajiem VL! 
deputātiem laikrakstā Latvijas 
Avīze stāstīja, ka viņa partija jau 
neesot nekas neparasts – līdzīgi 
„nacionālie spēki” pēdējā laikā 
sevi ir pierādījuši arī Zviedrijā, 
Ungārijā, Nīderlandē un citur. Te 
nu mums jābūt jo uzmanīgiem,         
jo Zviedrijā attiecīgā partija no 
neonacistu simbolikas atteicās 
tikai nesen un tikai tādēļ, lai         
kļūtu „reprezentablāka,” savukārt 
Ungārijā partija ir atklāti un pat 
lepni rasistiska. Tas nu nav sa -
līdzinājums, kas Visu Latvijai! 
īpaši nāktu par labu.

Valdības veidošanas laikā VL! 
tika pateikts, ja viņi būs valdībā, 
tad nekādi centieni valdības dar -
ba kārtībā ieviest jautājumu, pie-
mēram, par nelatviešu repatriā-
ciju, mazākumtautību izglītības 
procesu Latvijā u.tml. netiks pie-
ļauti. Partijas aktīvisti apsolījuši, 
ka „nekādus podus viņi valdībā 
ne  gāzīs”, lai gan sabiedrībā savas 
idejas aktuālizēs tāpat kā vienmēr. 
Nevalsts organizācijas aktīvisti        
16. marta sarīkojumā ir pavisam 
kas cits nekā valdības un valdo - 
šās koalicijas pārstāvji. Turklāt,            
ja kāds no VL!/TB/LNNK iegūs 
ministra krēslu, nākamais kan-
didāts sarakstā, kuŗš kļūs par 
deputātu ar tā dēvēto mīksto 
mandātu, būs Jānis Iesalnieks,    
kas savā daiļradē gejus ir ap  raks-
tījis ar tādiem vārdiem kā „de- 
ģenerāts”, kā arī spriedelējis - cik 
ebrēju (viņš gan lietoja nesmu-
kāku vārdu) gājis bojā holokaus -
tā, neesot skaidrs, un tas esot 
jautājums, kas jārisina vēstur-
niekiem. Interesantā kārtā VL! 
visskaļāk no visām partijām ie  -

bilst Saskaņas centram pret viņu 
atziņu, ka vēsturniekiem ir jā - 
lemj, kā saukt to, kas Latvijā 
risinājās no 1940. līdz 1991. ga -
dam. Katram savs krekls tu  vāks.

„Mīksto mandātu” būšana pel-
na mazliet apspriešanas. Latvijā 
Saeimas loceklis, kas kļūst par mi -
nistru, šā amata veikšanas laikā 
var atteikties no deputāta man-
dāta, un tikmēr par deputātu kļūst 
nākamais attiecīgā vēlēšanu sa -
raksta kandidāts. Reizēm tas ir 
bijis labi – ar „mīksto mandātu” 
pa  gājušajā Saeimā iekļuva kād-
reizējā PBLA vadītāja Vaira Paegle. 
Un reizēm nemaz nav tik labi –        
ar „mīksto mandātu” pagājušajā 
Saeimā iekļuva radikāli aizsprie-
dumainais Jānis Šmits, ko „gudrās 
galvas" iebīdīja par Saeimas Cil-
vēka tiesību komisijas vadītāju. 
Bet par „mīkstajiem mandā -       
tiem” – piemēram, Lielbritanijā 
ministrs ir arī parlamenta loceklis 
un rēgulāri uzstājas parlamentā, 
piedalās debatēs un ir atvērts jau-
tājumiem kā no „savējiem,” tā arī 
no opozicijas. Arī Latvijā tas būtu 
pareizais variants, jo ministri Saei-
mā mēdz parādīties visnotaļ reti. 

Aplūkojot pagaidām jaunizvei-
doto valdības koaliciju, jākonstatē, 
ka tā droši vien radīs vēdergraizes 
mūsu lielajā kaimiņvalstī. Krie-
vijas caram un viņa pakalpiņiem 
nekas nepatīk tik labi kā vaima-
nāšana par „fašisma atdzimšanu” 
Baltijas valstīs, kaut vai tāpēc        
vien, ka atšķirībā no Baltijas val- 
s tīm neofašisms Krievijā ir ne tikai 
atdzimis, tas plaukst un zeļ. Ie -
spējams, ka VL! iekļaušana valdī -
bā liegs Valsts prezidentam Val-
dim Zatleram iespēju doties 
oficiālā vizītē uz Maskavu, tā            
vismaz ir piedraudējušas dažas 
Krem ļa amatpersonas.

Diemžēl lielākas briesmas koa-
licija rada iekšpolītiskā nozīmē. 
Zaļos zemniekus mūsu polītikā      
var saukt no krievu valodas aiz-
gūtā vārdā „pofigisti,” proti, po -
lītiķi, kuŗiem absolūti viss ir vien-
alga, ja tikai var būt pie varas klo-

ķiem. Vajag koaliciju ar VL!? Lū -
dzu. Vajag koaliciju ar SC? Lūdzu. 
Vajag palikt koalīcijā, kad ar    
troksni no tās aizgājusi „Tautas” 
partija (TP)? Arī labi. Kas ir viens 
no galvenajiem ZZS mērķiem 
polītikā? Darīt visu iespējamo, lai 
glābtu partiju apvienības idejisko 
krusttēvu, ļoti smagos krimināl-
noziegumos apsūdzēto Ventspils 
pilsētas galvu Aivaru Lembergu. 
Zaļie zemnieki nule apvienojās        
ar opoziciju - TP, SC un Latvijas 
pirmo partiju/Latvijas ceļu (LPP/
LC), lai Krimināllikumā ierak- 
stītu normu, ka cilvēks ir atbrī-
vojams no kriminālatbildības,              
ja viņa lieta netiek izskatīta „sa -
prātīgā termiņā”. ZZS koalicijas 
partneŗi no Vienotības vienīgie 
bal soja pret šo normu. Minētā 
krimināllieta tik tiešām tiek iz -
meklēta ļoti ilgi, vismaz daļēji 
tāpēc, ka tās taustekļi stiepjas       
tālu aiz mūsu valsts robežām un 
dažādos „ārzonas” vai „ofšora” uz -
ņēmumos. Taču „saprātīgs ter-
miņš” varētu interesēt arī TP bosu 
Andri Šķēli, kuŗa uzvārds locīts 
saistībā ar tā dēvēto digitālizā -   
cijas skandalu (vismaz pagaidām 
bez kriminālapsūdzībām). SC sa -
vukārt ir pašiem savi „oligarchi,” 
kādreizējie Pareks bankas vadītāji 
Kargins un Krasovickis, pret 
kuŗiem arī nekādas krimināl-
apsūdzības vēl nav izvirzītas, lai 
gan banka pati ir ierunājusies            
par zaudējumu kompensāciju.     
Arī iepriekšējo valdību laikā ZZS 
ir nākuši klajā ar priekšliku -       
miem par naudas atmazgāšanas 
legālizēšanu, par zemes kadas-
trālās vērtības krasu samazinā-
šanu, lai dažs „savējais” to varētu 
nopirkt pa lēto. 

Bīstami un nožēlojami tas ir 
tāpēc, ka visa gaŗā runāšana par 
okupācijas atzīšanu, repatriāciju, 
kā arī par ministru portfeļiem – 
kuŗš kuŗai partiju apvienībai 
pienākas, nozīmē, ka ļoti maz 
uzmanības polītikāņi ir pievēr -
suši tādam „sīkumam” kā nāka- 
mā gada valsts budžets. Tas būs 

ļoti sāpīgs process, un gudri 
polītiķi šīs nedēļas būtu pavadī -
juši nevis smilšukastes spēlītēs,    
bet gan domājot par to, kā šo         
procesu padarīt mazāk netīka -   
mu. Varam sagaidīt, ka no opo-
zicijas soliem Saskaņas centrs 
klaigās ar domu, ka taupības 
pasākumi tautai apniks tiktāl,         
ka jau varēs runāt vismaz par 
valdības gāšanu un Ministru ka -
bineta atslēgas nodošanu SC 
pārstāvim, ja ne par Saeimas at -
laišanu un jaunām vēlēšanām, 
kuŗās SC varētu cerēt uz krietni 
la  bāku rezultātu, jo budžeta grie-
šanā un graizīšanā nebūs pie-
dalījusies. Zīmīgi, ka par ārkārtas 
vēlēšanām daži ar opoziciju sais -
tīti ļaudis sāka runāt jau tad,  kad uz 
2. oktobŗa vēlēšanu re  zultātu lapām 
vēl nebija nožuvusi tinte.

Nākamā gada pavasarī beigsies 
Valsts prezidenta Valža Zatlera pir-
mie četri gadi Rīgas pilī. Kār di-
nājums prezidenta amatā ie bīdīt 
kādu, kas patiešām būs polītikāņu 
lelle, būs ļoti liels. Šādas cerības po -
litikāņiem bija arī par V. Zatleru, 
bet viņš, izrā dās, ir no cietāka ko -
ka, nekā polītikāņi bija cerējuši. Ja 
nāka mo četru gadu laikā Latvijā 
vei  dosies apstākļi, kuŗos valdību 
vei do partijas, kas ir pārliecinātas,    
ka tām ir tiesības darīt absolūti 
jebko, un savukārt Rīgas pilī saim-
nieko kāds, kas ir gatavs to visu 
akceptēt, tad gan "bodi varēsim 
slēgt ciet". Pagaidām cerēsim, ka 
Valža Dombrovska valdībai veik-
sies pat ļoti sarežģītajos apstākļos. 
Visi, kuŗi 2. oktobrī balsoja par Vie-
notību, balsoja par godīgu, tiesisku 
polītiku, nevis par ie priekš piere-
dzēto korupciju. Par to ir vērts pa -
domāt un pacīnī ties. Turēsim īkšķus!

Kārlis Streips
No redakcijas
Komentārs redakcijā iesniegts 25. 

oktobrī, pirms apvienības Vienotība 
valdes lēmuma topošajā koalicijā 
tomēr neuzaicināt nacionālo apvie-
nību VL/TB/LNNK. Tātad šobrīd 
koalicijā iekļautas tikai partiju 
apvienība Vienotība un ZZS.
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Jūsu Ekselence, savu uzrunu 
ingresa dievkalpojumā Rīgas 
Sv. Jēkaba katedrālē 21. augus  -
tā jūs sākāt ar 85. psalma vār-
diem: „Mūsu zemē mājos Kun-
ga godība,” - un pateicāt, ka 
jūsu darbības galvenais, stra tē-
ģiskais mērķis būs Latvijas ga -
rīgā atdzimšana. Ko konkrēti 
jūs ar to domājāt? 

Lai tauta garīgi atdzimtu, ir 
svarīgi vismaz trīs galvenie fak-
tori, trīs dimensijas. Pirmā – 
materiālā, jā, tieši materiālā, jo 
nevar prasīt no cilvēka garīgu 
atmošanos, ja viņš dzīvo ne -
drošībā par savu dzīvesvietu, 
iztiku, ja viņa sadzīves apstākļi       
ir cilvēka necienīgi, ja viņš ne -
var nodrošināt savus bērnus. 
Cilvēks nevar domāt par garī-
gām vērtībām, ja viņam liegta 
iespēja dzīvot sakoptā vidē, ja  
aiz viņa loga ir „miskaste” – tiešā 
un netiešā  nozīmē. Otrā – garī-
gai atdzimšanai vajadzīga spē-
cīga kultūras baze. Lai cilvēks 
bū  tu spējīgs sevī uzņemt kultū-
ras vērtības, viņam jābūt izglī-
totam, turklāt ne tikai technis -       
ki – viņam jāzina pasaules un 
latviešu literātūras pērles, jāpa-
zīst māksla. Un, visbeidzot, tre -
šā - tā ir specifiski reliģiskā di -
mensija, tās ir ikviena cilvēka 
personīgās attiecības ar Dievu. 
Viņš taču ir mūsu Radītājs, un 
Viņam ir kāds plāns mūsu dzī -
vei, kas ir brīnišķīgs, mēs esam 
aicināti sadarboties ar to.  

Saistībā ar nesen plaši disku-
tēto jautājumu par Bībeles mā -
cību skolās gribu teikt, ka ne  gā-
tīvo attieksmi neizraisīja nekas 
cits kā neizpratne. Nebija jau do -
māts uzspiest ticības mācību vai 
kristietību, – doma bija šo Bībe -
les mācību ieviest kā vispāriz glī-
tojošu mācību priekšmetu, kuŗā 
skaidrotu Bībeles lomu Rietumu 
civīlizācijas attīstībā. Rietumu 
kultūru taču nemaz nav iespē-
jams izprast, nezinot Bībeli. Šis 
mācību priekšmets ietvertu sevī 
arī zināšanas par citām reliģi -
jām, jā, vēstītu arī par Dieva at -
tieksmi pret citādi domājošiem.

Viena atmoda ne tik sen jau 
bija...

Diemžēl tā noplaka dažu gadu 
laikā. Esmu daudz domājis par 
iemesliem un sapratis, ka šis pa -
cēlums neizturēja laika pārbau -
di, jo nebija būvēts uz drošiem 
pamatiem. Aiz muguras vēl nu -
pat bija padomju laiki, kad viss 
tika kontrolēts – viss, ko cilvēks 
dara un ko domā. Un nu neviens 
vairs nekontrolē! Var darīt, ko 
grib! Kārdinājumu tik daudz un 
tik lieli, ka bija spēcīgāki par 
ideāliem. Tautai pietrūka arī līdz-
atbildības izjūtas – tā atdeva val-
došajiem visu, lai dara, kā māk, 
un tad nu „sadarīja” arī. Pie mē-
ram, privātizācija, kas tika atdota 
vienai šaurai ļaužu grupai...

Vai jūs domājāt par šo līdz-
atbildību, kad pirms vēlēšanām 
teicāt: „Neiet uz vēlēšanām ir 
grēks!” un „Latvija – tie esam 
mēs!”.

Protams! Un aicinu arī turp-
māk mūsu jaunievēlētos depu-
tātus „nepamest vientulībā”. 

Jūs apgalvojāt, ka aktīvi ie -
saistīsities valstiskos procesos. 
Kāds būs (vai jau ir izdarīts) 
jūsu pats pirmais darbs?

„Būšu saucējs, pūtīšu taurē...”
Ar Latvijas Romas katoļu Baznīcas archibīskapu mētropolītu Zbigņevu Stankeviču sarunājās Ligita Kovtuna

Pilnīgi konkrēts pirmais solis 
bija mana ordinācija, kas nori-
sinājās Doma baznīcā, – es sāku 
ar tilta celšanu: starp katoļiem   
un luterāņiem, starp katoļu Baz-
nīcu un zinātnes un kultūras 
darbiniekiem. Šai ordinācijā       
biju uzaicinājis  deputātus un 
valstsvīrus, visu Latvijas tradi-
cionālo konfesiju bīskapus, kai-
miņvalstu bīskapus. Ar mērķi 
aicināt uz dialogu visus, kam     
rūp Latvija. 

Par savu pirmo un svarīgāko 
uzdevumu uzskatu – formulēt 
mērķi un pateikt, ka tas ir ie -
spējams. Aktīvizēt sabiedrību, 
pārliecināt - pārliecināt arī par 
to, ka bez ticības visi mūsu mēr -
ķi ir būvēti uz vājiem pamatiem, 
pārliecināt, ka Dievs ir mūs 
radījis ar mīlestību, ka Viņam       
ir mīlestībā sakņoti plāni par 
katru no mums, par manu ģi -
meni, par manu valsti. Ja savie-
nojamies ar Viņu, ja uzticamies 
Viņa plānam, mēs kļūstam neuz-
varami! Mēs nebūsim apstā di-
nāmi savā ceļā uz priekšu!

Kā jūs domājat - „aiznest” 
līdz katram cilvēkam vai kā 
„iesit tautās”? Un cik liels ir 
jaunās paaudzes īpatsvars ka -
toļu draudzēs? 

Ir, protams, draudzes, kur 
jauniešu skaits  iepriecina, taču 
jāatzīst, ka draudzēs lielākoties        
ir vecākās paaudzes sievietes.        
Kā iešu tautās?  Es jau eju, proti, 
saskaņā ar bīskapa pienākumu 
aprakstu man jāveic draudžu 
vizītācija. Esmu apmeklējis vai-
rākas mūsu diecēzes pilsētās, 
aicinājis uz tikšanos vietējo pa   š-
valdību, mēģinājis sēt cerību        
un stiprināt to un priecājos,         

ka esmu ticis uzklausīts. Tēlaini 
izsakoties, būšu saucējs, pūtīšu 
taurē.

Jums ir lieliski trumpji –    
jū su ga  di (55) un labā izglītība. 
Vai liksit to lietā, arī lai lauztu 
dogmas, kas saistās ar katoļu 
Baznīcu?

Protams, neturēšu sveci zem 
pūra, dalīšos savās zināšanās cik 
spēdams. Par dogmām – ne es 
tās ielicis, ne man tās lauzt. Es 
mēģināšu skaidrot. Un pirmā 
„dogma”, ko raudzīšu lauzt, būs 
stereotipi par kristietību un 
baznīcu.

Un tomēr – līdz ar kultūras 
un valodas jautājumiem vien-
līdz svarīgs Latvijai šobrīd ir 
demografijas jautājums. Bet 
katoļu Baznīca ar sabiedrību 
nevar un nevar rast kopīgu       
valodu par jaunās paaudzes 
dzimumaudzināšanu.

Jaunā paaudze ir jāaudzina, 
citādi šo funkciju veiks „iela”. 
Taču manā ieskatā katram ve -
cumam ir jāsniedz atbilstīga 
informācija. Katoļu Baznīca ir 
un paliek pie ieskata, ka dzi -
mumattiecības ir pieļaujamas 
tikai laulībā, pretējā gadījumā        
tā ir bezatbildība. Kas tad ir        
divu cilvēku savienība dzimum-
tuvībā? Tas nozīmē – es tev 
dāvāju sevi un pieņemu tevi kā 
dāvanu. Tas ir ļoti atbildīgs lē -
mums, un  cilvēkam jābūt ļoti 
no  briedušam, lai altāŗa priekšā 
un priesteŗa klātbūtnē to aplie-
cinātu.

Tā sauktās brīvās attiecības 
katoļu Baznīca nepieņem, jo    
tajās ir apslēpta nepatiesība –          
ar miesu otram tiek teikts, ka          
es tev dāvāju sevi, bet sirdī šis 

lēmums vēl nav  pieņemts, jo, ne -
stājoties laulībā, sev tiek atstāts 
atkāpšanās ceļš. 

Bet dzīvē ir tik daudz vili-
nājumu, un žurnāli, māksla, 
tīmeklis piedāvā lielākoties         
tās temas, kas saistās ar vietu 
zem nabas, mazāk – ar to, kur 
sirds un galva...

Lūk, audzināšanas lielā nozī-
me! Jā, ir dabas likumi, tieksmes, 
bet ir arī dvēsele. Ir jāaudzina         
tā, lai pār miesu valdītu gars, 
nevis instinkti un kaislības, ie -
kāre un alkatība. Sauksim lietas 
īstajos vār  dos un mēģināsim rā -
dīt ceļu, ka var arī citādi. 

Vai celibāts attiecas uz visiem 
priesteŗiem?

Romas katoļu ritā – uz visiem, 
uz Austrumu rita priesteŗiem     
ne. Ir, protams, arī izņēmumi, - 
ja citas konfesijas garīdznieks ir 
izlēmis pāriet katoļticībā un vi -
ņam jau ir sieva un bērns, bet 
viņš vēlas kalpot par priesteri, 
viņam var tikt dota atļauja neie-
vērot celibātu.  

Žēl, ka lieliski izglītoti, kriet-
ni audzināti, veselīgi vīrieši       
bez kaitīgiem ieradumiem tiek 
norobežoti no latviešu geno-
fonda...

Nu, Latvijā tikai 160! Redziet, 
priesteŗa pirmais un galvenais 
pienākums ir kalpot savai drau-
dzei. Ģimenes galvas pienā kums 
Dieva priekšā – gādāt par sievu 
un bērniem. Līdz ar to draudze 
var nonākt pabērna lomā. Tur- 
klāt – Jēzus Kristus nebija precē-
jies, un, ja priesteris grib būt 
tuvāk Kristum, līdzināties viņam, 
no laulības nākas atteikties.

Tas esot noticis 1990. gada       
8. augustā. Jūs devāties pie sava 

garīgā tēva pēc padoma un trīs 
minūšu laikā izlēmāt kļūt par 
priesteri. Kas notika šajās trīs 
minūtēs?

Ceļš uz šīm „trim minūtēm” 
ilga desmit gadus, kad lasīju 
Svētos Rakstus, lūdzu Dievu, 
centos izprast sevi. Būdams        
skolots inženieris, gluži prāg ma-
tiski uz vienas lapas uzrakstīju 
visus argumentus par un pret – 
vai un kāpēc man kļūt par pries-
teri. Iznāca attiecība 50 pret 50. 
Neziņa un šaubas man bija līdz 
kaklam, un pēc kādas pareizti-
cīgās padoma es devos uz semi-
nāru. Viņa man pateica – tas ir 
pārāk liels aicinājums, lai tu viens 
pats izšķirtos. Ko mans garīgais 
tēvs šais īsajās minūtēs pateica? 
Neko pārdabisku, vienīgi to, ka, 
„būdams priesteris, tu paveiksi 
vairāk”. Pār mani vārda tiešā no -
zīmē pārlija pilnīga skaidrība un 
pārliecība – Dievs mani aicina. 
Un mani pārņēma tāda iekšējās 
brīvības izjūta kā nekad agrāk. 
Biju gatavs ņemt Bībeli padusē 
un iet... Jau pēc pāris mēnešiem 
biju Ļubļinas Katoļu universi-
tātes students.

Kā ar laicīgajām interesēm?  
Ko lasāt, kādu mūziku labprāt 
klausāties? Jūs var sastapt sarī-
ko  jumos un teātŗu zālēs?

Gan ne tik bieži, kā vēlētos, jo 
pašlaik esmu ļoti aizņemts un 
teātŗa apmeklējumi man ir lukss. 
Par literātūru – savulaik padomju 
gados kādā ārzemju enciklopē-
dijā izlasīju sarakstu ar simt pa -
saules literātūras pērlēm un ap -
ņē  mos tās izlasīt. Visas jau tolaik 
nevarēja dabūt, bet ar lielu inte-
resi lasīju Dantes „Dievišķo ko -
mēdiju”. Mani ļoti ietekmē ita-
liešu rakstnieka un domātāja 
Manzoni (viņš man atgādina 
mūsu Zentu Mauriņu) darbs,   
kas tulkojumā būtu  „Apsolītie 
lau  lātie”, kuŗā autors , stāstot par 
17. gadsimta Italiju, ar daiļli te-
rātūras paņēmienu ļoti dziļi un 
pārliecinoši atklāj cilvēka perso-
nības mechanismu. Manā ieska-
tā ģeniāls darbs. Par mūziku -  
bērnībā spēlēju akordeonu, bet, 
pievērsies sportam, to pametu 
novārtā un tagad nožēloju. Ne -
zin kā biju iedzīvojies riebumā 
pret dziedāšanu, taču dziesmu 
mī  lestība  atgriezās, kad studēju 
Politechniskajā institūtā, un to 
veicināja kāda gudra sieviete - 
mācībspēks. Mīļuprāt klausos 
Bēthovena mūziku, ļoti patīk Ba -
cha Toccata  re minorā un rene-
sanses laika mūzika – tāpēc, ka tā 
ir tik dzīvespriecīga. 

Aizvadītajā vasarā jūs cie mo-
jāties pie tautiešiem Amerikā. 
Jūsu atziņas un iespaidi?

