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Labdien, latvieši visā pasaulē! 
Es jūs sveicu Valsts svētkos no šīs 
vietas, kur mūsu likteņupe Dau-
gava ieplūst jūrā. Pirms 92 
gadiem sākās Latvijas Valsts. 
Sākās no uzņēmīgu vīru apņēmī-
bas, no tautas cerībām un arī no 
gatavības sīvās kaujās izcīnīt savu 
brīvību.

Šodien mēs esam brīvi un gri-
bam būt brīvi. Mēs gribam tāpat 
cerēt, tāpat sapņot, tāpat strādāt 
savas valsts labā, lai arī kur plaša-
jā pasaulē mēs atrastos. Un mūs-
dienu pasaule ir ļoti vienojoša un 
reizē arī šķiŗoša. Cilvēki dodas 
meklēt izglītību, strādāt vai gluži 
vienkārši dzīvot kaut kur citur 
plašajā pasaulē.

Bet viena neredzama saikne 
vienmēr paliek. Tā ir saikne ar 
dzimteni, ar Latviju, ar mūsu 
zemi, ar mūsu Daugavu, ar mūsu 
jūru. Tā nekad nepārtrūks, jo šeit 
ir mūsu saknes. Ikreiz plašajā 
pasaulē, vai tā būtu Bostona, 
Ņujorka, Pekina vai Šanhaja, kur 
esmu bijis pēdējā mēneša laikā, 

„Mēs esam brīvi un gribam būt brīvi”
Valsts prezidenta Valža Zatlera uzruna tautiešiem Latvijas 

Republikas 92.gadadienā

man pretī nāk latvieši – smaidīgi, 
aizrautīgi latvieši, ar Latviju sirdī, 
ar rūpēm par mūsu valsti, ar 
domām par mūsu valsti, ar cerī-
bām par mūsu valsti. Mēs visi 
esam vienoti šeit, savā zemē, kur 
dzīvojam jau gadsimtiem, gad-
simtiem ilgi.

Man bija liels prieks, ka visā 
pasaulē latvieši piedalījās vēlēša-
nās, tā izrādot to saikni, kas ir 
sirdī, arī tīri formāli. Mums rūp 
mūsu valsts, un mēs visi vēlam 
mūsu valstij labu nākotni šeit, 
Latvijā, kur stāvu es ar abām kāj-
ām uz zemes, ar tādu pašu Latviju 
sirdī kā jums, ar tādiem pašiem gai-
 šiem sapņiem. Un mūsu ir daudz.

Šajos svētkos aicināšu tikai 
vienu – deviņos vakarā pēc 
Latvijas laika dziedāsim Latvijas 
himnu visā pasaulē! Vai chirurgs 
pie operāciju galda vai ģimene 
pie svētku galda, vai varbūt kāds 
policists uz ielas, – dziedāsim visi 
par svētību savai valstij!

Apsveicu jūs visus Latvijas 
valsts dzimšanas dienā!

GODA BALVA:

Ansamblim KOLIBRI ASV 
par izcilo skaņu ierakstu „Kolibri 
atskatās”. (Mūzikas nozare)

Zigurdam Miezītim Kanadā 
par 50 gados izcili veikto darbu 
latviešu tautas deju izkopšanā un 
Diždancis vadīšanā. (Tautas un 
mākslas deju nozare)

GODA DIPLOMS:

Silvijai Campbell Kanadā par 
ilggadēju un veiksmīgu darbu 
jaunatnes audzināšanas jomā. 
(Paidagoģijas nozare)

Albertam Spoģim Vācijā par 
grāmatu „Minsteres latviešu 
ģimnazija izdzīvoja”. (Humāni-
tāro un sociālo zinātņu nozare)  

KRIŠJĀŅA BARONA 
PRĒMIJA:

Indrai Gubiņai Kanadā par 
grāmatu „Vēlreiz turpu un at -
pakaļ”. (Rakstniecības nozare)

ATZINĪBAS RAKSTI:
Andrai Berkoldai ASV par 

dziesmu spēli „Hotel Paradiso” 
un tās režiju. (Teātŗa nozare)

Varim Bokalderam Zviedrijā 
par ekoloģiskās būvniecības 
prin  cipu ievešanu Latvijā. (Tech-

PBLA Kultūras fonda 
apbalvojumi 
2010. gadā

nisko un dabas zinātņu nozare) 
Šarlotei Cērpai Zviedrijā par 

grāmatu Flyktfaglar (Bēgputni). 
(Rakstniecības nozare) 

Anitai un Ivaram Gaidēm 
Kanadā par ilggadēju darbu 
latviešu garīgās mūzikas jomā. 
(Mūzikas nozare) 

Lolitai Gulbei Kanadā par 
dzejoļu krājumu „Smilšu pulk-
stenis”. (Rakstniecības nozare) 

Gunai Ikonai Kanadā par 
dzejoļu krājumu „Lidojums”. 
(Rakstniecības nozare)

Velgai Jansonei Kanadā par 
izcilu darbu podniecības mākslā. 
(Lietiskās mākslas nozare)

Edgaram Kiršam Kanadā par 
ilggadēju un sekmīgu darbu jau-
natnes audzināšanas jomā. (Pai -
dagoģijas nozare)

Ingrīdai Lēvenšteinai ASV 
par Denveras latviešu ev. lut. 
draudzes dievnama vitrāžām. 
(Tēlo  tājas mākslas nozare)

Viktorijai Mačēnai Austrālijā 
par ilggadēju darbu latviešu 
mūzikas jomā. (Mūzikas nozare)

Gunāram Zvejniekam Zvied-
rijā par ilggadēju darbu latviešu 
mūzikas un kultūras jomā. 
(Mūzikas nozare) 

XIII Latviešu Dziesmu svēt-
ku Kanadā rīcības komitejai 
par izcilu svētku sarīkošanu.

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) biedru organizā-
cijas 2010. gadā PBLA balvu 
piešķīrušas Dr. Līgai Rupertei 
par viņas ieceri, ilggadējo vadī-
bu un iejutīgo līdzdalību, izvei-
dojot un sekmējot 3x3 nomet-
ņu kustību, kas 30 gadu gājumā 
jau 180 reizes devusi iespēju 26 
tūkstošiem latviešu izcelsmes 
ļaužu no visām pasaules malām 
pavadīt laiku latviskā vidē, stip-
rināt savas latviskās zināšanas 
un baudīt latvietības gaisotni.

Būdama padomdevēja jaunie-
šiem un ģimenēm un darboda-
mās ASV latviešu izglītības jomā, 
20. gadsimta 80. gadu sākumā 
Līga Ruperte guva atziņu, ka lat-
viskuma uzturēšanai trimdā ne -
pietiek ar izveidoto izglītības sis-
tēmu latviešu skolās, bet ir nepie-
ciešams dot spēcīgu impulsu, kas 
veicinātu latviešu izcelsmes ļaužu 
sapratni par latvietības būtību. 
Īpaša vajadzība pēc šādas motī-
vācijas bija tieši pieaugušo vidū, 
jo bērniem un jauniešiem jau 
bija savas skolas un vasaras no -
metnes. Pēc  Līgas Rupertes do -
mām, šo robu varētu aizpildīt ar 
nometni nedēļas gaŗumā, kuŗā 
visu paaudžu dalībnieki, uzturo-
ties latviskā gaisotnē, padziļinātu 
latviskās dzīves zināšanas un gū -
tu jaunus draugus, tā stiprinot 
latviskās ģimenes un kopības 
izjūtu. Radās ideja izveidot šādas 
nometnes, ko nosauca par 3x3.

Dr. LĪGA RUPERTE - 2010. gada 
Pasaules brīvo latviešu apvienības laureāte

Līga Ruperte izrādīja īpašu 
veiksmi, īsā laikā pārliecinot lat-
viešu organizācijas, lai tās atbal-
sta šādas 3x3 nometnes sarīkoša-
nu. Pirmā nometne notika 1981. 
gadā Gaŗezerā, ASV, viņas vadī-
bā. Nākamajos gados 3x3 sēkliņa 
iesējās citās vietās ASV un drīz 
vien arī citās latviešu mītnes 
zemēs – Austrālijā, Kanadā, 
Francijā, Zviedrijā - un 1990. 
gadā arī Latvijā. Dalībnieku 
vecums nav ierobežots, nomet-
nēs piedalās gan individuāli, gan 
ģimenes trīs paaudžu sastāvā. 
Nometnēm ir kopīgi mērķi, pie-
eja, pamata idejas un darbības 
vadlīnijas. Atmosfaira nometnēs 
ir neformāla un draudzīga, tur ir 
diskusijas, mijiedarbība, uzskatu 
dažādības iepazīšana, mācīšanās 
citam no cita. Līga Ruperte bija 
pirmo nometņu vadītāja, ir pie-

dalījusies visās Latvijas 3x3 no -
metnēs par lektori un joprojām 
ietekmē šīs kustības attīstību, 
būdama dalībniece 3x3 padomēs 
gan ASV, Austrālijā, gan Latvijā. 
Trīsreiztrīs māmuļas un lolotājas 
Līgas Rupertes neatlaidīgais un 
sekmīgais darbs latviskās dzīves 
ziņas kopšanā ir unikāls un pelna 
visas latviešu sabiedrības pateicī-
bu.

Līga Ruperte (dzimusi Zirnīte 
1932. gadā Daugavpilī) augstāko 
izglītību ieguvusi Mičiganas uni-
versitātē (University of Michigan), 
doktora gradu paidagoģijā saņē-
musi 1973. gadā. Strādājusi par 
skolotāju, skolu un aģentūru va -
dītāju, bijusi inspektore un audzi-
nātāja latviešu vasaras vidussko-
lās ASV un Austrālijā, lektore un 
ieviržu vadītāja 2x2 un jaunatnes 
kursos. Amerikas latviešu apvie-
nības valdes locekles amatā vadī-
jusi Ārpusskolas izglītības biroju 
no 1977. līdz 1993. gadam, ir 
vadījusi arī PBLA Izglītības pa -
domi no 1979. līdz 2003. gadam. 
1995. gadā nodibināja un līdz 
2003. gadam vadīja Ģimenes at -
balsta koordinācijas centru, kas 
palīdzējis daudzām latviešu sie-
vietēm atgūt garīgo līdzsvaru un 
daudzmaz normālu ģimenes dzī-
vi pēcpadomju Latvijā. Līga Ru -
perte ir precējusies ar Arnoldu 
Rupertu, ģimenē ir dēls Arnolds 
un trīs mazbērni – Anita, Arnolds 
un Andrejs. 

PBLA
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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.

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us

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

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

e-pasts - reklama@laiks.us

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

LASĪTĀJU 
BALSIS Brauksim līdzi Inesei 

ar MSC Cruises

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

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

E-pasts: RigaVen@aol.com 

Departing March 24, 2011 from Venice Italy, 8 nights
MSC Magnifica MEDITERRANEAN WONDERS:

Bari, Italy/ Rhodes, Greece/ Alexandria, Egypt/ Katakolon 
(Olympia), Greece/ Dubrovnik, Croatia/ Venice, Italy

Speciāla cena 
$ 1195

Visas kajītes ar balkoniem!

Sveicu Daugavas Vanagus 
valsts svētkos! 

11. novembrī latvieši piemin 
savus brīvības cīņu varoņus un 
18. novembrī valsts dibināšanu. 
Šajos svētkos mijas sāpes par 
gaŗajiem okupācijas gadiem un 
tautai zaudēto dzīvo spēku, kā 
arī cerības, ka tas pats garīgais 
spēks, kas iedvesmoja Lāčplēša 
seko tājus un valsts dibinātājus, 
vēl šodien palīdzēs Latvijai 
pārvarēt ekonomiski grūtos lai-
kus un demografisko krizi.

10. Saeimas vēlēšanu iznākums 
dod mums cerību nākotnei, kaut 
jau tagad redzam, ka jaunajai 
valdībai neies viegli. Novēlēsim 
tai daudz laimes un izturību. Ja 

latvieši, izkaisīti pa visu pasauli, 
zaudēs cerību savai valstij, tad 
rodas drauds, ka zaudēsim tieši 
to, par ko cīnījās mūsu varoņi. 

Labākais veids, kā pieminēt 
mūsu varoņus un valsts dibinā-
tājus, ir turpināt tos darbus, ar 
kuŗiem Daugavas Vanagu or -
gani zācija ir pazīstama. Palī-
dzēsim mūsu valstij, strādāsim 
un ziedosim labdarībai ar 
atjaunotu entuziasmu, un arī 
turmāk glabāsim un tālāk 
attīstīsim latviešu kul tūru. 

Latvieši nav spējuši vienmēr 
būt vienoti, tāpēc novēlu jums 
šajos svētkos visiem vienotības 
spēku. Kā Rainis to tik labi izteica:

Mums visiem vienas sāpes un 
vienas cerības,

Kad es jums manas sūdzu, jūs 
dzirdat savējā.

Un visiem maniem brāļiem, kur 
kuŗais izkaisīts,

Vai purvos, stepēs, smiltīs, vai 
sniegos projām dzīts, -

Mums visiem vienas sāpes pēc 
mīļās tēvijas,

Un redzēt viņu zeļam mums 
vienas cerības.

Un redzēt viņu zeļam caur 
mūsu ciešanām,

Tā būs mums salda alga par to, 
ko atdevām.

Daugavas Vanagi, sasauksi-
mies!

Juris Augusts,
Daugavas Vanagu 

priekšnieks

Novēlu vienotības spēku!
Daugavas Vanagu priekšnieka Juŗa Augusta apsveikums Valsts svētkos

1. Dr. Ērikam Niedrītim – Ņu -
jorkā
2. Aldonai Ponei – Mineapolē / St. 
Paulā
3. Dzintrai Prīlapai – Mineapolē / 
St.Paulā
4. Jānim Krēsliņam, Sr. – Ņujorkā
5. Mirdzai Eglītei – Minesotā
6. Baibai Lejiņai – Grandrapidos
7. Ainai Caunei – Čikāgā
8. Andrim Lūsim – Vašingtonā
9. Ingai Freivaldei – Vašingtonā
10. Baibai Kļaviņai – Ņujorkā

ALAs Atzinības raksts 2010. gadā 
piešķirts divdesmit četriemlatviešu 
sabiedriskiem darbiniekiem 

11. Magnusam Kļaviņam – Ņu -
jorkā
12. Veltai Didrichsonei – Linkolnā
13.Andrejam Eglītem – Linkolnā
14. Valijai Garais – Linkolnā
15. Inai Grīnbergai – Linkolnā
16. Elgai Ronei – Linkolnā
17. Norai Ceriņai – Indianapolē
18. Eleonorai Šturmai – Ņujorkā
19. Sarmītei Dāvidsonei – Sietlā
20. Valdim Jodais – Sietlā
21. Jānim Kramēnam – Sietlā
22. Aivaram Uldim Ramānam – 

Sanfrancisko
23.Andrim Pētersonam – 
Sanfrancisko
24. Andrim Ūdrim – Klīvlandē

ALAs valdes vārdā pateicos 
visiem Atzinības rakstu saņē-
mējiem par viņu ieguldījumu 
Amerikas latviešu sabiedrības 
stiprināšanā!

ALAs Kultūras nozares vadītāja 
Iveta Vesmane Felzenberga

Nepatīk!
Rietumu tautiešiem noteikti 

ļoti nepiepnemama ir bilde uz 
[kalendāra] vāka.  

Nekādi neizprotam, kādu sajū-
tu rada tāda bilde. Mums liekas, 
tā ir krieviski  domātāja ideja. 
Tautas tērpā ietīt sunīti... Nekas 
nerada tautisku ne arī citu izjūtu. 
To lapu nogriezu, lai vairāk 
neskatītu. Labas sekmes novē-
lam, un Laiks paliks ļoti gaidīts 
mūsu mājā. Visu labu vēlot, 

Dace Floridā
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Ir viens no nedaudzajiem va -
kariem, es, ērti iekārtojusies 
krēslā, gaidu, kad nodzisīs gais-
ma, pavērsies priekškars un va -
rēšu ļauties skatuves burvībai un 
uz brīdi aizmirsties... 

Nākamgad šāda iespēja būs 
tepat Sanfrancisko, jo latviešu 
draudzes nama telpās skatītājus 
aicinās uz jaunu izrādi, lai prie-
cētu mūsu, dažkārt iesūnojušās, 
latviešu sirdis. Droši vien ikviens 
latvietis piekritīs, ka teātrim mū -
su sabiedrībā ir diezgan svarīga 
nozīme, un katram no mums 
dzīve kaut kādā veidā ir ar to 
saistīta. Teātrim mēs pievēršamies 
dažādu iemeslu vadīti. Pa kādai 
lomai gadās izspēlēt ikdienā, bet 
ne vienmēr tiek rasts gandarījums, 
un tad mēs to meklējam uz 
skatuves. 

 Līdz šim mūs priecēja režisora 
Laimoņa Siliņa gara darbi, bet 
pirmo reizi savu roku režijā 
izmēģina Māra Martinska. Viss 
sākās pēc Sallijas Filicas vieso-
šanās Latvijā. Viņai atmiņā bija 
iespiedusies redzētā izrāde un, 
apspriežoties ar Māru, tika no -
lemts, ka to vajadzētu iestudēt 
Sanfrancisko. Saņemot Laimoņa 
svētību un laba vēlējumus, tika 
nodibināta Sanfrancisko teātŗa 
darbnīca. Viens no grūtākajiem 
uzdevumiem izrādījās sameklēt 
aktieŗus, taču, apsveŗot iespējas 
un pierunājot izvēlētos tēlotājus, 
varēja iesākt aktīvus mēģinā-

Sanfrancisko teātŗa darbnīcā 
top „Plīvurītis ar punktiņiem”

jumus. Katrs no aicinātajiem 
aktieŗiem centīgi sāka mācīties 
tekstu un bagātināt iztēli, kā arī 
uzņēmās citus darbiņus, lai pa -
līdzētu gan režisorei, gan citiem 
dalībniekiem. 

Teātŗa cienītāji nākamgad, 5. 
februārī, laipni aicināti noska -
tīties Leldes Stumbres lugas 
izrādi ,,Plīvurītis ar punktiņiem” 
latviešu Draudzes namā San-
francisko. Lomās: Sallija Filica 
(Mija), Andrejs Gulbis (Baloža 
kungs), Gundega Ozola (Zane), 
Armands Naumovs (Roberts), 
Edgars Kalns (Artūrs), Laura 
Leicingere (Līga). 

Laimonis Siliņš lugu raksturoja 
šādi: ,,Tā ir īsa, viegli saprotama 
un piemērota iesācējiem.” Taču 
Māra nebūt nav ar pliku roku 
ņemama un ne bez talanta. Viņa 
jau sen iejutusies visdažādākajās 
lomās un darījusi visādus dar-
bus, tādējādi gūstot vajadzīgo 
pieredzi, lai varētu paveikt šo 
darbietilpīgo uzdevumu. Vaja-
dzīga ne tikai pacietība, bet arī 
spēja būt lielākam par sevi, un 
Mārai tas noteikti ir pa spēkam. 
Viņai daudz palīdz Andrejs 
Gulbis. Tā kā Andrejs ir profe-
sionāls aktieris, viņam ir noderīgi 
padomi gan par režiju, gan mū -
zikas izvēli. Viņš ir labs piemērs 
citiem aktieŗiem, jo ātri iemācās 
tekstu, zina, kā noturēt tembru 
un saglabāt tempu. 

Īsts darbarūķis ir Sallija Filica, 

viņa nebaidās ne no viena uzde-
vuma, domā un dara visu, kas 
nepieciešams, lai luga tiktu iestu-
dēta, lai visas butaforijas uz ska-
tuves būtu vietās, būtu sagādāti 
materiāli dekorācijām. Dekorā-
ciju pagatavošanā un sagādāšanā 
labprātīgi pieteicies Armands 
Naumovs. Visvairāk aizņemtais 
aktieris patlaban ir Edgars Kalns, 
cenšoties savu laiku sadalīt starp 
ģimeni, darbu un mēģinājumiem, 
bet tas netraucē viņam būt 
apzinīgam un būt laikus klāt, kad 
nepieciešams. Visi aktieŗi apsvei-
ca Edgaru ar meitiņas Amandas 
piedzimšanu. 

Dzīves likstām nepadodas 
centīgā Gundega Ozola, viņa ar 
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Latvijas Nacionālās operas 
fonds Kanadā ar valdi Dr. Anitas 
Gaides vadībā un Ilzes Stockwood 
atbalstu lūdz operas  mīļotājus 
atbalstīt vairākus no ti kumus gan 
šeit, gan Latvijā.

Pirmais atbalstāmais pasā kums 
ir Operas fonda līdzekļu sarīko-
jums – mūsu izcilā  pia nista, 
nesen par JV Latvijas Mūzikas 
akadēmijas goda pro fesoru iz -
raudzītā Artūra Ozo liņa kon-
certs un sadraudzības vakars, 
kas notiks sestdien, 11. decem-
brī, plkst. 5.00 p.p., To ronto 
Univer sitātes Hart House Music 
Room.

Kā jau vienmēr, būs vērtīga 
paša pianista pie teikta, program-
ma. Artūrs spē lēs Šopēna, 
Rachmaņinova, Ķe niņa u.c. 
kompozicijas. Pieda līšanās, sākot 
ar $50, ie skaitot atspirdzināju-
mus. Par lie lākiem zie  dojumiem 
saņema mas nodokļu atlaides 
kvītis. Operas fonds cer šādā 
veidā piesaistīt jaunus atbalstītā-
jus un rast līdzekļus kārtējiem 
piešķī rumiem.

Pašreiz lielākais atbalstāmais 
projekts ir komponista Bruno 
Skultes operas „Vil kaču manti-
niece” (pēc Ilonas Leimanes 
ro māna, komponēta 1947. gadā 
Vācijā) jauniestudējums Latvi jas 
Nacio nālā operā Rīgā.

Operas „Vilkaču mantinie ce 
uz LNO skatuves ir pare dzēta 
2011. gada 3. jūnijā, di riģenta 
Andreja Jansona vadībā (kuŗš arī 
izveidojis šai skanīgajai operai 
orķestrāciju). Otra izrāde būs 15. 
jūnijā, kā daļa no kār tējā Rīgas 
operas festivāla, bet, ja latvieši un 
citi atbalstīs šo latvisko operu, 
tad iespējamas vēl papildus izrā-
des arī rudenī. Se višķs lūgums ir 
šo operu po pulārizēt mūzikas 
draugu aprindās Latvijā, varbūt 
iz  maksājot biļe tes, gādājot par 
skaistu svētku dā vanu.