Ļoti pozitīvi – atgriezos mājās 
pacilāts un iedvesmots. Mani 
patiesi pārsteidz tas, ka piecdesmit 
gadus prom no dzimtenes tau-
tieši ir spējuši ne tikai saglabāt 
latviešu kultūras vērtības, bet       
tās pat pavairot, turklāt vai visās 
nozarēs. Tas ir ieguldījums, kas 
liekams mūsu kultūras zelta fon dā.

Un vēl – patriotisms, kas Latvijā 
ir krietni paputējis. Aicinu jūs, 
mī  ļie tautieši, - brauciet šurp un 
palīdziet to atkal uzšķilt! Kliedē-
jiet aizspriedumus un māciet to 
atbildību un uzņēmību, to prasmi 
ar cieņu izdzīvot sarežģītos vēstu-
riskos apstākļos, kāda ir jums! 

Zbigņevs Stankevičs: "Par savu pirmo un svarīgāko uzdevumu uzskatu – formulēt mērķi un pateikt, 
ka tas ir iespējams. Aktīvizēt sabiedrību, pārliecināt - pārliecināt arī par to, ka bez ticības visi mūsu 
mērķi ir būvēti uz vājiem pamatiem, pārliecināt, ka Dievs ir mūs radījis ar mīlestību, ka Viņam ir 
mīlestībā sakņoti plāni par katru no mums, par manu ģimeni, par manu valsti. Ja savienojamies ar 
Viņu, ja uzticamies Viņa plānam, mēs kļūstam neuzvarami! Mēs nebūsim apstādināmi savā ceļā uz 
priekšu!"
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Dr. Zaiga Alksne Philips, 
Latvijas bērnu veselību ieskatot 
par mūsu tautas nākotni un na -
cionālo labklājību, dibina Lat -
vijā stipendiju pediatrijā studē-
jošam jaunajam ārstam. 

Ikviena ārsta galvenā misija ir 
palīdzēt cilvēkam izveseļoties,    
un ir neizsakāms gandarījums, 
redzot, ka bijušais pacients tur-
pina pilnvērtīgu dzīvi. Taču ik -
viena pediatra - bērnu ārsta uz -
devums ir vēl daudz sarežģī -        
tāks - reizēm nākas ieskatīties         
tik dziļi mazajā dvēselē, lai uz -
minētu, drīzāk nojaustu, kāda 
palīdzība nepieciešama visvai-
rāk. Latvijas bērnu veselība ir 
mūsu tautas nākotne, mūsu na -
cionālās labklājības pamats, tā -
pēc ir tik svarīgi, lai rūpes par 
mazo pilsoņu veselību uzņemtos 
paši zinīgākie un gudrākie ārsti.

Tāpēc neizsakāms bija prieks, 
uzzinot, ka ceļu uz Vītolu fondu 
ar mērķi palīdzēt topošajiem 
pediatriem ir atradusi Dr. Zaiga 
Alksne Philips, bērnu ārste, kuŗa 
jau 37 gadus pati palīdz maza-
jiem slimniekiem kļūt atkal ve -
seliem, smaidīgiem, laimīgiem.

 Dr. Zaiga Alksne Philips šogad 
Vītolu fondā ciemojusies jau di -
vas reizes. Pirmo reizi viņa vie-
sojās fondā  23. martā kopā ar 
korporācijas Lettonia biedru 
Valdi Tauriņu un iepazinās ar 
fonda darbu un izvirzītajiem 
mēr ķiem, bet jau septembrī ie  ra-
dās, lai no vairākiem pretenden-
tiem izraudzītos to pediatrijā 
spe  ciālizējušos topošo ārstu, kuŗš 
turpmāk saņems viņas atbalstu. 

Zaiga   intervēja  trīs  labākās  
Rī  gas Stradiņa  universitātes 1. 
kursa rezidentūras studentes, kas 
pēc sešu gadu studijām  izlē mu-
šas rezidentūrā studēt pediatriju 
un kļūt par bērnu ārstēm. Tā           
kā Zaiga pati šai jomā darbojas 
jau gandrīz četrdesmit gadu, 
intervijas notiek  ļoti  profesio -

VĒL VIENA VĒRTĪGA STIPENDIJA

nāli, tiek uzdoti nebūt ne vien-
kāršākie jautājumi. Sarunai un 
dzirdētajam seko visgrūtākais - 
izvēle, kuŗu no mērķtiecīgajām 
jaunietēm, kuŗas mīl savu nā  kot-
nes profesiju, turpmāk atbalstīt. 
Tikai atgriezusies ASV, Zaiga pa -
ziņoja savu lēmumu:  Man neiz-
sa kāmu  prieku radīja satikšanās 
ar trīs apdāvinātām, inteliģen -
tām un nopietnām studentēm. 
Prie cā jos par Latvijas jauno pa -
audzi,  par ārstēm, kas izvēlējušās 
pe  diatrijas rezidentūru un, pa  -
šas dzī  vojot grūtos apstākļos, tie -
cas pēc zināšanām bērnu veselī-
bas laukā. Lai ikkatrs Latvijas 
jaunpiedzimušais, bērns un pus-
audzis būtu drošās primārās ve -
selības aprūpes rokās, mūsu tau-
tai ir nepieciešami izglītoti un 
rūpīgi pediatri un speciālisti bēr-
nu slimībās. Izvēle bija ļoti grūta, 
vērtēju vairākus rādītājus - vēlmi 
mācīties un sniegties pēc tālākiem 
mērķiem, lekciju un kursu apmek-
lējumu, spēju sadarboties ar kol- 
l ēgām un līdzstrādniekiem,  pras-
mi rast laiku savam vaļas prie-

kam.  Tā ir laba bilance, bet jā  ap-
 zinās, ka visu iepriekš minēto 
ietekmē financiālie apstākļi. Iz -
vēr tējot uzzināto, esmu izlēmusi   
Dr. Zaigas Alksnes Phillips  sti-
pendiju piešķirt Pediatrijas rezi-
dentūrā studējošai topošai ārs-
tei  Indrai Stiureniecei. Novēlu 
Indrai labas sekmes, izturību, 
gūstot zināšanas pediatrijā un 
nākotnē veicot bērnu ārstes dar -
bu  Latvijā!

Bērni visur ir vienādi - viņu 
smaids atbruņo, iepriecina, dara 
laimīgus neskaitāmus cilvēkus 
un stāsta par neierobežoto cil-
vēk mīlestību, kas ļāvusi sado - 
ties rokās cilvēkiem pāri visai 
pasaulei, lai pierādītu, ka vislie-
lākā māksla ir māksla mīlēt cil-
vēku un jo īpaši pašu mazāko, 
pašu vismazāk aizsargāto.

Vairāk par ziedotāju
Dr. Zaiga Alksne Phillips dzi-

musi Rīgā,  Latvijā. 1944. gada  
rudenī kopā ar vecākiem, vete-
rinārstiem Dr. Adolfu Alksni un 
Dr. Almu Alksni, brāli Jāni un 
vecmāmiņu Maiju Ozolu atstāja  

Liepāju. Pirmos gadus ģimene 
pavadīja Minchenē, Vācijā, bet 
kopš 1949. gada Zaiga dzīvo 
Amerikā, Vašingtonas pavalstī. 
1959. gadā viņa absolvēja Va -
šingtonas Valsts universitāti un 
Sietlā ieguva doktora gradu me -
dicīnā. Zaiga speciālizējās  pe -
dia trijā un kopš 1975. gada strā-
dā privāti astoņdesmit divu pe -
diatru apvienībā - Pediatrics 
Asso ciates, Inc., Bellevu Vašing to-
nas pavalstī.  Viņa uzaudzinājusi  
trīs bērnus - dēlu Albertu,  mei-
tas Līzu un Sintiju - un tagad 
prie cājas par mazdēliem Jēkabu 
un Aleksandru.

Kopš 1997. gada Dr. Zaiga 
Alksne Philips piedalījusies vi  -
sos Latvijas ārstu kongresos, 
rūpīgi vērojusi Latvijas pediatru 
dotības un labās zināšanas me -
dicīnā.  Diemžēl nācies konsta-
tēt, ka Latvijā vērojama ļoti ne -
pilnīga bērnu un jauniešu ap -
rūpe un nav radīta  preventīvā 
ve  selības  sistēma. Lai  sniegtu  
pe   diatrijas speciālistu palīdzību 
tiem bērniem, kuŗiem tā nebija 
pieejama Latvijā, sadarbībā ar 
Liepājas pediatru Dr. Gunāru 
Jaunzemi viņa 1991. gadā  noor-
ga  nizēja The Healing of Child -  
ren - labdarības organizāciju 
Ame  rikā, kas palīdz Latvijas bēr-
niem. Tās sniegtais atbalsts ļāva 
Latvijā veikt operācijas apmē -
ram simt piecdesmit bērniem, 
bet divdesmit mazuļi saņēma 
ilglaicīgu medicīnas un chirur-
ģijas aprūpi Amerikā. Zaiga allaž 
ar lielāko prieku dalījusies pie-
redzē ar Latvijas ārstiem par 
bērnu veselības aprūpi Amerikā, 
par pediatrijas prakses jaunu-
miem un privātās prakses prak-
tisko uzbūvi. 1992. gadā viņai 
izdevās noorganizēt divu pil -    
sētu - Bellevue un Liepājas - sa -
darbību. Ir norisinājusies pilsētu 
valžu un viduskolas skolēnu un 
skolotāju gadskārtējā apmaiņa, 

sniegts pabalsts medicīnas jomā, 
arī apmācot bērnus ar īpašām 
vajadzībām, iegādāti dažādi mā -
cību līdzekļi. 

Dr. Zaiga Alksne Philips allaž 
aktīvi iesaistījusies sabiedris -       
kajā darbā - viņa ir   korporācijas 
Gun  dega mūža locekle, aktīvi 
darbojas Latvijas Ārstu un zo  b-
ārstu asociācijas valdē un bal-
tiešu komitejā, atbalstot Vašing-
tonas Valsts universitātes latvie-
šu, lietuviešu un igauņu  valodas 
programmu, darbojas vairākās 
organizācijās - LĀB un Latvijas 
Pe  diatru asociācijā, American 
Pe   diatric Association, Latviešu 
bied rībā Vašingtonas pavalstī un 
Sietlas latviešu  ev. lut. draudzē.

Dr. Zaigas Alksnes Philips 
devums gan profesionālajā jo -
mā, gan sabiedrības labā ir dāsni 
novērtēts - viņa saņēmusi Atzi-
nības rakstus no Liepājas pilsē -
tas domes, Amerikas latviešu 
apvienības, Latvijas Republikas 
Veselības ministrijas,  Latvijas 
Ārstu biedrības un pateicības 
rakstu no Latvijas Republikas 
Ministru prezidenta.  1995. gada 
25. martā   ir saņemts arī   Latvijas 
Republikas Atzinības krusta dip-
loms un Zaiga iecelta par Atzi-
nības krusta kavalieri.

Zaiga allaž ir augstu novērtē-
jusi savu vecāku sniegto atbalstu 
izglītības iegūšanā, jo viņiem 
savulaik nācās smagi strādāt,         
lai palīdzētu samaksāt meitas  
medicīnas studijas. Pateicībā par 
vecāku sniegto atbalstu vēlos šo 
ziedojumu pasniegt kvalificētai 
ārstei/ārstam, kas četrus gadus 
speciālizēsies pediatrijā ar mērķi 
sasniegt augstāko medicīnisko iz -
glītību bērnu un pusaudžu vese-
lības aprūpes jomā un iegūt pe -
dia tra sertifikātu.  Scientia est 
potentia !

Vita Diķe,
Vītolu fonda valdes priekšsēde 

No kreisās - stipendiāte Indra Stiureniece un Zaiga Alksne Philips

Katrai monētai – sava vēsture. 
Tapšanas ceļš. Un, protams, savs 
mākslinieks. Savulaik uz monē-
tām tika atveidoti arī sieviešu 
tēli. Monētniecības vēsturē ir 
stāsti par vaŗā, sudrabā un zeltā 
iekal tiem sieviešu tēliem. Arī par 
Latvijas starpkaŗu laika sudraba 
pieclatnieku, uz kuŗa aversā 
attēlota tautumeita ar krāšņu 
matu pīni un pār plecu nogū-
lušām labības vārpām. Par mo -
deli pieclatu monētai grafiķis 
Richards Zariņš bija izvēlējies 
Valstspapīru  spiestuves vecāko 
korrektori Zelmu Braueri.

Kā stāsta agrākās paaudzes cil-
vēki, sudraba pieclatnieks Lat  -
vijā bijis ar īpašu nozīmi – kā 
brīvības simbols. To gan rūpīgi 
glabājuši, gan dāvājuši. Juvelieŗi 
no tā darinājuši saktas, kas ne 
vienā ģimenē vien kā relikvija 
pāriet no paaudzes paaudzē. Kad 
2003. gadā svinēja lata atjau-
notnes desmit gadus, Latvijas 
Banka laida klajā jubilejas mo -
nētu – zelta pieclatnieku. Monē-
tas dizainu pēc Richarda Zariņa 
zīmējuma izstrādāja Gunārs Cī -
lītis. 

Viens no Latvijas sudraba 
pieclatniekiem, kas nekad nav 

SIEVIETES TĒLS UZ SUDRABA PIECLATNIEKA
bijis apritē, pieder Ausmai 
Švānbergai – Zelmas Braueres 
māsīcas meitai. Zelma neesot 
izdevusi nevienu saņemto piec-
latnieku. Glabājusi tos vai atdā-
vinājusi. Par īpašu piemiņu Aus-
mas kundze glabā arī no sud -
raba pieclatnieka darinātu saktu, 
ko savulaik viņas māte dāvanā 
saņēmusi no Zelmas Braueres. 
Svētku reizēs vai pieminot Zel-
mas tanti, viņa to piespraužot sev 
pie tērpa. 

Ar diplomēto agronomi, brī-
nišķīgu cilvēku Ausmu Švān-
bergu pirms daudziem gadiem 
braucienā uz Džūksti mūs save-
da kopā apstākļi. Priecājos, ka 
viņa ienākusi manu draugu lokā. 
Ausmas kundze ar lielu sirsnību 
man ir stāstījusi par savu tanti, 
kas kļuva par grafiķa Richarda 
Zariņa modeli ne tikai uz sud-
raba pieclatnieka monētām, bet 
arī citiem viņa darbiem, dau-
dzām mākslinieka illustrētām 
grāmatām, arī „Latvju rakstiem”. 
Pie modeles tēla mākslinieks 
allaž pierakstījis burtu „Z”. Vis-
biežāk Zelma Brauere attēlota 
tautastērpā. Vairākas Valstspa-
pīru spiestuvē tapušas greznās 
grāmatas tagad goda vietu 

atradušas Ausmas kundzes grā-
matu plauktā. Grāmatas, kuŗu 
tapšanā par korrektori strādājusi 
Zelma, Richards Zariņš viņai 
esot dāvājis ar ierakstu: „Brauer 
jaunkundzei kā mazu piemiņu 
kopā veiktam darbam.” 

Pēc izglītības Zelma Brauere 
bijusi valodniece, pratusi septi-
ņas valodas. Valstspapīru spies-
tu vē nostrādājusi četrdesmit trīs 
gadus, līdz pat aiziešanai pensijā. 
Savu darbu viņa vienmēr vei -
kusi ļoti precīzi un rūpīgi. Reiz, 
gatavojot iespiešanai kādu īpaši 

vērtīgu grāmatu, gados jaunā 
korrektore pamanījusi būtisku 
kļūdu, ko tūlīt pat izlabojusi.        
Par to saņēmusi pateicību no 
Richarda Zariņa, kas tolaik bijis 
arī Valstspapīru spiestuves pār-
valdnieks. Kļūdai, kas izdevē -
jam būtu nesusi lielus zaudē-
jumus, bijusi liktenīga loma 
Zelmas turpmākajā dzīvē. Viņa 
kļuva par Richarda Zariņa gal-
veno modeli. Mākslinieks augstu 
vērtējis jaunās korrektores dar-
bu, viņas precīzitāti un uzcītību. 
Zelma ciemojusies arī Zariņa 

ģimenē, bijusi pazīstama ar 
māks linieka kundzi.

Būdama jau pensijā, Zelma 
Brauere gājusi uz sarīkojumu 
Skolotāju namā, un viņu no -
triecis motocikls... Tas noticis 
1977. gada 1. jūnijā Rīgā, J. Alu-
nāna ielā. Tautastērpā viņa ap -
glabāta Lāčupes kapos. Ausmas 
kundzei nav izdevies izpildīt kā -
dā sarunā izteikto  Zelmas tan  -
tes lūgumu: tikt apglabātai Me -
ža kapos. Zelmai Brauerei vieta 
tur nav atradusies, lai gan viņa 
bija ne vien sudraba pieclat - 
nieka monētas tēls, bet arī sava 
veida brīvības simbols. Meža 
kapos kopš 1939. gada atdusas 
grafiķis Richards Zariņš.

Ausma Švānberga stāsta, ka 
savulaik no Zelmas tantes  daudz 
ko iemācījusies. Gan vācu valo-
du, gan arī taupību – neko neiz-
tērēt, pirms nav nopirkts vietā. 

Gadi iet. Klajā tiek laistas m o-
nētas, un par katru no tām ir    
savs stāsts. Vienīgi sievietes tēlu 
uz monētām vairs neatveido.        
Bet varbūt vajadzētu? Ja vēl pie-
domā, ka „mūžīgi sievišķais aug-
šup mūs ceļ”. 

Armīda Priedīte



LAIKS 132010.  ga da 30. oktobris – 5. novembris

Tuvojas Eduarda Smiļģa 
dibinātā Dailes teātŗa 90 gadu 
jubileja, ko svinēsim 19. no -
vembrī. Speciāli šiem svētkiem 
tiek gatavots koncertuzvedums 
„Spēlēju, dancoju”, ko izrādīs   
trīs reizes. Svētku vakaru 19. 
novembrī tiešraidē varēs no - 
ska tīties arī Latvijas Televīzijas    
1. programmas skatītāji un no -
klausīties Latvijas Radio 1. pro-
grammas klausītāji. Rosīga un 
mērķtiecīga gatavošanās teātrī 
vērojama jau kopš iepriekšējās 
sezonas beigām. Tiek gatavotas 
vairākas izstādes, piedāvātas eks-
kursijas pa teātri. 

Dailes teātŗa mūzikālais va -
dītājs Juris Vaivods, strādājot 
archīvos, mūzejos un iepazīs-
toties ar privātpersonu kollek-
cijām, izzinājis šīs mākslas ie -
stādes mūzikālo mantojumu  
visā deviņu gadu desmitu ga -
ŗumā. Slaveno Dailes izrāžu 
kom  ponistu Burharda Sosāra, 
Marģeŗa Zariņa, Induļa Kalniņa, 
Juŗa Karlsona, Artūra Maskata 
kompozicijas ieguvušas jaunu 
dzīvi – Juŗa Vaivoda restaurētas, 
sakārtotas un aranžētas, tās 
veido teātŗa mūzikas izlasi, ko 
divos tvartos jubilejas dienās 
laidīs klajā mūzikas izdevnie -
cība „Upe tāliem un tuviem”. 
Tvartus ieskaņojis kameror ķes -
t ris Sinfonietta Rīga diriģenta 
Normunda Šnē vadībā. 

Latvijas Televīzijā top doku-
mentāls stāsts par Dailes teātŗa 
mākslas gaitām beidzamo div-
desmit gadu laikā, tas papildi -
nās seriju „Latvijas teātŗu vēs tu-
re”. Pirmizrāde TV paredzēta 
tieši svētku vakarā. Jau visu 
rudens cēlienu Televīzija un Ra -
dio pārraida vēsturiskus ieska-
ņojumus – Dailes teātŗa izrādes 
un aktieŗu portretraidījumus. 

Savukārt Latvijas Radio 3 
programmā Klasika sagatavots 
septiņu pārraižu cikls par        
Dailes teātŗa komponistiem un 
bijušajiem mūzikālajiem va  dī-
tājiem. Raidījumos, ko veido 
Gunda Vaivode un Orests Sila-
briedis, skan intervijas un at -
miņu stāsti, ieskaņojumi vēstu-
riskos materiālos no Radio fo -
notēkas un Dailes teātŗa archī-
viem, kā arī jaunieskaņotas te -
ātŗa mūzikas lappuses. Oriģi nāl-
raidījumu skanēšanas laiks ir 
svētdienās plkst. 11.06, bet at -
kārtojumi skan trešdienās           
plkst. 19.00. Latvijas Radio 3 
mājaslapā www.klasika.latvi-
jasradio.lv atrodami izskanē -
jušie raidījumi par Burhardu 
Sosāru un Marģeri Zariņu un 
Induli Kalniņu. Izskanējis arī 
raidījums par Juri Karlsonu.         
31. oktobrī radiopārraides gal-
venais varonis būs Arturs Ma  s-
kats, bet 7. novembrī – Rai-
monds Pauls. 14. novembrī    
gai  da tikšanās ar pašreizējo 
mūzikālo vadītāju Juri Vaivodu, 
bet mūzikā tiks pārstāvēti arī 
Pēteris Plakidis, Uldis Mar chi-
lēvičs, Valts Pūce, Jānis Lūsēns 
un Andris Vilcāns.

Paredzēts 8. novembrī visas 
dienas gaŗumā demonstrēt ki -
no materiālus par Dailes teātŗa 
vēsturi. Tuvojoties jubilejai, te -
ātŗa telpās atklās Dailes teātŗa 
skatuves tērpu un teātŗa plakātu 
izstādes.

Eduarda Smiļģa Teātŗa mū -
zejā notiks dialogu cikls par 

DAILES TEĀTRIS JUBILEJAS GAIDĀS

pagaidām maz pētītu un publiski 
atspoguļotu temu „Eduards 
Smiļģis un vara”. Nereti ir dzir-
dētas spekulācijas, ka Smiļģim 
labi klājies pie visām varām. Bet 
vai tas tiešām tā bijis un, ja ir 
bijis, tad par kādu cenu? Mūzeja 
speciālistes, Smiļģa personības 
pētnieces Agra Straupeniece un 
Rita Rotkale atbildes meklējušas 
dokumentos, vēstulēs, vizuālās 
liecībās, atmiņās, leģendās un 
anekdotos, cenšoties atklāt ārēji 
spožus, bet ļoti pretrunīgi vēr -
tē jamus notikumus Dailes te -
ātŗa un Eduarda Smiļģa mākslas 
ceļā.

Sarunas notiks trīs ceturt-
dienas Eduarda Smiļģa Teātŗa 
mūzejā, E. Smiļģa ielā 37/39. 
Dialogu temas:

28. oktobrī 18.00 Grand Prix 
parādu jūgā. Krīzes bonbongas 
Smiļģa gaumē. Šai dialogā skar-
tās peripetijas iekļaujas laika 
posmā no 1924. līdz 1934. ga -
dam.

4. novembrī 18.00 Trīs totā-
litārie režīmi pret Smiļģi. Kuŗš 
kuŗu?!! Stāsts skaŗ notikumus 
un pārdzīvojumus no 1934. līdz 
1944. gadam.

11. novembrī 18.00 Lauriem 
greznots. Laiks apgūt pamatus. 
Eduarda Smiļģa pēdējie div des-
mit darba gadi Dailes teātrī.

***
Dailes teātŗa skatītājus, pro-

tams, visvairāk interesē skatu -
ves mākslas jaunumi, jo nav 
noslēpums – tieši beidzamo ga -
du mākslas meklējumi un sa -

sniegumi bijuši stipri chaotiski 
un ne pārāk veiksmīgi. Sezo -       
nas sākums vieš optimismu – 
tapuši divi iestudējumi, uz 
kuŗiem biļetes ir grūti dabūt,        
tie uzrāda auglīgas tendences. 
Iestudējums „Brīvības 36” ir          
trīs jauno aktieŗu un režisores 
Lauras Grozas izveidots stāsts 
par protestētājiem, kas pagā -   
jušo ziemu pavadīja Brīvības 

bulvārī iepretī Latvijas Ministru 
kabineta ēkai. Iestudējums     
saista ar aktuālitāti, ar ieinte-
resētību cilvēku likteņos un     
procesos, kas notiek ārpus te -
ātŗa sienām. Šī apjomā nelielā 
izrāde kā priecīga pavasaŗa bez-
delīga vēstī, ka jaunajai skatu -
ves mākslinieku paaudzei nav 
vienaldzīga dzīve, kas rit ārpus 
teātŗa sienām. Arī viņus satrauc 
procesi sabiedrībā un notikumi 
visapkārt, un jaunieši meklē 
iespēju reaģēt uz tiem, savu at -
bildi sniedzot izrādē, kas liek        
ne tikai daudz smieties, bet arī 
rosina uz sūrām pārdomām. 
Otrs iepriecinošs mākslas fakts 
ir citkārt ekstrēmā režisora         
Dž. Dž. Džilindžera veidotais          
F. Šillera traģēdijas „Marija 
Stjuarte” iestudējums. Daļā ska-
tītāju un vērtētāju tas radīja ap -
jukumu ar savu it kā tradicio-
nālo formu, jo darbības norisei 
piešķirts skaudrs lakonisms, 
izceļot tikai divu lielo preti -  
nieču – divu karalieņu sav star-
pējo konkurenci un cīņu. Vita 
Vārpiņa Marijas Stjuartes un 
Rēzija Kalniņa Elizabetes lomu 
atklāj ar īstenu personības vē -
rienu, katra atšķirīgi saliedējot 
savus „ieročus” – sievietes prāta 
un jūtu spēku. Aizturētu elpu 
zāle piedalās abu sāncenšu tik-
šanās ainā, kad jūtam – bailēs, 
priekšnojautās un nedrošībā 
sirds pamirst viņām abām, jo 
bez naida, konkurences un ne -
beidzamās polītisko rēķinu kār-
tošanas ir sastapušās divas ra -
dinieces.

Šī izrāde vērtējama pozitīvi        
arī tāpēc, ka režisors kopā ar 
scēnografu Kristapu Skulti pār-
veido Dailes teātŗa Lielās zāles 

proporcijas, pārklājot ar grīdu 
skatītāju zāles pirmās piecas      
rindas un darbību no skatuves 
mutes izvirzot priekšplānā, pat 
skatītāju zāles vidū. Tiek pie-
veiktas citkārt maģiskās akus -
tikas nepilnības, un aktieŗi tēlo, 
runājot dabiskās balsīs, bez        
mikrofoniem. Mēs viņus sa dzir-
dam, mēs viņus  sajūtam tuvu,       
jo zīds čaukst gar skatītāju au -

sīm un notikumi skatāmi it kā 
tuvplānā. Cīņa par varu, kas 
vēsturē nereti aizbildināta ar 
„tautas gribu”, ir aktuāla visos 
gadsimtos, arī divdesmit pir-
majā. Tā salauž un iztukšo per-
sonības, tai tiek upurēta cilvē-
cība un veselais saprāts, arī sie-
višķais daiļums un jūtu kvēle, - 
tāda ir šī iestudējuma vēsts, ko, 
precīzi un atdevīgi darbojoties, 
pauž „Marijas Stjuartes” ansam-
blis, piespēlējot divām karaliski 
spožām aktrisēm.

***
Tuvojoties 90 gadu jubilejai, 

teātrī paredzēts atjaunot vairā-
kus iepriekšējo sezonu iestu dē-
jumus. Uz Lielās skatuves atkal 
skanēs R. Paula un J. Jurkāna 
koncertstāsts „Melancholiskais 
valsis” par Emīla Dārziņa lik-
teni, bet Mazajā zālē atjaunos 
Jāņa Petera poēmas „Nakts pēc 
tautasdziesmas” iestudējumu. 

Pirmizrādi 5. novembrī pie-
dzīvos mūzikāla izrāde „Ceplis”, 
ko pēc Pāvila Rozīša romāna 
metiem sarakstījis komponists 
Jānis Lūsēns un dzejnieks Egils 
Zirnis.

Iestudējums tiek gaidīts ar 
pamatotām bažām, jo „Cepļa” 
tema pēdējā laikā cilāta vairāk-
kārt, darba aktuālitāti pamato -
jot ar kaut kādu ārējo pazīmju 
uzsvērumu. Salīdzinot romāna 
darbības laiku – pagājušā gad-
simta 20. gadus - ar „jaunā kapi-
tā lisma” iezīmēm mūsdienās, 
bū  tībā tiek skarta tikai literārā         
pirmavota virskārta. Kā būs šo -
reiz? Vai teātris spēs pārliecināt 
un pārsteigt ar savu –  oriģinālo 
skatījumu? 

Ar šādām cerībām sagaidām 

novembri, kas Latvijai ir devis 
ne tikai savu valsti, bet arī Dai -
les teātri un pašu Eduarda Smiļ-
ģa personību. Viņa dzimum-
diena –  23. novembris – nu jau 
tradicionāli ir kļuvusi par visu 
teātrinieku svētkiem, jo šai die-
nai seko Spēlmaņu nakts, kad 
tiek sadalītas gadskārtējās balvas 
par panākumiem teātŗa mākslā. 

Gundega Saulīte

F. Šillera traģēdijā "Marija Stjuarte" karalieni Elizabeti tēlo Rēzija 
Kalniņa

Vita Vārpiņa Skotijas karalienes Marijas Stjuartes lomā, fonā no 
kreisās - aktieŗi Andris Bērziņš un Juris Žagars

Jaunajā mūzikālajā izrādē "Ceplis", ko izveidojis komponists Jānis Lūsēns sadarbībā ar dzejnieku 
Egilu Zirni, titullomu atveidos Andris Bērziņš
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Vienā no lielākajām Sibirijas 
pilsētām – Omskā 9. un 10. ok  to-
brī notika Krievijas Latviešu 
kon gresa (KLK) ikgadējā valdes 
sēde, uz kuŗu no visas Krievijas 
sabrauca latviešu biedrību va -
dītāji. Viesu statusā sēdē pieda-
lījās PBLA valdes priekšsēdis 
Mār tiņš Sausiņš un PBLA Rīgas 
biroja vadītājs Jānis Andersons. 
Abiem kungiem tā bija pirmā 
iepazīšanās ar Krieviju.

Omska latviešus sagaidīja ar 
negaidīti siltu un saulainu laiku, 
pozitīvas emocijas vairoja arī 
vietējo latviešu ārkārtīgā vies mī-
lība un laipnība. Visi KLK val -
des locekļi dzīvoja latviešu ģi  me-
nēs, kur visas dienas tika mīļi 
aprūpēti. Tāpat Omskas latvieši 
bija sagatavojuši sēdes telpas, 
attiecīgi tās noformējot ar foto 
un rokdarbu izstādēm. Sēde no -
tika t.s. Omskas Draudzības na -
mā. Padomju laikā tur atradās 
Omskas rajona Kultūras nams, 
kas šodien savas telpas atvēlējis 
dažādu tautību nacionālajām 
biedrībām - arī latviešu biedrī -
bai „Zvaigznīte” un folkloras 
kopai „Daina”.

Tā kā Krievijā jebkuŗas nacio-
nālās darbības notiek pavisam 
pēc citiem likumiem nekā Rie-
tumos, arī KLK darba kārtība 
bija pakļauta šiem likumiem, 
pa reizāk sakot, kārtībai. Pirmajā 
dienā notika oficiāla atklāšana 
un apaļais galds, kur galvenā ru -
nātāja bija vietējā Draudzības 
na  ma direktore. (Īsu brīdi pirms 
sēdes atklāšanas ar mani tikās 
Omskas apgabala kultūras mi -
nistrs, bet  darba plāns neļāva 
viņam piedalīties mūsu sēdē.) 
Direktore plaši pastāstīja gan       
par Omskas apgabala nacionā -  
lo polītiku, gan par sava vadī tā 
nama darbību, par atsevišķu 
bied  rību aktīvitātēm, ļoti pozi -
tīvi novērtēja Omskas Latviešu 
biedrības darbu, paslavēja KLK 
par ilggadējo sadarbību. Likās, 
KLK ciemiņiem Sausiņa kun-
gam un Andersona kungam tas 
šķita neierasti un varbūt pat ne -
vajadzīgi, bet bija visnotaļ node-
rīgi tiem KLK valdes locekļiem, 
kuŗu mītnes vietās trūkst vaja-
dzīgā vietējās administrācijas at -
balsta un palīdzības. Jau iepriekš 
vairākkārt esmu rakstījusi, ka 
Krievijā visas sabiedriskās orga-
nizācijas, tostarp nacionālās ap -
vie  nības, darbojas tikai ar attie-
cīgo vietējo pašvaldību atļauju 
un atbalstu. Un no tā, cik laba        
ir šī sadarbība, daudzkārt ir 
atkarīga arī latviešu biedrību 
darbība. Omskas apgabalā šī 
sadarbība ir apsveicama. Sprie-
žot pēc tā, cik daudz tika uzdots 
jautājumu, KLK valdes locekļi, 
aizbraukuši mājās, mēģinās ie -
tek  mēt attiecīgās vietējās varas 
iestādes.

 Pēc šīs nopietnās atklāšanas 
sākās KLK valdes sēdes prak -
tiskā darba kārtība. Šogad kop-
devīze bija ”...Latviet’s esmu,          
latviet’s būšu...”. Tā kā Om-        
skas pilsētas Latviešu biedrība 
„Zvaigz  nīte” šobrīd ir spēcīgākā 
no visām Krievijas latviešu ap -
vienībām, viņi bija lūgti sniegt 
pārējiem tādu kā „meistarklasi”, 
t.i., parādīt, ko un kā viņi dara, 
lai saglabātu savu piederību         
pie latviešu tautas ne tikai svēt -
ku reizēs, bet arī ikdienā. Bied-
rības priekšsēdis Andris Tupesis 

KRIEVIJAS LATVIEŠI TIEKAS OMSKĀ

izvērsti pastāstīja, kā biedrība 
veidojusies, kādas sākumā biju-
šas grūtības, kā palēnām apvie-
no jušās visas latviešu grupas 
(izsūtītie, veclatvieši un jaunat-
nācēji), jo katrai no šīm grupām 
ir bijusi cita dzīves pieredze un 
arī cits skatījums uz pašu lat-
vietību. Biedrība pastāv jau gan-
drīz 20 gadus, un patlaban var 
droši apgalvot, ka tā ir kā viena 
ģimene - ar kopīgiem priekiem, 
bēdām un problēmām. Pēc An -
dŗa Tupeša stāstījuma vārdu 
lūdza folkloras kopas vadītāja       
un biedrības priekšsēža vietnie -
ce Raisa Bakanova, kuŗa pati ir 
no veclatviešiem ceturtajā paau-
dzē. Viņa ne tikai stāstīja, bet arī 
rādīja, kā soli pa solim dzimusi 
un attīstījusies folkloras kopa 
„Daina”, kas ieguvusi Tautas 
kollektīva nosaukumu Krievijā. 
”Daina” ir piedalījusies divos lie-
lajos Dziesmu svētkos Latvijā un 
pagājušajā gadā arī pirmajos 
Krievijas latviešu Dziesmu svēt-
kos Baškīrijā. Cauru gadu lat-
viešu folkloras kopa ir gaidīta ar 
savām dziesmām un dejām daž-
dažādos sarīkojumos ne tikai 
Omskā, bet arī visā apkārtējā 
apgabalā. ”Dainā” darbojas ve  se-
lām ģimenēm - vīri un sievas, 
vecmāmiņas un mazbērni, un     
ne jau viņi visi ir simtprocen -       
tīgi latvieši. Tā caur latviešu tau-
tas mantojumu stiprinās ģime-
nes. Omskas latvieši sanāk kopā 
katru svētdienu, notiek mēģi nā-
jumi, tiek darināti rokdarbi, vēr-
tēti kārtējie kulinārijas sasnie-
gumi un runāts tikai latviski, -          
tā ir  prasība arī klātesošajiem 
ne   latviešiem.

Pirmās dienas izskaņā gaidīja 
vēl viens patīkams pārsteigums: 
saimnieki bija uzklājuši galdu, 
kur cienastā pilnīgi visi bija lat-
viskie ēdieni. Galdā bija celts gan 
tas, ko viņi iemācījušies 3x3 no -
metnēs Latvijā, gan arī īste no -  
jot savu senču receptes, kuŗas  
atvestas no Latvijas vairāk nekā 
pirms 100 gadiem. Varbūt nebija 
ievērota gadalaiku secība, toties 
pārliecinājāmies, cik tomēr ba -
gāta ir latvju virtuve. Līdz šim 
biju dzīvojusi pārliecībā, ka         
diezgan labi pārzinu latviskos 

ēdienus, taču pārsteigums bija 
liels, kad pirmo reizi nobaudīju 
„zostiņu” (nejaukt ar vārdu ”zos-
te”). Vai kāds no lasītājiem ir     
ēdis pienā ar ķiplokiem vārītu 
jēra gaļas zupu? Tas bija fantas-
tiski garšīgi! Viss gatavots pašu 
rokām! Mēs, ciemiņi, varējām 
ti   kai priecāties un arī mazliet 
apskaust tik draudzīgos un ro -
sīgos Omskas latviešus.

Otrā diena bija veltīta bied -
rību īsiem pārskatiem par pa -
veikto, jautājumiem par latvisko 
izglītību Krievijā, savstarpējo sa -
darbību un piedalīšanos kop-
projektos Krievijā un Latvijā. 
Noklausījāmies arī Krasnojar- 
s kas Latviešu biedrības jauniešu 
pārstāves pārskatu par vasarā 

notikušo pirmo jauniešu nomet-
ni, kuŗā piedalījās 40 dalībnieki 
ne tikai no Krasnojarskas, bet        
arī no Omskas, Augšbebriem, 
Ačinskas un Latvijas. Nometne 
notika uz plostiem, ceļojot pa 
Manas upi. Latviešu valodu mā -
cīja  un jaunus amatus ierādīja 
draugi no Amatas novada Latvijā, 
kuŗi ar Krasnojarskas latvie -       
šiem draudzējas jau vairākus 
gadus. Financiālu palīdzību no -
metnes rīkošanai sniedza PBLA, 
par ko KLK valde izteica Sausi -
ņa kungam lielu pateicību. Tā -
pat pateicība PBLA pienākas        
par ikgadējo piešķīrumu Krie-
vijas latviešiem, lai viņi varētu 
piedalīties 3x3 nometnēs Latvijā, 
jo tas viņiem ir ļoti svarīgi. Tika 

apspriesta arī katru gadu rīkotā 
bērnu nometne Baškīrijā, kur 
gan vajadzētu pievērst vēl vairāk 
uzmanības tieši latviešu valodas 
zināšanu nostiprināšanai. KLK 
valde nolēma, ka nometnēm 
vajadzētu būt ikgadējām un         
tajās vairāk vajadzētu piesaistīt 
cilvēkus no Latvijas.

Darba kārtībā bija arī jautā-
jumi par sadarbību Latvijā: pla-
šāk sadarboties ar Okupācijas 
mūzeju, mūzeju „LaPa”, pieda lī-
ties Pasaules latviešu zinātnieku 
saietā.

Mūsu „saimnieki” bija sagādā-
juši ciemiņiem arī nelielas iz -
klaides. Kaut arī brīvā laika bija 
ļoti maz, tomēr izdevās neliela 
ekskursija pa Omsku, kur apstā-
jāmies pie polītiski represēto 
piemiņas vietas, iededzinājām 
svecītes un klusu nodziedājām 
„Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme...”. Pieminējām visus, kuŗu 
vairs nav... Katru gadu 25. mar tā 
uz šo vietu nāk vietējie latvieši.

Tikām aizvesti arī uz netālo 
Ačairas sieviešu klosteri. Klos-
teris tur bijis līdz pagājušā ga d-
simta 20. gadu beigām, kad to 
pēc Staļina pavēles likvidēja un 
baznīcu  ar klosteŗa ēkām no -
jauca. Pag. gs. 30. gadu vidū tur 
ierīkoja soda nometni ar vairā-
kiem tūkstošiem ieslodzīto. Tie 
tika turēti badā un bez jumta     
virs galvas. Lielākā daļa gāja bojā, 
un, lai līķi nebūtu jāaprok, 
territorijā ielaida cūkas(!)... Tās 
savu darbu izdarīja labi... Līdz 
pat mūsdienām šī vieta stāvējusi 
tukša un pamesta. Nu jau 10-15 
gadus atkal darbojas sieviešu 
klosteris. Baznīca un visas ēkas 
uzceltas no jauna, ēkas savieno 
skaisti akmens celiņi. Ir piemi-
neklis svētajam Nikolajam, bet 
nav nevienas piemiņas zīmes 
mo  cekļiem, kuŗi gājuši bojā šajā 
vietā. Šis nelielais piemērs rāda, 
kā tika iznīcināta pašas Krie -
vijas tauta un tās vēsture, bet        
vēl arvien neviens negrib uz -
ņemties atbildību par to. Netālu 
no baznīcas, no zemes urdz 
avots, kuŗa temperātūra augu 
gadu ir +37  gradi pēc Celsija. 
Tas esot dziedniecisks minerāl-
ūdens.Bet varbūt tās ir mocekļu 
asaras? Temperātūra saskan...

Ātri paskrēja šīs divas dienas, 
visi devās atpakaļ uz savām 
mītnes vietām ar draudzības 
pilnu sirdi. Pēc gada tiksimies 
citā vietā.

Arī es atgriezos Maskavā, 
vēlreiz pārliecinājusies, ka viena 
no manām personiskajām vēl-
mēm ir piepildījusies: latvieši         
no dažādām malām ir raduši 
kopīgu valodu un kļuvuši par 
draugiem. Un es sapratu, ka visi 
šie cilvēki man ir ļoti mīļi un 
svarīgi. Saku viņiem „paldies” 
par to, ka viņi ir un, lai cik grūta 
arī būtu  ikdiena un cik neskaid-
ra rītdiena, ”:...latviet’s esmu, lat-
viet’s būšu...”.

Un vēl man ir cerība, ka mūsu 
viesi - PBLA priekšsēdis Sausiņa 
kungs un Andersona kungs ir 
apmierināti ar braucienu, pa -
spējuši mazliet ielūkoties Krie-
vijas latviešu dzīvē un izjutuši,    
ka šie cilvēki ir pelnījuši saprat -
ni, atbalstu un palīdzību. Savā     
un KLK valdes vārdā saku    
viņiem paldies.

Lauma Vlasova,
KLK priekšsēde

No kreisās: Krasnojarskas Latviešu biedrības pārstāve Anastasija Muchina. PBLA valdes priekšsēdis 
Mārtiņš Sausiņš, Omskas latviešu folkloras kopas "Daina" vadītāja Raisa Bakanova, Omskas Latviešu 
biedrības priekšsēdis Andris Tupesis un Augšbebru latviešu ciema (Sibirija) pārstāve Olga Vakengute 
Ačairas klosterī netālu no Omskas 2010. gada 10. oktobrī

PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš (centrā) ar Omskas 
latviešu folkloras kopu "Daina" un vietējo latviešu biedrību              
9. oktobrī Omskā, Sibirijā
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Rīgā 22.oktobrī pasniegtas 
Baltijas Asamblejas (BA) 2010. 
gada balvas literātūrā, mākslā   
un zinātnē. Balvu zinātnē saņē-
ma akadēmiķis Jānis Stradiņš 
par grāmatu „Zinātnes un augst-
skolu sākotne Latvijā”.

„Baltijas Asamblejas balvas di -
bināšanas sākotnējā iecere sak-
ņojās vēlmē veicināt mūsu val- 
stu – Latvijas, Igaunijas un Lietu-
vas – sadarbību kultūras jomā, 
stiprināt kultūras vērtību un pa -
nākumu apmaiņu. Šodien, kad 
tik viegli iespējams zaudēt savu 
identitāti, ieplūst spēcīgajā glo-
bālizācijas un daudzkultūru 
straumē, ar šo balvu palīdzību 
vēlamies uzturēt un spēcināt mū -
su kultūras īpatnības, mūsu val-
s tu sasniegumus gan mākslā un 
literātūrā, gan zinātnē,” uzsveŗ 
BA prezidente Ērika Zommere.

BA balvas žūrijas locekļi gan-
drīz vienprātīgi atzina, ka Jānis 
Stradiņš ir piemērotākais zināt-
nes balvas laureāts. Žūrijas lo -
cekļi jau iepriekš bija uzsvēruši, 
ka J. Stradiņš balvu nopelnījis ar 
skrupulozu attieksmi pret zināt-
nisko patiesību. Viņa monogra-
fija ir unikāls darbs, kas vēstu-
riskā griezumā atspoguļo tik 

gaŗu posmu Latvijas vēsturiskajā 
ceļā. 

Savukārt BA 2010. gada balvu 
mākslā saņēma lietuviešu glez-
notājs un tēlnieks Antans Žu -
kausks (Antanas Žukauskas) par 
pa  gātnes vērtību atveidošanu       
tē  lotājmākslā, panākot līdzsvaru 
starp moderno un tradicionālo, 
kā arī par baltiešu identitātes       
ne  šanu pasaulē. Žūrijas locekļi 
no  rādīja, ka viņa darbi bijuši 
izšķirīgi Lietuvas neatkarības 
simbo lu radīšanā. Viņš ir veido-
jis ne tikai Lietuvas nacionālās 
valūtas lita, bet arī vairāku ko  l-

lekcijas monētu dizainu. Viņa 
darbi ir izstādīti Lietuvas un        
citu Eiropas valstu mūzejos, 
mākslas galerijās un baznīcās. 

Šī gada BA balva literātūrā pie-
šķirta dzejniecei un rakstniecei 
no Igaunijas Enei Mihkelsonei 
(Ene Mihkelson) par dzejoļu krā-
jumu „Torn”. Žūrija atzina, ka 
Mihkelsones darbi ir saprotami 
ikvienam. To apliecinot viņas 
dar bu tulkojums ne tikai angļu, 
vācu, bet arī zviedru un somu 
valodā.

 Ikgadējā BA balva ir nodibi-
nāta 1994.gadā, lai sekmētu lite-

rātūras, mākslas un zinātnes 
attīs tību Baltijas valstīs un no -
vērtētu izcilākos sasniegumus 
minētajās jomās. Katras balvas 
apjoms ir 5000 eiro.

 
Līdztekus uzvarētājiem BA 

balvai šogad bija izvirzīti:
 literatūrā -  
dzejnieks, rakstnieks, esejists, 

drāmaturgs, tulkotājs un literā-
tūrkritiķis Sigits Parulskis (Sigi-
tas Parulskis) par dzejoļu krāju-
mu Temptations of an Elderly 
Man (2009) un romānu „Mur-
manti siena”(2008) (Lietuva);

dzejnieks un tulkotājs Edvīns 
Raups par dzejas krājumu „Putn” 
(2008) (Latvija);

 mākslā - 
diriģents Andris Nelsons par 

spožu atskaņotājmākslas popu-
lārizēšanu un pozitīva Latvijas 
tēla veidošanu pasaulē (Latvija);

mākslinieks Teniss Sādoja (Tõ -
nis Saadoja) par radošajiem sa -
sniegumiem Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas mākslas vides integ-
rēšanā (Igaunija);

 zinātnē - 
Zenons Butkus (Zenonas But-

kus) par vēsturisku dokumentu 
kopojumu The Idea and Practice 

of the Unity of the Baltic States in 
1918-1940. A Collection of 
Documents (Lietuva);

Gabriele Hogana-Bruna (Gab-
rielle Hogan-Brun), Uldis Ozo-
liņš, Meilute Ramoniene (Meilute 
Ramoniene), Marts Rannuts 
(Mart Rannut) un Ina Druviete 
par monografiju Language Poli-
tics and Practices in the Baltic 
States (2009), kas sniedz pārska-
tu par valodas situāciju Baltijas 
valstīs, pētījot valodas polītikas 
lingvistiskos, polītiskos un so -
ciālos rezultātus lokālajā un 
starptautiskajā līmenī. 