Ja mēs nejutīsim atbildību un 
neatsauksimies, kā arī iespēju 
robežās neatbalstīsim, tad vien-
reizīgā opera gan būs ie raudzījusi 

Pianista Artūra Ozoliņa koncerts 
LNOF darba sekmēšanai

dienas gaismu, bet pārāk ātri no -
grims kā apburta pils, tautas vēl 
neiepazīta un neiemīlēta. 
Nacionālās Operas Ģilde Ņu -
jorkā ir nodrošinājusi šīs operas 
pirmuzvedumu, sagā dājot aptu-
veni $100 000 ASV. Daudzi devē-
ji apzinās, ka ikkatrs dāsns 
devums nesīs labus aug ļus. Arī 
LNOF Ka  nadā grib sniegt visu 
iespējamo atbalstu un tādēļ aici-
na šim mērķim samērā drīz pie-
teikt lielākus vai mazākus ziedo-
jumus.

Ziedojumu varētu organizēt 
kādas jubilejas ietvaros vai latvis-
ka cilvēka piemiņai. Arī mūsu 
organizā cijas lūgtas šo mērķi 
atbalstīt. Par to tiks izsniegtas 
nodokļu atlaides kvītis. Ziedotāju 
vārdus izziņos „Latvija Amerikā” 
un ci tur.

Ziņojam, ka ārzemju ziedo-
tājiem dota iespēja pretendēt uz 
rezervētām 240 sēdvietām pirm-
izrādē (sazināties ar NO Ģildes 
Ņujorkā priekšsēdi Aiju Pelši 
aijap@yahoo.com)  - tālr. 516-
935-0967 vai mob. 516-319-
9491). Iespējams, ka no To ronto 
tiks izkārtots grupas li dojums 
līdz ar apmešanos Rīgā.

Tuvāka informācija būs pie-
ejama pēc Artūra Ozoliņa kon-
certa 11. decembrī, kā arī īpašā 
mūzikālā vakarā, kad marta 
sākumā Toronto ciemosies diri-
ģents Andrejs Jansons, lai skaid-
rotu „Vilka ču mantinieces” 
iespaidīgo latvisko mūziku. 
Va kars ar Andreju Jansonu 
ie cerēts pēc LNO „Sarunas pirms 
pirmizrādēm” parauga. Par to vēl 
tiks ziņots.

Pieteikšanās uz koncertu un 
sadraudzības vakaru 11. 
de cembrī pie Ilzes Stockwood 
(tālr. 416-654-3789, e-pasts: 
istockwood@gmail,com, kā arī 
pie ieejas, kaut gan apmeklētāju 
skaits Hart House zālē ir 
ie robežots. Jau iepriekš pateica-
mies un ceram jūs satikt Ar tūra 
Ozoliņa koncerta vakarā.

LNOF valde

Izrādes lomu tēlotāji. 
Priekšā – Edgars 
Kalns, 2. rindā no 
kreisās – Sallija Fili-
ca, Gundega Ozola, 
3. rindā – Laura 
Leicingere, Armands 
Naumovs, Andrejs 
Gulbis  

prieku piedalās mēģinājumos 
par spīti fiziskām sāpēm un 
kruķiem. Gados visjaunākā ak -
tri  se ir Laura Leicingere, taču 
braši turas kollēgām līdzi, nekam 
un nevienam neļaujot sevi 
iebiedēt. 

 Cerams, ka skatītāji novērtēs 
,,Sanfrancisko teātŗa darbnīcas” 
aktieŗu centību un ieguldīto 
darbu. Kādam izrāde varbūt at -
gādinās pašam savu dzīvi, kādam 
atgadījumu ar kaimiņu, bet kāds 
varbūt tikai pasmiesies un atvie-
gloti uzelpos, ka tas nav noticis 
ar viņu pašu. Mātes mīlestība vai 
vēlme redzēt savu bērnu sas-
niedzam pašai dzīvē nesasnieg-
to? Mātes aklums par bērna tal-
antu un vēlēšanās viņa dzīvi vir-
zīt sevis izvēlētajā virzienā? Un 
kāds gan tur bērns – 32 gadus 
vecs jauneklis... Izrādē uzzināsim 
par ģimenes intrigām, cilvēku 
naīvumu, salauztām sirdīm – 
varbūt izklausās bargi, bet dzīve 
ne vienmēr ir tik nopietna, kā 
šķiet. Skatoties no malas, reizēm 
viss izskatās diezgan komiski. Un 
kas gan var būt vēl labāks par 
jautru teātŗa izrādi vēsā Sanfran-
cisko vakarā?

Noskan trešais zvans, es pie-
vēršu acis skatuvei, dziest gaisma, 
iestājas klusums, un aktieŗi ievelk 
elpu, sperot pirmos soļus uz 
skatuves… Izrāde ir sākusies! 

Lija Kukle
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Latviešu žurnālu Jaunā Gaita, 
ko iespiež Kanadā, lasa latvieši 
visā pasaulē jau kopš 1955. gada. 
Žurnāla galvenā redaktora viet-
nieks Juris Žagariņš gādājis, ka 
ar žurnālu var iepazīties arī ne -
latvieši. Par krāšņo vāku da  ri-
nātāju radošās iedvesmas avoti-
em viņš stāsta Kanadas dizaina 
māksliniecei Anitai Matušēvicai. 
Intervija ievietota rokas pulksteņu 
firmas Patek Philippe starptautiskā 
žurnāla rudens numurā.

 Anita Matušēvica: Jaunā 
Gaita − tātad jauns virziens, 
jauns solis, jauns ceļš. Titullapā 
teikts „rakstu krājums kultūrai 
un brīvai domai”. Taču pirms 
iedziļināšanās žurnālā iekļautajos 
dzejoļos, stāstos, atmiņu rakstos, 
vēstures pētījumos un literātūras 
kritikā acis ilgi kavējas pie 
vākiem. Aizritējušā gadsimta 70. 
un 80. gados, kad biju studente, 
man tie ļoti patika – tie iedves-
moja ar savu oriģinālitāti, laik-
metīgumu, drosmi, inten sitāti... 
un tādi tie ir vēl joprojām. Ku -
ŗiem māksliniekiem par to jāpa-
teicas?

Juris Žagariņš: Pievilcīgos 
vākus darinājuši daudzi māks-
linieki, bet kopš 1965. gada lie-
lāko daļu Ilmārs Rumpēters. 

AM: Kur viņš guva iedvesmu?
JŽ: Ļausim atbildēt Ilmāram 

pašam: „Es gādāju, lai Jaunajai 
Gaitai, ko iemīļojuši jaunie rak-
stnieki, dzejnieki un mākslinieki, 
būtu laikmetam atbilstīgi vāki. 
Bija liels prieks strādāt radoši 
pilnīgā brīvībā. Tālaika galvenais 
redaktors Laimonis Zandbergs 
man pilnīgi uzticējās. Lidoju kā 
pa mākoņiem. Tādu pašu brīvību 
baudīja arī citi mākslinieki, vāku 
dizaineri. Sākumā, ievērojot of -
seta technoloģijas prasības, bijām 
spiesti aprobežoties ar trim krā-

Žurnāls Jaunā Gaita ieguvis 
starptautisku ievērību

sām, bet mēs pratām tās maisīt. 
Tā kā strādāju ikdienas darbā 
par dizaineri iesaiņojuma pakal-
pojumu firmā Ņujorkā, nav jā -
brīnās, ka man galva bija pārpilna 
ar interesantām iecerēm JG vāku 
īstenošanai. Izskatīgs vāks veici-
na žurnāla pērkamību, tāpat kā 
izskatīgs iesaiņojums ir katra 
pārdodamā priekšmeta reklāma. 
Tādā kultūras pilsētā kā Ņujorka 
man nekad netrūka iedvesmas 
avotu − visapkārt mūzeji, mākslas 
galerijas, izstādes."

AM: Izlasījusi Ilmāra Rum-
pētera īsbiografiju, sāku saprast, 
ka labu dizaineri no slikta atšķiŗ 
zināšanas par visu citu − bio-
loģiju, vēsturi, sabiedrību. Intere-
santa ir spēja izvēlēties tieši ko, 
kā un kāpēc izteikt ar savu māks-
lu... Ilmāra dzīvi ietekmēja vēs-
ture un valdošās varas. Piedzimis 
Daugavas senlejā, piedzīvojis 
Otro pasaules kaŗu, bēgļu gaitas, 
imigrāciju svešā zemē, darbu 
fabrikā, bezdarbu, iesaukšanu 
armijā. Bet nekas viņu neatturēja 
pie katras izdevības nodoties 
māks  lai, grafiķa talanta pilnvei-
došanai (tiklīdz vēstures un po -
lītikas degpunkti pavirzījās no -
stāk). Nav brīnums, ka šie vāki ir 
vareni. Vai tu domā, ka šie 
brīnišķīgie vāku attēli top bez 
kaut kāda noteikta plāna vai 
ierobežojumiem... vienkārši iz -
man  tojot savu dzīves pieredzi, 
domājot par vēsturi? Vai arī tie 
tiek veidoti apzināti, ievērojot 
žurnāla saturu?

JŽ: Vāki ne vienmēr ir saskaņoti 
ar saturu − tie ir vairāk orna-
mentāli, lai pievērstu uzmanību, 
kā jau Ilmārs pats atzina. Bet es 
neteiktu, ka šis process notiek, 
vienkārši ļaujot tam brīvi virzīties. 
Jaunā Gaita ir daudzu talantīgu 
individu veidojums. Savu darbu 

viņi veic brīvprātīgi (abonentu 
maksājumi sedz tikai žurnāla 
iespiešanu un pasta izdevumus). 
Nezinu, vai ar interesantu dzīvi 
pietiek, lai cilvēks būtu radošs, 
bet atceros gan, ka manus uzska-
tus un rīcību ārkārtīgi ietekmēja 
bērnības gadu pieredze, proti, 
mani vecāki un citi viņu paaudz-
es pārstāvji smagi strādāja, vien-
laikus rūpējās par saviem bēr-
niem, viņu labklājību, bet ziedoja 
daudz, bieži pat ļoti daudz ener-
ģijas un talanta, aktīvi darboda-
mies (latviešu) kopienas labā.

AM: Pastāsti mazliet par žur-
nāla vēsturi!

JŽ: Aizritējušā gadsimta 40. 
gadu otrā pusē vairākums vēlāko 
žurnāla veidotāju apmeklēja lat-
viešu skolas bēgļu nometnēs 
ame  rikāņu, britu un franču oku-
pācijas zonās Vācijā. Daudzi 40. 
gadu beigās un 50. gadu sākumā 
nonāca ASV vidienes pavalstīs 
Lielo ezeru rajonā − Mičigenā, 
Ilinojā, Viskonsinā, arī Kanadas 
provincē Ontario, kur viņi tur-
pināja izglītoties universitātēs, 
vienlaikus pūlēdamās sagādāt 
ikdienas iztiku. Viņi bija intelek-
tuāli ievirzīti censoņi, kuŗi nepar-
ko negribēja pakļauties asimi-

lācijai lielajā pārtautošanās katlā. 
Tā radās žurnāls.

AM: Kā redakcija formulēja 
savu misiju? 

JŽ: Pašā pirmajā žurnāla nu -
murā, 1955. gada septembrī, 
redakcija rakstīja par JG galveno 
mērķi − kalpot Latvijai un lat-
viešu tautai, pievēršoties visiem 
lasītājiem un rakstītājiem, visiem, 
kas cer nākotnē redzēt jaunu 
latviešu paaudzi turpinām pirms 
simt gadiem dzimušās literārās 
tradicijas un daudz, daudz senāk 
dzimušo latviešu valodu.

AM: Studentes gados biju ak -
tīva latviešu kopienā, lasīju Jauno 
Gaitu. Tolaik (pirms interneta 
un vispasaules tīmekļa) JG bija 
vienīgais izdevums, kas piedāvāja 
saikni ar radošu latviskumu, kas 
veicināja manus pašas eksperi-
mentus kā grafikā, tā tīrā mākslā, 
ilgus gadus sadarbojoties ar 
Brjūsu Mau (Bruce Mau) [vizio-
nāru kanadiešu dizaineri, kas tic, 
ka dizains var glābt pasauli no 
bojāejas]. Vai Jaunajai Gaitai nav 
tāds pats mērķis?

JŽ: Mūsu tagadējais [kopš 
1998. gada] galvenais redaktors 
Rolfs Ekmanis saka tā: „Būtu 
bezjēdzīgi noliegt, ka šodien, 

latviešu diasporas visai straujās 
lejupejas laikā, vairāk nekā jeb-
kad ir vajadzība pēc intelektuālās 
dzīves stimulēšanas, pēc garīga 
možuma saglabāšanas, pēc lat-
vie  tības, kas galvenokārt saistīta 
ar valodu, vēsturiskajām saknēm 
un kultūru. Tautu par to, kas tā 
ir, padara vienīgi kultūra...”

AM: Vai tu domā, ka Latvijas 
kultūras vēsturei ir kāds sakars ar 
šiem vienreizīgajiem vākiem? 
Jaunās Gaitas mājaslapā un 
žurnāla 260. numurā lasāmi 
Jaunā Rīgas Teātŗa režisora Alvja 
Hermaņa vārdi par Rīgu, Latvijas 
galvaspilsētu, kas esot „kā ļoti 
veca cilvēka acis − ironiskas, bet 
labsirdīgas un filozofiskas.” Vai 
to pašu nevarētu teikt arī par 
Jauno Gaitu?

JŽ: Protams, ir savstarpēja sais-
tība starp Latvijas kultūras vēsturi 
un Jauno Gaitu ar tās ikonām 
līdzīgajiem vāku attēliem. Varbūt 
nebūtu gluži pareizi salīdzināt 
tos ar mūsu kultūras acīm, bet 
gan noteikti ar simboliem, kas 
liecina par mākslas nozīmi kul-
tūrā.

AM: Šie vāki ir nozīmīgi vēl 
ta  gad, un to nozīmīgums ir 
universāls.

JŽ: Esmu vienisprātis, latviešu 
kultūra nav nekādā ziņā niecīga 
jeb maznozīmīga. Manuprāt, 
kat    ra cilvēciska kultūra ir uni-
versāli nozīmīga. 1970. gadā 
mūsu cienītais, nu jau Dieva 
mierā aizgājušais redakcijas 
kollēga, rakstnieks Gunars And-
rejs Irbe reiz teica: „Mēs − trim-
das laimīgie, kam nav lemts 
novecot, mēs − mūžam jaunie!” 

Protams, tas bija teikts ar zinā-
mu zobgalības piedevu, bet, lie-
kas, viņam pamatā bija taisnība 
− ar mākslu un kalpošanu kul -
tūrai iespējams sasniegt univer-
sālu sakarību un mūžīgu jaunī-
bu.

No angļu valodas tulkojis 
Juris Žagariņš

Dzīves skolas skaudrās mācības Ilmāra Šalta atmiņu grāmatās

Mūsu tautas vēstures kalen-
dār ā ir dienas, kad pie Brīvības 
pieminekļa grūti uzturēties pat 
tiem cilvēkiem, kuŗi sirdis ir 
nocietinātas. Vienmēr 29. martā 
un 14. jūnijā, kad brīvības sim-
bola pakājē puķu pušķīti noliek 
uz Sibiriju izsūtītie tautieši, viņi 
ar acīm meklē savējos, kuŗi vēl 
sastopami, un domās noteikti 
pakavējas pie tiem, kuŗus vairs 
nesastapt nekad... 

Latvijā atgūtās neatkarības 
divdesmit gados un trimdas 
zemēs var atrast ne mazums 

liecību par latviešiem, kuŗi 
pārcietuši Sibirijas nāves nomet-
nes, bet memuāru literātūras 
cienītāji vēl arvien var atšķirt 
kādu jaunu lappusi. Lasītājiem 
tuvumā un tālumā bijusi iespēja 
iepazīties ar Ilmāra Šalta divām 
atmiņu grāmatām. ,,Nolaupītā 
bērnība. Piecas ziemas Sbirijā” 
iznāca 2001. gadā, ,,Karjeristi” – 
2004. gadā. Ilmāra Šalta darbi ir 
liecība par viņa dzīvi, viņa ģimeni 
– tēvu, māti, vecmāmiņu, trīs 
bērnus – no Bauskas apriņķa 
Paņemūnas pagasta Šaltēm izve-
da 1941. gada jūnijā; tēvs 
Vjatlagas nometnē aizgāja bojā 
jau pēc pusgada, 1944. gada 
rudenī nomira vecmāmiņa, pēc 
dažiem mēnešiem arī māte. 
Ilmāram bija tikai trīspadsmit 
gadu, kad viņš uzņēmās atbildību 
par desmit gadus veco brāli un 
mazo māsu, kam bija tikai seši 
gadi, lai paglābtu viņus no 
ievietošanas bērnunamā. Viņi 
visi trīs 1946. gadā ar bāreņu 
vilcienu atgriezās Latvijā, kur par 
mazajiem Šaltēm pēckaŗa 
nabadzībā gādāja Ilmāra mātes 
radinieces: Dagmāra Savrasova, 
Alma Lāce un Zenta Tidena. 
Ilmāru kopā ar citiem simtiem 
latviešu zēnu, kuŗu biografija 
padomju varas gados skaitījās 
,,nepareiza”, pēc piecarpus ga -

diem iesauca obligātajā kaŗa die-
nestā. un nosūtīja katorgas darbā 
akmeņlauztuvēs. Krievu kaŗa 
kungi uzskatīja, ka kulaku un 
,,pretpadomju elementu” bērnu 
dzīvībai un veselībai nav nekādas 
vērtības! 

Grāmatu apgāds ,,Likteņstāsti” 
2008. gadā ar Lasvegu latvietes 
Birutas Salaks-Nelsonas atbalstu 
izdeva Gunnas Diksones (Dick-
son) angļu valodā tulkoto Ilmāra 
Šalta pirmo atmiņu grāmatu A 
Stolen Childhood. No daudzām 
pasaules pasaules malām izde-
vējiem un autoram pienākušas 
atsauksmes gan latviešu, gan 
angļu valodā. 

No Austrālijas Ilmārs Šalts 
saņēma šādu vēstuli: 

,,Mans vārds ir Zigrīda France 
un beidzot ar ceraukstieša Gunta-
ra Vāvera palīdzību varu ar Jums 
sazināties. Grāmatu Nolaupītā 
bērnība esmu lasījusi un pārla-
sījusi. Jai iepriekš daudz biju 
lasījusi par 14. jūnijā pazudušo 
cilvēku traģēdiju, bet Jūsu grā-
matā atradu mūsu ģimenei 
pazīstami radu un novadnieku 
vārdus. Jūsu grāmatā aprakstītais 
jauniešu bariņa vadītājs Ēriks 
Zelmenis bija mans brālēns. 
Ēriku un viņa tēvu pazinu tikai 
no ģimenes fotografijām.
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Lielais debesu mākslinieks bija 
pašķiedis savas paletes krāsas pa 
visu rietumu pamali. Violets jau-
cās ar dzeltenu, sarkans ar zaļ-
ganu, un pa vidu zaigoja vēl tik 
daudz vārdos nenosaucamu ni -
an  šu, ka tīri vai acis apžilba ska-
toties.

Oskars jau labu brīdi stāvēja 
pie verandas durvīm un klu-
sēdams vēroja neparasti krāšņo 
saules rietu. Par spīti noguru-
mam, kas bija iegulies visos 
kaulos, viņš šovakar bija īsti labā 
omā. Jaunais dzīvoklis beidzot 
bija iekārtots. Ilgi Oskars bija 
tīkojis pēc šīs mazās mājiņas, ik 
nedēļas izbraucis aptaujāties, vai 
tā vēl nav atbrīvojusies. Tagad 
bija tik tālu. Laulātais pāris, kas 
bija šo mājiņu īrējis un kas visu 
laiku nevarēja ne lāga sadzīvot, 
nedz arī lāga izšķirties, galu galā 
tomēr izlēma turpināt dzīvi katrs 
uz savu roku. Ne viens, ne otrs 
negribēja vairs palikt šais telpās, 
kas tiem lieki atgādinātu neiz-
devušos kopdzīvi. Tā Oskars tika 
pie senkārotajām divām istabām 
ar verandu, virtuvi, vannu un 
paprāvu dārziņu. Divās mazajās 
jumta istabiņās mitinājās vecā 
saimniece, kas par mērenu atlī-
dzību bija uzņēmusies pieskatīt 
Oskara nelielo saimniecību. Vai-
rāk nekā nevarēja vēlēties. 

Pēkšņi Oskars atģidās, ka laiks 
doties uz redakciju. Izvietojot 
atvestās mēbeles un citas mantas, 
pēcpusdiena bija pagājusi nem-
anot. Viņš uzvilka mēteli, pa -
kliedza uz augšu saimniecei, ka 
aiziet darbā, noslēdza verandas 
durvis un gāja uz vārtiem. Biķer-
nieku ielas autobusam vajadzēja 
atiet pēc septiņām minūtēm, un 
minūtes trīs bija ko iet līdz pie-
stātnei.

Vārtos viņš uz mirkli atkal ap -
stājās un pārlaida skatu tuvākajai 
apkārtnei, šoreiz jau ne vairs kā 
viesis, bet gan kā pilntiesīgs še -
jienietis. Tieši pretim augšup 
stīdza nenobeigtas, stāvbūves 
technikā celtas mājas tornītis. 
Kreisajā pusē, gar stūri, stiepās 
asfaltētā Ķeguma iela, kas noveda 

Laimes santims
līdz pat autobusa piestātnei. 
Labajā pusē pavērās plašs, zāļains 
klajums, pa kuŗu šaura taciņa 
aizvijās līdz pat smagajam, tumš-
zaļajam Biķernieku priežu masī-
vam. No šejienes vajadzēja 
nostaigāt tikai pāris simts soļu, 
un gājēju iekļāva savās vēsajās 
skavās smaržojošais mežs.

„Tā, te nu varēs mierīgi dzīvot 
un strādāt!” Oskars sevī norunāja 
un pievēra vārtus.

Sperot pirmo soli staignajās 
smiltīs viņa kāja pēkšņi atsitās 
pret kaut ko vieglu, bet cietu. 
Turpat pie kurpes purna virspusē 
izlēca mazs, spīdīgs naudas ga -
baliņš.

„Skaties, santims!” Oskars 
steig   šus pieliecās un pacēla at -
radumu. Tas bija vēl gluži jauns 
un vizēja kā zelts.

„Arī laime,” Oskars nosmējās 
un rūpīgi novietoja santimu se -
višķā naudas maka nodalījumā, 
lai nesajūk ar pārējo naudu un 
nejauši neizdodas. Viņš bija maz-
 liet māņticīgs, ja tā varētu izteik-
ties. Jau parastos apstākļos viņu 
priecēja katrs šāds atradums, 
kuŗa vērtība bija tik niecīga, ka 
neatmaksājās taujāt pēc pazau-
dētāja. Bet tieši šoreiz, sperot 
pirmo soli laukā no savas tikko 
iegūtās mītnes – tam vajadzēja 
nozīmēt kaut ko sevišķu.

„Laikam šeit dzīvojot ar nau-
das trūkumu nebūs jākaujas. Lai 
nu tā būtu,” viņš nopūtās, at -
ceroties savu tik svārstīgo hono-
rāru līkni, jo laikraksts, kurā viņš 
strādāja, noteiktas mēnešalgas 
maksāja tikai redakcijas kollēģi-
jas locekļiem. Pārējiem redakci-
jas darbiniekiem nācās samie-
rināties ar rindu honorāriem un 
nelielām prēmijām par sevišķi 
labi paveiktiem darbiem.

Autobusa jau iedarbinātais 
mo  tors klusi dūca, bet mutīgā 
kasiere stāvēja ārpusē un mēļoja 
ar šoferi.

Oskars nosēdās pakaļējā galā, 
pie pašām ieejas durvīm. Viņam 
patika pamatīgi apskatīt katru 
jaunu pasažieŗi un veidot par to 
savu priekšstatu. Tāpēc viņam 
braucot autobusā vai tramvajā 
nekad nebija garlaicīgi un nenā-

cās ķerties pie laikraksta.
Motors pēkšņi iesprauslojās, 

un autobuss sāka kustēties. Ka -
siere veikli uzlēca pa pakāpie-
niem un aizrāva durvis.

Lielā, dzeltenā mašīna, neveikli 
gāzelēdamies, izlīkumoja pa 
smil  šaino Remīnes ielu un 
izkļuva uz Laimdotas ielas gludā 
asfalta. Neuzņēmusi pat pilnu 
gaitu, tā Pikola ielas galā atkal 
apstājās.

Pirmajā mirklī Oskars nodo-
māja, ka kaut kas bojājies, bet tad 
atcerējās, ka te ir pirmā pietura. 
Kasiere, pametusi skatu pa logu 
laukā, smaidīdama pamāja ar 
galvu un steidzās atvērt durvis.

Iekāpa viena vienīga braucēja, 
kas garāmejot paraudzījās Oska-
rā mazliet pētošām, tomēr vienal-
dzīgām acīm un tūdaļ izgāja 
cauri solu rindai līdz pat priekš-
galam. Kasiere viņai sekoja, un 
abas sasveicinājās kā vecas pa -
ziņas.

Arī Oskars diezgan vienaldzīgu 
skatu nomēroja ienācēju no gal-
vas līdz kājām. Nekā acīs krītoša 
jau nebija. Bet tad viņš sāka 
ieskatīties ciešāk. Miršu krāsas 
pavasaŗa mētelis cieši piekļāvās 
diezgan kuplajam, bet samē-
rīgajam augumam. No tādas pat 
cepurītes apakšas spraucās vesela 
bagātība rūsganu matu cirtu, kas 
ļoti labi saskanēja ar sarkanīgo 
lapsādas apkakli. Zili – pelēkās 
acis meta zobgalības dzirkstis, 
un mazliet uzrautais deguntiņš 
pauda tādu kā pārākuma apziņu. 
Kā sejas izteiksmē, tā kustībās 
izpaudās kaut kas īpatns, vien-
reizējs, ko Oskars nejauda tūdaļ 
vārdā nosaukt.

„Interesanta sieviete,” viņš no -
domāja. „Tā nav no seriju tipa.”

Jo ilgāk viņš to vēroja, jo vairāk 
tā viņam patika. Labu brīdi viņš 
gudroja, kas gan tā varētu būt. 
Aktrise? Taču nē – tam viņas 
izskats bija par vienkāršu, un, 
bez tam, kā teātŗa recenzents, 
viņš to būtu pazinis. Ierēdne? Arī 
nē, jo kancelejas darbs ar laiku 
cilvēkus nonivelē un ietērpj kā 
neredzamā uniformā, kuŗu pie-
redzējusi acs tomēr spēj saskatīt. 
Studente? Jā, tas gan varēja būt, 
jo tieši šai cilvēku katēgorijā var 
sastapt visdažādākās variācijas. 
Precējusies? Droši vien – nē, jo 

tai nebija neviena gredzena 
pirkstā, un arī sejā trūka tās 
nopietnības un kustībās tās no -
svērtības, kāda vērojama pie pre-
cētām sievietēm. Bet – kas to lai 
zin? Varbūt arī, ka visi šie slē-
dzieni bija maldīgi.

Oskara vērojumu pārtrauca 
vesels bars vakarskolnieku, kas, 
jautri čalodami, sabruka autobusā 
un aizpildīja gandrīz visu šauro 
eju. Prātā ienāca atkal kaut kas 
cits, un tā viņš pat nemanīja, kā 
pienāca Lāčplēša iela, kur viņam 
vajadzēja izkāpt.

Minūtes desmit pirms diviem 
Oskars stāvēja uz Blaumaņa ielas 
stūŗa un gaidīja Juglas nakts 
autobusu, lai brauktu mājup. Tā 
nakts laikā bija vienīgā satiksmes 
iespēja, jo pēdējais Biķernieku 
ielas autobuss gāja ap vienpad-
smitiem. Bieži  iznāca lieku mi -
nūti aizkavēties redakcijā, Juglas 
autobuss aizgāja gar degunu, un 
tad vajadzēja visu gaŗo gabalu 
cilpot kājām. Veselu stundu gai-
dīt uz nākošo neatmaksājas, jo 
pa to laiku varēja būt jau mājās. 
Vasaras laikā bija gluži tīkami 
pēc redakcijā nonīktajām stun-
dām, pirms gulētiešanas, kārtīgi 
izstaigāties. Toties rudenī, lietainā 
laikā, vai arī ziemas naktīs, tas 
nebija visai patīkami. Tāpēc 
Oskars centās izrauties no darba 
mazliet ātrāk.

Gar apaļo kiosku nozibēja 
divas zaļas uguntiņas. Tur jau 
nāca gaidītais autobuss. Zaļais 
mirdzums lika uz mirkli Oskaram 
atcerēties tās pašas krāsas mēteli 
un tā valkātāju, kuŗu tas novakarē 
bija sastapis autobusā, un kuŗa 
tam darba stundās bija galīgi 
piemirsusies. Bet nebija laika ilgi 
par to domāt. Autobuss jau stājās, 
un vajadzēja pasteigties iekāpt, 
lai nepaliktu kājām.

Palaidis sev priekšā kādu ve -
cāku pāri, Oskars veikli ielēca 
mašīnā, aizrāva durvis un nosē-
dās pirmītējā vietā. Tad viņš 
pēkšņi tā kā saduga. Tas taču bija 
tas pats zaļais mētelis ar rūsgano 
lapsu. Tiešām – un tas pats pētoši 
zobgalīgais skats, kas vērās viņā 
no pretējā sola.

Acumirkļa vieglo apmulsumu 
Oskars centās nomaskēt ar vien-
aldzību. Toties domas strādāja 
vēl jo intensīvāk. Jā, tā bija tā pati 

pirmītējā braucēja. Šoreiz viņa 
sēdēja Oskaram tieši pretim un 
bija labāk apskatāma. Bet ne -
varēja taču viņā blenzt kā kādā 
neredzētā putnā. Oskars raudzījās 
viņai garām, un tomēr viņa skats 
laiku pa laikam pārslīdēja ie -
sarkanajām cirtām un zaļajai 
cepurītei. Jaunā sieviete gan iz -
likās to nemanām, tomēr viņas 
ziņkāri šaudīgais skats, kas ne 
mazāk bieži pakavējās pie Oskara, 
liecināja pavisam ko citu. Tieši šī 
mēmā, mazliet koķetā spēle 
turpinājās līdz pat Lielvārdes 
ielai, kur Oskaram bija jāizkāpj. 
Prāvais, parasti tik vienmuļais 
ceļā posms šoreiz bija pagājis 
nemanot.

Tiklīdz autobuss apstājās, zaļā 
dāma pirmā strauji pielēca kājās 
un izspurdza pa durvīm. Oska-
ram tas sagādāja mazu, patīkamu 
pārsteigumu. Tas liecināja, ka vi -
ņa dzīvo kaut kur tepat, kaimiņos. 
Izkāpa arī viņš un, pieklājīgā 
attālumā turēdamies, soļoja savai 
ceļa biedrei nopakaļ, jo viņa gāja 
tieši tai virzienā, kur vajadzēja iet 
arī viņam – gar Zemitāna lau-
kumu, pa Laimdotas ielu.

Viņa nesteidzās, un arī Oskars 
nepiespieda soli. Tumsā viņš pat 
šķita saredzam, ka tā pāris reizes 
atskatījās, bet, varbūt tas tikai tā 
likās. Tomēr radās iespaids, ka 
arī viņai Oskars palicis prātā, ja 
nu ne tieši tādā mērā, kā viņa 
Oskaram.

Visu laiku pa gludo asfaltu 
klaudzēja divēji soļi. Tad vieni, 
retākie, noklusa, jo Oskars iegrie-
zās Remīnes ielas smiltīs. Tur-
pretim smailie papēdīši skaļi aiz-
dipa caur tumsu uz Biķernieku 
ielas pusi.

Par tikko jaušamo romantisko 
pieskaņu, kas nebija atdalāma no 
vakarējās sastapšanās, Oskars ot -
rā rītā bija gluži sapīcis. Vai nu 
pirmo reizi nejauši sastop patī-
kama izskata sievieti? Vispār, kas 
gan viņam bija par daļu gar šo 
zaļo lapsu, kā viņš to īgnumā 
nosauca – gan lapsādas apkakles, 
gan rudo matu dēļ. Sarkan-
matainām sievietēm jau palai-
kam esot nelāgs raksturs – tā 
viņš centās sev iestāstīt, kaut gan 
atkal tūliņ bija spiests atzīties, ka 
viņas mati nebūt nebija sarkani.

(Turpinājums sekos)

Emīls Skujenieks

 Esmu dzimusi 1941. gada 
janvārī, un mūsu ģimene 1944. 
gadā Latviju atstāja, jo tika brī-
dināti, ka drauez izsūtījums uz 
Sibiriju. Mūsu tēvu Jēkabu Lin-
demani apcietināja jau 1941. 
gada februārī. Ēriku Zelmeni 
satiku 1987. gadā, kad viņš 
Austrālijā ciemojās pie manas 
māsas Ritas Ozoliņas. Gūtais 
iespaids pilnībā saskan ar aprak-
stu grāmatā: viņš bija vispusīgs, 
enerģisks un zinātkārs cilvēks, 
kam padevās viss, ko vien viņš 
darīja. Ērika pāragrā aiziešana 
no dzīves mūsudzimtai ir liels 
zaudējums... Pazīstu arī citus 
Jūsu grāmatā pieminētos – Ariņu, 
Vildes. Mūsu ģimenē pirmajos 
gados Austrālijā runāja gandrīz 
tikai par latviešiem un Latviju: 
mēs ticējām, ka sabiedrotie dzim-
teni atbrīvos un mēs varēsim 

atgriezties mājās. Arī, kad cerība 
zuda... Ik gadu pieminam 1941. 
gada 14. jūnijā izvestos, Brisbanes 
piemiņas aktā teiktajā runā 
izmantoju arī faktus no Jūsu 
grāmatas, it īpaši par PSRS kri-
minālkodeka 58. pantu. Izlasījusi 
grāmatu Nolaupītā bērnība, vēl-
reiz pārlūkoju sava tēva doku-
mentus, kuŗus saņēmu no vēs-
tures archīva Bezdelīgas ielā 
Rīgā. Daudzi dokumenti bija 
rakstīti krievu valodā, nācās 
meklēt tulku. Kaut biju lasījusi 
Solžeņicina Gulaga archipelāgu, 
nesapratu briesmīgā 58. panta 3. 
un 14. punktu ietekmi latviešu 
dzīvē. Jūsu darbs man atvēra acis, 
jo uzzināju PSRS noziegumu 
apjomu. Dzirdēts, ka komūnisti 
kopumā iznīcināja apmēram 60 
miljonu cilvēku, daudzus notie-
sāja uz pieminētā 58. panta pa -
mata, tik ,,varens” bija šis pants. 
Varbūt pienāks diena, kad 

Ho landes starptautiskā tiesa 58. 
panta lietotājus notiesās un bei-
dzot atzīes, ka 20. gadsimtā bijuši 
divi ļaundari – Hitlers un Staļins 
un divi holokausti: nacistu un 
komūnistu izraisīts. PSRS man-
tinieces Krievijas amatpersonas 
cenšas noliegt notikušo, bet nav 
iespējams noliegt 58. panta ietek-
mi. Varbūt tieši tas piespiestu 
PSRS mantiniekus atzīt notikušo. 
Paldies Jums, jo atklājot savas at -
miņas, ļāvāt runāt arī tiem, kuŗi 
no izsūtījuma neatgriezās.”

Ilmāra ģimenes liktenis dziļi 
aizkusināja ne tikai lasītāju, bet 
arī ņujorkietes Gunnas Dikso  nes 
sirdi un prātu. Par saviem lī -
dzekļiem viņa uzņēmās tulkot 
un izdot Ilmāra Šalta otro atmiņu 
grāmatu ,,Karjeristi”. Nosau -
kumam ir simboliska dubult-
nozīme: pirmkārt, jaunos puišus 
nodarbināja necilvēciskā darbā 
akmeņlauztuvēs jeb ,,karjeros”, 

tātad viņi ir ,,karjeristi”; otrkārt, 
viņu dzīves karjēra bija sabojāta 
uz visiem laikiem – uz Sibiriju 
izsūtītajiem un viņu tur dzimu-
šajiem bērniem padomju vara 
neuzticējās un jebkādu izvirzī-
šanos darbā ik uz soļa bremzēja. 

Gunnas Diksones tulkotā pir-
mā Ilmāra Šalta grāmata tika 
izdota Latvijā, otra ASV. Šī jaunā, 
angļu valodā tulkotā Ilmāra Šalta 
grāmatas iznākšana notiek lat-
viešiem ļoti nozīmīgā laikā: 11. 
novembrī ir Lāčplēšu diena, 18. 
novembrī – valsts dibināšanas 
atceres svētki. 

Autors vairs nebrīnās, ka viņa 
grāmata guvusi ievērību visā 
pasaulē, bet joprojām mulst par 
atzinīgajiem vārdiem, ko saņem 
no dažādām zemeslodes malām. 
A Stolen Childhood ir viena no 
populārākajām grāmatām Latvi-
jas 50 gadu okupācijas mūzeja 
grāmatu galdā. 

 Ilmārs Šalts zina, cik liels ir 
labo vārdu spēks, ko atnes maza 
aploksnīte – viņš joprojām pār-
dzīvo, ka Sibirijas spalgajā salā 
viņa māmuļa nesaņēma no Lat-
vijas sūtītu vēstuli, kas gan pie -
nāca, bet adresātu vairs nesas-
niedza... 

,,Varbūt mātei būtu bijis spēks 
izdzīvot, ja vēstule nebūtu kavē -
jusies,” tikšanās reizē Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzeja sarīko-
jumā ieminējās sirmais, staltais 
vīrs.

 Liels paldies Gunnai Diksonei, 
arī viņas darbs būs kā vēstule, ko 
gaida daudzās latviešu mājās mīt -
nes zemē, kur vecvecāki karsti 
vēlas, lai mazbērni un mazmazbēr-
ni zina savas tautas vēsturi, kaut 
ik   dienas valoda katram jau ir sava: 
latviešu un angļu.

Grāmatu var iegādāties: www.
Amazon.com

Am

(Turpināts no 4. lpp.)
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Ko darīja latvieši, Otrā pasau-
les kaŗa bēgļi, nonākuši svešas 
zemes tālā malā Dienvid kali-
fornijā, otrā pasaules galā? Pro-
tams, vispirms meklēja mājvietu, 
darbu, bet ne mazāk svarīga bija 
vēlēšanās turēties kopā.  Tāpēc 
Margareta Drumalda kopā ar 
dzīvesbiedru Eduardu Drumaldu, 
Viktoru Baltkāji un Helmutu 
Brauķi 1949. gadā dibināja lat-
viešu kopu.  Losandželosā ap to 
laiku no aizjūras „pārvietoto  
personu” nometnēm jau bija  ie -
radušies apmēram 100 latviešu,  
un  60 km attālajā Anaheimā 
apmēram  300 trimdinieku čakli 
strādāja apelsīnu plantācijās.  

Pirmais Losandželosas latviešu 
kopas, vēlāk biedrības priekš-
nieks bija  žurnālists Felikss Kru-
sa. Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes locekļu pirmā 
sanāksme notika 1950. gada 5. 
augustā pulksten septiņos vakarā 
vācu organizācijas Herman’s Sons 
telpās. Ir saglabājies valdes sēdes 
pirmais protokols, ko rakstīja 
sekretārs Rūdolfs Hofmanis. 
Biedrības statūtus pieņēma 1951. 
gada 3. februārī. Biedrības biedru 
nauda bija viens dolars gadā. 
Tagad biedru nauda ir 25 dolari 
gadā.

Par DK Latviešu biedrības 
priekšnieku 1951. gada 1. decem-
brī ievēlēja Helmutu Brauķi. 
Biedrībā sākās lielāka rosība, val-
de 1951. gada decembrī sāka 
izdot Dienvidkalifornijas latvie-
šu biedrības Informācijas biļete-
nu. Tas iznāca reizi mēnesī, sāku-
mā biļetenam bija 2-3 lappuses, 
pavairotas mimeografa techni-
kā. 
DK latviešu biedrības valdes 
priekšnieki bijuši: 
1949.-1951. Felikss Krusa †
1951. 1. decembris -1955. 
Helmuts Brauķis †
1955.-1956. Ludvigs Vīks †
1956. g. Eduards Duks †
1957.-1959. Daniels Agrums †
1960.-1964. Helmuts Brauķis †
1964.-1965. Viktors Vaits
1965.-1968.  Edgars Gernatovskis 
†
1968-1971.  Imants Kaprālis †
1971.-1972. Nonita Priedīte
1973. g. Māra Eglāja

1974. gadā no marta līdz 
jūlijam Silvija Tūbele (tagad Kur-
miņa);  no augusta līdz no -
vembrim – Guntis Kuškēvics; no 
novembŗa līdz 1975. gada biedru 
sapulcei – Leo Veiss †
1975. -1977.  Juris Cilnis
1978.- 1987. Alfons Reins †
1988. -1990. Inese Birzniece
1991.- 1995. Ģirts Budkēvics
1996.- 1998. Arnis Tolks

Kopš 1999. gada biedrības 
priekšnieks ir Ivars Mičulis. Viņš 
vadīja Dienvidkakalifornijas lat-
viešu biedrības 60 gadu jubilejas 
sarīkojumu 16. oktobrī, apsveica 
dalībniekus, īsumā pastāstīja 
bied  rības vēsturi un aicināja pie-
minēt  biedrības priekšniekus, 
kuŗi jau aizsaulē. Visilgākie un 
skaļākie aplausi atskanēja par 
godu ilggadējiem biedrības bied-
riem Helēnai un Rūdolfam Hof-
maņiem, kuŗi pašaizliedzīgi strā-
dājuši biedrības labā.

DK LB apsveica Dienvid-
kalifornijas latv. ev. lut. baznīcas 
pārstāve Tamāra Rūse, DV apvie-

Dienvidkalifornijas latvieši domā par nākotni, 
atceroties pagātni

nības priekšnieks Teodors Lilien-
šteins, pavisam īsi agrākais bied-
rības priekšnieks Arnis Tolks, 
apsveikumu no Sietlas bija atsū-
tījis Juris Cilnis. Uz Latviju pār-
cēlušies Silvija Tūbele-Kurmiņa, 
Ģirts Budkēvics un Inese Birz -
niece.

Ivars Mičulis nolasīja Ņudžer-
sijas latviešu biedrības un Ineses 
Birznieces apsveikumu. Viņa 
sirsnīgi pateicās  DK LB dibinā-
tājiem, kuŗiem bija pārliecība, ka 
saulainajā palmu zemē  vajadzīga 
oficiāla organizācija, kas piedā-
vātu nesen iebraucējiem latviešu 
,,patversmi”. Tolaik neviens nezi-
nāja, kur dzīvos un strādās, cik 
ilgi paliks,  kad Latvija atkal būs 
neatkarīga valsts. Nebija  ne sava 
nama, ne naudas. Galvenie iegul-
dījumi bija ideja, ka latviešiem 
jābūt kopā lūgšanās, dziesmās, 
dejās un pārrunās, kā arī ticība, 
ka jāsaglabā savā kultūra un pār-
liecībā, ka Latvija atgūs neatkarī-
bu. Inese Birzniece uzsvēra, ka 
DK LB viņas  ģimenei bija otras 
mājas un  nedēļas nogales bieži 
tika pavadītas latviešu sanāk   -

dījām viņiem populārākās tūris-
tu vietas Dienvidkalifornijā. 

Atceros, kādā vecgada vakarā  
skatījāmies Los Angeles Kings le -
dus hokeja spēli ar Rīgas Dinamo 
vienību un vicinājām Latvijas 
karogu, kad rīdzinieki iemeta 
vārtos ripu. Vēlāk atvedām pie-
cus latviešu hokejistus uz latvie-
šu namu,  lai viņi varētu svinēt 

kumiem Latvijā – LTF  sanāks-
mēm, televīzijas raidījuma ,,Lab-
vakar!” programmas u. c. Latvijas 
neatkarības pasludināšanas 70 
gadu jubileju 1988. gadā svinē-
jam trīs dienas. Longbīčā 1989.  
gadā notika  Rietumkrasta 9.  
Dzies  mu svētki, kuŗos piedalījās 
koris ,,Ave Sol”.  

Paldies visiem DK LB ziedotā-
jiem,  kā arī sarīkojumu apmek-
lētājiem par ieguldījumu ne tikai 
Losandželosas latviešu dzīvē, bet 
arī par atbalstu Latvijas 50 gadu 
Okupācijas mūzejam, skolām, 
bērnu namiem un citām vajadzī-
bām.  Novēlu DK LB turpināt 
aktīvo darbību  un īstenot biedrī-
bas mērķus, apzināt jauniebrau-
kušos latviešus un aicināt viņus 
iesaistīties latviešu sabiedrībā 
Dienvidkalifornijā!”

DK LB lielākie sarīkojumi ir 
Latvijas valsts dibināšanas un 
1941. gada 14. jūnijā aizvesto 
atcere, Jaungada balle. Notiek 
referāti, tikšanās ar rakstniekiem, 
māksliniekiem, sabiedrisko orga-
nizāciju pārstāvjiem, koncerti.  
Biedrība piešķiŗ stipendijas jau-
niešiem latviešu skolu, vasaras 
nometņu un skolu apmeklēšanai, 

latviešu jaunatnes apvienību 
(ALJA), Latviešu Fondu (LF), 
Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeju, Latvijas Bērnu fondu, 
vasaras vidusskolu Kursa. DK LB 
ir minēto organizāciju biedre. 
Katru gadu divus valdes locekļus 
izrauga par delegātiem Amerikas 
latviešu apvienības kongresā.  
Biedrības pārstāvji piedalījušies 
Pasaules latviešu biedrību konfe-
rencēs Rīgā. 