Informācija par BA
Baltijas Asambleja ir Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas parlamen-
tu sadarbības organizācija, kas 
dibināta ar mērķi koordinēt Bal-
tijas valstu sadarbību parlamen-
tārā līmenī, diskutēt par jautāju-
miem un projektiem, kas kopīgi 
visām trim reģiona valstīm. Bal-
tijas Asambleja pauž kopīgu no -
stāju par polītiskiem, ekonomis-
kiem, sociāliem un kultūras jau-
tājumiem Eiropas Savienības un 
starptautiskā līmenī. Baltijas 
Asambleju veido nacionālās de -
le  gācijas - 12 līdz 20 deputāti no 
katra Baltijas valstu parlamenta.

Jānis Stradiņš saņem Baltijas Asamblejas balvu zinātnē

Pašā pēdējās Atmodas sākumā, 
kad mūsu neatkarība bieži vien 
karājās mata galā, mēs mierinā-
jām sevi, ka - „nebūtu normāli,    
ja dažu gadu laikā viss jau būtu 
normāli”. Šo domu varētu izvērst 
pa veselu lapaspusi, bet teikšu 
tikai, ka saprotamo un attaisno-
jamo sākotnējo nekompetenci 
visai drīz nomainīja visu zinīgs 
snobisms, nekaunība un korup-
cija. Neviena vien partija, uz ku -
ŗu tauta lika cerības, kļuva par 
progresa bremzi un jaunas no -
menklātūras inkubātoru (kā 
kād reiz PSKP). 

Kaut ko līdzīgu mūsu tautai     
jau bija nācies piedzīvot mūsu 
valsts pirmajos pastāvēšanas ga -
dos. Diezin vai ir korrekti vilkt 
parallēles starp notikumiem un 
cilvēku likteņiem dažādos vēs-
tures periodos, jo pilnīgi vienā-
das situācijas vēsturē nemēdz būt 

PĒC NOTIKUŠĀ
un, kā senie ķīnieši teica, – vien-
mēr jāņem vērā laiks (diemžēl   
ne mūsu vēsturnieki, ne polītiķi 
to neievēro un 50-60 gadu ve -  
cus notikumus mērī ar šodie - 
nas mērauklu). 

Ja Saeimas attīstības gaitu pie-
līdzinātu Darvina evolūcijas teo-
rijai, tad katrai nākamai Saei - 
mai vajadzētu būt pilnvērtīgā - 
kai par iepriekšējo, bet ar nožēlu 
nākas konstatēt pretējo. Kāda 
tauta, tāds parlaments? Iespē-
jams, ka tā ir. Bet vai tā vajadzē -
tu būt? Ja mēs, tos 100 pārstāvjus 
vēlēdami, neesam spējīgi ievēlēt 
labākos no labākiem un gud-
rākos no gudrākiem, ja Saeimā 
iekļūst glupi cilvēki vai arī tādi, 
kas divus vārdus nevar sasaistīt 
kopā, vai arī tādi, kas vēl nesenā 
pagātnē ir izteikušies pret valsts 
neatkarību vai pat pretvalstiski 
darbojušies un, iespējams, jo  pro-

   jām tā darbojas, tad tikpat labi 
varētu, pie Saeimas durvīm stā-
vot, ieraut iekšā katru desmito 
vai simto gaŗāmgājēju un iesē-
dināt siltajos krēslos. (Es zinu,   
ko runāju. Man bija gods gan -
drīz veselu gadu būt vienā no 
Saeimām kāda deputāta palī-
gam.) 

Tagad ir laimīgi notikušas         
10.Saeimas vēlēšanas. Ir noticis 
(varbūt beidzot noticis) tas, ko 
vēlējās lielākā daļa vēlētāju: ap -
vienība Vienotība Latvijā ir uzva-
rējusi un Visu Latvijai ir iekļu-
vusi Saeimā. Vai galu galā ir 
noticis tas, kam vajadzēja notikt? 
Šodien pēcpusdienā koalicijā         
ir palikuši tikai divi spēki. Rīt 
varbūt atkal būs trīs, tāpat kā 
vakar, tikai citā kombinācijā? 

Nav saprotami šie kombinā -
ciju varianti. Vienīgais loģiskais 
koalicijas variants taču bija zi -
nāms jau vēlēšanu naktī: Vieno-
tība/ZZS/TP/T&B. Koķetēšana 
ar Saskaņas centru vispār nav 

saprotama. Nevar taču nopiet -      
ni runāt par apvienošanos ar 
cilvēkiem, kuŗi neatzīst okupā-
cijas faktu, cīnās par divvalo -
dību un visai nopietni orientē -  
jas uz Krieviju. Es nezinu visu 
notikumu gaitu, bet svārstīša -       
nās par būt vai nebūt VL/T&B/
LNNK koalicijā izskaidrojama 
tikai ar Latvijas polītiķu bailēm 
no visa nacionālā. Bet manu - 
prāt Latvijas nākotne ir tieši 
nacionālismā. 

Kas tad īsti ir noticis? Pirmām 
kārtām jau vai mums vajadzētu 
tik ļoti priecāties par lielo vēlē-
tāju skaita procentu? Man uz 
galda guļ 12 saraksti. (Sarakstu 
Nr.12 – „par puikām” es iemetu 
vēlēšanu urnā.) Tikai divi ir krie-
vu apvienību saraksti, pārējie – 
latviešu. Šoreiz gan šo sīko par-
tijiņu bija mazāk un zudušo 
balsu mazāk. Tomēr tas lieku 
reizi parādīja latviešu sadrum- 
s talotību un krievu vienotību. 
Turklāt esmu pārliecināts, ka 

lielākā daļa nebalsotāju bija 
latvieši. Un prāts, gudrība? Vai 
„polītiskajiem līķiem” vairs bija 
vērts iesaistīties vēlēšanās, tikai 
nomainot nosaukumu? Un vai         
ir vērts turpināt cīņu, kārtējo 
reizi grasoties mainīt nosauku-
mu? 

Bet kas notiks tālāk? Kāda        
pēc vēlēšanām būs lielvalstu lo -
ma un mums vēl maz pazīstamā 
Valža Dombrovska prāts, sapra-
šana un atkarība? Un vai vispār 
tam būs izšķirīga loma? Varbūt 
beidzot pietiek tikai piekāpties 
un piekāpties? Piekāpties krievu 
šovinistiem, gan mūsējiem, gan 
tiem, kas Krievijā un plašā pa -
saulē. Vai mēs galu galā neesam 
latvieši? Vai mēs kādreiz neesam 
pierādījuši, ka varam gan saim-
niekot, gan vadīt savu valsti?         
Vai neesam pierādījuši, ka cie-
nām savu pagātni, savu valodu 
un savus varoņus? 

Ilmars Knaģis 

Jānis Stradiņš

Līdz ar jaunās Saeimas sanāk-
šanu 2. novembrī stāsies spēkā 
grozījumi Satversmē, kas vēlē-
tājiem dod tiesības atlaist Saei -
mu. Tiesa, vēlētāji šīs iespējas 
ne  varēs izmantot vēl veselu 
gadu.

Satversmes 14. pantā noteikts, 
ka ne mazāk kā vienai desmi -   
tai daļai vēlētāju ir tiesības ie  ro-
sināt tautas nobalsošanu par Sa -
eimas atsaukšanu. Ja tautas no   -
balsošanā par Saeimas at  sauk-
šanu nobalso vairākums  balso-
tāju un vismaz divas trešdaļas  
pēdējās Saeimas vēlēšanās pie -
da lījušos vēlētāju skaita, tad Saei-
ma uzskatāma par atsauktu.

Tiesības ierosināt tautas no  bal-
sošanu par Saeimas atsaukšanu 
nevar izmantot gadu pēc Saei-

Vēlētāji jau nākamajā rudenī varēs 
atlaist Saeimu

mas sanākšanas, gadu pirms 
Saeimas pilnvaru beigām, Valsts 
prezidenta pilnvaru pēdējo sešu 
mēnešu laikā, kā arī agrāk par 
sešiem mēnešiem pēc iepriekšē-
jās tautas nobalsošanas par Sa -
eimas atsaukšanu.

Vēlētāji nevar atsaukt atseviš-
ķus Saeimas locekļus.

Satversmes 49. pantā noteikts: 
ja Saeima ir atlaista vai atsaukta, 
tad Saeimas locekļu pilnvaras 
tomēr paliek spēkā līdz jaun ie-
vēlējamās Saeimas sanākšanai, 
bet līdzšinējā Saeima var sanākt 
uz sēdēm tikai tad, ja Valsts pre-
zidents to sasauc.

Šādām Saeimas sēdēm die nas-
kārtību noteiks Valsts prezidents. 
Ne agrāk kā vienu mēnesi un ne 
vēlāk kā divus mēnešus pēc 

Saeimas atsaukšanas jānotiek 
jaunām vēlēšanām.

Grozījumi Satversmē stājas spē-
kā līdz ar 10. Saeimas sanāk šanu.

Dūre paturēta kabatā
Pēc sarunu pārtraukšanas par 

iespējamo iesaistīšanos koalicijā 
apvienība Saskaņas centrs (SC) 
pieļāva iespēju, ka varētu notikt 
Saeimas ārkārtas vēlēšanas. SC 
līderis Jānis Urbanovičs aģentū-
rai LETA norādīja, ka tas, vai tiks 
vākti paraksti jaunievēlētās Sa -
eimas atlaišanai, ir atkarīgs no 
valdības veiksmēm vai neveiks-
mēm. “Skatīsimies, kā viņiem 
ies,” teica Urbanovičs. Polītiķis 
gan nevēlējās paust savu viedokli 
par jaunās koalicijas iespējamo 
mūža ilgumu.

P. K. 
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Rudens pie Ineša ezera Cēsu rajonā
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Līmeniski. 2. Mūžzaļš, tropisks 
pākšaugu dzimtas koks. 7. Ka to - 
ļu augstāko garīdznieku galvas-
sega. 8. Franču grafiķis (1908-
1982). 9. Ražas novākšana Kubā. 
11. Ostas pilsēta Marokā. 12. 
Tjan  šana kalnu ZR atzars. 13. 
Lie  lupes satekupe. 17. Vācu glez-
notājs, grafiķis (1867-1956). 19. 
Portugaļu jūrasbraucējs, atklājis 
Labās Cerības ragu. 21. Rītaus-
mas dieviete indiešu mītol. 23. 

Lielupes pieteka. 24. Drēbju kai-
tēkļi. 25. Apdzīvota vieta Vecpie-
balgas novadā. 26. Plūst. 28. Pos-
tīt. 29. Latviešu gleznotājs (1896-
1944). 31. Bioloģiski aktīvas vie-
las. 34. Augstākais dievs sengrie-
ķu mītol. 38. Noklusēt, atstāt ne -
ievērotu. 39. Vācu filozofs (1724-
1804). 40. Latviešu fotomāksli-
nieks (dz. 1933). 41. Valsts gal-
vaspilsēta Austrumafrikā. 

Stateniski. 1. Medību dieviete 

seno romiešu mītol. 2. Veidoties. 
3. Karnevāla tērps. 4. Trula.            
5. Pilsēta Strenču novadā. 6. Žur-
nāls Latvijā. 10. Vīriešu svinību 
apģērbs. 11. Literārā valoda se -
najā un viduslaiku Indijā. 14. 
Sīkgraudains ģipša paveids. 15. 
Latviešu rakstnieks (1920-1995). 
16. Tēls kādā A. Brigaderes pa -
saku lugā. 18. Saraksts. 19. Pa -
virši, ātri sašūt 20. Sistēmatiski 
ievākt informāciju. 22. Saullēkts. 
27. Apģērba piederumi. 30. Ne -
lieli strauti. 32. Žirafu dzimtas 
dzīvnieks. 33. Ārstniecības augs 
ar dzeļmatiņiem. 35. Igauņu         
rakstnieks (1865-1933). 36. Au -
gu sēnīšu slimība. 37. Upe Ka -
zachstānā (Eiropas un Āzijas 
robežupe). 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.. 40) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Kopt. 3. Osis. 6. 
Piemiņa. 9. Meirāni. 10. Paust. 
11. Stādi. 13. Strauts. 18. Spilva. 
19. Alpaks. 20. Valmiera. 21. 
Aŗamzeme. 22. Lupīna. 23. 
Olekts. 25. Spietot. 31. Jauka. 32. 
Vakar. 33. Tovasar. 34. Svainis. 
35. Abas. 36. Sens. 

Stateniski.  1. Kalpaks. 2. Talsi. 
4. Sveikt. 5. Saruna. 6. Panākt. 7. 
Marta. 8. Aiviekste. 12. Pielipt. 
13. Satekas. 14. Rožaini. 15. 
Uzvarēt. 16. Salapot. 17. Kapeika. 
20. Veltījums. 24. Sudrabs. 26. 
Patoss. 27. Ežmala. 28. Oktava. 
29. Skali. 30. Laiks.    

Sastādījis Kārlis Pētersons  

Pēdējos gados Latvijā zemnieki 
līdztekus graudkopībai un piena 
lopkopībai meklē alternātīvas no -
zares, lai sarežģītajā ekonomis -
kajā situācijā, ja kādā jomā nav   
īsti veicies, rastu līdzsvaru. Latvijā 
klimats kļūst arvien „slapjāks”, un 
tāpēc, iespējams, pieaug interese 
par zivju audzēšanu.

Tagad visā valstī notiek Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centra rīkotie semināri par akva-
kultūras saimniecību izveidi, kur 
savā pieredzē dalās zinīgi zivju 
dīķu apsaimniekotāji. Centram ir 
nodaļas visos reģionos,. 

Akvakultūras nozarei Latvijā ir 
sena vēsture, un ar to mēs gal ve-
nokārt saprotam īpašu zivju sugu 
audzēšanu zivju dīķos un no ak -
vakultūras sistēmām dabiskajos 
ūdeņos ielaisto zivju zvejniecību 
un makšķerēšanu. Jau tālajā 1915. 
gadā bija izveidotas 115 zivj au dzē-
šanas saimniecības, kuŗās audzēja 
karpas. Starpkaŗu Latvijā šī no -
zare attīstījās vēl straujāk, un 1937.
gadā jau 991 privātā zemnieku 
saimniecība nodarbojās ar karpu 
audzēšanu. Pirms Otrā pasaules 
kaŗa Latvijas zivjaudzētavās ko  pu-
mā saražoja apmēram 300 tonnas 
produkcijas gadā. Pēc šā kaŗa sāka 
veidot valsts zivjaudzētavas. Pa -
gājušā gadsimta 80. gadu beigās 
zivju dīķos izaudzēja - 6804 ton-
nas zivju gadā. 

Pēc valsts neatkarības atgūša-
nas, sākoties zemes reformai un 
pārejai uz tirgus ekonomiku, ak -
vakultūras nozare Latvijā pie dzī-
voja nopietnas pārmaiņas. Vislie-
lākās bija saistītas ar zivju dīķu 
platību samazināšanos. Pēc zemes 
reformas valstij piederošās platī-
bas, ko agrāk izmantoja zivju 

Latvijā pieaug zivju audzēšana dīķos

produkcijas ražošanai, tika pri vā-
tizētas, nonāca agrāko īpašnieku 
un viņu pēcteču rokās. 

Pasaulē akvakultūra tiek uz -
skatīta par visstraujāk augošo 
pārtikas produktu ražošanas sek-
toru. Zivis ir starptautiski visvai-
rāk tirgotā pārtikas prece. ES 
valstīs desmit gadu laikā zivj au-
dzētavu bizness paplašināsies par 
40%. Šai nozarei, izmantojot da -
bas apstākļus - mitrājus un ūdens-
tilpes, - ir visas iespējas attīstīties 
arī Latvijā. Pēc Zivju resursu aģen-
tūras datiem, Latvijā ir reģistrētas 
apmēram 100 akvakultūras saim-
niecības, kuŗās audzē galvenokārt 
karpas, foreles, līdakas, stores, sa -
mus un karūsas. Lielākās zivju 
audzētavas Latvijā ir “Nagļi” Rē -
zeknes novadā, kas ar zivīm no -
drošina Latgales reģionu un daļu 
Vidzemes, Secē un Sērenē Jaun-
jelgavas novadā, bet visvairāk ak -
va kultūru saimniecību ir Kurze-
mē. Tagad šajās saimniecībās no -
tiek mācību semināri, kur lauk-

saimniekiem dota iespēja iepazī-
ties ar citu zivjaudzētāju pieredzi. 

2003. gadā Latvija no Lietuvas 
importēja 218 tonnas karpu, bet 
gadu vēlāk tikai 135 tonnas. Arī 
Ungārija un Igaunija ekportē zivis 
uz Latviju. Lielais zivju patēriņš 
saistīts ar vēlmi ēst veselīgus pro-
duktus. Zinātnieku ieskatā 70% 
pasaules iedzīvotāju organismā 
trūkst proteīna, ko var nodroši-
nāt tieši ar zivju produktiem. 
Zivīs ir 17-20% olbaltumvielu, 
18-22% tauku, tās bagātas ar orga-
nismam nepieciešamām mine -
rāl vielām (fosfors, dzelzs, kaļķis, 
jūras zivīs – jods), B grupas un 
taukos šķīstošiem vitamīniem, 
satur nepiesātinātās omega-3 
tauk skābes, kas ļoti labvēlīgi ie -
tekmē sirdsdarbību un asinsva-
dus. Zinātniski pierādīts, ka zivīs 
atrodamie tauki cilvēka organis-
mam kalpo par enerģijas, nevis 
liekā svara avotu.

Teksts un foto Valija Berkina

Populāra kļuvusi zvejošana akvakultūras saimniecību zivju dīķos

Koknesē jau vairākus gadus aktīvi darbojas koka konstrukciju        
un guļbūvju ražošanas uzņēmums “Lāčuki”. Uzņēmumā ar rokām 
izgatavo cirstās guļbūves, kas var būt gan moderni ierīkotas dzīvoja -
mās mājas, lauku sētas un vasarnīcas, gan viesu nami un pirtis.

Uzņēmuma “Ventspils nafta” lielākais akcionārs, starptautiskā 
korporācija Vitoul Group risina sarunas ar Baltkrieviju par Venecuēlas 
jēlnaftas transportēšanu caur Ventspils ostu. Lai iecerēto īstenotu, ne -
pieciešams veikt ar vides drošību saistītus uzlabojumus.

3500 skolēni vairāk nekā no 60 skolām piedalījās “Zīļu mačos”         
un savāca trīs tonnas zīļu. Lai dotu savu pienesumu Likteņdārza 
veidošanā, simts skolēnu no dažādām Latvijas vietām Jelgavas 
kokaudzētavā iesēs 20 tūkstošus ozolu. Raženākie pieci tūkstoši pēc 
diviem gadiem tiks pārstādīti Likteņdārzā.

Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnazijā darbu sāk mazā neklātie-
nes skola. Uz nodarbībām gaidīti skolēni, kas pēc 9. klases beigšanas 
plāno uzsākt mācības ģimnazijas 10. klasē un šim nolūkam vēlas 
nostiprināt iegūtās zināšanas.

Arī Valmierā apjomā pieauguši parādi par iepriekšējos gados 
nodrošināto siltumu. “Valmieras siltums” apkures periodu sāk ar 674 
tūkstošu latu nesaņemtas  samaksas nastu, kas salīdzinājumā ar pērno 
gadu pieaugusi par 110 tūkstošiem, lai gan uzņēmuma valde pērn 
divreiz samazinājusi siltumenerģijas piegādes tarifu.

Bauskas novada Kurmenes un kaimiņpagastu zemnieki sanāks 
kopā, lai iezīmētu ražas laika nobeigumu un noskaņotos rudens un 
ziemas periodam. Viņi nolēmuši apgūt jaunas zinības par videi 
draudzīgu saimniekošanu.

Nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojusi Nītaures pagasta zem-
nieku saimniecības “Lejas Suces” saimniece. No saimniecības kūts 
nozagtas astoņas muskuspīles, tostarp divi pīlēni. Par notikušo zem-
niece ziņojusi policijai. 

Uz Latvijas Austrumu robežas - Aizgāršā, Līdumniekos, Miņinos, 
Opoļos un citviet pie piemiņas plāksnēm, kas atsauc atmiņā 1940. 
gada oktobrī Latvijas robežsargu brigādes bataljonu izformēšanu,         
kad 1240 robežsargi tika atvaļināti no dienesta un 100 robežsardzes 
priekš nieki arestēti, notika piemiņas brīži. Piemiņas vietās nolika zie-
dus, iededza svecītes.

Daugavpils Saskaņas pamatskola Vides ministrijā saņēma Starp-
tautiski atzītu „zaļo karogu”, jo skolēni bija izstrādājuši projektus par 
ūdens un meža temu un piedalījās valsts konkursā „Iepazīsti vidi”,         
kur ieguva 1. vietu. Balvā viņi saņēma braucienu uz Stokholmu. 
2008./2009. mācību gadā skolai piešķirts Ekoskolas nosaukumu un           
tā iesaistījušies Starptautiskajā Vides Izglītības fonda Ekoskolu pro- 
g ram mā. 

Daugavpili oficiālā vizītē apmeklēja Šveices Konfederācijas vēst-
niece Latvijā Gabriela Nici Sulpicio (Gabriela Nützi Sulpizio), jo šeit 
veiksmīgi darbojas uzņēmums ar Šveices kapitālu - sintētisko šķiedru 
ražotne Naxis Fiber, kur nodarbināti 130 cilvēki. Vēstniece iepazinās ar 
pilsētu un nolasīja lekciju Daugavpils universitātē. Viešņu pārsteidza 
multikultūru vide un draudzīgā atmosfaira, kas viņai atgādinot Šveici, 
kur arī dzīvo daudzas tautības.

Rēzekni un Daugavpili apmeklēja astoņu Eiropas valstu vēstnie-
cību Latvijā pārstāvju delegācija. Tā bija Beļģijas vēstniecības un 
Beļģijas Valonijas reģiona ekonomiskās pārstāvības biroja Baltijas 
valstīs (AWEX) iniciātīva, lai iepazītos ar ekonomiskās attīstības 
perspektīvām un Beļģijas investīciju ietekmi reģiona attīstībā. Rēzeknes 
linu fabrika SIA Baltics East sadarbojas ar partneŗiem Beļģijā.

Valsts Asinsdonoru centra Latgales filiālē Rēzeknē notika Asins-
donoru diena Valsts robežsardzes kolledžā, kur asinis ziedoja 84 kadeti 
un robežsargi. 

Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris ,,Ezerkrasts” 
piedalījās Starptautiskā koŗu festivālā Igaunijā, sniedzot koncertu Pil -
vas kultūras centrā. Programmā bija latviešu un latgaliešu tautasdzies-
mas; kopā ar Apes un igauņu koŗiem arī igauņu valodā. Otrās dienas 
koncertu Valgā kuplināja Kubulu kultūras nama jauktais vokālais un 
Balvu mūzikas skolas vijolnieku ansamblis. 

Latvijas skolas tiek aicinātas piedalīties bateriju vākšanas konkur-
sā „Būsim atbildīgi!”, ko līdz 2011.gada 1. aprīlim rīko “Zaļā josta”. 
Konkursa uzvarētājus un aktīvākās skolas gaida balvas no konkursa 
organizātoriem un atbalstītājiem. 

Daukstu pagasta “Gruzīšos” vīnogu selekcionārs Andrašs Fazekašs 
izveidojis šķirnes vīnogu paraugdārzu, kuŗā būs apskatāmas visas       
viņa selekcionētās vīnogu šķirnes. Jau šobrīd tur aug 103 vīnogu 
hibrīdi.

Liepājas ostā pietauvots panamaks tipa kuģis Yannis Gorgias,        
kas ir līdz šim lielākais kuģis, kuŗš apmeklējis Liepājas ostu. Tā gaŗums 
ir 229 m, platums 36,8 m, iegrime 8.87 m. Līdz šim lielākais kuģis 
Liepājas ostā bijis Angelika Protector 2008. gada janvārī.

Divas firmas – Baltic Wind Park un JK Energy – ir izrādījušas no -
pietnu interesi par vēja iekārtu būvniecību Baltijas jūrā - iepretim 
krastam starp Saku un Užavu.

Liepājā beigusies kartupeļu dalīšana trūcīgajiem. Šoruden tos sa -
ņēmušas 704 liepājnieku ģimenes. Izdalītas nedaudz vairāk kā 23 ton-
nas kartupeļu, bet vēl aptuveni trīs tonnas palikušas pāri – arī tās tiks 
izlietotas labdarībai.

Liepājas teātrī divus jaunus iestudējumus sniedz Liepājas teātŗa 
jaunie aktieŗi, kuŗiem tās ir diplomdarba izrādes, beidzot Klaipēdas 
universitāti, - J. Gruša luga “Mīla, džezs un velns” un Tenesija Viljamsa 
atmiņu luga “Stikla zvērnīca”. Izrādes veidojuši režisori Velta un Vītauts 
Anuži.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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 Vēlēšanu komisijas locekļi ar 
Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienības (ČLOA) priekšsēdi 
Jāni Vilciņu priekšgalā cītīgi 
strādāja, lai iekārtotu Čikāgas 
vēlēšanu iecirkni #1002.  Un viss 
izdevās godam! Pie iebraucamā 
ceļa un pašā Ciānas draudzes 
territorijā  bija novietotas lietpra-
tīgas norādes un uzraksti. Vēlē-
šanu telpā pie ieejas Ruta Pried-
kalne Zirne pārbaudīja balsotāju 
Latvijas pases, Eva Bukholte un 
Laima Magone sarakstā ierakstīja 
vārdu, personas kōdu, iespieda 
pasē zīmogu un izsniedza aplok-
snes ar partiju kandidātu sarak-
stiem. Pēc tam gan sākas īstās 
nedienas. Šķiet, katram bija 
skaidrs, par kuŗu sarakstu – part-
iju balsot (izņemot vienu balso-
tāju, kas aploksnē bija atstājis 
visus sarakstus, varbūt ievērojot 

10. Saeimas vēlēšanas Čikāgā
slaveno Čikāgas saukli: „Balso  
agri un daudz!“), bet negals bija 
ar krustiņu pievienošanu un 
vārdu svītrošanu. Lūk, tik  jauks 
latvisks vārds… Kā lai tādam 
pārvelk svītru? Ar krustiņiem 
cita nelaime, jo varētu domāt, ka 
cilvēks aizgājis uz mūža mājām, 
ja krustiņš iznāk tāds kā bēŗu 
sludinājumos. Diezin vai vēlē-
šanu komisija pieņems, ja ievilks 
reizinājuma zīmi? 

Kas gan varēja iedomāties, ka 
vēlēšanas ir tik grūts mentāls 
process... Protams, balsotājiem 
palīdzēja vēlēšanu komisijas lo -
cekles Guntas Vilciņas labie vārdi 
un uzmundrinājumi. Taču pats 
svarīgākais –  cēli un svinīgi 
ielidināt aploksni vēlēšanu urnā. 
Līdz ar to Latvijas pavalstnieka 
pienākums izpildīts! 

Pēc tam vēlēšanu komisijas 

locekļu palīgi Jānis Reveliņš un 
Gunārs Lucāns aicināja doties uz 
citu telpu,  kur esot atspirdzinājumi 
un  pakavējoties citi balsotāji. Pa -
tiesi, tur pie galda sēdeja Vārs-
bergu pāris un citi sirsnīgi cilvēki. 
Telpas malā bija galds ar maizītēm 
un kafiju, uzraksts vēstīja, ka  to 
sagādājuši Kr. Barona skolas 
vecāki. Bija arī nolikts trauks, 
kur atstāt  dolaru vai divus. Nau-
das trauku ieraugot, uzreiz pār-
ņēma liela apskaidrība, jo visu 
laiku bija urdīga sajūta, ka kaut 
kas īsti nav kārtībā. Mēs taču 
esam Čikāgā, lai arī lielākais  
vairums dzīvojam ārpus tās. Vai 
tad tā var noritēt vēlēšanas 
Čikāgā – kad  pazīstams un par 
labu atzīts slavenais Chicago 
Way? Te viss noticis otrādi! Vis-
pirms vajadzēja balsotājus  pacie-
nāt ar labu kafiju un gardām 

smalkmaizēm vai ko stiprāku, 
varbūt iedot arī kādu banānu  un 
paskaidrot, apgaismot balsotāju, 
kāds saraksts un kādi ļaudis ir  
mūsu īstie draugi. Ja nu vēl tad 
nezin vai nesaprot, tad var iedot 
piecnieku vai pat divdesmit-
nieku,  lai viss noritētu kārtīgi un 
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10. Saeimas vēlēšanu Milvoku 
iecirknī  #1067 balsotāji sabrau-
ca no tuvienes un tālienes. Paši 
pirmie pulksten septiņos no rīta 
ieradās 5. Saeimas deputāts 
Tupešu Jānis, Māra Tupese un 
viņu meita Aija Kīna. Pēdējie 
un jaunākie balsotāji pulksten 
astoņos vakarā bija brāļi Klāvs 

Vēlēšanas Milvokos
un Krišs Medņi.  Milvokos 
vecākais balsotājs bija 92 gadu 
vecais Andrejs Kreišmanis, viņš 
atbrauca dienas vidū kopā ar 
dzīvesbiedri Rutu. Milvokos  
nobalsoja 82 Latvijas pavalst-
nieki.  

 Aina Venta 
Milvoku vēlēšanu iecirkņa 

komisijas priekšsēde

apzinīgi… Bet te – pieprasīja, lai 
balsotāji maksā par kafiju, bet no 
banāniem ne vēsts…

Tomēr par spīti visām „nekār-
tībām“ Čikāgā nobalsoja 299 Lat-
 vijas pavalstnieki. Par derī giem 
atzina 295 balsošanas biļete  nus.
  OC

Čikāgas vēlēšanu iecirknī  gaida  balsotājus   

Čikāgas iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļi, no kreisās: Gunta Vilciņa, Jānis 
Reveliņš, Laima Magone, Gunārs Lucāns, Eva Bukholte, Jānis Vilciņš, Ruta 
Priedkalne-Zirne

Čikāgas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle (pa kreisi) Laima Magone skaidro Jānim 
un Rutai Veitmaņiem balsošanas noteikumus 

Balso (no kreisās) brāļi Klāvs un Krišs Medņi

Pirmie balsotāji, no kreisās: Aija Kīna, Jānis Tupesis, Māra Tupese

Milvoku vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi un palīgi, no kreisās:  
komisijas sekretārs Miķelis Abuls, Ernests Venta, komisijas 
priekšsēde Aina Venta, komisijas locekle Maija Strēlniece, Vilnis 
Strēlnieks
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Pēc tam, kad aizritējušā gad-
simta vidū ASV ieceļojušie lat-
vieši bija ar Jauno pasauli sara-
duši un savstarpēji sazinājušies, 
garīgā un sabiedriskā dzīve „uz -
ņēma ātrumu” –  tika dibinātas  
rindām draudžu un biedrību, ku -
 ŗas tagad svin 60 gadu svētkus. 

Arī Sietlā  3. oktobrī  svinējām 
draudzes lielo jubileju.  Pļaujas 
svētku un pateicības dievkalpo-
jumā  piedalījās mīļi viesi –  prā-
vests Dāvis Kaņeps no Dienvid-
kalifornijas sacīja svētrunu, Zie-
meļ  kalifornijas draudzes mācī-
tājs Kārlis Žols vadīja liturģiju, 
Takomas draudzes mācītāja  dia-
kone Gija Galiņa teica draudzes 
lūgšanu. Sietlas mācītāja Dr. Dai-
   ra Cilne aicināja pie dievgalda, 
kam draudzes locekļi  Maija un 
Jānis Atvari bija atveduši mājās 
ceptu maizi un pašdarītu vīnu.  
Ērģeļnieks  Dr. Andris Ābo   liņš  
bagātināja dievkalpojumu ar vai-
rākiem  solo  atskaņojumiem. 

 Pļaujas svētku altāŗa košo  
pušķi sagādāja  latviešu skolas 
bēr  ni, katrs pielikdams pa puķei.  
Kāds četrus gadu vecs zēns atne-
sa saulespuķi, gaŗāku par sevi.  
Par rudens svētību liecināja arī 
grozs  ar bagātām rudens veltēm 
no augļukokiem un dārza.  Pie 
altāŗa saulespuķes, atceroties 
savas mātes 100. gadskārtu, noli-

Sietlas latviešu evaņģeliski luteriskai draudzei 
sešdesmit gadu
ka Vaira Pelēķe-Kristofera un 
viņas brālis Jānis Pelēķis.                                             

Draudzības pēcpusdienu atklā-
jot, draudzes priekšnieks Andrejs 
Zāmelis uzrunu beidza, sakot: 
„Gadu gājumā uzskati un ap -
stākļi var mainīties visnepare-
dzētākos veidos. Tāpēc, pāri  vi -
sam, neraizēsimies, bet stiprinā-
sim savu ticību Tam, kam pēdēja 
noteikšana visās lietās.  Šādā no -
skaņā, ar drošu sirdi un kristīgu 
pārliecību ievadīsim nākamos 
desmit gadus!”

Archibīskaps Elmārs Ernsts 
Rozītis apsveikumā rakstīja:  
„Līdz pat šai dienai Sietlas drau-
dze un tās locekļi ir viens no 
mūsu Baznīcas balstiem...” un 
tālāk – „atminoties Sietlā pavadī-
tās dienas, kļūst pateicīgs un 
priecīgs prāts.”

LELBAs pārvaldes priekšniece 
prāv. Lauma Zušēvica:  „Ejot 
pretim nākotnei, lūdzu, lai jūsu 
ticība būtu stipra un paļāvības 
pilna.  Šodien, rīt un vienmēr:  
Priecājieties iekš tā Kunga vienu-
mēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties!  
(Vēst. Filip. 4:9)  Viņš lai jūs svētī 
un iedvesmo, droši ejot pretim 
nākamiem 60 gadiem:  Jo ticība 
ir stipra paļaušanās uz to, kas 
cerams, pārliecība par neredza-
mām lietām.”  (Ebr. 11:1)

Uz svinībām  ieradās Ziemeļ-

kalifornijas draudzes priekšnieks 
Gvido Bergmanis un vietniece  
Jogita Jurevska – abi bijušie Siet-
las jaunieši!  Jāpiemin, ka Gvido 
tēvs, Jānis  Bergmanis, bija viens 
no Sietlas draudzes dibinātājiem 
un tās pirmais priekšnieks.  No 
Oregonas nodot visa laba vēlēju-
mus atceļoja draudzes priekš-
nieks Juris Orle ar dzīvesbiedri 
Silviju Orli,  no Takomas – drau-
dzes priekšniece Ilona Noriņa ar 
priekšnieces  palīgu Vilni Noriņu.  
Mūsu ziemeļu kaimiņu, Vanku-
veras draudzes priekšnieks Kārlis 
Pelēns dalījās atmiņās par prā-
vestu Robertu Āboliņu, ko vasa-
ras nometnēs un Kursā iepazina 
un iemīlēja ne tikai Sietlas, bet 
arī Vankuveras bērni.  

Ar pateicību tika pieminēti 
draudzes pamatlicēji – pirmais 
priekšnieks  (un Baznīcas virsval-
des loceklis) Jānis Bergmanis, 
pirmie mācītāji: Alberts Galiņš 
un profesors Dr. Kārlis Kundziņš 
un prāvests Roberts Āboliņš, kas 
vadīja draudzi tās augšanas un 
nostiprināšanās laikā, gandrīz 40 
gadu.  Svinībās piedalījās prāves-
ta dzīves līdzgaitniece un daudzu 
draudzes darbu darītāja Mirdza 
Āboliņa.  

Jubilejas brošūriņas krāšņo 
vāku fotografiju darināja  Edvīns 
Circenis, mūsu garīgā un sabied-

riskā centra projektētājs, kas tur-
pina visu pārraudzīt un uzturēt 
namu priekšzīmīgā kārtībā.  

Draudzes dāmas bija sagatavo-
jušas īstu Pļaujas svētku mielas-
tu!  Diemžēl mūžīgi darbīgā dā -
mu komitejas priekšniece Valda 
Sankale šoreiz slimības dēļ neva-
rēja svinībās būt, bet visu jauki 
izkārtoja Maija Atvara, ilggadējā 
Valdas palīdze.  

 Vairākums draudžu priekšnie-
ku (izņemot Vankuveras drau-
dzes) kādreiz piedalījās Jaunatnes 
dienās, kas ik gadus tika rīkotas 
Rietumkrastā, tātad viņi ir aizri-
tējušā gadsimta 50. un 60. gadu 
jaunieši. Toties gandrīz visi Dien-
 vidkalifornijas un Ziemeļ kal i-
fornijas, kā arī Portlandes un 
Takomas mācītāji toreiz vēl pat 
nebija dzimuši. Pateiksimies un 
atbalstīsim  viņu kalpošanu! 

Apsveicēju novēlējumos vairā-
kas reizes tika pieminēti skaitļi – 

vēl desmit, vēl piecdesmit, vēl 
sešdesmit u. tml.  Kāds amerikā-
ņu prātnieks teicis: ,,Ir tiešām 
grū  ti ko pareģot, sevišķi  nākot-
ni.” Trimdas gadu gaitā dzirdēti 
daudzi  tādi pareģojumi, cik ilgi 
vēl turēsimies –  tie bijuši  gan 
visai piesardzīgi (vēl pāris gadi-
ņu), gan ārkārtīgi optimistiski  
(līdz pastardienai).  Citēšu drau-
dzes mācītājas novēlējumu, ko 
ieteicams atcerēties: „Mēs nereti  
bēdājamies, ka esam skaitliski 
mazāk nekā bijām – bet domājot 
par  Jēzu, kuŗa vārdu mēs, kristī-
gā draudze, nesam, svarīgi nav, 
cik liels mūsu skaits, bet gan – 
cik liela mūsu mīlestība!  Mī -
lestība, ko jau tagad piedzīvojam 
– lielajā Dieva ģimenē, draudzē.  
Mīlestība,  kuŗā mums būs augt 
un pieaugt!”
Mūžam ceļams, mūžam ce  ļams, 
ļaužu dvēslēs Dieva nams

(Andrejs Eglītis) 
JC

 Ik gadus, kad rudens košām 
krāsām sāk apgleznot kokus un 
keķatu gaidās mājas tiek rotātas 
ar kukurūzas lakstu saišķiem, 
salmu ķīpām un oranžiem ķirb-
jiem, Valfrīds Spuntelis aicina 
Ņudžersijas vanagus salidot Prie-
dainē. Šogad salidojums notika 
17. oktōbrī, un, šķiet,  gatavoša-
nās šim sarīkojumam Ņudžersijas 
Daugavas Vanagu  apvienības 
priekšnieku Valfrīdu allaž spār-
no.  Viņš citēja ģenerāļa Duglasa 
Makartura vārdus: Old soldiers 
never die; they just fade away.

 V. Spuntelis nolasīja referātu 
,,Kaŗot vai nekaŗot”. Viņš stāstīja 
par saspīlēto stāvokli pasaulē 
1939. gadā, kad Hitlers neuz-
klausīja ievērojamāko Vašing-
tonas, Parīzes, Londonas polīti-
ķu, Romas pāvesta, vācu armijas 
ģenerālstāba, pat Hitlera labās 
rokas un gaisa kaŗa spēku virspa-
vēlnieka Hermaņa Gēringa, arī 
Benito Musolini brīdinājumus 
un lūgumu nesākt karu. Pēc tam, 
kad Maskavā 1939. gada 23. 
augustā pēc Padomju Savienības 
un Lielvācijas savstarpējā neuz-
brukšanas līguma parakstīšanas 
tika sadalīta Polija un Austrum-
prūsija, Hitlers jutās varenākais 
vīrs pasaulē. Mums visiem zi -
nāms, ka līgumu parakstīšana 
daudz  neko nenozīmē. Hitlers 
deva pavēli vācu armijai uzbrukt 
Polijai, un 1939. gada 1. septem-
brī sākās 2194 dienu vai sešu 
gadu un vienas dienas ilgais 
Otrais pasaules kaŗš. Tas beidzās 
1945. gada 2. septembrī, ģenerā-
lim D. Makarturam un Japānas 
imperātoram Hirohito uz kuģa 
,,Misūri” (Missouri) Tokijas līcī 
parakstot Japānas kapitulācijas 
aktu. Uzsākot kaŗu, Hitlers, pro-
tams, neparedzēja, ka vācieši ka -
ŗu zaudēs un 1945. gada aprīlī 

Vanagu salidojums Priedainē

sagrautajā Berlīnē viņš pats ies 
bojā no indes kapsulas, bet 
Ribentropu pakārs Nirnbergā. 
Nirnbergas prāvas laikā apsargi 
bija  latviešu leģionāri.

Latvijā 1939. gada 30. septem-
brī bija jāizlemj – kaŗot vai neka-
rot, stāvus mirt vai dzīvot uz 
ceļiem. Rīgas pils komandants, 
pulkvežleitnants Oskars Nei-
manis prezidentam Kārlim Ul -
ma  nim apliecinājis Latvijas ar -
mijas gatavību kaŗot. Prezidents 
atbildējis, ka spēku samērs ir 1:30 
un ne Latvija, ne Baltijas valstis 
kopā nav spējīgas sekmīgi kaŗot 
un aizstāvēt savu zemi bez spēcī-
ga sabiedrotā. Kur 1939. gadā 
tādus ņemt? Ienaidnieku netrū-
ka. Otrā pasaules kaŗa sekas bija 
milzīgs posts, ciešanas un izmi-
sums. ,,Mēs labi zinām, ko nozī-
mēja atbrīvošana un okupācija,” 
savu stāstu nobeidzot, piebilda V. 
Spuntelis. 

 Kaut arī latviešus pasaules vēji 
aizpūtuši uz visām debess pusēm, 
latviskās dvēseles uguns vecākajā 
paaudzē nav apdzisusi. Ņudžer-
sijas  vanagi ir sirmi, bet aizvien 

vēl stalti kungi un sava koman-
dieŗa Valfrīda pavēlēm: ,,Mierā! 
Celties! Vietās!” nekavējoties pa -
klau  sa. Bijušie kaŗavīri kopā ar 
klausītājiem nodziedāja Lāčplēša 
dziesmu: ,,Še kopā mēs, biedri, 
kam lemts nebij’ mirt, / Dzīves 
laivu kas savu var tālāk irt./ Kas 
var še jaunu sauli ik dienas vēl 
sveikt…” Ar balto neļķi pie svār-
ku atloka  DV ,,zēni” izskatījās 
patiesi svinīgi. 

 Dzintra Rumpētere kārtējo 
reizi Ņubransvikas-Leikvudas 
draudzes vīru ansamblim bija 
iemācījusi skaistas dziesmas – 
,,Kad ar uzvaru šo kauju”, ,,Lai 
sasaucamies, lai dziedam” (J. 
Vīgners, J. Peters) u. c.    

 Jānis Students ar akordeonu 
nospēlēja latviešu tautasdziesmu 
virkni,   instrumentālais ansamb-
lis – vairākus maršus. Vīru an -
sambļa un Brigitas Valteres mū -
zi  cēšana radīja atbalsi klausītajos, 
daudzi dziedāja līdzi. Harija 
Zikmaņa solo  Raimonda Paula 
dziesmā ,,Cielaviņa” ar Leona 
Brieža tekstu  izpelnījās aplausu 
ovācijas, ko pavadīja saucieni 

,,bravo, atkārtot!” Piedziedājums: 
,,Visapkārt zeme zied kā zilis 
zieds, un tik, / Tik neparasti 
vieg  li iet, / Pat nedomājot, cik, / 
Jau dzīvē nostaigāts, / Bet vēl 
aizvien, aizvien, / Ik rītu Kurzeme 
(Vidzeme, Latgale, Zemgale), kā 
cielaviņa pretī skrien”, izraisīja 
tādas emōcijas, ka radās vēlēša-
nās piecelties kājās. Ne mazāk 
aizkustināja  Brigita Valtere, dzie-
dot ,,Dzimtenes dziesmu” (F. 
Bliss, J. Stūrmanis). Apmierinot 
neatlaidīgo klausītāju lūgumu 
vairākas dziesmas atkārtot, vīru 
ansamblis koncerta beigās no -
dzie  dāja ,,Ai jel, manu vieglu prā  tu...”. 

 Par koncerta skanīgumu gā -
dāja Jānis Grigalinovičs, viņš  uz -
laboja apgaismojumu un skaņu 
sistēmu, kas līdz šim nebija 
pilnīgā kārtībā.

Boris Mangolds bija paņēmis 
līdzi fotografiju, lai visi varētu 
pārliecināties, ka viņš patiešām 
reiz bijis 20 gadu vecs jauneklis.
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No kreisās: māc. Kārlis Žols, māc. Dāvis Kaņeps,  māc. Daira 
Cilne, diak. Gija Galiņa
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Sarīkojumā bija ieradies tālīns 
viesis no Havaju salām – Jānis 
Bērziņš, 2008. gadā pavasarī viņ-
saulē aizgājušā kaŗavīra Andŗa 
Bērziņa brālis. Viņš ir dzīves-
priecīgs, sportisks un, kā pats 
saka, ,,traks” vējdēļotājs un antī-
ko automobiļu restaurātors. Jānis 
atvadījās ar havajiešu sveicienu  
,,Aloha!” un ielūdza paciemoties 
un uzdziedāt viņa salā. Nav 
šaubu, ka ,,Brigitu un kungus”  
Dzintras Rumpēteres vadībā lab-
prāt uzņemtu jebkuŗā latviešu 
centrā Amerikā.

 DV sarīkojuma dienā kopā ar 
Valfrīdu rosījās viņa znota Mār-
tiņa Zālītes ģimene, kas bija 
sarūpējusi puķes, maltīti un ie -
saiņojusi izlozei paredzētos gro-
zus, kuŗos netrūka pa klaipam 
pašceptās, latviešiem mīļās, rupj-
maizes. 

,,Mēs jūs ļoti gaidījām,” teica 
Valfrīds. Paldies viņam. 

Laima Dzene
                                                                             

Ņudžerijas vanagu  salidojumā, priekšā no kreisās:  Harijs 
Tarziers, Gunārs Hofmanis, Valfrīds Spuntelis, Boris 
Mangolds, Bruno Puriņš, Ēriks Bajārs; aizmugurē: Bruno 
Dzenis, Dzintars Ābelīte, Ilmārs Rumpēters, Jānis Students, 
Harijs Zikmanis, Zigurds Lieljuris, Kārlis Salmiņš

No kreisās: Elizabete Grigalinoviča-Leja, Māra Zālīte, ansambļa 
dalībnieki Jānis Students, Harijs Zikmanis, Hugo Dzenis, 
ansambļa vadītāja, pianiste Dzintra Rumpētere, Bruno Dzenis, 
Brigita Valtere, Laimonis Drukovskis,  Arturs Krūmiņš
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No Latvijas ik mēnesi strādāt 
uz Lielbritaniju, Īriju, Vāciju, 
Maltu un citām vietām izbrauc 
10-15 žēlsirdīgās māsas. Latvijas 
ārstu biedrības prezidents Pēteris 
Apinis stāsta, ka 2008. gadā 
izziņu, lai varētu strādāt ārzemēs, 
izņēma  88 medicīnas darbinieki, 
pērn – 234, šogad – 190. Tiek 
rīkotas īpašas ārstu karjēras die-
nas, kuŗu mērķis ir vervēt ārstus 
darbam Rietumeiropā. 

Izlasot šīs ziņas Latvijas presē, 
jāatceras cits laiks, kad daudziem 
latviešu ārstiem ārzemēs bija 
jāstrādā tālās nomalēs, pārvarot 
neiedomājas grūtības.