DK LB 2006. gadā rīkoja 
Amerikas latviešu apvienības 55. 
kongresu, kas notika no 21. līdz 
23. aprīlim viesnīcā Hilton  
Glendālē, Latvijas valsts prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas 
un viņas dzīvesbiedra uzņemša-
nu latviešu namā 3. jūnijā,  iekār-
toja vēlēšanu iecirkni 9. Saeimas 
vēlēšanām 7. oktobrī un 10. Sa -
eimas vēlēšanām š. g. 2. ok  tobrī.  
Biedrība  atbalsta Jāņa Daugavieša 
rīkotos novusa turnīrus, kuŗos 
labprāt piedalās daudz jauniešu. 
Biedrības valde iekārtoja telpas 
pārvietojamai pasu darbstacijai, 
lai šejienieši varētu pieteikties un 
saņemt Latvijas pasi. Biedrība 
turpina izdot  Informācijas biļe-
tenu, kuŗa  sagatavošanai un ie -
spiešanai izmanto jaunāko tech-
noloģiju.

DK LB patlaban ir apmēram 
350 biedru. Lielākā daļa no 
viņiem  ir arī citu Dienvid kalifor-
nijas latviešu organizācijas biedri 
un piedalās visos sarīkojumos, 
dzied latviešu korī, dejo tautas-
deju kopā,  piedalās teātŗu uzve-
dumos.  Teātris, koŗi, tautasdeju 
kopa bija un ir atsevišķas organi-
zācijas, kuŗas cieši sadarbojas ar 
biedrību.  Biedrības 60 gadu jubi-
lejas vakarā dziedāja jauktais 
koris, ko vada diriģents Pauls 
Berkolds, vīru koris ,,Uzdzie-
dāsim, brāļi!” diriģentes Lauras 
Rokpelnes-Mičules vadībā, dejo-
ja tautasdeju kopas ,,Pērkonītis” 
vairākas grupas, kuŗas apmāca 
Dziesma Tetere.  Karaliskas vaka-
riņas pagatavoja Pegija Taube ar 
palīgiem. Sarīkojumā ieradās 
gandrīz 200 apmeklētāju, rīkotā-
jiem bija steigšus jāmeklē papild-
galdi un krēsli.  

Visa vakara gaŗumā uz lielā 
ekrāna varēja vērot  dažādu laiku 
fotografijas. Tās sameklēja un 
sakārtoja biedrības priekšnieka 
vietniece Sandra Gulbe-Puķēna. 

DK LB mērķis vēl aizvien ir 
vienot latviešus, kuŗi dzīvo ļoti 
izkliedēti – 150 km uz ziemeļiem 
līdz Santabarbarai un Beikers-
fīldai un 150 km uz dienvidiem 
līdz Meksikas robežai. Dienvid-
kalifornijas latvieši labprāt  atbal-
sta biedrību, apmeklē tās sarīko-
jumus. Biedrībā pēdējā laikā 
iestājušies vairāki jauniebraucēji 
un aktīvi  darbojas valdē.

Biedrības valdes locekļi  šajā 
darbības gadā ir  Jānis Daugavietis, 
Rūdolfs Hofmanis (biedrzinis), 
Tamāra Kalniņa (kasiere), Valdis 
Ķeris, Imants Leitis, Nora Mičule,  
Astra Moora (sekretāre), Nonita 
Priedīte (informātore angļu va -
lodā), Jānis Rutmanis, Valdis 
Pavlovskis, Aldis Rauda, Sandra 
Gulbe-Puķēna, Dace Taube 
(bied     rības pārstāve latviešu nama 
valdē), Jānis Taube, Pegija Taube, 
Vija Vīksne, Vilis Zaķis.

 Am

smēs un sarīkojumos Losan-
dželosā sākumā īrētās telpās, 
vēlāk pašu uzceltajā latviešu 
namā un baznīcā: 

,,Paldies maniem vecākiem un 
visiem aktīvajiem DK LB brīv-
prātīgiem darbiniekiem! Neatlai-
dīgā ticība un pārliecība, ka lat-
viešiem Dienvidkalifornijā un 
Latvijā ir nākotne, bija mūsu 
atslēga un slepenais ierocis cīņā 
par Latvijas neatkarību. Mūsu 
latvietība arī kļuva par priekšro-
cību Amerikas sabiedrībā, jo 
varējām atšķirties un izcelties. 
Tiekoties ar latviešiem Latvijā, 
īpaši Atmodas un Latvijas neat-
karības atjaunošanas laikā, esmu 
bieži stāstījusi,  kā mēs Losan-
dželosā paši izveidojām savu lat-
viešu biedrību, latviešu namu, 
koŗus, dejas kopu un citas orga-
nizācijas, visu pašu spēkiem, zie-
dojumiem un brīvprātīgo darbu. 

Mani ievēlēja par  DK LB 
priekšnieci 1988. gadā, drīz pēc 
tam Latvijā sākās Atmoda. Mums 
visiem tik  daudz skaistu atmiņu 
par šo laiku, piemēram, koŗa, 
„Ave Sol” koncerta rīkošana 
Kalifornijas universitātē Losan-
dželosā, pēc kuŗa laikrakstā  Los 
Angeles Times bija  pozitīva  re -
cenzija; mēs izmitinājām visus 
koristus privātās mājās un parā-

savu uzvaru un sagaidīt Jaungadu 
kopā ar mums. Brauca  viesi  no 
Latvijas – drāmatiķis Pēteris 
Pētersons, Sarmīte Ēlerte, Elita 
Veidmane, Dainis Īvāns un dau-
dzi citi Latvijas Tautas Frontes 
aktīvisti,  Latvijas mākslinieki, 
aktieŗi, mūziķi, tautasdeju dejo-
tāji. Dienvidkalifornijā tika dibi-
nāta Latvijas Tautas Frontes 
atbalsta grupa, latviešu namā 
skatījāmies videolentes par noti-

biedrības pārziņā ir bibliotēka, 
no kuŗas dubulteksemplārus sūta 
uz Latviju izdalīšanai bibliotē-
kām. DK LB atbalsta organizāci-
jas – Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
(AABS), Baltic Association to the 
United Nation (BATUN), Baltie-
šu amerikāņu brīvības līgu 
(BAFL), Pasaules brīvo latviešu 
apvienību (PBLA), Amerikas lat-
viešu apvie nību (ALA), Amerikas 

DK LB stends Starptautiskā institūta rīkotās ,,Internacionālās 
dienās” 1953. gada oktōrī. Starptautiskā institūta direktore Estere 
Bartleta (Esther D. Bartlett) un DK LB priekšnieks Helmuts 
Brauķis

No kreisās:  Vizma Gruntmane, Helmuts Brauķis, Nora Ābele 
(tagad Mičule), Zigrīda Jansone (tagad Sekste, dzīvo Sietlā)

DK LB biedri nodeva asinis Korejas kaŗa laikā; pirmā rindā no 
labās Ādolfs Ābele, Ilga Jankovska, nezināms, Vilhelmīne Stanke; 
stāv: pirmā rindā ceturtā no labās Ruta Spēlmane (tagad Karaliusa), 
trešā no labās Helēna Nukša (tagad Hofmane), otrais no labās 
Laimonis Barviks;  otrā rindā otrais no labās Arvīds Pukinskis; 
trešā rindā otrā no kreisās Alma Virse (vēlāk Gernatovska), viņai 
līdzās Aleksandrs Grietēns

(Turpinājums sekos)
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Staunton, 
November 
11 – 
Moscow is 
no longer 

placing its bets on the often-
marginal ethnic Russian parties 
in the three Baltic countries, 
preferring instead to support 
broad-based political parties 
which are sympathetic to the 
Russian Federation and have a 
real chance to come to power, 
according to a Moscow historian 
and publicist.

In an essay in “Russky zhurnal” 
today, Boris Sokolov says that 
the parties Moscow is now most 
interested in are Edgar Savisaar’s 
Center Party in Estonia, Nil 
Ushakov’s Center of Accord in 
Latvia, and, until quite recently, 
Victor Uspaskis’ Labor Party in 
Lithuania (www.russ.ru/pole/
Pribaltijskij-vopros).

And as a result of Moscow’s 
support for these groups, he 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: In the Baltics, Moscow Turns from Supporting Ethnic 
Russian Parties to Backing Broader but Still Sympathetic Ones, Russian 

Commentator Says
continues, Russia’s backing of 
Russian-language parties who 
“openly were focused on Russia 
and dreaming about the rebirth 
of the Union in one or another 
form” has reduced these often 
marginal parties still further, 
something Sokolov says is 
obvious “to the unaided eye.”

Thus in Estonia, the ethnic 
Russian Night Patrol has faded 
into insignificance since the 
period of protests around the 
Bronze Soldier in Tallinn, and 
the Russian-language party 
PCTVL garnered only 1.4 
percent of the vote in the recent 
Latvian elections, with most of 
its former electorate choosing 
instead to back Ushakov.

The situation in Lithuania is 
different, in large part because 
there has never been a single 
Russian party or organization.  
There are three reasons for this, 
Sokolov says. First, Lithuania 
adopted a more liberal citizenship 
law so many ethnic Russians 
became citizens and voted for 
Lithuanian parties.

Second, the share of Russian 
speakers in Lithuania is only “a 

little more than 16 percent,” far 
smaller than in Estonia and 
especially in Latvia.  And third, 
the Russian language community 
is extremely diverse, with almost 
half of it consisting of ethnic Poles 
who look toward Poland rather 
than the Russian Federation.

For all those reasons, Sokolov 
continues, Moscow “from the 
very beginning” sought to 
support parties and politicians of 
“an all-Lithuanian direction,” 
people like Rolandas Paksas and 
Victor Uspaskis. But because 
those people and their parties 
are now viewed as “belonging to 
the past rather than the future,” 
Moscow is “searching for new 
political partners.”

By cutting back its support for 
openly pro-Russian parties, 
Moscow  “perhaps is losing the 
support of the more pro-Russian 
inclined politicians and 
populations, but on the other 
hand, it is acquiring real, albeit 
not very obvious from the outside, 
influence on real political 
processes in the Baltic countries.” 

“The elections in Latvia just 
like the elections in Estonia have 

shown,” Sokolov says, “that today 
the majority of the Russian-
language voters are voting for 
all-national parties” which the 
Russian speakers perceive as 
representing their interests and 
having a real chance to win some 
share of power.

Ultimately, the Russian analyst 
suggests, “particularly in the case 
of the evolution of the Latvian 
political system toward a two-
party system,” the Center of 
Accord Party “could become one 
of the two main parties” of the 
country. And while Russian voter 
supporter would be critical, the 
level of the party’s “pro-
Russianness” would probably 
decline to make that happen.

Nonetheless, the Russian voter 
in Latvia will matter both because 
the number of Russian speakers 
who become citizens and thus 
gain the right to vote is growing 
and because the Center of Accord 
also is winning support among 
ethnic Latvians who do not view 
it as “an ethnic Russian-language 
party.”

Moscow is clearly betting on 
the left and center-left parties, a 

strategy that appears to have the 
best chance of success in Latvia. 
In Estonia and Lithuania, in 
contrast, “the positions of the 
pro-Russian forces are not so 
strong,” as a result of the smaller 
share of ethnic Russians in the 
population and electorate, better 
economic conditions, and the 
personalities of party leaders.

Sokolov says in conclusion that 
“the transition from support in 
the Baltic countries of forces 
oriented to the restoration of the 
USSR to support of all-national 
parties which do not put under 
doubt the political independence 
of their countries and reflect 
Western democratic values is a 
step toward … civilized relations” 
between Russia and the Baltic 
countries.

But he adds that the Kremlin 
may encounter problems as a 
result of choosing this path, 
especially because the parties it 
backs because they are pro-
Russian at some level will almost 
certainly have to become less so 
if they are to win power in any 
one of the three Baltic countries 
let alone more than that.

Mūsu nākotne nav teļos, tā ir 
mūsu meistaros! Lai pavairotu 
meistaru skaitu un proporciju 
mūsu tautā, mums jāmācās 
dzīvot gudri un apsviedīgi, mums 
jāveic īstas reformas zinātnē un 
izglītībā un mums jāsāk domāt, 
kā visdrošāk tikt laukā no ļoti 
nepatīkamas situācijas. Šo nepa-
tīkamo situāciju vēl nepatī ka-
māku padara tas, ka neredz u, kā 
no tās izkļūt ātri un veiksmīgi. 
No dziļas bedres mēs nevaram 
vienkārši un ātri izlēkt, un man 
nav pārliecības, ka varam sagaidīt 
palīdzīgu roku.

Visa pasaule, visvairāk bagātās 
Rietumvalstis, ir nonākušas ļoti 
grūtā situācijā. Tās strauji noveco. 
Tajās samazinās tā tautas daļa, 
kas strādā un uztur jaunos un 
vecos, kas sasniedz jaunu ražības 
līmeni. Tās zaudē savas spējas 
sacensties ar citām tautām, kas 
šīs spējas apgūst arvien vairāk. 

Atgādināsim, ka pensijas, ko 
esam sapelnījuši, un nauda, ko 
esam iekrājuši, ir tikai nedroši 
solījumi, ka mēs varēsim ērti un 
labi dzīvot arī nākotnē. Īstenībā 
nauda ir tikai maiņas līdzeklis 
tirgos, bet tirgos mēs varam pirkt 
un pārdot tikai to, kas ir vai tiek 
kopīgi saražots visā valstī. Mēs 
nevaram šodien ēst to maizi, ko 
ceps tikai rīt. Kopā mēs varam 
patērēt tikai to, kas ir jau atro-

Gundars Ķeniņš Kings

Audzināt un izglītot meistarus!
dams tirgū. 

Pasaulē atrodam gan ražīgus, 
gan mazražīgus pārdevējus. To 
skaits vairojas. Aug arī viņu 
zināšanas un viņu intelektuālais 
kapitāls, aug viņu spējas ar mums 
sacensties.

Ja arī mēs uzsveŗam, ka mums 
ir vēlams izvēlēties ražot un 
pārdot ne tikai to, kas ir tirgū 
pieprasīts, bet visvairāk tieši to, 
ko varam paveikt vislabāk un 
lētāk. Ja izvēlamies sacenties ar 
lētām cenām (lēti nocenotām 
precēm un pakalpojumiem), tad 
varam pēkšņi atģist, ka citi to 
pašu var piedāvat vēl lētāk. Ci -
tiem vārdiem, ražojot to, ko va -
ram pārdot tikai lēti, nonākam 
situācijā, kur strādājām arvien 
lētāk un dzīvojam sliktāk par 
tiem, kas no mums ir tik daudz 
mācījušies. 

Lielais izņēmums ir meistari. 
Parasti tirgū trūkst tā, ko viņi var 
izcili labi vai ražīgi paveikt. Tur , 
kur viņu ir daudz un kur viņi 
strādā izdevīgam eksportam, 
meis  taru labklājība turas augsta. 
Ir jau sen ievērots, ka gandrīz 
visās sabiedrībās trūkst meistaru. 
Tam ir vairāki iemesli. Ir sa -
biedrības, piemēram, Butānā, 
kas augsti nevērtē ne meistarus, 
ne meistaru darbus; šīs sabied-
rības pašas izvēlas dzīvot ļoti 
pieticīgi un savu laimi un prieku 
atrod garīgās nodarbībās. Citur 
atrodam agrākos meistarus, kas 
nav turējušies laikam līdzi, nav 
iemācījušies neko jaunu un ir šo 
un to aizmirsuši. Tā Vācijā pēc 
kaŗa izrādījās, ka ārsti bija zau-
dējuši meistarību dažās medicīnas 
nozarēs. Vēl ir citas sabiedrības, 
kur izglītību noplicina vai notur 
zemā līmenī. Tur meistarību ne -
vērtē sevišķi augstu un būtībā 
izcelties neļauj pat spējīgākajiem. 
Vēl citur ir sabiedrības, kas īstus 

meistarus vispāt nesagatavo. Un 
vēl ir arī sabiedrības, kur pat 
visspējīgākos jauniešus pietieka-
mi neskolo un nesagatavo 
meistarībai. Un beidzot ir vēl 
sabiedrības, kas necieš pārmainas, 
jauninājumus un citus uzlaboju-
mus. Tās ir sabiedrības, kas ir 
izšķīrušās lielā mērā iztikt bez 
intelektuāla kapitāla izaugsmes 
un iesaistes.

Ieskatoties Latvijā, redzam rai-
bas ainas. Salīdzinot ar citām 
tautām, mēs izceļamies ar lielu 
mūzikas meistaru skaitu. Latvijā 
ir izveidota izglītības un prakses 
sistēma, kur talantīgus jauniešu 
meklē, atrod un izskolo līdz tādai 
meistarībai, ka šie mūziķi sekmīgi 
sacenšas visā psaulē. Te atzīmē-
sim, ka pasaules Lielās krizes 
laikā ap 1932. gadu pacēlās doma, 
ka toreizējā konservātorija na  ba-
dzīgai tautai ir pārāk dārga un ir 
slēdzama ciet. Latvijai ir arī 
pieklājīgs skaits sporta meistaru, 
kas izglītoti un izmācīti savā 
nozarē labi diezgan, lai viņus 
ievērotu tālu aiz mūsu valsts 
robežām. Lai arī meistaru skaits 
Latvija ir mazs, mēs tos varam 
atrast visās nozarēs. 

Man liekas, ka šo izaugsmi 
kavē tas, ka latvieši negrib būt 
intelektuāli. Viņi savā ziņā ir 
līdzīgi amerikāņiem, kas parasti 
sevi uzsata par apņēmīgiem 
prak   tiķiem. Manā ieskatā meis-
tari varbūt gan intelektuāļi, gan 
praktiķi. Spriežt par izglītību, 
nesenā pētījumā Latvijas baro-
metrs atklāja, ka vairums iedzī-
votāju par galveno skolu reformu 
un uzlabojumu kavēkli uzskata 
naudas trūkumu; par otru uzska-
ta ZIM darbinieku kompetences 
trūkumu. Vismaza treša daļa 
iedzīvotāju uzskata, ka daba tirgū 
visvairāk pieprasīti ir augstskolas 
beigušie: ārsti (61%), dator-

speciālisti (41%), skolotāji (35%), 
inženieŗi (33%). Daudz zemāk 
vērtē citu skolu absolventu 
perspektīvas, kā arī dažādu 
vadītāju, ekonomistu, grāmatvežu 
un juristu (ap ceturto daļu) 
iespējas. Svarīga ir arī pārliecība, 
ka labu darbu var atrast tikai 
caur radiem vai draugiem (59%); 
Cilvēka prasmi sevi labi parādīt 
uzsveŗ trešā daļa aptaujāto. Mani 
nepārsteidz, ka šīs atziņas ved 
Latvijas iedzīvotājus uz augst-
sko  lām, kur redzam agrāk ne -
piedzīvotu interesi par izglīto-
šanos.  

Man šie vērtējumi atgādina 
senu sarunu ar vienu no Stanforda 
universitātes studiju biedriem. 
Tas bija augsti mācīts socioloģijas 
doktors no Berlīnes, kuŗš vadīja 
protestantu baznīcu labklājības 
programmas Rūras apgabalā. 
Mū  su pārrunās, kas notika Rūras 
upes krastā, mans kollēģis bija 
īpaši norūpējies par kalnračiem 
un strādniekiem dzelzs rūpnie-
cībā, kam draudēja izbeigties ie -
rastie darbi. “Visus izvietot par 
sētniekiem un biroju apkopējiem 
nav ne vērts, ne iespējams,” viņš 
teica. „Sabiedrībai jāatrod veids 
viņus iecelt augstākā plauktā. 
Taču daudzos viduvējos darbos 
jau sēž gluži inteliģenti, ar dzīvi 
apmierināti un paslinki ļaudis, 
kas neizmanto savus Dieva dotos 
talantus. Viņi bloķē ceļu citiem, 
tāpēc tieši viņus arī jāvirza 
augstāk.” 

Viņam nepatika mans komen-
tārs, ka šie vidusšķiras pārstāvji, 
gluži tāpat kā kalnrači, nav saga-
tavoti kaut ko mācīties.

Šodien es esmu drošs par to, ka 
mūsu mainīgajā sabiedrībā mēs 
vairs nevaram reķināties ar drošu 
karjēru izvēlētā nozarē. Ja ne -
esam iestiguši kādā rutīnā, mēs 
savas karjēras mainām vismaz 

divas reizes savā darba mūžā. Es 
pazīstu pat pāris ārstu, kas, 
pametuši savu profesiju, mūsu 
universitātē ieguvuši maģistra 
diplomus vadības zinātnēs. Vēl 
viens tagad ir inženieris, kas vada 
konstruktoru darbu medicīnas 
iekārtu uzņēmumā. Šie darbīgie 
un apsviedīgie cilvēki ir tie, kas 
veicina technisko un saimnie-
cisko izaugsmi savā sabiedrī bā. 
Šie meistari ceļ visu darbu caur-
mēra līmeni augstāk. Viņi ir tie, 
kas veido jaunus pasākumus un 
nozares, viņi ir tie, kas palīdz 
nodrošināt jaunus darbus tiem, 
kas zaudē vecos. Paliek jautājums 
par to, kā viņus ierosināt pie-
dalīties jaunos mācību un darba 
procesos, kā mazināt viņu bailes 
no pārmaiņām.

Šajā sakarībā man nāk prāta 
sers Vidia Naipauls, Nobela 
prēmijas laureāts literātūrā.

Uzaudzis trūcīgā braminu kār-
tas lauksaimnieku ģimenē Tri-
nidādas un Tobago valstī, Nai-
pauls apšauba dažu valstu 
industriālās polītikas noderību. 
Daudzkārt šīs pārmaiņu pro-
grammas nav sekmīgas, daudz-
kārt tās ved uz sava veida kalpību 
vienai vai otrai diktātūrai. Kā jau 
zinām no latviešu piedzīvo ju-
miem pēdējā pusgadsimta pa -
domju vienveidīgajā rūpniecībā, 
gan ieceļojot līdzīgās industriālo 
armiju ierindnieku masās Ame-
rikā, ir labāk pacelties augstāk. 
To paveicam ar jaunu vērtīgāku, 
interesentāku zināšanu un iema-
ņu apgūšanu. Savā grāmatā India: 
A Million Mutinies Now Naipauls 
aicina miljoniem indiešu pacelt-
ies pāri ierastajam, novēl jaunus 
sasniegumus visai tautai, savu 
neapmierinātību un savus cen-
tienus dzīvot un strādāt labāk.

Nevis vienu, bet miljons revo-
lūciju!
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Losandželosas latviešiem 
gadiem ilgi bija zināms – ja 
Valdis Ķeris svētdienā nav baznī-
cā, tad viņš ir augstu gaisā. 
Iespējams, viņš varētu būt aktieŗa 
Džordža Klūnija tēlotā galvenā 
varoņa prototips filmā ,,Augstu 
gaisā”. Nesen Facebook varēja 
izlasīt Valža ziņojumu, ka šogad 
30. septembrī pēc 43 darba 
gadiem aviācijas industrijā viņš 
pensionējas – 35 gadi nostrādāti 
kompanijā Delta Airlines un 
astoņi – Delta Global Service. 
Valdis pierakstījis piebildi, ka 
plānojot ceļot. Varētu gan domāt, 
vai tad viņš nav izceļojies diez-
gan, kad vai katru dienu bija 
jāsēžas lidmašīnā un ar dažā-
diem uzdevumiem jādodas vai 
uz visām debess pusēm. 