1948. gada 25. maijā Venecuē-
las ostā Puertokabeljā (Puerto 
Cabello) no kuģa nokāpa  ārsta 
Eduarda Saules ģimene. Četrus 
gadus viņi bija pavadījuši Vācijā, 
Badmergentheimas baltiešu 
nometnē, kur dr. E. Saule bija 
ārsts. No Puertokabeljas Saules 
un citus iebraucējus ar autobusu 
aizveda uz Eltrompiljo (El 
Trompillo) lauksaimniecības cen-
tru (Centro Agricola). Tur bija 
uzceltas apaļas rievota skārda 
barakas, katrā ievietoja vairākas 
ģimenes. Apmēram pēc mēneša, 
kad visi dokumenti bija pār-
baudīti, Saules  aizveda uz Kara-
kasu, katram ģimenes loceklim 
izsniedza  30 bolivāru (viens do -
lars toreiz līdzinājās 3,35 boli-
vāriem).  

Dr. Eduards Saule 1948. gada 
7. augustā kopā ar dēlu Vigeo 
devās uz Manriku (Manrique, 
Estado Cojedes), no Karakasas 
patālu ciemu, kur viņam bija 
apsolīts darbs. Sieva Līlija vīram 
sekoja apmēram pēc mēneša. 
1948. gada 19. augustā E. Saule 
rakstīja Līlijai vēstuli. 

 ,,Man nav ne bļodiņas, ne 
krūzītes, ne katliņa, ne pannas. 
Prīmuss ir slimnieku pieņemšanas 
istabā. Vāru tēju tanī pašā katliņā 
ar zaļgandzeltenu dibenu, kuŗā 
novāra instrumentus. Citas ie -
spējas nav. Šajā ciemā katliņu 
nopirkt nav iespējams. Te bodītēs 
var dabūt tikai konservus, tie jau 
līdz kaklam apnikuši. Te nevar 
dabūt ne augļus, ne olu. Visu 
ciemu izmeklēju un tikai no kāda 
pacienta 10 km no šejienes, kur 
tiku aizsaukts, varēju nopirkt 
dažas olas. Atgriežoties pa ceļam 
apjautājos vairākās lauku mājās, 
bet nekur olu nebija. Visi te ēd 
kukurūzu, ko vēl – nezinu. Var-
būt cūkgaļu un vistas. Cūku te ir 
daudz. Jūtos samērā labi. Manrikā 
klimats ir tāds pats kā Karakasā, 
ļoti labs. Līdz šim nevienas stipri 
karstas dienas nav bijis. Ar naudu 
pašlaik sliktāk. Man pašam ir, ko 
iztikt, bet jums neko patlaban 
dot nevaru. ceru Ceru, ka pēc 1. 
septembŗa nelielu summiņu va -
rēšu jums aizsūtīt. Algu maksāšot 
tikai pēc kādiem trim mēnešiem, 
tātad vēl ilgi jāgaida. Vietējā 
pašvaldība izsniedza 250 boli-
vāru. Te viss dārgāks nekā Kara-
kasā.”

 Eduarda un Līlijas Saules dēli 
vēlējās mācīties, Vigeo Karakasā 
iestājās Mākslas akadēmijā, Gio 
mūzikas skolā. Igo, kas jau bija 
precējies, sāka strādāt izpriecu 

Ārstu sūtība visos laikmetos 
paliek nemainīga

Dr. Eduards Saule (1897-1981)  ar jaunāko meitu Līliju, sauktu 
par Dūdu, Venecuēlā

parkā Coney Island, Skaidrīte 
dabūja darbu atspirdzinājumu 
veikalā, jaunākā meita Līlija sāka 
mācības pamatskolā.

Tikko radās izdevība, dr. E. 
Saule Karakasā Alta Vista rajonā 
nopirka nelielu zemes gabalu, uz 
kuŗa dēli paši uzcēla mazu 
būdiņu dzīvošanai. Dr. E. Saule 
te ieradās tikai viesos, viņam 
pilsētas valde Manrikā piešķīra 
dzīvojamās telpas, kas atradās 
zem viena jumta ar mazo me -
dicīnas iestādi. Te dr. E. Saule 
strādāja līdz 1954. gada 18. okto-
brim, viņam bija jāpalīdz visda-
žādākos gadījumos, sākot ar 
mazām chirurģiskām operā cijām 
un beidzot ar sarežģījumiem 
dzemdībās. Viņa galvenais satik-
s mes līdzeklis bija ēzelītis, dažreiz 
zirgs. Būdiņā ar klona grīdu, 
kuŗās slimnieks parasti atradās, 
nebija tekoša ūdens, tajā uzturējās 
gan citi ģimenes locekļi, gan 
lopiņi. Redzot tik primitīvus 
apstākļu, viņš atcerējies univer-
sitātes profesoru stingros norādī-
jumus par absolūto tīrību un 
higiēnu, kāda jāievēro ārstam, 
ārstējot slimnieku. Dr. E. Saule 
centās darīt iespējami labāko.

Par kādu vizīti viņš uzrakstīja 
atmiņas.

Mani izsauca, kad pulkstenis 
jau rādīja 6.30 vakarā. Pie ār -
durvīm stāvēja kāds vīrs, tērpies 
baltās, stipri notraipītās drēbēs, 
platmali galvā. Viņš lūdza mājās 
apmeklēt viņa sievu, kas dzem-
dējusi pirms astoņām stundām, 
bet ,,pavadone” (tā viņš nosauca 
placentu) palikusi iekšā. Ātri 
paņēmu koferīti ar nepiecieš a-
majiem instrumentiem, iedevu to 
tumšajam vīram un lēcu ēzelītim 
mugurā. 

Saule jau bija norietējusi, bet 
tās zeltītie stari vēl rotājās augsta-
jos mākoņos. Pretējā debesu  pusē 
tie savilkās  draudīgi melni un rei-
zēm pavīdēja ugunīgas  svītras.

Tumšais vīrs noteica, ka laikam 
būs lietus, jo ir ziema. Par ziemu 
Venecuēlā  sauc lietus periodu, tas 
ir laiku no maija līdz novem-
brim.

Apmēram puskilometru soļojām 
pa nebruģētu, smilšainu un 
bedrainu mazā ciema ieliņu. Tad 
novirzījāmies pa mazu, šauru 
taciņu, kas veda  cauri kukurūzas, 
rīsa un cukurniedru laukiem. 
Drīz ievirzījāmies krūmājos. Bija 
jau satumsis, taciņa veda tālāk 
gar maza strautiņa malu, to 
reizēm šķērsojot. Celiņu gandrīz 
nevarēja saredzēt, bet man par to 
nebija jārūpējas, jo tumšais vīrs 
ēzelīti aiz pavadas veda pa viņām 
pazīstamām vietām. Piepeši parā-
dījās zibens ugunīgā svītra un uz 
mirkli apgaismoja taku, pa kuŗu 
gāja ēzelītis. Pēc brīža dobjš 
pērkona grāviens lika saprast, ka 
negaiss no austrumiem pievirzījies 
mums pavisam tuvu. Pēc desmit 
minūtēm sāka līt, nē, gāzt strau-
mēm. Tik tikko paspēju uzvilkt 
lietusmēteli, ko biju nolicis uz 
ēzelīša muguras sev priekšā. Ma -
nam pavadonim nebija, ar ko 
ap  segties. Tikai turīgi zemnieki 
var atļauties iegādāties lietusmēteli 
vai  biezu divdaļīgu melnsarkanu 

,,lietus segu”, kuŗas vidū ir cau-
rums galvai.

Mans lietusmēteli kājas neap-
sedza, īsā laikā tās bija pilnīgi 
slapjas. Ūdens tecēja arī aiz kak-
la.

Ik pa brīdim tumsu pāršķēla 
zibens ugunīgās svītras, un pēr-
kona stiprie grāvieni man lika 
atcerēties Franča Šūberta ,,Ave 
Maria” –  komponists to esot sa -
cerējis drausmīga negaisa laikā.

Lietus gāze turpinājās apmēram 
pusstundu. Upīte šai īsajā laikā tā 
uzplūda, ka manam pavadonim, 
to šķērsojot, ūdens sniedzās pāri 
ceļgaliem. Iesoļojām kādā lap-
koku mežā. Negaiss bija pārgājis, 
bet lietus vēl lēnām turpināja līt. 
Valdīja tāda tumsa, ka turēju 
roku izstieptu, lai kāds zars neie-
durtos acīs.

Atstājām strauta malu un kā -
pām kalnā. Taciņa pielijusi, māls 
slidens un mans ēzelītis tikai ar 
grūtībām nesa savu nastu pret 
kalnu. Piepeši ēzelītim paslīdēja 
kāja, tas krita  un  nometa mani 
zemē. Notraipījies lipīgiem mā -
liem, bet par laimi veseliem 
locekļiem, uzrāpos ēzelim mugurā, 
un mēs turpinājām ceļu. Tikko 
sasniedzām nelielā kalna virsotni, 
taciņa veda lejup. Ēzelītim bija 
daudz grūtāk kāpt no kalna lejā 
nekā kalnā. Ik uz soļa tam slīdēja 
kājas, tas vairākkārt klupa, mani 
atkal nomezdams dubļos. Visu 
uzņēmu ar humoru, jo gan citu 
būtu varējis darīt tumsā un lietū 
man svešā, nepazīstamā vietā? 
Varbūt nekāpt vairs ēzelītim 
mugurā? Taču negribēju zaudēt 
savu ārsta cieņu. Tā mans ēzelītis 
klupdams, krizdams kāpa lejup 
pa vairāk nekā puskilometru 
stāvo kalnu. 

Turpmākais ceļš veda pa ieleju. 
Lietus pārstāja. Pie tumšzilajām 
debesīm iemirdzējās zvaigznes,  
un pie tumsas pieradušās acis jau 
labi varēja izšķirt man pa priekšu 
soļojošā cilvēka kontūras, krūmu 
pudurus, resnākos kokus un pal-
mu galotnes.

Tad ieraudzīju, ka kaut kur 
priek      šā iemirdzas uguntiņas. Ne -
sapratu, no kurienes tās, un prātā 
iešāvās doma par tīģeriem, kuŗi 
šeit reizēm ieklīstot. Iepriek šējā 
ziemā tie apkārtējiem zemnieki-
em saplosījuši vairākus ēzeļus un 
suņus.

Mans ēzelis pavisam mierīgi 
soļoja aiz pavadoņa, un tā seci-
nāju, ka uguntiņas, kuŗas laiku 
pa laikam pamirdz, nevar būt 
tīģeru acis. Un vai tīģeru acis 
vispār tik spoži var mirdzēt? Tās 
nebija arī lidojošās lampiņas. Par 
,,lampiņām” vietējie dēvēja īpašas 
vabolītes, kas mitinās tropos. Tās 
es pazinu diezgan labi. Kā 
malduguntiņas tās paspīdēja gan 
še, gan tur, gan augstu, gan zemu. 
Tovakar tās nebija redzamas, 
samirkušas no lietus, tās žāvējās 
zem koku lapām.

Turpinājām ceļu. Saklausīju 
cilvēku balsis. Iepriecināja, ka 
šajā mežā un nakts tumsā nebijām 
vieni, bet vienlaikus izjutu bailes. 
Kabatas laternītes pareizēm uz -
spī  dinādami, mums tuvojās pieci 
vīri. Tagad skaidri varēju redzēt, 

ka mežs kļuvis klajāks. Katrs vīrs 
bija bruņojies ar lielu, līku nazi – 
mačeti.

Apzinājos tomēr, ka viņiem 
nevar būt ļaunu nolūku. Ārstu 
vietējie iedzīvotāji ciena, bet to -
mēr baigā izjūta bija neatvai-
rāma. Mēģināju to kliedēt, sākot 
ar pienācējiem sarunu. Viņi esot 
nākuši mums pretim. Slimnieces 
stāvoklis esot bez pārmaiņām, 
vienīgi mazliet asiņojot. Bērns 
esot dzīvs.

Turpinājām ceļu. Ēzelīša kājas 
stiga mālainajos dubļos, un uz 
priekšu varējām virzīties tikai 
lēnām.

Ēzelītis jau četras stundas bija 
nesis savu saimnieku no mājām 
līdz ārstam un tagad atceļā jau 
vairāk nekā trīs stundas nesa 
ārstu. Lai gan  priecīgs doties mā -
jup, bija jūtams, ka tas noguris. 
Celiņš atkal veda kalnā. Ēzelītis 
klupa, nomezdams mani sev bla-
kus. Piecēlos, bet ēzelītis nemaz 
nedomāja celties. Saimnieks to 
raustīja aiz pavadas, spēra ar 
kāju, bet ēzelītis tikai gulēja 
dubļos. Tā kā nepalīdzēja arī stiba 
pa muguru, teicu, lai liek dzīv-
nieku mierā, iešu kājām.

Atstājām ēzelīti guļam un 
sākām brist pa dubļiem. Celiņu 
man priekšā apgaismoja kāds no 
vīriem, kas bija atnācis pretī. Sa -
runājos ar savu pavadoni. Uzzi-
nāju, ka viņš ir ļoti nabadzīgs, 
viņam ir tikai maza palmu lapu 
būdiņa, sieva, četri mazi bērni un 
ēzelītis, ko atstājām uz celiņa gu -
ļam. Visas vistas un cūkas ie -
priekšējā vasarā nobeigušās no 
lopu sērgas. Ne govs, ne kazas 
neesot bijis. Iesēta tikai kukurūza 
un pupiņas, bet uz ražu vēl 
jāgaida pāris mēnešu.

Grūti bija saprast, no kā gan šī 
ģimene pārtika.

Pēc krietnas pusstundas sasnie-
dzām nabaga vīra būdiņu. Būdiņā 
gaismu meta maza, kūpoša petro-
lejas lampiņa, novietota vienā no 
būdiņas kaktiem. Būdiņas sienas 
un jumts bija segti palmu  la -
pām.

Kaut būdiņa vāji apgaismota, 
es varēju saskatīt visu, kas tajā 
atradās. Uz klona virs veciem 
kukurūzas maisiem gulēja saplī-
sušās drānās ģērbti trīs bērni. Pie 
vienas sienas atradās ,,gulta” uz 
četriem stabiņiem, kas sav starpēji 
saistīti tievām,  pietiekami stiprām 
kārtiņām. Starp malējām kār-
tiņām bija salikti tievi, izturīgi, 

bet elastīgi kociņi, kuŗu gali pie 
malām piesieti ar smalkām liā-
nām. Matrača vietā uz kociņiem 
bija uzsviesti veci labības maisi.

Gultā gulēja sieviete ar malkas 
šķilu zem galvas spilvena vietā. 
Viņas mugurā bija raiba, noval-
kāta un stipri netīra kleita, uz 
kājām uzsegts kaut kas plānai se -
gai līdzīgs. Kāda vecāka sieviņa 
pie būdiņas pavarda uzpūta lies-
mu zem katla, kuŗā sildījās 
ūdens.

Ķēros pie darba. Piegāju pie 
slimnieces gultas galvgala un jutu, 
ka iekāpju izmirkušā klonā. Tūlīt 
sapratu – tā ir vieta, kur vīrs un 
sieva, gultā gulēdami, pastāvīgi 
izspļauj mutē sakrājušās siekalas. 
Vietējie iedzīvotāji  tabaku  smēķē 
un zelē vai arī tabakas sulas 
piķveidīgo ekstraktu (čimonu) 
tura aiz zobiem. Zelējot atdalās 
daudz siekalu, tās parasti izspļauj, 
kur pagadās, bet guļot gultā – aiz 
gultas galvgala.

Mēģināju placentu izspiest, 
lietojot Kredē paņēmienu, bet tas 
neizdevās. Tā bija jāatdala ar 
roku, ko arī sekmīgi izdarīju. Ak, 
ko gan teiktu profesors Ernests 
Putniņš, kas man Latvijas Uni-
versitātē mācīja, kā pareizi rī -
koties, palīdzot dzemdībās, ja 
redzētu, cik primitīvos un nehi-
giēniskos apstākļos man bija jāpa-
līdz šai dzemdētājai?

Nakti pavadīju kādā mājā, 
guļot tīklā. Nakts bija vēsa, salu, 
jo biju stipri samircis lietū, bet 
nebija nekādas iespējas sasil dīties. 
Arī tropos naktis dažreiz ir ļoti 
vēsas. Vienīgi nākamā rītā, kad 
uzlēca saule, es pa  mazām sasilu.

Pagāja vairākas dienas. Otrreiz 
man ceļš līdz nabadzīgā zemnieka 
būdiņai nebija jāmēro, vīrs pats 
ieradās pie manis un pastāstīja, 
ka slimniece atspirgusi ļoti ātri un 
pēc dažām dienām pati sākusi 
apkopt savu jaundzimušo.

 Venecuēlā dr. E. Saule strādāja 
vēl vairākās citās vietās, 1957. 
gadā pārcēlās uz ASV, dabūja 
darbu Džordžijas pavalsts  Mil-
lidž  vilas (Milledgeville)  pilsētas 
psīchatriskā slimnīcā savā spe-
ciālitātē par ausu-kakla-deguna 
ārstu. Pensionējies viņš pārcēlās 
uz Ziemeļkaliforniju, kur  uz 
dzīvi bija apmetušās meitas.

(Izmantoti dr. E. Saules meitas 
Skaidrītes Bleķes iesūtītie 

materiāli)



LAIKS 2010.  ga da 30. oktobris – 5. novembris20

(Turpināts 21. lpp.)

SARĪKOJUMI 
ALBANIJA (NY)
• 13. novembrī plkst. 7.00 

Latvijas valsts dibināšanas at  -
ceres sarīkojums vācu klubā 
(Schützen Park, 22 Cherry 
Street). Svētku uzunu teiks 
Ēvalds Butners. Dziedās solisti 
Laima Veide un Indulis Brošs, 
klavieŗpavadījumu spēlēs Zenta 
Freiberga. Andra Avena-Hausa 
pastāstīs par savu darbu un 
pieredzi maizes cepšanā Ņu -
hampšīrā. Būs izloze.

BOSTONA (MA)
• 18. novembrī plkst. 7.00 

Latvijas valsts dibināšanas atce-
res sarīkojums Bostonas Trimdas 
draudzē (58 Irving St. Brookline). 
Svētku runu teiks Mārtiņš Bon-
dars. Vijolnieces Simona Tal-
berga priekšnesums. Pēc akta 
pieņemšana pie glāzes vīna un 
uzkodām. Dalības maksa par 
vismaz $10 ziedojumu. Jau-
niešiem ieeja brīva. Rīko Bos-
tonas Trimdas draudze.

 DENVERA (CO)
• 19. novembrī plkst. 7.00 

mākslinieka Austra Manguļa 
datorgrafisko darbu izstādes 
atklāšana Kolorado latviešu kul-
turas centrā. Izstāde būs atvērta 
arī 20. novembrī pirms un pēc 
Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarīkojuma. Informācija, 
zvanot Ingrīdai Lēvenšteinai, 
tālr.:303-424-4124.

 • 20. novembrī plkst. 6.00 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res 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.
DETROITA (MI) 
• 7. novembrī plkst. 11.30 (pēc 

dievkalpojuma) Lāčplēša kaŗa 
ordeņu kavalieŗu atceres sarī-
kojums Sv. Pāvila draudzes 
sabiedriskās telpās (30623 W. 
Twelve Mile Rd. Farminton 
Hills, MI 48334); būs vanadžu 
sagādāts cienats un izloze. 

• 14. novembrī plkst. 11.30 
Latvijas valsts dibināšanas 
atceres akts; runu teiks Daugavas 
Vanagu organizācijas ASV 
priekšnieks Zigurds Rīders.

• 5. decembrī pēc dievkalpo-
juma draudzes un bērnu eglīte 
un Ziemsvētku tirdziņš. 

FILADELFIJA (PA)
• 2. novembrī plkst. 11.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības telpās. Programmā 
valdes ziņojumi un pārrunas par 
notikušo un gaidāmo; dzimum-
dienu svinēšana un kafijas galda. 
Viesi arvien laipni gaidīti. 

• 6. novembrī no plkst. 9.00 
līdz 3.00 un 7. novembrī pēc 
dievkalpojuma Filadelfijas Sv. 
Jāņa baznīcas telpās (301 N. 
Newtown Street Road, Newtown 
Square) daiļamatniecības tir-
dziņš, kuŗā būs sudraba, dzin-
tara, ādas, stikla izstādājumi, 
audumi, adījumi, rotaslietas. 
Varēs iegādāties arī pašceptu 
maizi, cepumus un jāņusieru. 
Informāciju var iegūt, rakstot vai 
zvanot Intai Grundei, tālr.: 215-
541-1433; e-pasts; tincis@com-
cast.net

GRANDRAPIDI (MI)
• 31. oktobrī svecīšu dievkal-

pojums Woodlawn kapsētā.
KLĪVLANDE (OH)
• 11. novembrī plkst. 11.00 

Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienība aicina piedalīties Lāčplēšu 
un varoņu godināšanā Sunset 
kapsētā pie latviešu pieminekļa. 
Svētbrīdi vadīs mācītāja Dr. 
Sarma Eglīte, pēc svētbrīža uzru-
na, puķu un vainaga nolikšana. 

• 14. novembrī plkst. 12.30 

Daugavas Vanagu apvienība 
Klīvlandē rīko Lāčplēšu piemiņas 
aktu un apvienības 59 gadu 
darbības atceres svinības Apvie-
notās latv. ev. lut. draudzes lielajā 
zālē. Būs svētbrīdis, svētku akts, 
siltas pusdienas. Uzrunu svētku 
aktā teiks ALJAs valdes priekš -
sēdis, advokāts Markus Apelis. 
ALAs š. g. rīkotā ceļojuma ,,Svei-
ka, Latvija!” dalībniece Lailas 
Kubuliņa pastāstīs par gūtajiem 
iespaidiem. Būs iespēja apskatīt 
latviešu mākslinieku ceļojošo 
gleznu izstādi. Dalības maksa 
$20.00 (ar pusdienām); skolēniem 
ieeja brīva.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 30. oktobrī plkst. 5.00 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 infor mā-
cijas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com 

MILVOKI (WI) 
• 29. oktobrī plkst. 6.00 

Mārtiņvakars latviešu namā 
(8845 W. Lynx Avenue, 
Milwaukee, WI 414-353-9080).

 • 14. novembrī plkst. 2.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā. 

• No 19. līdz 21. novembrim 
Milvoku latvieši piedalīsies Tau-
tību svētkos (Folk Fair Inter-
national), dejojot tautasdejas un 
rīkojot izstādi; informācija: www.
folkfair.org

MINEAPOLE (MN)
• 30. oktobrī plkst. 3.00 Mine-

sotas latviešu koncert apvienības 
pirmais koncerts latviešu baznīcā 
(3152 17th Ave So, Mineapolis, 
MN). Piedalīsies vijolniece Mar-
garita Kreina un pianists Rūdolfs 
Ozoliņš. Ieeja $23.00, studentiem 
$5.00, bērniem vecāku pavadībā 
ieeja brīva. 

ŅUJORKA (NY) 
• Līdz 31. oktobrim Ivara 

Sproģa gleznu izstāde Cunneen 
Hackett Cultural Center (9 Vassar 
Street, Poughkeepsie, NY, 12601). 
Informācija, zvanot pa tālr.: 973-
838-2240. 

 • 31. oktobrī Jonkeru baznīcā 
dievkalpojumā, kas sāksies plkst. 
10.00, dziedās operas soliste 
Maija Kovaļevska. 

• 7. novembrī plkst. 2.00 
Daugavas Vanagu nama Bronksā 
Dagmāra Vallena pastāstīs par 
Lāčplēša kaŗa ordeņa nozīmi un 
tā saņēmēju cildināšanu. Dziedās 
Bruklinas bērnu koris. Dalības 
maksa $15.00. Būs vanadžu gata-
votas uzkodas. 

• 20. novembrī plkst. 2.00 
Jonkeru baznīcā (254 Valentine 
Lane) Jonkeros, Ņujorkā, Latvijas 
valsts dibināšanas atceres akts. 
Runu teiks sabiedriskā darbiniece 
un jaunatnes audzinātāja Ingrīda 
Mieme. Koncertā piedalīsies 
vijolniece Rasma Lielmane un 
pianiste Arianna Goldiņa. Pēc 
akta pieņemšana Jonkeru baz-
nīcas sabiedriskās telpās. Dalības 
maksa, pasūtinot biļeti pirms 11. 
novembŗa – $20.00; tieši pirms 
svētku akta: $25.00. Labvēļu 
biļetes: $75.00. Jauniešiem līdz 
14 gadu vecumam ieeja brīva. 
Lūdzu pieteikties iepriekš, rak-
stot Imantam Kalniņam 42 
Hackensack Street, Wood Ridge, 
NJ 07075. Čeki izrakstāmi: 
Council of Latvian Organizations 
of New York, Inc. 

• Līdz 14. novembrim aktrisei 
Lailai Robiņai ir loma Richarda 
Nelsona lugā That Hopey 
Changing Thing. Lugu izrāda 
Public Theater (425 Lafayette 
Street New York, NY). Tālr.: 212-
967-7555. 

PRIEDAINE (NJ) 
 • 21. novembrī plkst. 11.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības. Uzrunu teiks Visvaldis 
Dzenis. Koncertā piedalīsies vi -
jolniece Una Tone un pia-
nists Uga Grants. Pēc akta sa -

draudzīga pēcpusdiena un silta 
bufete. Ieeja $ 25.

SAGINAVA (MI) 
• 13. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības baznīcā (128 N. Elm 
Str.); svētku runu teiks Daugavas 
Vanagu organizācijas ASV 
priekšnieks Zigurds Rīders. 

Mančesteras draudzes 
piparkūku cepēji 

Konektikutā gatavojas un 
ielūdz visus uz Ziemassvētku 

Tirdziņu, kas notiks 6. 
novembrī, no 9.00 līdz 13.00 

baznīcas telpās.

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

Līdz ar 2010. darbības gadu 
Kanadas latviešu gaidu jendas 
darbībā ir maiņas. Kopš 1992. 
gada latviešu gaidas Kanadā 
bija organizācijas Girl Guides 
Canada (GGC) locekles un 
varēja valkāt  latviešu gaidu uni-
 formas ar savām atšķirības 
zīmēm. Taču, sākot ar šo darbības 
gadu, viņām jāvalkā Kanadas 
gaidu uniforma.

GGC ietilpst organizācijā 
World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGS). 
Gaidas Latvijā ir reģistrētas Lat-
viešu skautu un gaidu centrālā 
organizācijā un arī WAGGS. 
Diemžēl latviešu gaidu kustība 
ārzemēs nevar reģistrēties 
WAGGS, jo tajā reģistrē valstis. 
WAGGS noteikumi paredz, ka  
gaidām, lai oficiāli darbotos, 
jāreģistrējās savas mītnes zemes 
organizācijā. WAGGS ir  autor-
tiesības uz  gaidu zīmi, āboliņa 
lapu, un cita organizācija to 
lietot nevar. Tā kā mēs esam 
reģistrēti GGC, varam turpināt 
,,gaidot” latviešu valodā un 
valkāt mūsu nozīmes un atšķi-
rības zīmes. Taču, lai varētu 

Maiņas Kanadas latviešu
gaidu jendas darbībā

reģistrēties organizācijā Girl 
Guides Canada, mums jāvalkā 
GGC uniforma. Tā ir: tumšzili 
svārki vai bikses ar gaišzilu 
augšdaļu. Mēs arī turp māk val-
kāsim savus kaklautus, nozīmes 
un atšķirības zīmes.  Savu latvie-
šu gaidu programmu papil-
dināsim ar kanadiešu program-
mu. 

Mēs iegūstam: 1) apdro šinā-
šanu – mūsu vadītājas ir apdro-
šinātas ,,pret trešo personu sū -
dzībām” (third party liability), 
nelaimes gadījumiem nodar bī-
bās un nometnēs; 2) visas pa -
saules ievērību,  ka esam gai du 
kustībā. Mūsu meitenes var ie -
gūt ne tikai latviešu gaidu kus-
tības darba zīmes un augs tākās 
pakāpes, bet arī Kanadas gaidu 
augstāko apbalvojumu  Canada 
Cord.

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas mums nav citas izejas, ja, 
būdamas latviešu gaidas, gri-
bam ,,gaidot” šeit, Kanadā.

Arvien modra!
Kanadas jendas gaidu 

priekšniece
vad. Dace Strīpniece

 Latviešu latviešu Trīs-
vienības draudzes lauku īpa-
šums Tērvetē vasaras mēnešos 
kļuvis par vietu, kur pulcējas 
latvieši no dažadām pasaules 
malām, seviški jaunākās un 
vidējās paaudzes ļaudis. Še 
iegriežas arī latvieši no tēvzemes. 
Viens otrs, meklēdams vasaras 
darbu, un to arī atrodot, gan 
strādājot bērnu vasaras no -
metnē, gan izpalīdzot draudzes 
dievkalpojumos un dažādos 
sarīkojumos. Un Tērvetei ir laba 
slava, ļaudīm šeit vienkāri patīk. 
Aizvadītā vasara izrādījusies 
sekmīga, sākot ar uzpošanas 
talkām un darbiem, tālāk - Jāņi, 
dievkalpojumi, bērnu vasaras 
nometne, pikniki, sporta spēles 
un citas vasarīgas izdarības.  Bet 
notikuši līdz šim nedzirdēti 
notikumi. Tā rudens pusē no -
tikušas „cūku bēres”, kas sākumā 
bijušas domātas kā privāts 
pasākums, bet saimnieka, to -
ron  tieša Jāņa Ivsiņa, ierosmē 

KANADAS TĒRVETĒ AIZVADĪTA 
LABA VASARA

kļuvušas par publisku. Pieaici-
nāti citi interesenti, kas, skaitā 
nepilns simtiņš, gandarīti bau-
dījuši cūkas cepeti, piedevas, kā 
arī Latvijā un pašmājās darinātu 
alu. Pulks dāmu svinējušas 
savas 5o gadu dzimumdienas. 
Gājis jautri, kaut arī pirms 
sarīkojuma bijušas lietus gāzes. 
„Tērvetē mums labi klājas!” 
dzirdēts ne tikai no vietējiem 
iemītniekiem, bet arī no daudzi-
em ciemiņiem. 

Pēdējais sabiedriskais noti-
kums bija Trīsvienības draudzes 
Pļaujas svētku dievkalpojums 
10. oktobrī ar dievgaldu, ko 
vadīja māc. Māris Ķirsons, bija 
ieradušies kādi 45 draudzes 
locekļi. Sekoja gadskārtējā mal-
tīte, kuŗai saimnieces bija ce -
pušas vairākus tītarus un gā -
dājušas piemērotas piedevas. 

Ar to Tērvetes vārti šogad 
plašākai sabiedrībai ir slēgti, bet 
tas nenozīmē, ka ziemu še nekas 
nenotiks. Arī tad Sarkanās upes 
ielejā, kas Pļaujas svētkos bija 

tērpusies dabas rudens brīniš-
ķīgajā krāsu rotā, iegriezīsies 
viens otrs ziemas prieku bau-
dītājs, lai slēpotu, pavadītu 
dažas dienas Laurenču kalnos 
Kvebekā ziemas laikā. Dažkārt 
tie būs tikai daži ciemiņi, bet 
citu reizi – lielāks pulciņš.

Līdz ar sezonas slēgšanu Lielā 
mājā un gandrīz visās vasarnīcās 
slēgta ir ūdens un elektrības 
piegāde. Draudzes priekšnieks 
Jānis Mateus ar aizvadīto vasaru 
Tērvetē ir vairāk kā apmierināts. 
Viss esot risinājies labāk, nekā 
iepriekš domāts. Draudzes ie -
cere esot ieturēt līdzšinējo dar-
bības spriedzi, un ir cerība, ka 
draudzes locekļi to saņemšot ar 
tikpat lielu atsaucību kā līdz 
šim. Viņš arī ir apmierināts par 
bērnu vasaras nometnes apri-
sēm, kas esot atnesušas vairākas 
pārmaiņas līdzšinējā kārtībā.

Un tagad sabiedriskā sadzīve 
atkal pārceļas uz Montrealu, 
kur gaidāmi daudz un dažādi 
sarīkojumi. 

M. Štauvers
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 21 lpp.) • 18. novembrī plkst. 18:00 

Latviešu biedrības namā Latvijas 
Valsts dibināšanas 92. gadadienai 
veltīts svinīgs vakars. Uzrunu 
teiks PBLA Valdes priekšsēdētāja 
vietnieks Ints Rupners, dziedās 
Biedrības koris, vakara viesi tiks 
cienāti ar kliņģeri un kafiju. Ieejas 
ziedojums sākot ar $5.00. 

• 22. novembrī plkst. 19:00 
Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

• 29. novembrī, plkst. 19:00 
Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

VAŠINGTONA (DC) 
• 10. un11. novembrī LELBAs 

pārvaldes sēde draudzes nama 
telpās. 

• 11. novembrī Lāčplēšu 
piemiņas brīdis Rock Creek 
kapsētā, rīko DV apvienība. 

• 20. novembrī Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinības, rīko 
LOV. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: 31. okt. Ticības atjau-
nošanas dienas dievk. ar dievg. 
7. nov. Lāčplēšu un kaŗavīru 
atceres diena. 14. nov. dievk. ar 
dievg. 21. nov. mirušo piemiņas 
dienas dievk. ar dievg. 28. nov. 
adventa pirmās. svētd. dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00 
Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 31. okt. plkst. 3.00 
Lankasterā Reformācijas svētku 
dievk. 7. nov. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā visu svēto dienas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafija. 
14. nov. plkst. 3.00 Lankasterā 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
un visu svētko dienas dievk. ar 
dievg. Pēc dievk. programma un 
kafijas galds. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone. 21. nov. 
plkst. 11.00 Aplebachsvilā 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. Bukskauntijas baptistu 
draudzē, māc. Dr. U. Ukstiņš un 
māc. Dr. A. Ziedonis. Pēc dievk. 
azaids.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 31. 
okt. Reformācijas svētku dievk. 
ar dievg. 7. nov. dievk., pēc 
dievk. Lācplēšu kaŗa ordeņu 
kavalieŗu piemiņas sarīkojums; 
rīko DV apvienība. 14. nov. 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., pēc dievk. svētku akts. 21. 
nov. mirušo piemiņas dievk. ar 
dievg. 28. nov. adventa pirmās 
svētd. dievk. 5. dec. adventa otrās 
svētd. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes un bērnu eglīte un 
Ziemsvētku tirdziņš. 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.): 31. okt. plkst. 11.00 
dievk. 7. nov. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 14. nov. plkst. 11.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., pēc dievk. pusdienas. 21. 
nov. plkst. 11.00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg. 28. nov. plkst. 
11.00 adventa pirmās svētd. 

dievk. 5. dec. plkst. 11.00 adven-
ta otrās svētd. dievk. Vilmingtonā 
dievk. plkst. 3.00; pēc dievk. kafi-
jas galds. Informācija: www.lat-
vianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 31. okt. plkst. 
5.00 svecīšu dievk. Woodlawn 

kapsētā. 14. nov. dievk. 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 

• Kalamazū latv. apvienotā dr. 
Māc. Biruta Puiķe, 31. okt. 

plkst. 10:00 Reformācijas dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. 
Sadraudzības stunda. DK valdes 
sēde. 7. nov. plkst.10:00 dievkal-
pojums ar dievgaldu. Sadrau-
dzības stunda. 14. nov. plkst.10:00 
dievkalpojums. Pēc dievkalpoju-
ma sadraudzības stunda. 

Ieeja par vismaz 10 dolaru zie-
dojumu. Pēc akta kafijas galds 
draudzes sabiedriskajās telpās 
(ar grozi ņiem). Pie kases varēs 
nodot ziedojumus Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejam, 
Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē 
vai citiem nacionāliem mērķiem. 
SLK valde lūdz visus tautiešus 
apmeklēt šo sarīkojumu. 

• 4. decembrī plkst. 2.00 
Ziemsvētku tirdziņš. 

SIETLA (WA)
• 13. novembrī no plkst. 10.00 

līdz 4.00 un 14. novembrī no 
plkst 12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku 
tirdziņš latviešu centrā. Būs 
latviešu ēdieni, varēs iegādāties 
rokdarbus, rotas, keramiku un 
citus daiļamatniecības izstrādā-
jumus

• 20. novembrī plkst. 2.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Sietlas latviešu centrā. 
Svētku runu ,,Latvija tavās acīs” 
teiks režisore Dace Micāne-
Zālīte. Pēc akta bufete (ar gro-
ziņiem). Sandras Strēles mākslas 
darbu izstāde. Dalības maksa 
$20, studentiem $10.

VILIMANTIKA (CT)
• 4. decembrī no plkst. 9.00 

līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš (76 
Windam Road). Varēs iegādāties 
latviešu rokdarbus, keramiku, 
rotaslietas, mūzikas tvartus, kā 
arī tortes, pīrāgus, piparkūkas u. 
c. Siltas pusdienas no plkst.   11.00. 

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 30. oktobrī plkst. 14:00 

Latviešu Biedrības namā priekš-
lasījums „Latvieši Sibirijā”, kuru 
lasīs Aivars Jerumanis. Pēc 
priekšlasījuma sadraudzības un 
sadziedāšanās stunda pie kafijas 
un uzkodām. Ieejas ziedojums 
sākot ar $10.00.

• 1. novembrī plkst. 19:00 
Latviešu Biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

• 6. novembrī plkst. 16:00 Lat-
viešu Biedrības namā gadskār-
tējais Mārtiņu vakars. Paredzēts 
Mārtiņu dienai atbilstošs mūzi-
kāls uzvedums, saimnieces visus 
cienās ar siltām vakariņām – 
cūkas gaļu un sautētiem skābiem 
kāpostiem, kā arī paredzētas 
dejas mūsu pašu Ilmāra Dzeņa 
mūzikas pavadījumā. Tiem, ku -
riem ir īpašas vēlēšanās dzērienu 
jautājumā, par to jāgādā pašiem. 
Ieejas ziedojums sākot ar $20.00.

• 8. novembrī plkst. 19:00 
Latviešu Biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

• 9. novembrī plkst. 10:00 
Latviešu Biedrības namā Latviešu 
biedrības valdes sēde.

• 9. novembrī plkst. 13:00 
Latviešu biedrības namā 
videoizrāde - Ineses Galantes, 
Jāņa Sproģa un Aleksandra 
Poļakova dziedātas operu ārijas 
un dziesmas no klasikas 
repertuāra. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas ziedo-
jums sākot ar $3.00.

• 13. novembrī plkst. 10:00 
Latviešu Biedrības nama apkārt-
nes sakopšanas talka. Būsim 
atsaucīgi, ieradīsimies un sakop-
sim apkārtni, lai godam varētu 
sagaidīt Valsts svētkus, 18. no -
vembri!

• 15. novembrī plkst. 19:00 
Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

(Turpināts 22. lpp.)

Mūsu mīļais

KĀRLIS RITUMS
* 1920. gadā † 2010. gadā

aizgājis mūžībā
Skumst 

SIEVA HELĒNA
MEITAS DAINA UN VELTA AR VĪRU HOWARDS

MAZBĒRNI ANDREJS
 UN STEFANIJA AR VĪRU MATTHEW

MĀSA ZENTA AR VĪRU LEONU UN ĢIMENI
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Kā vētra aizskrēja dzīve,
kā zvans tā skanēja maigi
un grima, un apklusa...

Mūžībā aizgājusi
mana mīļa krustmāte,

mūsu ģimenes ilgu gadu sirsnīgā draudzene – Ernas tante

ERNA DZELZKALNS
dzimusi 1914. gada 14. aprīlī Rīgā, Latvijā

mirusi 2010. gada 12. oktobrī Princeton, N.Y. USA

Skumjās un mīlestībā
KRUSTMEITA MĀRA AR ĢIMENI

ANDRIS AR ĢIMENI
IEVA AR ĢIMENI
RITA MIESNIEKS

ILGA UN MINTAUTS CAUNE AR ĢIMENI

Un atmiņas ziedēs ap Tevi
baltas kā ābeles...

/J. Ziemeļnieks/

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un vecmāmiņa

VELTA ŠTEINBERGA,
dz. BRIEZE

dzimusi 1924. gada 25. maijā Doles salas „Briezēs”
mirusi 2010. gada 16. augustā Norwalk, Kalifornijā

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLS EDGARS UN HELEN ŠTEINBERGS

MEITA GUNDEGA VALIAN
DĒLS JĀNIS ŠTEINBERGS

DĒLS VITAUTS UN JANICE ŠTEINBERGS 
MAZMEITAS KRISTY, ANDRA, KORINA

RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Nekas nav dzīvē mūžīgs,
Viss lēnām gaŗām slīd,
Tik viena pati zvaigzne
Līdz kapam gaiši spīd.

/MĀTEI – Valda Mora/

Mūžīgā mierā aizgājis
mans mīļais brālēns

ANDRIS VALDMANIS
dzimis 1948. gada 9. septembrī Vircburgā, Vācijā

miris 2010. gada 21. oktobrī St. Pētersburgā, Floridā

Viņu mīļā piemiņā vienmēr paturēs
MĀSĪCA INESE AR ĢIMENI

Tuvu nācis saules riets,
kad vēl vakars šķita tālu...
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Tēvija! Pie tavām krūtīm 
noliecos:
Dod manim kapa vietu!

 
Alfreds Pope dzimis Liepājas 

apriņķa Medzes pagasta „Diž-
pēteŗos”, kuplā ģimenē. Beidzis 
un Liepājas Valsts technikumu 
un strādājis par virpotāju Liepājas 
dzelzceļu darbnīcās. 1936. gadā 
iesaukts obligātajā kaŗadienestā 
Latvijas armijā, dienējis Auto-
tanku pulkā. 1937. gadā iestājies 
Latvijas Kaŗaskolā (LKS); 1939. 
gadā (13. izlaidums) to beidzis 
leitnanta pakāpē. Atgriezies Au -
totanku pulkā (vēlāk Auto-tanku 
brigāde); kopš 1940.gada 1. 
marta autorotas vada komandi-
eris un brigādes stāba adjutanta 
palīgs; kopš 1940. gada jūlija – 
brigādes stāba adjutants. Pēc 
Latvijas armijas reorganizācijas 
pārcelts uz sarkanarmijas 24. 
territoriālā korpusa Apgādes 
bataljonu un kopā ar to pārvietots 
uz Gulbenes apkārtni.

Pirms Latvijas armijai liktenīgā 
14. jūnija un Litenes notikumiem 
leitnants Pope atradies Rīgā. 
Šķirotavas stacijā stāvējusi aiz-
restotu vagonu rinda. Nelāgu 
nojautu pārņemts, Alfreds apvil-
cis civīlista drānas un nolēmis 
bataljonā Gulbenē neatgriezties; 
ciemos arī uz tēva mājām nav 
braucis. 

Laiku līdz Vācijas un PSRS 
kaŗa sākumam A. Pope strādājis 
auto remontu darbnīcā Rīgā. 
1943. gada novembrī iesaukts 
Latviešu leģiona 15. divīzijā un 
nosūtīts uz Austrumu fronti. Par 
drošsirdību kaujās leitnants A.
Pope apbalvots ar II un I šķiras 
Dzelzs krustu (1944.)

15. divīzija cieta smagus 

Nu mana zeme mani mājās sauc ...
Aizsaules pulkos iesaukts virsleitnants ALFREDS POPE

18.07.1914.- 03.06.2010.
zaudējumus; to pārvietoja uz 
Vāciju sastāva papildināšanai. 
Turpmākās kaŗa gaitas Alfredam 
aizrit Pomerānijā un Dancigas 
apkaimē – tagadējā Polijā, 
Gdaņskas apkārtnē. Leitnants 
Pope veic rotas komandieŗa 
pienākumus. Stāvoklis frontē 
kļūst arvien smagāks. 1945. gada 
marta nogalē bumbas sprādzienā 
Alfredu ievaino; tiek smagi 
traumēta viņa dzirde. Leitnants 
nokļūst slimnīcā Dānijā, vēlāk 
Vācijā. Vācijas kapitulācijas dienā 
viņš vēl ārstējas, pēc atveseļoša-
nās nosūtīts uz kaŗa gūstekņu 
nometni Beļģijā.

Lielas ir ilgas pēc brīvības, sil-
tuma un maizes, bet sirdī krājas 
nemiers un neziņa par dzimteni. 
1946. gada martā Alfreds Pope 
tiek atbrīvots, uzturas pārvietoto 
personu nometnē Vācijā un gadu 
vēlāk izceļo uz Angliju. 1948. 
gada nogalē Londonā Latvijas 
vēstniecībā tiek dibināta Dau-
gavas Vanagu organizācija Ang-
lijā. Kopā ar Kaŗaskolas bied  -
riem aktīvistu vidū ir arī Al -
freds. 

1955. gadā viņš pārceļas uz 
nelielu pilsētiņu Hičinu, kur 
nodzīvo līdz mūža pēdējai die-
nai. Strādājis elektrisko aparātu 
un iekārtu automatiskās kon-
troles laboratorijā, 1979. gadā 
pensio nējies. 

1958. gadā A. Pope iegūst Liel-
britanijas pavalstniecību, bet 
saglabā arī Latvijas pavalstniecī-
bu. Latvijas Valsts svētku dienā 
pie Al  fre  da mājas plīvo sarkan-
balti sarkanais karogs. 

1993. gada 17. jūnijā pēc 49 
gadus ilgas prombūtnes Alfreds 
no lidmašīnas izkāpj uz Latvijas 
zemes; piedalās Pasaules latviešu 

virsnieku 1. saietā, apciemo tēva 
mājas, tiekas ar Kaŗaskolas un 
kaŗa ceļu biedriem; iestājas 
atjaunotajā Latviešu virsnieku 
apvienībā (LVA). Tiek atjaunota 
viņa dienesta pakāpe. A. Pope 
aktīvi interesējas par LKS tradic-
iju iedibināšanu Nacionālajā 
aizsardzības akadēmijā (NAA), 
pa    līdz ar savu padomu un 
zināšanām; materiāli atbalsta da -
žus savus Kaŗaskolas biedrus, 
kam Latvijā klājas diezgan grūti, 
atbalsta arī apvienību. Par mūža 
ieguldījumu Tēvzemes labā sa -
ņēmis aizsardzības ministra ap -
balvojumu – Goda zīmi Par ie -
guldījumu Bruņoto spēku attīs-
tībā (1999.) un Nacionālo bru-
ņoto spēku (NBS) komandieŗa 
apbalvojumu Par nopelniem (III 
pakāpe - 2004.). 

Alfreds vienmēr saglabājis 
interesi par notikumiem Latvijā, 
iegādājies daudzas Latvijā izdotās 
grāmatas par sarežģītās vēstures 

jautājumiem, žurnālu Kadets. 
Viņš asi kritizēja bieži vien 
ne veiklo latviešu valodu žurnālā 
un laikrakstos, nevarēja samie ri-
nāties ar tās kropļošanu un 
svešvārdu lietošanu; šaubījās, vai 
ir pareizi likvidēt obligāto 
militāro dienestu Latvijā, stāstīja 
par LKS tradicijām, Krīvu pa -
domes darbu un daudzām citām 
problēmām. 

Zinādams dzīves grūtības Lat-
vijā, Alfreds raksta: Dzīvot 
Anglijā ar saviem labumiem? Jā, 
protams, ... bet es būšu laimīgs, 
kad jūs Latvijā kļūsit bagāti. 
Varbūt uz to nebūs ilgi jāgaida 
(28.08.2002.).