Šovasar Valdis Ķeris kopā ar 
Aivaru Jerumani piedalījās fonda 
,,Sibirijas bērni” rīkotajā braucie-
nā uz bijušajām baltiešu izsūtīju-
ma vietām Sibirijā, lai novietotu 
piecas piemiņas plāksnes depor-
tācijas upuŗiem un tiktos ar 
turienes latviešiem. Aivars 
Jerumanis puspajokam teica, ka 
Valdi uz Sibiriju ņēmis līdzi, lai 
justos drošāk. Atceroties brauc-
ienu pa Sibiriju, Valdis atzīst, ka 
tas ir neaizmirstams, Dzintra 
Geka ceļojumu ļoti labi noor-
ganizējusi. Viņi pabijuši vietās, 
kur tūristi iebraukt nedrīkst, 
dažās mazās pilsētiņās ārzemnieki 
nebija redzēti gadus desmit. Žēl 
vienīgi, ka tik maz iznācis pa -
runāties ar latviešiem, satikti 
tikai četri vai pieci. Tomskas 
universitātē vēstures profesors ir 
Pēteris Krauja, viņa meita grupai 
bijusi gīde. Pārsteidzis milzīgais 
kontrasts, kāds ir starp Eiropu 
un Sibiriju, zemes auglīgums, 
tā pēc daudziem vietējiem ir 
mazdārziņi, kuŗos viss izaug ātrā 
laikā. 

Vienmēr iedvesmo darba 
tikums 

Valdis patiešām iedveš drošī-
bas sajūtu un ne jau tikai tāpēc, 
ka ir viens no Losandželosas 
dižākajiem latviešiem. Šejie nie-
šiem arī zināms, ka uz viņu var 
paļauties – ja Valdis ko apsolījis, 
tad vīrs un vārds, to izdarīs. 
Valdis Ķeris ir gan Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības 
valdes loceklis, gan latviešu nama 
pārvaldes priekšnieka vietnieks, 
bija viens no 10. Saeimas vēlēša-
nu komisijas locekļiem Losan   dž e-
  losas balsošanas iecirknī un pēc 
vēlēšanām gādāja, lai balsošanas 
zīmes ātri tiek nosūtītas uz Lat-
viju. Viņš nebaidās ne no viena 
darba, tos nešķiro, bet visu paveic 
bez liekiem vārdiem, piemēram, 
nesen sarīkoja krūmu apgrieša-
nas talku latviešu nama automa-
šīnu novietošanas laukumā un 
sagatavoja nama zāli draudzes 
bazāram. 

Valdis Ķeris ir arī Losandželo-
sas latviešu vīru koŗa ,,Uz  dzie-
dāsim, brāļi!” priekšnieks, un 
pats apgalvo, ka vīru koris ir viņa 
ģimene. Un šī ģimene kļūst ar -
vien kuplāka, par to ikviens varē-
ja pārliecināties Dienvid kali-
fornijas latviešu biedrības 60 
gadu jubilejas sarīkojumā.

Jau kopš bērnības Valža dzīvē 
mūzikai bijusi liela nozīme. Viņa 
tēvs Ernests Ķeris bija Pensilvā-
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Augstu gaisā, bet ar kājām stingri uz zemes

nijas pavalsts Bukskauntijas 
latviešu baptistu draudzes koŗa 
diriģents no 1950. līdz 1990. 
gadam. Valdis vēl aizvien ir šīs 
baznīcas draudzes loceklis. 

Ceļā kopš bērnības
Valdis dzimis Kurzemē 1944. 

gadā 9. augustā, taču nevis 
Priekules slimnīcā, uz kurieni 
tēvs veda māti, bet pa ceļam uz 
slimnīcu. Varbūt tāpēc viņš vēl 
līdz šai dienai gandrīz vienmēr 
ir ceļā? 

Kalētu baptistu baznīcā tēvs 
Ernests Ķeris bija diriģents, šajā 
baznīcā abi vecāki salaulāti. 

Tikai dažus mēnešus pēc dēla 
piedzimšanas Ķeŗu ģimene 1. 
oktobrī no Liepājas ostas ar vācu 
kaŗakuģi devās uz Vāciju. Sākās 
dzīve bēgļu nometnēs – Vendor-
fā, Švarcenbekā, Lībekā, Ham-
burgā. Tos laikus Valdis tikpat kā 
neatceras, vienīgi atsevisķus epi-
zodus, piemēram, ka, būdams 
četru gadu vecs, sēdējis Vendorfā 
ar  mijas barakā, gaidot, kad at -
vedīs pienu.

Ķeru ģimene saņēma ASV 
baptistu draudžu galvojumu un 
ar kuģi 1949. gadā 1. oktobrī 
iebrauca Ņujorkas ostā. Valdim 
vēl spilgtā atmiņā ostas spožās 
gaismas. Ģimene apmetās uz 
dzīvi Pensilvānijas pavalstī. Tais 
laikos Bukskauntijā dzīvoja 
apmēram 200 latviešu. Valža tēvs 
Ernests Latvijā bija agronoms, 
Amerikā viņš dabūja darbu me -
tallfabrikā, māte Anna strā dāja 
drēbju fabrikā par šuvēju. Angļu 
valodu viņa nekad neiemācījās, 
jo galvenokārt uzturējās tikai 
latviešu sabiedrībā. 

Latviešu baptistu draudze 
Bukskauntijā bija prāva, spēcīga, 
ar lielu kori un stīgu orķestri. 

Valdi te kristīja, 15 gadu vecumā 
viņš sāka dziedāt korī un vēl aiz-
vien, kad aizbrauc uz Pensilvā-
niju, pievienojas korim diev-
kalpojumā, piedalās koncertā, 
nereti palīdz kādā labdarības 
sarīkojumā. Koŗa diriģents tagad 
ir Ralfs Augstroze. 

Mūzikāli ir visi Ķeŗu ģimenes 
četri bērni. Valža māsa ir ievē-
rojamā diriģente Gunta Plost-
niece; 1949. gadā Hamburgā 
dzimusī māsa Ruta, Pensilvānijas 
universitātes ķīmijas un biofizikas 
nodaļas administrātore, apveltīta 
ar skaistu balsi un dzied Buks-
kauntijas baznīcas korī, tāpat 
jaunākais brālis, dārzu architekts 
Gatis, kas dzimis 1958. gadā un 
dzīvo tēva mājā Pen silvānijā. 
Vairākus gadus viņš dziedāja 
dubultkvartetā ,,Ausek lis” un ar 
koncertiem apceļoja vairākus 
latviešu centrus. Viņu vecāki 
atdusas Bukskauuntijas latviešu 
kapsētā, kur latviešu apbedījumi 
ir jau no 1920. gada. 

No zemākā posteņa 
līdz virsotnei

Valdis Ķeris sāka studijas 
Temp  ļa universitātē Filadelfijā, 
turpināja Kuctovnas skolotāju 
kolledžā (Kutztown Teachers 
College), abās ar basketbola sti-
pendiju, taču mācības pārtrauca 
un 1966. gadā sāka strādāt 
kompanijā Delta Airlines no pa -
šas apakšas, darot visvien kār-
šākos darbus, tīrījis arī lidmašīnas. 
Taču gluži tāpat kā kareivis nere-
ti uzkalpojas par ģenerāli, Valdis 
pēc gadiem, ieguvis pamatīgu 
pieredzi, kļuva par pasažieŗu 
apkalpošanas nodaļas vadītāju. 
Viņš 1976. gadā apprecējās ar 
Bostonas latvieti Ivetu Teriņu, 
piedzima meitas Elfa un Lara. 

Ģimene 1984. gadā pārcēlās un 
dzīvi Losandželosā, Valdis dabūja 
darbu tajā pašā Delta Airlines 
kompanijā. Elfa un Lara mācījās 
Losandzelosas latviešu skolā. Elfa 
absolvēja Gaŗezera, Lara – Kursas 
vasaras vidusskolu. 

Gadi skrēja kā stirnas un gluži 
nemanot 2002. gada janvārī 
pienāca laiks, kad varēja doties 
pensijā. Strādāt lidmašīnu kom-
panijā ir izdevīgi, jo pensionējoties 
iegūst vairākas privilēģijas – 
veselības apdrošināšanu, visu 
mūžu var ceļot ar firmas lidma-
šīnām bez maksas. Taču vai gan 
tik jauns cilvēks var nosēdēt 
mājās? Pāris mēnešus vēlāk Valdi 
aicināja citā darbā, Delta Global 
Service, un nu iznāca braukāt pa 
visu pasauli, pavadot Amerikas 
armijas kaŗavīrus uz eksōtiskām 

Tēva neatlaidību mantojušas 
meitas

Nevar nejust Valža pamatotu 
lepnumu un mīļumu, kad viņš 
runā par savām meitām. Viņš 
pastāstīja, ka jaunākai meitai 
Larai ir līgumdarbs viesnīcā Four 
Season Resort Maldīvijas Repub-
likā, salu valstī Indijas ōkeanā. 
Viņa ir atbildīga par programmu 
bērniem, kuŗi atbraukuši kopā ar 
vecākiem un viesnīcā pavada 
ilgāku vai īsāku laiku. Pēc gada 
darba līgums beigsies, iespējams, 
nākamā darbavietā būs Eiropā 
un Amerikā. Vecāku dzimtenē 
viņa paspējusi paciemoties div-
reiz.

Vecākā meita Elfa studēja Va -
šing  tonā (DC) American 
University, ieguva bakalaura 
gradu starptautiskās studijās un 

vietām: Bahreinu, Kvataru, 
Kuveitu, Japānu, Aļasku, turklāt 
atbildība milzīga – jāsagatavo 
dokumentācija pilotiem un 
stjuartiem, jāgādā, lai lidmašīna 
būtu kārtībā, sagatavots un 
piegādāts ēdiens. Valdi satiekot, 
parastais jautājums šejienes lat-
viešiem bija, no kurienes viņš 
atbraucis un uz kurieni atkal do -
sies. Protams, tie nebija tūrisma 
braucieni, apskatīt kādu pilsētu 
laika nekad nepietika, lidmašīnā 
bija pat jāpārnakšņo.

Sešus gadus Valdis bija arī 
pavadonis Kalifornijas univer-
sitātes Losandželosā (UCLA) 
fut  bola vienībai, vienlaikus bū -
dams gan uzraugs, gan infor-
mātors. 

Agrāk Valdis pats bijis aktīvs 
sportists, austrumu krastā no 15 
gadu vecuma spēlējis basketbolu, 
divus gadus atzīts par labāko 
latviešu basketbolistu. Un kā gan 
ne – viņam, šķiet, tikai pietiek 
piejoņot pie groza un tajā no 
augšas ielikt bumbu. Valža Ķeŗa 
sasniegumi pieminēti grāmatā 
Latviešu sporta padomes ārzemēs 
2001. gadā izdotajā grāmatā 
,,Trimdas latviešu sporta vēsture. 
1945-1995”. 

Latvija apceļota pamatīgi, jo uz 
turieni Valdim ceļš vedis vismaz 
25 reizes, pirmo reizi 1984. gadā, 
kad dzīvs vēl bija tēva dvīņubrālis 
Edvards. Viņam par laimi gudri 
izdevās izvairīties no represijām, 
lai gan bija dienējis Latviešu 
leģionā, pabijis Vācijā, no 
kurienes atgriezās dzimtenē. 
Latvijā Valdis vienmēr paciemo-
jas baptistu Mateja un Golgātas 
draudzē, aiziet uz dievkalpojumu 
Āgenskalna baptistu baznīcā, tie-
kas ar veciem un jauniem draugi-
em, kuŗus savas sirsnīgās dabas 
dēļ iemanto ātri. 

Londonā, Anglijā, maģistra 
gradu uzņēmuma administrācijā 
un starptautiskās attiecībās. 
Piecus gadus viņa dzīvoja Latvijā, 
strādāja angļu firmā Workpermit.
com, kur guva labu pieredzi, un 
tagad strādā Beļģijā, Briselē, 
Eiropas Savienības Latvijas 
komisijā, ir drošības sistēmas 
administrātore. Pirms vairākiem 
gadiem atbraukusi uz draudze-
nes Vijas Vīksnes kāzām Miči-
genas mazpilsētā Augustā, Elfa 
iepazinās ar Vija līgavaiņa Alža 
Raudas labāko draugu, kas arī 
bija mērojis tālu ceļu – no Baus-
kas. Abi nesen apprecējās, un 
tagad Elfas uzvārds ir Bāliņa. 
Mūžīgi Briselē palikt viņa nedo-
mājot, varbūt ar laiku izdodas 
darbūt darbu ASV, tuvāk vecā-
kiem. 

Bijušie kollēgas jau tagad rak-
sta vēstules, cik ļoti Valža viņiem 
pietrūkst un uz jautājumu, vai 
viņš atkal drīz nedomā meklēt 
kādu darbu, vai nav gaŗlaicīgi, 
Valdis atbildēja, ka tuvojas Los-
andželosas latviešu ev. lut. drau-
dzes 60 gadu svētki, de  cembrī 
ieplānots ceļojums uz Latviju, jo 
viņš aicināts piedalīties fonda 
,,Sibirijas bērni” Ziemsvētku 
eglītes sarīkojumā, varbūt atpa-
kaļceļā izmetīs līkumu un aiz-
brauks uz Belgradu, kur dzīvo 
meitas Laras līgavaiņa vecāki. 
Turklāt durvju priekšā Ziem-
svētki, vīru korim mēģinājumi, 
jāgatavojas Adventa koncertam. 
Nākamgad – nu tad jau redzēs...

Valdi ieraugot, vienmēr gribas 
pasmaidīt, un viņš nekavējoties 
smaidam atbildēs. Viņš saprot 
jokus un neapvainojas par 
sīkumiem vai pārpratumiem, 
jo arī tos viegli novērst pavisam 
vienkārši – ar joku un smaidu. 
Ir labi būt kopā ar pozitīviem 
cilvēkiem, kuŗus vada trīs 
maģiskie vārdi – ticība, cerība, 
mīlestība, kas nekad ne -
beidzas.

Am

Valdis Ķeris ar meitām Elfu (pa 
kreisi) un Laru uz kuģa Royal 
Carribean Cruise Lines klāja 
Sandiego pilsētas ostā (Lara 
kādu laiku uz šī kuģa strādāja)

Valdis Ķeris Ņujorka
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā  

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis Briselē tikās ar NATO 
ģenerālsekretāru Andersu Fo Rasmusenu. Sarunā tika spriests, ka 
NATO un Krievija tuvākā laikā varētu vienoties par militāro pre - 
ču pārvadāšanu uz Afgānistānu pa transita ceļu, kas ved caur Rī - 
gas ostu. Preču apmaiņa varētu notikt abos virzienos – ne tikai uz 
Afgānistānu, bet arī atpakaļ. Patlaban caur Rīgas ostu tiek no -
drošināti aptuveni 30% kopējā nemilitāro kravu apjoma, caur 
Latviju tiek pārvadātas ASV, Lielbritanijas, Spānijas un Beļģijas 
kravas. 

Francijas prezidents Nikolā Sarkozī apsveicis Ministru pre -
zidentu Valdi Dombrovski (Vienotība) par atkārtotu stāšanos 
Latvijas valdības vadībā. Sarkozī  vēstulē pauž prieku par iespēju 
turpināt sadarbību ar Latvijas Ministru prezidentu Valdi Dombrov-
s ki Eiropas Savienībā, kopīgi strādājot ar Eiropas ekonomikas pār-
valdības ieviešanu križu novēršanai un vadībai, kā arī NATO. 
Francijas prezidents uzsveŗ, ka vēl jo vairāk vēlas turpināt un attīstīt 
Latvijas un Francijas partnerību un attiecības gan Eiropas ins ti tū-
cijās, gan divpusējā līmenī. Sarkozī arī novēlējis Dombrovskim 
vislielākos panākumus Ministru prezidenta amatā.

Ārlietu ministrija paziņoja, ka Latvijas īpašajiem sūtņiem iz -
devies panākt progresu ķīlnieku krizes risināšanā Sudānā. 
Telefonsarunā starp ANO Pasaules pārtikas programmas amat-
personām un nolaupītāju grupējumu, konkrētas prasības grupē-
jums nav izvirzījis. Nolaupītie Latvijas valsts piederīgie ir veseli, 
viņiem medicīniskā palīdzība nav vajadzīga.

Latvijas vijolniece Paula Šūmane ieguvusi otro vietu Starp-
tautiskajā Dr. Luis Sigall atskaņotāju konkursā del Mar pilsētā Čīlē. 
Šūmane konkursa finālā atskaņoja Mendelsona vijoļkoncertu mi 
minorā Op. 64. Konkursā uzvarēja Arģentīnas vijolnieks Saviers 
Inčausti.

Oktobrī Paula Šūmane kļuva par Aviņonas 5. starptautiskā vijol-
nieku konkursa Concours International de Violon d’Avignon lau-
reāti.

Pēc Kokneses fonda valdes priekšsēdes Valdas Auziņas sniegtās 
informācijas, piemiņas vietu Likteņdārzs Koknesē, Krievkalna salā, 
šogad apmeklējuši aptuveni 10 000 cilvēku no Latvijas un arī no 
Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Austrālijas, Kanadas, ASV, Liel bri-
tanijas un citām valstīm. Jau aprīlī Likteņdārzā notika  pirmās tal-
kas. 

Latvijas Banka laidusi apgrozībā piemiņas monētu “Dzintara 
monēta”. Monētas grafisko dizainu un ģipša modeli veidojis 
mākslinieks Aigars Bikše. “Dzintara monētā” iekalts un iemūžināts 
minerāls, pusdārgakmens, ko savulaik radījušas  mūsu zemē au -
gušās dzintara priedes un ko sīku akmentiņu veidolā joprojām 
izskalo Baltijas jūra. Tādējādi monēta savā ziņā ir veltījums visām 
tām Latvijas pilsētām un apdzīvotām vietām, kas atrodas jūras 
krastā.

Latvijas evaņģeliski luteriskās Baznīcas (LELB) archibīskaps 
Jānis Vanags lūgs decembrī gaidāmajā baznīcas Sinodē lemt par 
viņa turpmāku palikšanu amatā. Intervijā laikrakstam Svētdie -         
nas Rīts archibīskaps stāsta, - „kaut arī mūsu Satversme neparedz 
bīskapu pārvēlēšanu vai pilnvaru pagarināšanu, esmu nolēmis lūgt 
Sinodei norādījumu, vai man turpināt kalpošanu pašreizējā amatā 
vai ne. Ceru no Baznīcas sadzirdēt Dieva balsi un lūdzu arī 
sinodāļus jautāt par to Dievam.” 

Lāčplēšu dienas svinības Rīgā
Pirms 90 gadiem, 1919. gada 11. 

novembrī, Rīgas iedzīvotāji un 
nesen izveidotās Latvijas armijas 
vienības sakāva Pāvela Bermonta 
un vācu ģenerāļa Rīdigera fon         
der Golca vadīto armiju. Tāpēc 
par go  du šim notikumam Latvijā 
tiek svinēta Lāčplēšu diena. 

1919. gada 11. novembrī tika 
no  dibināts Lāčplēša Kaŗa ordenis 
ar devīzi “Par Latviju” un 11. no -
vembris  pasludināts par Lāč  -  
plēšu dienu. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pie Brīvības pieminekļa svinīgi 
sveica latviešu kaŗavīrus Lāčplēšu 
dienā un Latvijas armijas dibinā-
šanas 91. gadadienā. 

Pie Brīvības pieminekļa jau 18. 
reizi notika Lāčplēšu dienai veltītā 
godasardzes maiņa. Brīvības pie-
minekļa laukumā  Rīgas garnizo-
na izvietoto vienību parādē pie  -
da lījās kaŗavīri, zemessargi un ro -
bežsargi. 

Pirms parādes Valdis Zatlers 
ko  pā ar aizsardzības ministru Ar  ti 
Pabriku (Vienotība) un augstā ka-
jām armijas militārpersonām or -
ķestŗa marša pavadībā apstaigāja 
kaŗavīru rindas, viņus sveicot. 
Zat  lers svinīgā uzrunā norādīja, 
ka pirms 90 gadiem izšķīries -        
būt vai nebūt Latvijas valstij, - un 
šī valsts izcīnīta cīņā ar pārspēku. 
Zatlers arī aicināja karŗavīrus 
nezaudēt to laiku varoņgaru.

Pēc godasardzes maiņas valsts 
augstākās amatpersonas, daudzi 
Saeimas deputāti un iedzīvotāji 
pie pieminekļa nolika ziedus.

Ziedu nolišanu un kaŗavīru 
parādi vēroja tūkstošiem iedzī-
votāju, arī bērni, un daudzi klāt-
esošie godasardzes maiņas beigās 
kopā ar kaŗavīriem dziedāja Lat-
vijas Valsts himnu.

Latvijas kaŗavīru Brāļu kapos
Rekonstruētās Brāļu kapu pie-

miņas telpas (II depozitārijā) 
“Svešumā kritušajam latviešu 
kaŗavīram” svinīgajā atklāšanā 
pie  dalījās arī Valsts prezidents 
Val  dis Zatlers. 

Uzrunā  Valsts prezidents sacīja: 
“Mēs dzīvojam pasaulē, kur pē -
dējos desmit gados ir bijis visma-
zākais militāro konfliktu skaits. 
Latvijā ir izaugušas vairākas pa -
audzes, kas kaŗu nav pieredzē-
jušas. Pagājušajā gadsimtā dažā-
dās vietās pasaulē latviešu kaŗa -
vīri ir cīnījušies zem svešiem ka -
rogiem un atdevuši  dzīvību. Vi  sus 
šos kaŗavīrus vienoja cieņa pret 
militāro pienākumu, gods un 
cieņa pret tiem karogiem, zem 
kuŗiem viņi cīnījās. 

Zatlers pieminēja arī tos Latvi -
jas kaŗavīrus, kas patlaban cīnās 
tālu no dzimtenes un veic savus 
pienākumus, to darīdami ar godu 
un cieņu pret Latviju un to valsti, 
kuŗā šie militārie konflikti notiek. 

“Brāļu kapi ir simboliska vieta, 
kur mēs nākam smelties spēku, 
lai, paklusējot pie Mātes Latvijas 
un skatoties mūžīgajā ugunī, pār-
domātu savu vēsturi un paši savu 
dzīvi. Šodien šai vietai nākusi klāt 
vēl viena svētvieta visiem kaŗa-
vīriem. Es pats pazīstu kādu māti, 
kas joprojām gaida savu dēlu no 
svešas zemes, lai gan ir pagājuši 
vairāki desmiti gadu,” atzina Valsts 
prezidents.