Pēdējo reizi dzimtenē Alfreds 
ciemojās 2006. gada pavasarī. 
Anglijā pārbraucis, atrakstīja: 
Paldies, ka atbrauci uz lidostu 
atvadīties! Es gan nevaru īsti 
iedomāties, ka tas varbūt bija uz 
neredzēšanos! (01.06.2006.) 

Tas bija uz neredzēšanos ... 
Alfreds Pope bija ļoti, pat 

pedantiski kārtīgs, strādīgs, tau-
pīgs. Viņam bija daudz brāļu un 
māsu, bet privātajā dzīvē aiz 
dažādiem apstākļiem viņš bija 
palicis vientuļnieks. Liktenis 
nebija lēmis sastapt dzīves līdz-
gaitnieci. Lielie attālumi un gaŗie 
atšķirtības gadi dzimtas locekļus 
zināmā mērā atsvešinājuši.

Pāris pēdējos gados ziņas no 
Alfreda saņēmām arvien retāk, 
viņš aizbildinājās ar laika trū-
kumu mājas darbos. Par veselību 
daudz nesūdzējās. 

Šogad no sirmā virsnieka gan-
drīz nekādas ziņas nesagaidījām; 
maija beigās – jūnijā neatlaidīgi 
zvanījām uz viņa mājvietu Hiči-
nā, līdz beidzot no Alfreda bijušā 
īrnieka – angļu puiša uzzinājām, 

ka Alfreds 3. jūnijā savā mājā 
atrasts miris. Puisis zināja, ka 
Alfreda pelnu urniņa jāatved uz 
Latviju, jo Alfreds viņam to 
lūdzis.

9. oktobrī virsleitnanta Alfreda 
Popes pīšļus ar militāru godu 
guldījām viņa dzimtas kapos 
Medzes pagasta Mātru kapsētā, 
Liepājas pusē, kā testamentā 
vēlēts un vēstulēs rakstīts. Alfreda 
piederīgie Latvijā un Latviešu 
virsnieku apvienība sirsnīgi pa -
teicas NBS komandierim ģene-
rāl majoram Raimondam Grau-
bem un Apvienotā stāba dar-
biniekiem par atbalstu atvadu 
ceremonijas rīkošanā, kā arī 1. 
Zemessardzes (ZS) novada ko -
man  dierim, ZS 44. kājnieku 
bataljona komandierim un ze -
messargiem, orķestŗa mūziķiem, 
NAA pārstāvei un NBS kapel-
lānam kapteinim Raimondam 
Krasinskim par līdzdalību svinī-
gajā ceremonijā.

Alfreda Popes mūža gājums un 
viņa kuplās, pasaulē izkaisītās 
dzimtas – Latvijā, Anglijā, 
Kanadā, Vācijā – gaitas spilgti 
liecina par latviešu tautas likte-
ņiem vēstures griežos. Līdz pat 
mūža galam Alfreds palika 
uzticīgs Kaŗaskolas devīzei – Per 
aspera ad astra!

Savu uzticamo biedru Alfredu 
Popi Latviešu virsnieku apvienī-
ba paturēs piemiņā kā vienu no 
vecās latviešu virsniecības zelta 
fonda pārstāvjiem. 

Lai Tēvzemes mīlestība kā silta 
sega klāj Alfreda mūža miera 
vietu!

 Maija Zālīte
Latviešu virsnieku apvienības 

sekterāre 
 

Ernests Balodis dzimis Krievijā. 
Latvijas Kaŗaskolā (LKS) iestājies  
neatkarīgās Latvijas laikā 1938. 
gadā, bet to absolvējis jau PSRS 
okupētajā Latvijā 1940. gada 27. 
jūlijā, un pavēli par leitnanta 
pakāpes piešķiršanu parakstījis 
jaunais Valsts prezidents prof. 
Dr. Augusts Kirchenšteins. Tas 
bija pēdējais LKS izlaidums, 
skolu slēdza.

Leitnants E. Balodis norīkots 
dienēt 3. Jelgavas Kājnieku pulkā; 
septembrī padomju vara Latvijas 
armiju reorganizēja, iekļāva sar-
kanarmijā. Ernestu ieskaitīja 195. 
strēlnieku pulkā Kuldīgā. 1942. 
– 1943. gadā dienējis kārtības 
dienesta bataljonā. Kopš 1943.
gada dienests Latviešu leģionā - 
Cēsīs, Ventspilī un Paplakā, no 
kurienes 15. divīziju pārdislocēja 
uz Pomerāniju – tolaik Vācijas 
territorijas austrumdaļu, tagadē-
jo Poliju.

Militārās zināšanas papildinā-
jis Sofienvaldē, bijis bataljona 
adjutants un 1943. gadā paaug-
stināts virsleitnanta pakāpē. 

Virsleitnants ERNESTS BALODIS 
Mūžības ceļos

05. 06. 1916. – 05. 09. 2010.
1944. gada aprīlī par varonību 
kaujās apbalvots ar Dzelzs krusta 
II šķiru. 1945. gada aprīlī E.
Baloža vienība atradusies sarka-
narmijas ielenkumā Dancigas 
(tagad Gdaņska) rajonā. 6.maija 
agrā rītā viņiem izdevies nokļūt 
Helas pussalā – ap 30 km gaŗā 
zemes strēlē Polijas piekrastē. 
Tur 8. maijā saņēmuši vēsti par 
Vācijas kapitulāciju. 

12. maijā vienība sākusi gājie-
nu uz “cietzemi” ļoti sarežģītos 
pārvietošanās apstākļos, līdz no 
vācu padotības pārgājuši krievu 
armijas rīcībā un 27. maijā apmē-
ram 1000 sarkanarmijas gūstek-
ņu lielā kolonnā, kuŗā bijis ap 
200 latviešu, sākuši soļot austru-
mu virzienā cauri Gotenhāfenei 
(tagad Gdiņa) un Dancigai. 1945. 
gada 1. jūnijā Ernestam kopā ar 
dažiem biedriem izdevies gūs-
tekņu kolonnu pamest un palikt 
Polijā par laukstrādniekiem, kas 
kaŗa izpostītajā zemē bijuši ļoti 
vajadzīgi. 

1947. gada februārī Ernestam 
laimējies nelegāli tikt ar kuģi uz 

Zviedriju. “Palīdzēja Dievs un 
labi cilvēki,” viņš raksta savās 
atmiņās. 

Ernesta Baloža dzīvesbiedrei 
1944. gada oktobrī izdevies ar 
kuģi izbraukt uz Vāciju. Latviešu 
nometnē Dānijā abi satikušies, 
un ģimene apmetusies uz dzīvi 
Zviedrijā, Sollentunā.

1959. gadā Ernests  pabeidzis 
vakarskolu, ieguvis būvinženieŗa 
diplomu un savā speciālitātē 
nostrādājis būvkonstrukciju fir-
mā Stokholmā līdz pensionēša-
nās laikam 1981. gadā. Dēla 
ģimene dzīvojusi Stokholmā.

Pēc Latijas neatkarības atgūša-
nas Ernests vairākkārt viesojies 
Latvijā. Uzzinājis, ka darbu atjau-
nojusi Latviešu virsnieku apvie-
nība, viņš iestājās tajā, tikās ar 
Kaŗaskolas biedriem, atbalstīja 
LVA darbību morāli un iespēju 
robežās arī materiāli.

Atzinībā par kaŗavīra mūžu 
virsleitnants E. Balodis saņēmis 
aizsardzības ministra Goda zīmi 
Par ieguldījumu Nacionālo bru-
ņoto spēku attīstībā (1999) un 

NBS komandieŗa III pakāpes 
apbalvojumu Par nopelniem 
(2004). 

2005. gadā virsnieku apvienī-
bai sakari ar sirmo virsnieku 
pārtrūka. Viņam adresētās vēs-
tules pasts sūtīja atpakaļ ar norā-
di “Adresāts nav atrodams”. 
Ernesta Baloža likteni uzzināt 
neizdevās arī ar Zviedrijas vēst-
niecības palīdzību. Dēla adresi 
nezinājām. Palikām pie domas, 
ka Ernests pārcēlies dzīvot pie 
dēla vai arī viņa dzīves ceļš aprā-
vies...

Nesen uz Latvijas Kaŗa mūzeju 
piezvanījusi kāda kundze un 
lūgusi Latviešu virsnieku apvie-

nībai paziņot, ka šā gada 5. sep-
tembrī Ernests Balodis aizgājis 
mūžībā. Tuvākas norādes diem-
žēl nebija. Droši vien Ernests 
savu mūža miera vietu radis 
zviedru zemē, jo neko par apbe-
dīšanu Latvijā zvanītāja nav tei-
kusi.

Vēl viens latviešu virsnieku 
vecās paaudzes pārstāvis pievie-
nojies latvju kaŗavīriem Aizsaules 
pulkos. Tur viņu tagad ir ļoti 
daudz...

Draugs Ernest, lai viegls Tavs 
dienests Aizsaules pulkos!

Maija Zālīte,
 Latviešu virsnieku apvienības 

sekretāre
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(Turpināts no 21. lpp.)

21. nov. plkst.10:00 Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu. Ziedot pārtiku. 28. 
nov. plkst. 10:00 Adventa pirmā 
svētdiena. Dievkalpojums ar 
dievgaldu. Kafija. Bībeles stun-
das Kalamazū 4. nov. plkst. 15:00 
un ciemā „Latvija” 21. nov. plkst. 
16:00 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 31. okt. 
plkst. 11.00 Ticības atjaunošanas 
svētku dievk. ar dievg. 

3. nov. plkst 10.00 Bībeles 
stun  da. 7. nov. plkst 11.00 dievk. 
ar dievg. Māc. Dr. S. Eglīte.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 31. okt. Reformācijas svētku 
dievk. ar dievg. 7. nov. dievk. 10. 
nov. plkst. 10.00 Bībeles stunda. 
14. nov. dievk. ar dievg., māc. A. 
Ozoliņš. 21. nov. Mirušo piemi-
ņas dienas dievk. 28. nov. adven-
ta pirmās svētd. dievk ar dievg. 
5. dec. adventa otrās svētd. 
draudzes 60 gadu jubilejas dievk. 
ar dievg. 12. dec. adventa kon-
certa dievk. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: 18. nov. plkst. 11.00 kopīgs 
dievk. ar Vilimantikas draudzi, 
pēc dievk. lejas zālē Latvijas 
valsts dibināšanas atceres brīdis. 
Dievk. notiek Mančesteras drau-
dzes dievnamā (Garden & Winter 
Str.). Dievk. vada vikāre māc. D. 
Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 31. okt. 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg. un uzrunu bērniem. 2. 
nov. plkst. 7.00 draudzes pa -
domes sēde. 4. nov. plkst. 10.00 
Bībeles stunda; plkst. 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.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 31. okt. plkst. 
10.00 Ticības atjaunošanas die-
nas dievk. ar dievg. un īpašu 
mūziku; pēc dievk. sadraudzība. 
6. nov. plkst. 4.00 latv. ev. lut. dr. 
telpās teoloģes Unas Strodas 
lekcija ,,Kas ir Dievs? Valodas 
un vārdu nozīme mūsu sarunā 
par un ar Dievu.” 7. nov. plkst. 
10.00. dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem, viesmāc. Una Stroda. 
Pēc dievk. kafijas galds un 
teoloģes Unas Strodas lekcija: 
”Ko nozīmē būt Kristus 
māceklim.” Māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Ki  ney-
ko. 31. okt. plkst. 13:30 Draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick); Refor-
mācijas Svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. 7. nov. plkst. 8:30 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607  E. 7th 
St.). 14. nov. plkst. 13:30 Drau -
dzes dievnamā Īstbransvikā 
dievkalpojums (12 Gates Ave 

East Brunswick). 21. nov. plkst. 
11:00 Svētbrīdis Latvijas valsts 
svētku sarīkojumā Priedainē. 28. 
nov. plkst. 13:30 Draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) dievkalpo-
jums ar dievgaldu, pirmā Adven-
ta svētdiena. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:. 
31. okt. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. Reformācijas sv. dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 Reformācijas 
sv. dievk. ar dievg., māc. L. 
Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128 N. Elm St.): 21. nov. dievk., 
26. dec. dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 1.00, māc. R. Frank-
lins. Pēc dievk. sadraudzības 
stun  da. 

• Sandiego latv. ev. lut dr.: 13. 
nov. plkst. 12.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. ar 
dievg. Grace Luteran Church 
(3993 Park Boulevard, San Diego, 
CA 92103), māc. D. Kaņeps; pēc 
dievk. svētku programma sarī-
kojumu telpās. 11. dec. Ziem-
svētku dievk.; pēc dievk. kafijas 
galds.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 31. okt. 
dievk. plkst. 11.00; pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Kārlis Žols, 
e-pasts: kazols@msn.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 gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 31. okt. plkst. 10.30 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg. 7. nov. plkst. 10.30 Lāč-
plēšu dienas dievk. Māc. D. Cil-
ne, tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvianc-
hurch.org 

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Visi dievkalpojumi notiek 
„Mūsu Pestītāja (Our Savior)” 
baznīcā, 301 – 58th Street S., St. 
Petersburg, FL 33707. Draudzes 
mācītājs Aivars Pelds, Draudzes 
priekšniece Aija Norbergs. 31. 
okt. plkst. 11:00 Biedrības namā 
Bībeles stunda. 5. nov. plkst. 
11:00 Biedrības namā draudzes 
Valdes sēde. 7. nov. plkst. 14:00 
dievkalpojums. 14. nov. plkst. 
11:00 Kapu svētki Royal Palm 
kapsētā, 101 55 th Street S. St. 
Petersburg, FL.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 31. 
okt. Reformācijas svētku dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
11.00; pēc dievk. kafijas galds. 
Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org Tālr. bazn.: 301-251-
4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 10. nov. plkst. 11.00 mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg., 
māc. D Salnīte. 1. dec. pkst. 11.00 
adventa dievk. ar dievg., māc. D. 
Salnīte. 19. dec. plkst. 11.00 
adventa dievk., diak. I. Kaņeps; 
pēc dievk. lejas zālē draudzes 
eglīte. 24. dec. plkst. 4.00 
Ziemsvētku dievk., laju māc. I. 
Gorbants.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

LAIMONIS ANDERSONS
dzimis 1922. gada 4. jūnijā Krimuldā

miris 2010. gada 19. oktobrī Viskonsinā

Par viņu sēro
DZĪVESBIEDRE ILGA, 

MEITA DAINA, 
MAZDĒLS BRUCIS AR SHANE,

MAZBĒRNI KYLEY UN LAUREL,
BRĀLIS DAILIS RĪGĀ, 

RADI UN DRAUGI AUSTRĀLIJĀ UN LATVIJĀ

Aizsaulē aizgājusi mūsu draudzene

INDRA SNIEDZE ANČĀNE
dzimusi 1947. gada 6. septembrī Vācijā

mirusi 2010. gada 4. septembrī Otavā, Kanadā

Mīlestībā piemin
RITA, IRĒNA, ANDA, IRĪNA, JĀNIS UN MĀRĪTE, INESE, LALITA

Tikai kaijām ir lemts
Pacelties virs tumšās dzelmes,
Kā pār sāpēm pacēlās tavs gars
Tu mūs spirdzināji ar savu ziedēšanu – 
Lai zied, tev ieejot, aizsaules dārzi.

/A. Ivaska/

No mums šķīries

GEORGE PALTY
dzimis 1929. gada 10. februārī Rīgā

miris 2010. gada 15. septembrī Ann Arborā, Mičiganā

sēro
SIEVA MĀRA AR ĢIMENI
DĒLS DAVID AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi mūsu māmiņa
DR. VELTA HAAS,
dzimusi DOMBROVSKIS

dzimusi 1921. gada 11. novembrī Jelgavā
mirusi 2010. gada 6. oktobrī Free Union, Virdžinijā

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA KRISTINA AR VIRU LARRY LAWWILL

MEITA ANNA AR VĪRU PAUL WADSWORTH
DĒLS FILIPS

MAZBĒRNI ELIZABETH UN ALEXANDRA LAWWILL
MAZBĒRNI ALISON UN JONATHAN WADSWORTH

Velta’s wish for her grandchildren:
“And my silent prayer is,
may the hand of God protect you”

Un gribētos man klusi lūgties,
lai Dieva roka sarga jūs.

/Kārlis Skalbe/
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Latviešu sporta ārstu Visvaldi 
Georgu Nagobadu par iegul-
dījumu ASV hokeja attīstībā 21. 
oktobrī svinīgā ceremonijā Bu -
falo uzņēma ASV hokeja Slavas 
zālē.

Kopā ar Nagobadu Slavas zālē 
uzņēma trīs slavenus hokejistus 
- Džeremiju Rēniku un brāļus 
Derianu un Kevinu Hačerus. 
Sla  vas zāles laureātu sarakstu 
papildināja arī Ārts Berglunds, 
kurš piecus gadu desmitus 
dažādās ASV izlasēs veica admi-
nistrātīvus pienākumus.

Svinīgajā sarīkojumā Nago-
bads pastāstīja dažus gadījumus 
no ASV izlašu aizkulisēm, taču 
savu uzrunu nobeidza ar atziņu, 
ka vēl labākus stāstus noteikti 
zina Rēniks, kuŗš NHL aizvadījis 
20 sezonas. Ceremonijā pieda-
lījās arī Nacionālās hokeja līgas 
(NHL) komisārs Garijs Bet-
mens.

“Tikai dažiem cilvēkiem aiz-
kulisēs ir bijusi tik liela ietekme 
uz tik milzīgu skaitu hokeja 
spēlētāju kā Nagobadam, kuŗš 
34 gadus kalpojis par hokeja vie-
nības ārstu, strādājis ar neskai-
tāmām ASV nacionālajām ko -
man  dām un bijis pārstāvēts 
starp  tautiskās mediķu komi-
tejās,” tā Minesotas universitātes 
mājas lapā tiek pamatota Na -
gobada uzņemšana universitātes 
Slavas zālē.

Nagobads ir viens no desmit ar 
sportu saistītiem cilvēkiem, ku -
ŗus šogad uzņēma “M klubā” (M 
Club Hall of Fame).

Minesotas universitātē sporta 
aprindās iecienītais hokeja ārsts 
Nagobads guvis izcilus panā ku-
mus gan ASV, gan starptautiskā 
mērogā. Būdams Minesotas uni-
versitātes hokeja komandas ārsts 
no 1958. gada līdz 1992. gadam, 
Nagobads šai vienībai palīdzējis 
īstenot to, ko nevienai citai ASV 
universitātes hokeja komandai 
līdz tam nebija izde vies panākt 
– dalību trīs nozī mī gos starptau-
tiskos hokeja tur nīros.

Nagobads bijis pārstāvēts ASV 
hokeja un inventāra drošības ko -
mitejā un aktīvi darbojies Starp -
tautiskās hokeja līgas Medicīnas 
komitejā. Par ārkārtīgi nozīmīgo 

Latvieša sirds pukst hokejam
devumu hokeja populārizēšanā 
pasaulē 2003. gadā Nagobads 
saņēmis Starptautiskās hokeja 
federācijas balvu, kļūstot par 
pirmo cilvēku no Ziemeļ ame-
rikas, kas ieguvis šo balvu tās 12 
gadu ilgās pastāvēšanas laikā.

*
Visvaldis Georgs Nagobads 

dzimis Rīgā 1921. gadā.  Hokeju 
viņš iemācījās spēlēt desmit ga -
du vecumā. Viņa ģimene Latviju 
pameta 1944. gadā un devās uz 
Vāciju. Tur  Nagobads ieguva 
mediķa izglītību. 1952. gadā 
viņš ar sievu Veltu devās uz 

nenolaižot no pulksteņa. Ar tre-
neri Herbu Brūksu bijusi noruna, 
ka sportistiem vajadzīgas „svai-
gas kājas”. Tas nozīmēja īsas 
maiņas, lai pievarētu padomju 
hokejistus.

 „Man jau ir tā latvieša sirds. 
Gribējās, lai Helmuts Balderis, 
kuŗš spēlēja pie krieviem, toreiz 
iegūst to zelta medaļu, bet nu 
sirds arī pukstēja amerikāņu 
pusē,” intervijā  sacīja V. G. Na -
gobads.

Izlases ārsts palīdzējis nacio-
nālajai komandai arī citos nozī-
mīgos turnīros. Nacionālajā ho -
keja līgā viņa - ārsta pārziņā no 

Visvaldis Georgs Nagobads

priecājas: „Tas ir vienreizēji, lie-
liski, ko tur var teikt. Vienkārši 
super.”

Visvaldi Georgu Nagobadu 
ap  sveica Latviešu ārstu un zob-
ārstu apvienības (LĀZA) valdes 
priekšsēdis Jānis J. Dimants: 
„LĀZAvārdā apsveicu Dr. V. 
Nagobadu ar uzņemšanu Mine-
sotas Universitātes Slavas zālē! 
Tas rada prieku un gandarījumus 
mums visiem. Cieņā - Jānis J. 
Dimants”.

Nagobads 2003. gadā saņēma 
Pola Loika balvu, ko Starp-
tautiskā Hokeja federācija 
(IIHF) piešķir par globālu iegul-
dījumu hokejā.ASV Slavas zāle 

ASV, tur turpināja rezidentūras 
studijas Minesotas universitātes 
Veselības centrā. V. G. Nagobads 
ir bijis ārsts piecās ASV izlasēs 
olimpiskajās spēlēs - 1968., 
1972., 1980., 1984. un 1988. ga -
dā. Viņa aprūpētā Miracle on Ice 
vienība sensacionālā kārtā iegu-
va zelta medaļu 1980. gada 
Ziemas olimpiskajās spēlēs 
Leik    plesidā, uzvarot Padomju 
Savienības hokejistus.

Par šo spēli Mineapolisas avīzē 
StarTribune bija rakstīts: 

Pats „doks” vēlāk nosmējies, 
ka šo spēli nemaz īsti nesot 
redzējis - visu sacensības laiku 
nostāvējis „Napoleona stājā” - 
rokas sakrustojis pār krūtīm, acis 

1984. līdz 1992. gadam bija 
Minesotas North Stars hokejisti. 
1992. gadā Nagobads aizgāja 
pensijā. Par ļoti nozīmīgo devu-
mu hokeja populārizēšanā pa -
saulē 2003. gadā V. G. Na  gobads 
saņēmis Starptautiskās Hokeja 
federācijas balvu.

Latvijas izlases hokeja ārsts 
Jā   nis Kvēps Nagobadu pazīst 
jau 33 gadus. Viņš atceras inte-
resantu epizodu:„Nagobads  ma -
   ni apgādāja ar šujamadatām, kad 
tās pie mums nevarēja no  pirkt. 
Sūtīja mazās kastītēs. Tā  das ada-
tas pie mums parādījās tikai 80. 
gadu beigās.” Par sava kollēgasa 
novērtēšanu, uzņemot viņu ASV 
Hokeja slavas zālē, J.Kvēps 

Meklē jaunos sportistus
Gatavojoties 2014. gada Soču 

ziemas Olimpiskajām spēlēm un 
2012. gada Insbrukas I jaunatnes 
ziemas Olimpiadai, Latvijas 
Bobsleja federācija organizē 
jauniešu (sākot ar 1994. dzim-
šanas gadu un vecāku) fiziskās 
sagatavotības pārbaudi bobslejā 
un skeletonā. Pārbaude notiks 
sprintā, trenažieŗa stumšanā un 
tāllēkšanā no vietas.

LBF viceprezidents Zintis 
Ekmanis cer, ka Latvijā ir jauni 
cilvēki, kuŗi gatavi smagam dar-
bam, lai gala rezultātā sasniegtu 
augstus panākumus un gan-
darījumu par ieguldīto darbu.

P. Karlsons

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai

arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un 
paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju 

tautu, valsti un kultūru. ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu 
turpinātu vēl ilgus gadus nākotnē.

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