Prezidents novēlēja, lai atjau-
notā piemiņas vieta ir tā, kur 
padomāt, kādu milzīgu vērtību – 

brīvību un iespēju dzīvot mierīgā 
valstī – izcīnījuši kaŗavīri. Viņš pa -
teicās piemiņas vietas veidošanā 
iesaistītajiem un aicināja ikvienu 
apmeklēt Brāļu kapus Lāčplēšu 
dienā vai īsi pirms tās.

Piemiņas telpas “Svešumā kri-
tušajam latviešu kaŗavīram” iz  vei-
de financēta ar Rīgas domes, Kul-
tūras ministrijas, Aizsardzības mi -
nistrijas līdzekļiem, kā arī ar pri-
vāt  personu ziedojumiem. Tas ir 
viens no vairākiem Rīgas Brāļu 
ka  pu depozitārijiem, bet bija no -
nācis viskritiskākajā techniskajā 
stāvoklī un pakļauts dažādai da -
bas un urbanizācijas iedarbībai.

Lāčplēšu dienā pie Rīgas pils 
Lāčplēšu dienas nobeigumā pie 

Rīga pils sienas 11. novembŗa 
krast  malā tika aizdegts tūksto -
šiem svecīšu. Svecītes lika dažāda 
vecuma cilvēki gan ķieģeļu sienas 
spraugās, gan uz zemes. Pie sienas 
bija pulcējušies jaunsargi, atnā -
kuši arī daudzi vecāki ar maziem 
bērniem. Svecītes nolika arī Valsts 
prezidents Valdis Zatlers ar kundzi 
Lilitu Zatleri. 

Sarīkojumā koncertēja koris. 
Visu Latvijai! aktīvisti aicina pa -

rakstīties par Satversmes grozī ju-
miem, kas noteiktu valsts samak-
sātu izglītību tikai latviešu valo - 
dā. Rātslaukumā pie Okupācijas 
mūzeja tika skandētas patriotis -
kas dziesmas un pulcējās lāpu 
gājiena dalībnieki, kuŗi mērojuši 
ceļu no Brāļu kapiem.

Latvijā viesojās ASV Valsts 
kases sekretāra vietnieks 

 Latvijā 15. novembrī divu dienu 
darba vizītē ieradās ASV Valsts 
kases sekretāra vietnieks Nīls Vo -
lins, lai  apspriestu ASV-Latvi -      
jas ekonomisko sadarbību un Lat-
vijas sekmīgos centienus novērst 
ekonomisko krizi. 

N. Volins tikās ar Latvijas Mi -
nistru prezidentu Valdi Dom-
brovski, finanču  ministru Andri 
Vilku, Saeimas priekšsēdi Solvitu 
Āboltiņu, Latvijas Bankas pre-
zidentu Ilmāru Rimšēviču, kā arī 
ar jaunajā Saeimā ievēlēto polītis-
ko apvienību pārstāvjiem. 

ASV Senāts apstiprināja N. Vo -
linu ASV Valsts kases sekretāra 
vietnieka amatā 2009. gadā.  Pirms 
tam viņš bija ASV prezidenta 
Baraka Obamas padomnieks eko-
nomikas polītikā.  

Nākamā gada budžeta ieņē-
mumi un izdevumi

Ministru prezidents Valdis 
Dom  brovskis plašsaziņas lī  dzek-
ļiem paziņojis par nākamā gada 
budžeta aprisēm. Ieņēmumi būs 
ap 4 miljardi latu, savukārt iz -
devumi pārsniegs 4,8 miljardus 

latu. Salīdzinājumā ar šo gadu ba -
zes izdevumu daļā lielākais pie -
augums - 380 miljonu latu apmērā 
nākamgad gaidāms uz Eiropas 
Savienības fondu projektu līdzfi-
nancējuma rēķina, par 150 mil-
joniem latu pieaugs izdevumi 
pensiju samaksai.

Finanču ministrs Andris Vilks 
(Vienotība) žurnālistiem atgā di-
nāja, ka valsts budžeta fiskālais 
deficits patlaban ir vairāk nekā 
800 miljonu latu. Tas nozīmē, ka 
Latvijai vēl joprojām ir jāveic 
budžeta konsolidācija. Nākamā 
gada budžeta deficits nedrīkst 
pārsniegt 6% IKP, kā to paredz 
vienošanās ar starptautiskajiem 
aizdevējiem.

Kopumā valsts budžeta bazes 
izdevumi salīdzinājumā ar 2010. 
gada budžeta likumā apstip ri-
nātajiem ir aprēķināti par 426  
miljoniem latu lielāki.

Budžeta konsolidācija
Pēc konsultācijām ar starptau-

tiskajiem aizdevējiem Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska  
va    dītā sarunu grupa 14. novembrī 
panākusi vienošanos par nāka - 
mā gada valsts budžeta konsoli-
dācijas apjomu 280 miljonu latu 
apmērā. Budžeta konsolidācijas 
apjoms būs mazāks, nekā tika 
prognozēts. Iepriekš starptautisko 
aizdevēju prasītais nākamā gada 
budžeta konsolidācijas apjoms 
bija aptuveni 350 miljoni latu. 
Sarunās uzsvērta Latvijas ekono-
mikas atveseļošanās. Turpmākajās 
sarunās valdībai un starptautis-
kajiem aizdevējiem vēl jāvienojas 
par konkrētiem konsolidācijas 
pasākumiem.

Iepriekš paustās prognozes par 
trešā ceturkšņa makroekonomis-
ko rādītāju pozitīvo ietekmi uz 
konsolidācijas apjomu ir attais -
no jušās. Lemjot par konkrētiem 
bu  džeta konsolidācijas pasāku-
miem, valdībai liela uzmanība būs 
jāpievērš tam, lai uzņēmējdarbība 
iegūtu izaugsmes un turpmākas 
attīstības iespējas. Tas ir nozīmīgi 
mūsu valsts turpmākai izaugsmei 
un pilnīgai krizes pārvarēšanai. 

Starptautisko aizdevēju - Pa -
saules Bankas un Starptautiskā 
Valūtas fonda  priekšlikumi nāka-
mā gada taupības pasākumiem 
skaŗ  jutīgas jomas - pensijas, pa -
balstus, izglītību, veselību, kā arī 
sabiedriskā transporta un kultū -
ras iestāžu subsidēšanu. Tomēr 
valdības pārstāvji vairākkārt  uz -
svēruši, ka pensijas nākamgad 
netiks samazinātas.

Latvijas vienošanās ar starptau-
tiskajiem aizdevējiem paredz, ka 
valsts budžeta deficits nākamgad 

nedrīkst pārsniegt 6% IKP, sa -
vukārt 2012. gadā Latvijai jāsa-
sniedz Māstrichtas kritērijos no -
teiktais budžeta deficita līmenis - 
ne vairāk kā 3%  IKP.

Nākamā gada valsts budžetu 
val   dība plāno sagatavot saspring -
tā darbā nepilna mēneša laikā. 
Bbudžeta projektu Saeimā plā -
nots iesniegt  7.decembrī. Valdība 
cer, ka 9.decembrī parlaments 
budžetu varētu apstiprināt pir-
majā lasījumā,  otrā un galīgajā 
lasījumā – 17. decembrī. Budžetu 
ministri gatavos slēgtās sēdēs.

Par PVN likmi
Darbā pie nākamā gada valsts 

budžeta valdība vērtē priekšli-
kumu elektrībai pievienot 22% 
pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) likmi. To  pēc valdības sē -
des žurnālistiem apliecināja Lat-
vijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības priekšsēža vietnieks Egils 
Baldzēns. Pēc viņa teiktā, piedā-
vājums esot elektrībai palielināt 
PVN no 10% līdz 22%. Arod bied-
rībām pret šādu ieceri ir ļoti lieli 
iebildumi.

Apspriežamajos priekšlikumos 
tiek paredzēts arī variants palie-

lināt standarta PVN likmi no 21% 
uz 22%, kas valsts budžetā 
nākamgad dotu 37,5 miljonus 
latu.
Saeimas komisijas lēmums par 

2014. gadu
Saeimas Izglītības, kultūras un 

zinātnes komisijas deputāti, pār-
runājot gatavošanos Rīgas - Ei -
ropas kultūras galvaspilsētas 2014. 
gada statusam, atzinīgi novērtēja 
ieceri Rīgu parādīt kā radošu 
pilsētu ar augstām kultūras vēr-
tībām.

Komisijas priekšsēde Ina Dru-
viete sacīja: 

„Rīgas kļūšana par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu nenolie-
dzami ir nozīmīgs notikums, kas 
Eiropas Savienības prezi den tūras 
priekšvakarā Latvijas vārdam       
ļaus izskanēt plaši un lietderīgi. 
Komisija atbalstīs šī sarīkojuma 
norisi. Visa 2014. gada gaŗumā 
Rīgā un citās Latvijas pilsētās 
norisināsies daudzi kultūras  sa -
rīkojumi. Lai pienācīgi sagatavo-
tos šiem notikumiem, jau laikus 
jāplāno financējums,” norādīja              
I. Druviete. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Vainagu nolikšana Rīgas Brāļu kapos
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Akurāt mēnesi 
pēc 10. Saeimas vē -
lēšanām no vairā-
kām pusēm tika 
izvērsts daudz-
šķaut  nains uzbru-
kums Dombrovska 
valdībai un 

Vienotībai. Tika ie  darbināts Lato 
Lapsa, mobilizēti skauģi un 
nelabvēļi, dots sig nāls Maska-  
vai - un saņemti sig nāli no 
turienes. Īsts raganu katls, 
destruktīvas demagoģijas festi-
vāls. 

Lato Laspsa, kas Īslandē (!) iz -
vietojis savu portālu www.pie -
tiek.com, neba jau pirms vēlē-
šanām, bet speciāli pēc tām - 
mirklī, kad tika izveidots mi -
nistru kabinets, prezentēja pub-
likai nelikumīgi izzvejoto Ai  - 
vara Sluča un Ģirta Valža Kris-
tovska pērnā gada e-saraksti - pa 
gabaliņam. 

Tāda sakritība: Laika/BL 6. no -
vembŗa numurā lasāmas Ziņas 
no Vītolu fonda, kur Aivars Slucis 
parādīts kā dāsns mecenāts, sti-
pendiju piešķīrējs un Latvijas 

Raganu katls: Kristovskim piejauc Himleru, gremdē valdību

patriots. Jā, patriots viņš ir, bet 
viņam nav mēra izjūtas, un nu 
jau labu laiku laužas uz āru viņa 
pretkrievu žults, ko tagad veikli 
izmantoja Lato Lapsa un citi, 
kuŗi ieinteresēti Dombrovska 
valdības gremdēšanā. 

Ģirts Valdis Kristovskis, kas 
kopā ar Inesi Vaideri Eiropas 
Parlamentā populārizēja Edvina 
Šnores filmu The Soviet Story, jau 
tad iemantoja Kremļa dusmas. 
Bet “fašismu” viņam nevar in -
kriminēt kaut vai tāpēc, ka viņš 
necik sen aicināja godam pie-
minēt Roberta Rubeņa batal-
jonu, kas 1944. gada nogalē 25 
dienas cīnījās pret Lielvācijas 
kaŗaspēka vienībām, spītējot pra-
sībām atbruņoties un atteikties 
no vīzijas par neatkarīgu un de -
mokratisku Latviju. Kristovskis 
pauda viedokli, ka Roberta Ru -
beņa bataljonam būtu Latvijas 
likteņgaitu izklāstā jāierāda goda 
vieta. 

Tas gan: Ģirts Valdis Kristov- 
s kis tai nelaimīgajā e-pasta sa -
rakstē ar Sluci piekrita viņa “re -
dzējumam un vērtējumam” vai-

rākos jautājumos, taču - un to 
Lato Lapsa un citas “lapsas” 
cenšas notušēt - liek Slucim sa -
prast: “Histerija šeit nepalīdz.” 
Kristovskis aicina “saglabāt ve -
selo saprātu (..) Ir žēl, ka ne -
pārdomāti izteicieni, e-pasta lī -
meņa varonība, paņem mūsu 
enerģiju.” 

Vienotība un tās līderis Kris-
tovskis bija Slucim pateicību pa -
rādā par dāsnajiem ziedoju -
miem šai apvienībai. 

Taču Slucis ar savu atzinumu, 
ka viņš, mediķis būdams, Latvijā 
šķirotu latviešu un krievu slim-
niekus, dodot priekšroku pir-
majiem, pierādīja, ka viņa īstā 
vieta ir nevis Vienotībā un pat        
ne VL rindās, bet drīzāk “pie 
Gardas meitenēm” un avīzītes 
DDD slejās. 

Ņemot vērā kaitējumu, ko        
Slu ča histeriskā rusofobija no -
darījusi LR jaunās valdības la -
bajam vārdam, Vienotība prātīgi 
darīja, izslēdzot slavenās Mayo 
klīnikas radiologu Aivaru Sluci 
no savām rindām un atdodot 
viņam atpakaļ ziedojumus. Slu-

cim būtu turpmāk jāaprobežojas 
ar stipendiju piešķiršanu ne -
man tīgiem studentiem, paturot 
savus uzskatus pie sevis...

Kā zināms, Saeimas 36 depu-
tātiem balsojot par demisijas 
pieņemšanu, 51 - pret, bet 12 
atturoties, Ģirts Valdis Kristov- 
s kis palika ārlietu ministra ama -
tā. Te būtu vietā citēt Dienas 
komentētāju Didzi Meļķi: “Kris-
tovski linčot gatavs Saskaņas 
centrs, kam skandala formālais 
iemesls - ultranacionālisms - labi 
der priekšvēlēšanu laikā pra-
vietotā “Biškekas varianta” vei-
cināšanai un tikšanai pie varas 
jebkādā veidā.” 

Tikt pie varas jebkādā veidā - 
kaut vai kā Saskaņas centra 
jaunākajam partnerim - tāda 
droši vien ir arī PLL līdeŗu Šķē -
les un Šlesera vēlme, kas netieši 
izpaudusies, prasot Kristovska 
demisiju. 

Par to, kam visvairāk izdevīgs 
ļembasts ap Sluča un Kristovska 
saraksti, liecina Igora Ščebikina 
raksts portālā www.km.ru, ko 
tūdaļ pārpublicēja Rīgas kriev-

valodīgā avīze Vesti Segodņa. 
Zem Kristovska ģīmetnes re -
dzam parakstu: “Vai nomirs 10 
tūkstoši krievu bābu...” 

 Igors Ščebikins, prasot, lai 
Kremlis pasludina Kristovski par 
persona non grata un piesaka 
Latvijai gandrīz vai boikotu, 
sniedz lasītajiem teikumu no 
Hitlera līdzgaitnieka Himlera 
runas: “Vai, būvējot prettanku 
grā vi, nomirs vai nenomirs 10 
tūkstoši krievu bābu, mani 
interesē tikai tiktāl, ka šim grā-
vim jābūt gatavam Vācijai.” 

Dombrovska valdība tās ie -
naidniekiem šķiet pārāk lat  -
viska, un vajadzības gadījumā 
tiek piesaukts pat Reichsfuehrer 
SS Heinrich Himmler. 

Lai Kremlis pasludina Kris-
tovski par persona non grata, 
prasa, pat paģēr Saskaņas centra 
polītiķis, Rīgas domes deputāts 
Igors Kuzmuks. Rīdzinieks Kuz-
muks aicina Maskavu “iegriezt” 
Latvijai. Ja nu tā nav “piektā 
kolon na”, tad kas tā ir? 

Franks Gordons

Ja nu ir kaut kas, 
ko mēs, latvieši, 
uzskatām par sa -
vas tautas vērtību, 
tad tā ir kultūra. 
Gandrīz vai ik -
katrs trimdā au -
dzis latviešu bērns 

ir mācījies tautasdziesmas un 
dejojis tautasdejas. Man tie bija 
Voldemārs un Elvīra Dzelme, 
kuŗi Čikāgā vadīja deju kopu 
„Dzelmieši”. Mēs mācījāmies 
baznīcas pagrabā un vairākkārt 
uzstājāmies arī trimdas Dzies -
mu svētkos. Man tautas dejošana 
iepatikās tik ļoti, ka Minsteres 
Latviešu ģimnazijā vadīju tau-
tasdeju grupu „Circenītis”. Biju 
ambiciozs jauneklis un nolēmu, 
ka grupai ir jāpiedalās Dziesmu 
svētkos Bostonā. Mēs uzstājā-
mies vairākās Vācijas pilsētās, lai 
savāktu naudu ceļošanai, un tik 
tiešām viens bariņš ieradāmies 
Amerikā. Čikāgā katru gadu bija 
bērnu svētki, kur balvu ieguva 
bērns, kuŗš varēja noskaitīt pēc 
iespējas vairāk tautasdziesmu. Ja 
atmiņa neviļ, nepārspējama čem-
pione šajā ziņā bija meitene Sil-
vija Kļaviņa. Tagad viņa ir Silvija 
Kļaviņa-Barshney kundze.

Latvijā kultūra sit tikpat augstu 
vilni. Dziesmu svētki, kas mūsu 
valstī notiek reizi piecos gados, 
saved kopā vārda tiešā nozīmē 
tūkstošus dziedātāju un dejotāju, 
lielais kopkoŗa koncerts Meža-
parkā ir neaizmirstams gadījums 
jebkuŗam, kam laimējies to ap -
meklēt. Tiesa, man tikpat lielu 
prieku nerada tautasdeju liel-
uzvedums, jo padomju laikos 
latviešu tautasdejas stipri vien ir 
sagrozītas, un mūsdienās par 
“tautisku” soli uzskata pat valsi. 
Bet mans stāsts nav par to.

Stāsts ir par to, ka kultūrai 
Latvijā patlaban klājas ļoti grūti. 

Par kultūru un iespēju, ka tā varētu pazust pavisam
Iemesls nav tālu meklējams. 
Runa ir par valsts un pasaules 
finanču krizi. 2008. gadā Kultū-
ras ministrijas mērķdotāciju bu -
džetā bija 120,4 miljoni latu, un 
pirmais budžeta griezums no -
zīmēja, ka jau nākamajā gadā 
dotācijām atlika tikai 97 miljoni 
latu. Piedevām šajā summā bija 
ietverts arī financējums Nacio-
nālās bibliotēkas būvniecībai, 
tāpēc visam pārējam palika pāri 
krietni mazākas summas.

2010. gadā situācija kļuva vēl 
drūmāka. Sākotnēji bija doma, 
ka kultūrai paredzētos līdzekļus 
valdība samazinās par veseliem 
40 procentiem, kas nozīmētu,      
ka kopējie izdevumi būtu sa -
līdzināmi tikai ar 0,2 procentiem 
iekšzemes kopprodukta. Ar laiku 
valdība nolēma, ka kultūrai bu -
džets tiks samazināts tikai par 20 
procentiem, bet arī tas bija ļoti 
smags sitiens.

Toreizējā Latvijas Nacionālās 
kultūras padomes vadītāja Sar-
mīte Ēlerte paziņoja, ka situācija 
esot “ārkārtīga” un sūdzējās, ka 
valdības “tuvredzīgā polītika” 
no  zīmēšot kultūras vērtību grau-
šanu. Patlaban viņa jau ir Lat-
vijas kultūras ministre, un arī 
šogad budžeta samazināšanas 
kontekstā tiek domāts par kul-
tūras budžeta kārtējo sama zi-
nājumu. Ministre pagājušajā ne -
dēļā teica, ka patiesībā kultūras 
financējumā jau sasniegta ze -
mākā robeža. Latvija kultūrai 
gadā jau tā tērē tikai 13 latu uz 
iedzīvotāju, kamēr kaimiņvalstī 
Igaunijā, kas mūsu valstij ir 
priekšā gandrīz visos iespējamos 
rādītājos, šī summa ir 66 lati. 
Ministre piebilda, ka salīdzinā-
jumā ar 2008. gadu kopējais 
kultūras financējums 2010. ga  -
dā samazināts par masīviem           
55 procentiem. Viņa piemēram 

minēja Rundāles pili. Lai gan pils 
ir viens no valsts galvenajiem 
tūrisma objektiem, darbiniekiem 
algas ir samazinātas par pusi vai 
pat par trīs ceturtdaļām.

Nelaime, protams, nav tikai 
Rundāles pilij vien. Nacionālā 
mākslas mūzeja direktore Māra 
Lāce stāsta, ka financējuma sa -
mazinājums nozīmē darbinieku 
atlaišanu, nav naudas, par ko 
pirkt jaunus mākslas darbus, 
izstāžu veidošana ir lielā mērā 
atkarīga no privātiem sponso-
riem u.tml. Apdraudēts arī mū -
zeja paidagoģiskais un pēt nie-
cības darbs. Pirms pāris mēne-
šiem Nacionālais mākslas muzejs 
atvēra suvenīru veikaliņu, kur, 
starp citu, nopērkamas perfekti 
darinātas tēlnieka Teodora Zaļ-
kalna slavenās cūkas kopijas mi -
niatūrā, taču arī tas nevar kom-
pensēt mūzeja financiālās likstas. 
Liela problēma, tāpat kā ļoti 
daudzām iestādēm un arī pri-
vātpersonām Latvijā, ir apkures 
sezona. Lieki piebilst, mūzejam 
vienmēr jābūt apkurinātam, jo 
gleznas, tāpat kā jebkuŗi mākslas 
darbi protams, ir ļoti vārīgi pret 
aukstumu un mitrumu.

Kultūras budžeta apcirpšana 
šogad varētu būt saistīta arī ar        
ko citu, proti, ar grāmatu pa  -
sauli. Pēc ļoti drakoniskajiem 
budžeta samazinājumiem pērn 
grāmatas bija viena no tām pre -
cēm, kuŗām valdība atstāja sa -
mazinātu pievienotās vērtības 
nodokli. Nu runa ir par drau -
dīgo iespēju nodokli atkal pacelt 
līdz pilnam līmenim, tātad pāri 
par 20 procentiem, un, kā ap -
galvo grāmatu izdevēji, šai in -
dustrijai tas varētu nozīmēt lēnu 
nāvi. Latvijas patērētājiem nau-
das ir samērā maz, un grā-
matniekiem šie nudien nav prie-
ka laiki. Tiesa, reizēm viņi pār-

steidz paši sevi. Kāda izdevēja 
stāstīja, kā pērn izdots liels pa -
saules atlants, bet izdevēji īsti nav 
ticējuši, ka nu kāds tik lepnu 
mantu pirks, tāpēc nodrukāja 
lappuses, bet tās neiesēja. In  for-
mācija par atlantu nonāca no 
cil vēka pie cilvēka, un, tā kā tu -
vojās Ziemsvētki, drīz vien pie 
izdevniecības sastājās vesela rin-
da un cilvēki pieprasīja tūlīt pat 
iesiet vēl dažus eksemplārus un 
pēc tam vēl dažus. Taču kopumā 
arī grāmatu izdevējiem vieglas 
dienas nav.

Par kino ir īpašs stāsts. Latvijā 
katru gadu iznāk pāris piln me t- 
rāžas filmu, kā arī īsfilmas un 
dokumentālās filmas, bet arī tur 
naudas ir maz un no valsts ie -
stādēm - vēl mazāk. Tādas lielfil-
mas kā “Rīgas sargi” un “Rūdolfa 
mantojums” ir lielākoties privāti 
financētas, lai arī no valsts sa -
ņemtas dažas naudas piešprices. 
Mazāk pazīstamiem režisoriem 
jākuļas, kā nu katrs prot. Ir dzir-
dēts par filmām, kas tiek veido-
tas piecus gadus un ilgāk.

Arī teātŗiem nav pārāk laba 
dzīve. Vislabākajā stāvoklī ir Jau-
nais Rīgas teātris, kas ar savu 
fan  tastisko režisoru Alvi Herma-
ni ir iemantojis globālu slavu. 
Nupat  A. Hermanis ieguvis gada 
labākā režisora titulu… Austrijā. 
Taču JRT no valsts nesaņem ne -
ko, viss ir atkarīgs no skatītāja. 
Nacionālais teātris un Dailes 
teātris, kā arī mazāki teātŗi Rīgā 
un citur Latvijā ir spiesti veidot 
tā dēvētos “kases gabalus,” ku -
ŗiem ar lielo mākslu reizēm nav 
nekā īpaši daudz kopīga.

Ir radusies visai liela plaisa 
starp valsts un sabiedrības in  te-
resēm. Polītiķi, kas apspriež nā -
kamā gada budžetu, ir sprukās. 
Lai arī nule ziņots, ka budžeta 
samazinājums nākamajā gadā 

tomēr nebūs tik smags, kā 
sākotnēji likās, valstij ir ļoti daudz 
darāmā, kas, objektīvi skatīts, 
šķiet svarīgāks par teātri, mūzeju 
vai tautasdeju kopu. Valsts aiz-
sardzība prasa savu daļu, arī tā -
pēc, ka Latvijas bruņotie spēki 
joprojām atrodas Afgānistānā. 
Sāpīga situācija jau vairāku gadu 
gaŗumā ir izglītības un veselības 
aprūpē, diez vai kāds īpaši teiks, 
ka teātŗa izrāde vai jauns romāns 
būtu svarīgāks par bērna izglī to-
šanu vai vecmāmiņas ārstēšanu. 
Latvijā ir ļoti daudz pensionāru, 
arī daudzbērnu ģimeņu, inva -
lidi. Visiem ir vajadzīgs atbalsts, 
un subsīdijas šīm vajadzībām 
pēdējos gados ir apcirptas vis no-
taļ smagi. Valsts darba kārtībā 
joprojām ir doma, ka valdība va -
rētu pilnīgi apturēt iemaksas tā 
dēvētajā otrā pensiju līmenī, un 
tas nozīmē līdzekļu samazi nā ju-
mu arī nākotnes pensionā riem.

Taču 2014. gadā Rīga būs Ei -
ropas kultūras galvaspilsēta, un 
šajā gadā kultūra mūsu valstī 
nekādā ziņā nedrīkstētu būt      
maz redzama vai pavisam nere-
dzama. Neviens nebūtu laimīgs, 
ja valstī vispār vairs nebūtu te -
ātŗu, ja kinoteātŗu ekrānos būtu 
redzamas tikai amerikāņu fil -
mas, ja neviens autors neizdotu 
nevienu grāmatu. Var jau teikt, 
ka tirgus dara savu, tirgus arī 
nosaka, kuŗa ir ejoša un kuŗa 
neejoša prece. Taču tas tomēr 
nav arguments, ja runa ir par sa -
biedrības attīstību arī mazāk 
taustāmā jomā. Gribas cerēt, ka 
kultūras ministre valdības sēdēs 
nebūs vienīgā, kas cīnīsies par 
lielāku finanču pīrāga daļu kul-
tūrai. Jo bez kultūras Latvija, tā -
pat kā jebkuŗa cita valsts pasau -
lē, tomēr būtu krietni tumšāka 
vieta.
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2010./2011.akadēmiskajā gadā 
trīs Latvijas Universitātes Me -
dicīnas fakultātes (MF) studen-
tes - Darja Svirina, Zane Vīks - 
na, Sintija Sauša - ieguvušas Dr. 
Jāņa Priedkalna Medicīnas 
zinātņu pētniecības fonda sti-
pendiju. 

Šā gada februārī mecenāts Jā -
nis Priedkalns pārdeva automa-
šīnu Ferrari un iegūto naudu – 
100 100 latus  ziedoja LU me  di-
cīnas studentu atbalstam, izvei-
dojot stipendiju fondu, lai vei-
cinātu medicīniskās izglītības 
attīstību Latvijā un atbalstītu   
studentus, kas iesaistīti neuro-
loģijas pētījumos, prioritāri 

Pirmo reizi piešķirtas Jāņa Priedkalna stipendijas labākajām 
jaunajām pētniecēm neurozinātnē

neuro-endokrīnoloģijas nozarē.
Novēlētie līdzekļi izmantoti       

kā neaizskaŗamais kapitāls, sti-
pendijas studentiem izmaksājot 
no noguldījuma procentiem. Sa -
skaņā ar stipendijas komisijas 
lēmumu Darja Svirina ieguva  
stipendiju pētījumu veikšanai 
2300 latu apmērā, Zane Vīks -        
na – 1 500 latus,  Sintija Sauša – 
700 latus.

Stipendijas komisijā ir  LU MF 
dekāne prof. Ingrīda Rumba-
Rozenfelde, LU MF prof. Vija 
Zaiga Kluša un LU MF prof. 
Ruta Muceniece, LU fonda di -
rektore Laila Kundziņa.

„Modernās medicīnas zinātnes 
pamatā ir jaunāko pētījumu re -
zultātu izmantošana praksē, iz -
strādājot jaunas metodes un pie-
ejas slimību ārstēšanā. Tāpēc 
pilnvērtīgas medicīnas studijas 
nav iedomājamas bez nopietna 
zinātniskā darba. Ar Jāņa Pried-
kalna fonda stipendijām LU        
MF labākajiem studentiem  turp-

māk būs iespēja pilnīgi nodo -  
ties studijām un pētniecībai, kas 
nākotnē nesīs labumu visai 
sabiedrībai,” uzsveŗ LU MF de -
kāne prof. I. Rumba-Rozenfelde. 

Stipendija palīdzēs veikt pē -
tījumus

Stipendiāte Darja Svirina šo- 

b rīd ir LU MF ārstniecības pro-
fesionālās studiju programmas    
5. kursa studente. Kopš pirmā 
studiju gada viņa pievērsusies 
pētījumiem neuroloģijā. Darja  
uzrakstījusi 16 publikācijas, no 
kuŗām četri oriģināli raksti ir 
starptautiski citējamos izdevu-

mos. Svirina piedalījusies vairā-
kās gan starptautiskās, gan 
nacionālās konferencēs, un vi -
ņas vidējā atzīme nav bijusi 
zemāka par 9 ballēm.

Darja Svirina stāsta, ka sti-
pendija palīdzēs veikt iecerētos 
pētījumus. „Pašlaik piedalos dar-
ba „Neuroimūnās rēgulācijas 
iespējas neurodeģenerātīvo sli-
mību ārstēšanā ar jauna tipa 
privilēģētām struktūrām” iz  strā-
dē. Plānoju rakstīt arī doktora 
disertāciju par šo tematu. Jāņa 
Priedkalna stipendija ļaus pil -
nīgi pievērsties zinātniskajam 
darbam, nedomājot par papildu 
darbu iztikai. Tas ir arī līdzši -
nējā darba novērtējums, aplie-
cinot, ka jaunā neurozinātnieka 
darbs ir vajadzīgs un ir atzīs -
tams. Esmu pārliecināta, ka viss 
iecerētais tiks īstenots! Esmu 
pateicīga LU fondam un me  ce-
nātam Jānim Priedkalnam par 
atbalstu studijā un zinātniskajā 
darbā.”

LU fonds

LU mecenāta Jāņa Priedkalna stipendiātes (no kr.): Sintija  Sauša, 
Darja Svirina, Zane Vīksna

Mūsu saruna notiek nākamajā 
dienā pēc tam, kad  tu esi pa  bei-
dzis savu darbu 9. Saeimā.

Un aizvadījis pēdējo nedēļu sa -
vā aktīvajā darba dzīvē, savos 72 
mūža gados.

Un kad tu sāki darba dzīvi?
Pirmo algu jeb atalgojumu – 

veselu ASV dolāru - saņēmu 12 
gadu vecumā no kādas Ņujor - 
kas avīzes – biju uzrakstījis par 
Bruklinas publiskās ģimnazijas 
futbola sacensību rezultātiem. 
Tā  tad – kā žurnālists!

Pēdējā Saeimas sēdē tu uzstā-
jies ar runu par dubultpa valst-
niecības jautājumu. 

Jā, šis ir jautājums, par ko cen-
tos runāt un ko centos virzīt vi  -
sus četrus gadus, darbojoties         
9. Saeimā, un vienmēr jutos kā 
sasaistīts. Nokaunināju kollēgas 
par šo nepiedodamo vilcināša -
nos 12 gadu gaŗumā un izteicu 
cerību, pamatotu cerību, ka jaunā 
Saeima to tomēr novedīs līdz lo -
ģiskam atrisinājumam.

Kas tad ir tas galvenais, kas 
kavēja? Jautājumu taču izskatīja 
arī Satversmes tiesa...

... un Strunsku ģimene izdeva 
kaudzi naudas, cīnoties indi vi-
duāli. Satversmes tiesa beigās šo 
dubultpavalstniecības jautājumu 
atdeva atpakaļ Saeimai, pama-
tojot ar to, ka tas ir nevis juridisks, 
bet polītisks jautājums.

Jautājuma izlemšanu lielā mērā 
kavēja arī bailes par to, ka, atve -
ŗot dubultpavalstniecības iespē-
jas, atvērsies arī „slūžas” krie-
viem, kas nu pieprasīs kā Latvi -
jas, tā  Krievijas pavalstniecību. 
Taču nevar būt tā, ka vienlaikus    
ir „aizvērti vārti” uz Latviju di -
vām lielām Latvijas pavalstnieku 
grupām – tā sauktajai „vecajai 
trimdai” un viņu pēcnācējiem 
pēc 1995. gada, kā arī „jaunajai 
trimdai” un viņu pēcnācējiem, 
kas ir ļoti plaša diaspora ārzemēs. 
Likuma jaunā redakcija paredz 
dubultpavalstniecības iespēju  
šīm divām grupām, kā arī tiem, 

Par astoņiem laimīgiem gadiem
Optimists Uldis Grava sniedz interviju Ligitai Kovtunai

kas ir laulībā ar Latvijas pavalst-
niekiem. 

Protams, sagaidāmi visādi „brī-
numi” no t. s. krievu partijām, 
piemēram, pieprasījums pēc 
„nul les varianta”, taču esmu pār-
liecināts, ka jaunā - 10. Saeima ir 
pietiekami stipra, lai ar tiem tiktu 
galā. 

Vai esi mierīgs par sava iesāk-
tā darba turpinājumu, par pēc-
tecību?

Mierīgs nu gan nevaru būt, bet 
esmu cerīgs un priecīgs par vē  lē-
šanu rezultātiem.

Tava kollēģe Vaira Paegle ne- 
slēpa savu vilšanos Latvijas po- 
lītikā/polītiķos. Vai arī tu esi 
piedzīvojis vilšanos?

Vaira ir mana laba draudzene, 
kopā esam strādājuši trimdas 
organizācijās. Esmu uz viņu dus- 
mīgs, un viņa to zina. Jā, Vaira 
varēja būt lieliska Valsts prezi-
dente, lieliska ANO misijas va- 
dītāja. Un tomēr atgriešanās Lat- 
vijā bija mūsu brīnišķīgā iz- 
šķiršanās, un tas, ka mums bija 
pat mazākā iespēja piedalīties 
Latvijas likteņa veidošanā, ir tas 
labākais, kas mūsu dzīvē noticis, 
un par to es būšu mūžam patei-
cīgs bez jebkādām šaubām vai 
vilšanās.

Zināms posms šai darbā ir re- 
zultējies – es nesaku – beidzies. 
Kāds ir tavs lielākais ganda- 
rījums?

Atļaušos plašāku atbildi. Kopš 
astoņus gadus esmu Latvijā, esmu 
darbojies piecās nozīmīgās jomās 
un ikvienā no tām guvis gan-
darījumu.

Pirmos divus gadus biju Latvi-
jas Televīzijas ģenerāldirektors. 
Tas bija grūtākais posms visos 
manos darba gados, taču Latvijā 
pēdējos desmit gados vienīgie 
divi gadi, kad pieauga Latvijas 
Televīzijas skatītāju skaits, bija 
manis vadītajos divos gados.

Tad gadi Jaunajā laikā, kur pēc 
sešu mēnešu darbošanās man 
uzticēja ģenerālsekretāra pienā-
kumus. Apbraukāju visu Latviju, 
veidojām nodaļas katrā rajonā. 
Partija no pārsimt cilvēkiem iz- 
veidojās par lielu polītisku spēku, 
kas nu jau apvieno gandrīz divus 
tūkstošus.

Tad – Liepājas periods, kas 
man ir sevišķi dārgs. Priecājos 
par iespēju divus gadus darboties 
savas dzimtās pilsētas domē un 
kaut ko tās labā arī izdarīt.

Visbeidzot – Saeimas posms. 
Mani visvairāk ir interesējuši ār- 
lietu jautājumi, bet Saeimā diem- 
žēl tiem nekad nav tikusi veltīta 
pienācīgi liela ievērība. Jautā-
jums, kuŗā strikti varēju paust 
savu nostāju – un to  arī darīju  – ir 
robežlīgums jeb sāpīgais Abrenes 
atdošanas gadījums. Ja runājam 
par gandarījumiem, varu teikt: 
esmu gandarīts, ka oficiālajos 

dokumentos ir fiksēts mans bal-
sojums „pret”, bet Satversmes 
tiesa savā lēmumā citēja manus 
argumentus Saeimā, kas svīt-   
roja valdības interpretāciju par 
Helsinku nolīgumu par pastā- 
vošo robežu negrozāmību un tā 
vietā nostiprināja Latvijas valsts 
pēctecības principu. Galu galā – 
PBLA gadu tecējumā bija izcī- 
nījusi, ka latviešu mītnes zemju 
valdības Abrenes piesavināšanos 
neatzīst par legālu faktu. 

Un piektais gandarījums. Pa- 
rallēli visam šim darbam esmu 
aktīvi rosījies, lobējot Latvijas 
intereses Rīgā rezidējošo valstu 
pārstāvību un – galvenais – vēst- 
niecību aprindās. Es eju uz viņu 
sarīkojumiem, lai vēstītu par 
Latviju, lai informētu šīs aprin-
das par to, kas notiek. Par maz, 
par maz mēs informējam savus 
draugus, par maz diskutējam ar 
tiem, kas varbūt nav ļoti drau-
dzīgi un sūta savus ziņojumus uz 
savām galvaspilsētām. Esmu 
priekšsēdis ASV, Čechijas, Kipras 
un Taivanas sadarbības grupās, 
nule 14 Taivanas uzņēmējus ve- 
dīšu uz Liepāju. Šis nevalsts darbs 
ir ļoti nozīmīgs, un tam ir jāveltī 
vairāk vērības. Nu man būs arī 
vairāk laika to darīt.

Tava dzīvesbiedre Sarmīte sa- 
vukārt darbojas Starptautis- 
kajā dāmu klubā un taču arī 
dara to pašu „nevalsts” darbu.

Jā, protams, vairāk rosoties kul-
tūras aktīvitātēs. Piemēram, viņa 
īstenoja čechu mākslas izstādi 
Rīgā un latviešu mākslas izstādi 
Prāgā sadarbībā ar Latvijas vēst-
niecību Čechijā. Tāpat atbalstījusi 
latviešu stikla mākslas studentes 
ar stipendijām Čechijā.

Kāds ir tavs viedoklis jau-
tājumā par Latvijas okupācijas 
fakta „likšanu mierā”, aizbildi-
noties ar polīkorrektumu? 

Darbojos arī Okupācijas mū- 
zejā un esmu dziļi pārliecināts,  
ka nevaram noklusēt vēstures 
faktus. Latvijas vēsture ir jāizjūt, 
jāzina ikkatram, kaut to īso     
brīdi, izejot cauri Okupācijas 
mūzeja ekspozīcijai. Tas jau ne- 
būt nenozīmē iestigšanu pagāt- 

nē – Okupācijas mūzeja Nākot-
nes nama projekts tam ir 
pierādījums: ar to mēs parādī-
sim, kā esam izgājuši caur oku-
pācijām un dodamies uz priekšu 
brīvu Eiropas valstu pulkā.

Tava attieksme pret to, ka Vie- 
notība savā pulkā neuzņēma 
VL/TB/LNNK?

Ar Visu Latvijai! un viņu ide-
jām esmu bijis pazīstams jau kopš 
tā laika, kad viņi bija neliela pat-
riotiski noskaņotu jauniešu 
grupa. Atminos, kā Eduards Ber- 
klavs, tiekoties ar viņiem, aici-
nāja darīt visu, lai latviskie po- 
lītiskie spēki apvienotos. Un man 
ir žēl, ka savulaik viņus neiekļā-
vām Jaunajā laikā. Tagad VL ir 
izaudzis par nopietnu polītisko 
spēku. Un, runājot par it kā ra- 
dikālismu, – nudien, nesaredzu 
tur vairāk radikālisma  kā, pie-
mēram, patriotisma veicinātājā 
skautu organizācijā. Trimda allaž 
ir dzīvojusi ar patriotisma ideju, 
ar mīlestību pret Latvijas valsti, 
tās karogu, tāpēc VL idejas man 
ir pavisam tuvas un saprotamas.

Vai uz savas ādas tiešām ne-
kad neesi  pārliecinājies, ka po- 
lītika ir „viena šmucīga pada- 
rīšana”? 

Savulaik arī ar Gunāru Meie-
rovicu un Oļģertu Pavlovski ap- 
spriedām tādu „fainomenu” – 
mums, „vecās trimdas” pārstāv- 
jiem, neviens nekad nav, pie- 
mēram, piedāvājis kukuli. Vai    
nu tāpēc, kā smējāmies, ka mūs 
„neņem par pilnu”, vai patiešām 
rēķinās, ka nekas tāds mūsu 
apziņā nav iedomājams. Mēs,   
kas trimdas latviešu organizā-
cijās esam darbojušies tikai un 
vienīgi brīvprātīgi un tikai bez 
atlīdzības, pat nepieļaujam do- 
mu, ka, strādājot valsts darbā,  
var gūt kādu personisku labu-
mu!

 Saeimā gan esmu manījis tādus 
dīvainus balsojumus, it īpaši bal-
sojot par saimnieciskiem jautā-
jumiem. Tomēr – ceru, ka viss 
mainīsies, jo tauta taču nepār-
protami parādīja savu nostāju...

Esmu laimīgs par šiem astoņiem 
gadiem – to gribu uzsvērt!

No kr.: Vilis Vītols, Sarmīte Grava, Uldis Grava Vītolu fonda 
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Drīz Kārlis uzņēmās rūpes par 
bēgļu bērnu izglītību. Tur viņš 
atrada domubiedrus Pēteri Prie-
dulānu un Teodoru Biezo. Grū  -
tī bas nesagādāja šim nolūkam 
saņemt valsts pabalstu pirm-
skolām, bet iebildumi tika celti 
pret vidusskolām, jo tur speciāli 
mācīja latviešu valodu. Izman-
todams latviešu strēlnieku popu-
lāritāti un labo slavu frontē, Kār-
lis pabalstu tomēr dabūja arī 
vidusskolām, taču pirmo ģim na-
ziju izdevās atvērt tikai vēlāk 
Rīgā. Tā beigās tika nosaukta       
par Rīgas 2. ģimnaziju. Tā kā        
bija grūtības ar mācību grāma-
tām latviešu valodā, Kārlis ko -      
pā ar dažiem domubiedriem no -
dibināja grāmatu apgādu “Iman-
ta”, kur arī tūliņ izdeva Kārļa 
Landera „Latvijas vēsturi”, kas 
faktu ziņā  krasi atšķīrās no Bal-
tijas vāciešu publicētās vēstures. 
Taču, kā jebkuŗā darbā, arī  viņi 
pieļāva kļūdas. “Imanta” izdeva 
Raiņa “Kluso grāmatu”, kas Rīgā 
jau bija aizliegta. Šī vēsts no  - 
kļuva Pēterpilī, un lieta nonāca 
prokurora rokās. Pēc godīgas, 
atklātas sarunas ar prokuroru 
Kārlis no soda laimīgi izbēga,       
bet izdevniecība tika slēgta.

Būdams sabiedrisks un ener-

LATVIJAI UN TAUTAI ZIEDOTS MŪŽS
ģisks cilvēks, Kārlis Zariņš sa -
draudzējās arī ar dažām krievu 
augstmaņu ģimenēm un šajās 
aprindās ātrāk iemācījās franču 
valodu. Augstdzimušo ģimeņu 
namos viņš iepazinās arī ar krie-
vu progresīvo kreisā novirziena 
jaunatni, kas pēc revolūcijas palī-
dzēja glābt viņu no apcietinā-
šanas.

Kārli Zariņu ļoti interesēja kul-
tūra. Viņš bieži apmeklēja baletu, 
teātri un koncertus. Ar paziņu 
starpniecību viņš ieguva pats 
savu abonementa karti Marijas 
operā.. Šo slaveno karti, ko varēja 
iegūt tikai augstmaņi un pār -
ņemt no ģimenes uz ģimeni, viņš 
paturēja 15 gadus un bieži deva  
arī draugiem. Uzplauka arī lat-
viešu sabiedriskā dzīve, jo uz 
Pēterpili bija atbēguši daudzi 
aktieŗi un mākslinieki. Viņi no -
dibināja teātŗa grupu un pieru-
nāja Raini  uzrakstīt lugu. Tapa  
Pūt, vējiņi, kas izvērtās par viņu 
priekšnesumu ziedu, tikai Kārlis 
to nedabūja redzēt, jo sēdēja ka -
sē, pārdeva biļetes un priecājās 
par lielo vakara ienākumu. Ie -
spēja redzēt “Pūt, vējiņi” Kārlim 
radās tikai vēlāk Rīgā. Viņa se -
cinājums: dekorācijas esot labā-
kas Rīgā…

1917. gadā Kārlis Zariņš atstāja 
notāra kantori un pilnīgi node -
vās bēgļu jautājumiem. Bija noti-
kušas lielas pārmaiņas, Somijā 
bija miris Vilis Olavs, Jānis Čakste 
bija iecelts par Kurzemes guber-
ņas komisāru. Tā kā Kārlim bija 
plaša pazīšanās krievu aprindās, 
visas svarīgās darīšanas nodeva 
viņam.  To gandrīz  varētu salīdzi-
nāt ar latviešu sūtņa darbu krie -
vu valdībā, jo valdība pēc revo-
lūcijas bija noskaņota diezgan 
labvēlīgi pret mazajām tautām.
Viss mainījās, kad varu sagrāba 
boļševiki, tie tūliņ likvidēja Cen-
t rālkomiteju. Lai cik tas arī lik -      
tos savādi, likvidēšanu vadīja divi 
bijušie Centrālkomitejas locekļi, 
kas nu bija iecelti par latviešu ko -
mūnistu oficiāliem pārstāvjiem. 
Viens no viņiem varas reibumā 
apsūdzēja Kārli Zariņu Kaŗa tri-
bunālam par bēgļu naudas iz -
šķēr dēšanu, lai gan bēgļu nauda 
pie viņa nekad nebija nonākusi. 
Tribunāls Kārli attaisnoja, bet 
viņam tādējādi bija pievērsta če -
kas uzmanība. Kārlim Zariņam 
no Pēterpils bija jāpazūd…

Kad 1918. gadā bēgļus sāka 
sūtīt atpakaļ uz Latviju caur 
Baltijas vācu komiteju, viņiem 
bija vajadzīga apliecība, ka viņi 

nāk no Baltijas guberņas. Lai gan 
Kārlis visu laiku slēpās, viņu to -
mēr pierunāja šādas apliecības 
pagatavot, un daudzi tūkstoši      
tās arī saņēma. Taču tas nāca 
zināms čekai. Draugu brīdināts, 
Kārlis izbēga. Ar groziņu rokā, 
basām kājām viņam izdevās pā  r-
iet provizorisko robežu un at -
griez ties Latvijā – nu jau Latvijas 
Republikā. Rīgā vēl bija vācu ka -
ŗaspēks, bet jau tuvojās boļ ševiki, 
un draugi ieteica Kārlim meklēt 
glābiņu uz angļu kaŗa kuģa Rī -
gas ostā. Tas daudzus Pagaidu 
valdības vīrus aizveda  uz Lon-
donu. Pēterpilī boļševiki solīja 
Zariņu noķert un samalt miltos. 

Atgriezies dzimtenē, Kārlis 
cerēja, ka varēs pielikt roku 
sabiedrības darbā. Bet “cilvēks 
domā – Dievs dara “! Jaunā Lat-
vijas Republika jau bija viņu 
izvēlējusies citam darbam – dip-
lo mātijai, kaut arī viņš par dip-
lomātu nekad nebija gribējis        
būt. 1919. gadā daudzi Tautas 
Padomes locekļi pulcējās Latvi - 
jas sūtniecībā Londonā, ko to -
reiz vadīja Z. Meierovics. Ieradās 
arī Tautas Padomes prezidents 
Jānis Čakste un izvēlējās Latvi -  
jas sūtņus dažādās valstīs.  Kārli 
Zariņu nosūtīja uz Parīzi, kur  

tajā laikā pulcējās visas miera 
delegācijas. Kārlis gan mēģināja 
atrunāties ar valodas neprašanu 
un nepiemērotību tādam dar-
bam, taču tā bija Prezidenta iz -
vēle, un atlika tikai paklausīt. Z. 
Meierovics Kārlim Zariņam iz -
raks  tīja pirmo Latvijas Diplomā-
tisko pasi Nr.1, un viņš devās uz 
Parīzi. Sākās viņa diplomātiskā 
karjēra. 

Viens no Kārļa Zariņa lielā-
kiem diplomātiskiem panāku-
miem bija kuģa „Saratov” at -
gūšana. Kuģis tajā laikā atradās 
Stokholmas ostā, bija reģistrēts 
Rīgā, bet braucis zem cara karo-
ga. Kuģim bija lieli parādi Stok-
holmas ostai. Jautājumus kārtot 
nosūtīja Kārli Zariņu. Jaunajai 
valstij nebija naudas, un stāvok -
lis likās bezcerīgs. Kārlis atcerē-
jās, ka viņam ir labs paziņa – 
franču sūtnis Stokholmā. Uz -
klausījis Kārļa nelaimi, paziņa 
viņam aizdeva 10 000 kronas. 
Kārlis veikli nokārtoja visus 
maksājumus, kuģis iepirka pār-
tiku un ogles un nākamā rītā 
izbrauca jūrā zem Latvijas ka -
roga. Tajā pašā dienā boļševiki 
iesniedza Stokholmas ostai tie -
sas lēmumu, ka kuģis ir viņu 
īpašums, bet tas jau bija ceļā uz 
Liepājas ostu un vairs nebija at -
gūstams. 

L A T V I E Š I  L I E L B R I T A N I J Ā
(Turpināts no 43. numura)

(Turpinājums 15. lpp.)

Ārzemju latvieši daudzviet 
prāto, ko darīt ar grāmatām, ku -
ŗas kastēm tiek vestas uz lat -
viešu centriem, grāmatu īpaš-
nie kiem mūžībā aizejot. Ziem-
svētku tirdziņos tās bieži atrod 
jaunus īpašniekus, par pāris 
dolariem tiek pārdotas, nauda 
ieguldīta latviešu namu un baz-
nīcu kasē. Jau slavena kļuvusi 
Toronto latviešu Saulaines grā-
matu klēts, kuŗā var uziet vienu 
otru retumu. Daudzas grāmatas 
nokļūst Latvijas bibliotēkās, un 
tajās ar aizkustinājumu var         
lasīt draudžu un biedrību dar-
biniekiem, vecākiem, draugiem 
veltītus ierakstus. Mūsdienās 
grā  matas ar veltījumu ieraks-
tiem iegūst vēsturisku vērtību.

Rīgas Latviešu biedrības tel -
pās trīs dienas oktobrī notika 
grāmatu svētki, ko paši rīkotāji 
iedēvējuši par ,,Grāmatu virpuli”. 
Lielu interesi izrādīja grāmatiz-
devēji, pieteicās un piedalījās 
apmēram 20 izdevniecību: gan 
lielās, gan mazās, gan personas, 
kuŗas grāmatas izdod par sa -
viem līdzekļiem. ,,Māmuļas” 
saim nieki bija izplānojuši ra  do-
šās laboratorijas bērniem, lai 
mazos lasītājus ievadītu grāmatu 
pasaulē. 

Apmeklētāji uz sarīkojuma 
telpām - Līgo un Kluba zāli ot -
rajā stāvā kāpa cienīgi, pat svēt-
svinīgi, daudzi mēteļus atstāja 
garderobē, lai bez liekas, turklāt 
pielijušas nastas varētu izbaudīt 
jaunu grāmatu īpašo burvību. 
Grāmatas varēja iegādāties par 
redakcijas cenām, kas nereti ir 
zemākas par tipografijas ce -  
nām, jo izdevēji, lai izdzīvotu, ir 
ar mieru grāmatas tirgot pat        
par bankrota cenām! 

Jā, jaunu grāmatu smarža 

Pārdomas, turot rokās daudz lietotu grāmatu

apbuŗ, bet, lai nokļūtu pie jau-
najiem izdevumiem, ,,Grāmatu 
virpuļa” apmeklētājiem bija jā -
paiet gaŗām diviem citiem ga -
ŗiem galdiem: uz viena bija ap -
gādu skaistāko grāmatu izstāde, 
ko apdvesa tāda kā lepnuma 
elpa, uz otra biezā slānī apmai-
ņai atnestās grāmatas. Grāmatu 
apmaiņai pasaulē ir senas tradi-
cijas. Latvijā tā kļūst arvien po -
pulārāka, it sevišķi studentu ap -
rindās. Dzejas dienu laikā Rai -
ņa pieminekļa pakājē jau trešo        
reizi bija iekārtota īpaša grāmatu 
maiņas telts, Rīgas svētku laikā 
Vērmaņdārzā tāpat kā pērn tika 
rīkota grāmatu apmiņa. Par lai-
mi, vērtīgi piemēri ir lipīgi, arī 
Cēsu uzņēmēji savā izstādē bija 
atraduši vietu, kuŗā lietota grā-
mata ir godā, un Ķīpsalas grā-
matu svētkos nevienu vairs ne -
pārsteidza aicinājums ,,Dosim 
grāmatām vēl vienu dzīvi!”. Ne -

zinu, kuŗš pirmais izteicis ģeniā-
lo domu – ,,grāmatu, ko nav 
vērts lasīt otrreiz, nav vērts lasīt 
arī pirmoreiz”, bet zinu, ka tā 
nekad nenoveco. 

Viens no pirmajiem pēc Lat-
vijas neatkarības atgūšanas grā-
matu maiņas zelta stīgu stīgot 
sāka Jaunais  Rīgas teātris, bet 
laikam kādam nepatika, ka       
otrā stāva promenādes telpā 
jūtama lietoto grāmatu īpašā 
smarža, un drīz vien to aizstāja 
atspirdzinošo dzērienu un sal-
dumu bufetes aromats. Iespies -
tā grāmata ir pārdzīvojusi mil-
zīgus kultūras virpuļus (radio, 
televīziju, kino uzvaras gājie-
nus), bet ceru, ka tā pārdzīvos 
arī e-pasaules milzīgo spiedie -
nu, kas gluži kā cunami ietrie - 
cis ,,cilvēku ar grāmatu” rokā 
kultūras telpas stūrī. Taču laiks 
rādīs un pierādīs, cik sīksta ir 
cilvēka lasītgriba un vēlme turēt 

rokās vienu no civīlizācijas        
augs tākajiem un demokratis kā-
kajiem sasniegumiem – iespiestu 
grāmatu. Grūti atrast vēl citu 
mantu, ko ar vienādu cieņu         
lieto gan pilī, gan būdiņā!

,,Māmuļā” pie grāmatu ap -
maiņas galda visu laiku drūz-
mējās apmeklētāji, arī pavisam 
jauni, kuŗi par daudziem auto-
riem un viņu darbiem uzzi -       
nāja tikai tagad. Grāmatu caur-
mēra  vecums te bija 30-40 gadu, 
tātad tās iespiestas sen pirms 
viņu dzimšanas! Grāmatmīļi  
bija atnesuši arī pirmskaŗa iz -
devumus. Pat īsti vietu uz mai-
ņas galda neatraduši, pie jau-
niem lasītājiem aizceļoja Hildas 
Vīkas darbu izlase, Annas Sakses 
pasakas par ziediem, Hodžas 
Nasredina neticamie piedzīvo-
jumi, Lilli Palmeres atmiņu 
stāsts, apceres par dzenbudistu 
filozofiju un senlatviešu saktām 
un vēl, un vēl. Bija pat grūti 
noķert mirkli, lai nofotografētu 
lietoto grāmatu galdu, kad to ne -
aizsedza lasītāju muguru mū  ris!

Kaķim esot septiņas dzīvības, 
grāmatai noteikti vairāk, par to 
liecina padilušās lappuses: tātad 
grāmata lasīta atkal un atkal. 
Protams, der atcerēties, ka grā-
matu maiņas punkts nav maku-
lātūras nodošanas vieta.

Šajās pārdomās neiekļāvu 
sāpīgās atziņas par jaunu izde-
vumu laišanu pasaulē mūsdie-
nās, kad katra  plašsaziņas lī -
dzekļos publicēta informācija 
par grāmatu tiek novērtēta kā 
komercreklāma, kad veikali pa -
kļauti peļņas pātagai, kad prak-
tiski nav kaut cik objektīvas lite-
rātūras kritikas, kad valdnieks 
un gaumes noteicējs ir labi sa -
maksāta reklāma. Tomēr nav 

ļaunuma bez labuma. Nezaudēju 
cerību, ka iespiestās grāmatas 
vērtība pieaugs, ja vien grā mat-
nieki gādās, lai pasaule netiktu 
pārplūdināta ar seksa pamā cī-
bām, ezoteriskām blēņām un 
pareizās finanču domāšanas 
veiks mes stāstiem – tie pēdējā 
gadu desmitā Latvijā iespiesti    
tik biezā slānī, ka apjomos no -
teikti jau sen pārsniedz padomju 
ideoloģijas iespieddarbu pelēko 
ražu piecdesmit gadu laikā! 

Šodienas lasītājam ir milzīga 
izvēle. Īpaši daudz ir tulkotās 
literātūras, taču bieži vien pilnī -
gi bezpersoniskas, jo paredzēta 
nevis lasītājam, bet autortiesību 
pircējam iespiešanai angļu, ja -
pāņu, ķīniešu, grieķu, turku utt. 
valodā. Papīrs jau pacieš visu – 
cik sēnalu glītos vākos nav nācies 
pārnest mājās! Diemžēl neiznāk 
nopietni enciklopēdiju krājumi, 
vēstures pētnieki joprojām lieto 
pulgotajā padomju laikā izdoto 
uzziņu literātūru. Tomēr redak-
tora un izdevēja sirdsapziņa bi -
jusi un būs galvenais kritērijs 
izdoto grāmatu kvalitātei, kaut 
iemesls iespiest sēnalas atradī-
sies vienmēr: grūti laiki, krize, 
elektroniskās literātūras triumfa 
gājiens utt.

Dažs tautiets labus darbus dar
Tik tad, ja naudu pelnīt var.
Bet tomēr klaji izsakās, 
Ka neskatot uz naudu tas, 
Ka strādājot tik nakt un dien
Aiz tīras mīlestības vien.
Arī šīs rindas izlasīju pie grā-

matu maiņas galda, turot rokās 
Zvārguļu Edvarda ,,Dzies minieka 
sirdi”, ko 1950. gadā izdevusi Lat-
vijas Valsts izdev nie cība. Dzejolis 
sacerēts 1890. gadā!

 Anita Mellupe,
 grāmatizdevēja jau 23 gadus

Grāmatu apgāda ,,Neputns” pārstāvji piedāvāja vērtīgas izcilas 
kvalitātes grāmatas par neticami zemām cenām
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Devīto gadu pēc kārtas Dau-
gavas Vanagi sadarbībā ar Oku-
pācijas mūzeju un vīru kopu „Vil -
ki” 11. novembrī Rīgā rīkoja Lāč-
plēšu dienai veltīto sarī ko jumu 
“Brīvības cīnītāju gars cau ri vi -
siem laikiem”. Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes pār stā vības Lat-
vijā izkārtotajā sarīko jumā iesais-
tījās vairākas sabied riskās orga-
nizācijas – Latvijas Nacionālo ka -
ŗavīru biedrība, Latvijas Nacio -
nālo partizānu ap  vienība, Lat -
viešu Virsnieku ap  vienība, Patrio-
tiskās audzinā ša nas un militārās 
tuvcīņas skola, Apvienība „Tēvijas 
sargs”, partijas - Pilsoniskā sa  vie-
nība, Visu Lat vijai/TB/LNNK, lai 
kopīgi godinātu Brīvības cīnī tāju 
pie miņu un tādējādi stiprinātu 
Lat vijas iedzīvotāju nacionālo 
 paš apziņu, veicinātu latviešu tau-
tas kopības saglabāšanu.

Arī šogad, atsaucoties uz Dau-
gavas Vanagu lūgumu, 11. novem-
bŗa rītā tika ieskandināti Rīgas 
centra baznīcu zvani (Rī gas       
Doms - 8:57; Rīgas Sv. Jāņa baz-
nīca; Jēkaba katedrāle; Sāpju diev-
mātes baznīca; Magdalēnas baz-
nīca; Vecā Sv. Ģertrūdes baz nīca; 
Jaunā Sv. Ģertrūdes baz nīca), lai 
simboliski sasauktos ar 1919. ga -
da 11. novembŗa rītu, kad nesa-
grautie baznīcu torņu zvani vēstīja 
par Rīgas atbrīvoša nu no Ber-
monta kaŗaspēka un ļaudis sajūs-
mā pulcējās ielās. Šo  gad aprit 91 
gads kopš dienas, kad 11. novem-
brī nodibināja Lāčplēša kaŗa or -
deni ar devīzi «Par Latviju».

Jānis Kirmuška un Solvita Sekste

BRĪVĪBAS CĪŅU GARS CAURI VISIEM LAIKIEM

 Vakarā no Rīgas Brāļu kapiem 
(Rīgas Brāļu kapi, Varoņu iela, 
Gaujas iela, Miera iela, Brīvības 
iela, Brīvības bulvāris, Kaļķu   iela) 
līdz Strēlnieku laukumam notika 
lāpu gājiens, lai ar lāpām svēto 
uguni nogādātu uz plosta, kas  
tika nolaists likteņupē Dau ga vā – 
pie tiem Brīvības cīnītā jiem, kuŗu 
kapu vietas mums nav zināmas. 
Gājiena laikā notika svētbrīdis pie 
Brīvības piemi nekļa, lai blakus 
degošajām sve cītēm noliktu lielo 
sveci, kas aizdedzināta ar svēto 
uguni, un nodziedātu kopīgu 
dzies mu. Dziesmām skanot, gā -
jiens tur pinājās līdz Strēlnieku 
lauku mam, daudzi jaunieši un 

puiši dziedāja no sirds, viņiem 
skaisti piebalsoja meitenes. 

Pēc svētbrīža pie Brīvības pie-
minekļa Strēlnieku laukumā pie 
Okupācijas mūzeja tika sarīkots 
koncerts, ko ar nelielu uzrunu 
atklāja Daugavas Vanagu Cent rā-
lās valdes pārstāvības Latvijā va  -
dītāja Solvita Sekste, pasakot pal-
dies Daugavas Vanagu orga ni-
zācijai par sarūpēto tēju, pa  stāstot 
par Daugavas Vanagu organizā-
cijas dibināšanu un citē jot jo -
projām aktuālos plkv. Viļa Janu -
ma teiktos vārdus: „Dauga vas 
Vanagi ir dzimuši. Vanags ir dzi-
mis. Sprostā. Bet drīz viņš li  dos 
brīvs un nesaistīts. Un viņa knābja 

cirtieni būs asi. Ko knābāt būs 
gana.” Uzstājās vīru kopa „Vilki”, 
folkloras draugu kopa „Skan di-
nieki” un seno cīņu un folkloras 
kopa „Vilkači”. Vakara gaitā no -
tika arī „Tēvijas sarga”  pašaiz-
sardzības un tuvcīņas pa  raug-
demonstrējumi. Sarīko jums bija 
kupli apmeklēts, pie Oku pā cijas 
mūzeja pulcējās daudz jau niešu, 
ģimenes ar bērniem. Visi kopā 
sildījāmies pie ugunskuriem, dzē-
rām karstu tēju un braši dzie  - 
dā jām „Vilkiem” līdzi tautā jau 
iemīļotas dziesmas - Ikkatru sest-
dienas vakaru, Nāc uz Nāves salu, 
Paliec sveiks, mans mazais draugs 
un jauniešu mīļāko dzies mu 

Bunkurs NR 13. Nolaižot ugun-
splostu Daugavā, viss Ak  mens tilts 
un 11. Novembŗa krastmala bija 
ļaužu pilna. Pēc tam turpinājās  
sadziedāšanās Daug  avmalā pie 
Rīgas pils mūŗa, kuŗā mirdzēja 
tūkstošiem sve cīšu Brīvības cī -
nītāju piemiņai.

Liels paldies sarīkojuma finan-
ci ālajiem atbalstītājiem - Rīgas 
domes Kultūras departamentam 
un Daugavas Vanagiem, ka arī 
gal venajam organizētājam Jānim 
Atim Krūmiņam.

Solvita Sekste,
DV CV Pārstāvības Latvijā 

vadītāja

Daugavas Vanagu organizācijas sarūpētā tēja

Svētdien, 14. novembrī, Te  la-
vivas Enav kultūras centrā Lat-
vijas vēstniecība Izraēlā sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālo bib-
liotēku (LNB) par godu Latvi -  
jas Republikas proklamēšanas 
92. gadadienai atklāja LNB un 
So  rosa fonda – Latvija veidotu 
bi  ling vālu izstādi latviešu un 
angļu valodā „Jesaja Berlins un 
viņa laika Rīga”, kuŗā dokumen-
tēta Rīgā dzimušā ebrēju iz  cel- 
s mes filozofa Jesajas Berlina 
(1909–1997) dzīve un darbs, kā 
arī sniegts plašāks ieskats 20. ga  d - 
simta sākuma Rīgas vēsturis kajā 
un kultūras vidē.

Oficiālajā pieņemšanā pulcē  - 
jās vairāk nekā 150 viesu, tostarp 
ārvalstu diplomātiskā korpusa 
Izraēlā pārstāvji, kultūras darbi-
nieki, Izraēlas valdības, kā arī 
Lat  vijas ebrēju un latviešu dia- 
 s poras Izraēlā pārstāvji. 

Latvijas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Izraēlā Mār-
tiņš Perts svētku uzrunā pauda 
gandarījumu par dinamiska -      
jām un draudzīgajām attiecībām 
starp Latviju un Izraēlu, atska-
tījās uz pēdējā gada svarīgāka-
jiem notikumiem abu valstu 
polītiskajās, kultūras un eko no-
miskajās attiecībās, kā arī iztei - 
ca cerību intensificēt abu valstu 
valdību pārstāvju divpusējās vi -
zītes nākotnē. Latvijas vēstnieks 
vēlreiz apstiprināja Latvijas vēl-
mi uzņemt Izraēlas Valsts pre -
zidentu Šimonu Peresu vizītē 
Latvijā. 

IZRAĒLĀ PIEMIN RĪDZINIEKU JESAJU BERLINU
Telavivā Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 92. gadadienu svin ar izstādes 

„Jesaja Berlins un viņa laika Rīga” atklāšanu

Savukārt Latvijas un Igaunijas 
ebrēju asociācijas Izraēlā priekš-
sēdis Elie Valks apsveica Latvijas 
Republiku tās neatkarības pro- 
k lamēšanas gadadienā un Lat  -        
vi jas ebrēju Izraēlā vārdā node va 
laba vēlējumus Latvijas tautai, 
vēlot pārvarēt ekonomiskās grū-
tības un arī turpmāk veidot mo -
dernu un demokratisku Latvijas 
sabiedrību. E.Valks apsveica ide-
ju organizēt J. Berlina izstādi 
Izraēlā, norādot uz daudzām iz -
cilām ebrēju izcelsmes personī-
bām, kas nākušas no Latvijas. 
Pie minot  problēmjautājumus, 
kas eksistē Latvijas un Izraēlas 

attiecībās, E.Valks pauda pārlie-
cību, ka tie tiks atrisināti. Uzru-
nu E.Valks pabeidza ar vārdiem:  
„Lai dzīvo brīva, neatkarīga Lat-
vija! Lai dzīvo draudzība starp 
mūsu tautām!”  

Latvijas Nacionālās bibliotē -
kas direktora vietniece Dace Ga -
siņa akcentēja filozofa Jesajas 
Berlina saikni un arī viņa sa  rež-
ģītās attiecības ar dzimto pilsētu 
Rīgu, kas ir bijusi šūpulis dau-
dziem izciliem latviešiem, vācie-
šiem, krieviem, ebrējiem, po -
ļiem, lietuviešiem un citu tau -
tību pārstāvjiem. Diemžēl laika 
gaitā ne vienmēr savlaicīgi un 

No kreisās: LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Izraēlā Mārtiņš 
Perts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Dace 
Gasiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Signe Valtiņa un LR vēstniecības Izraēlā 2. sekretārs 
Dāvis Daudzvārdis

adekvāti viņus esam ievērojuši. 
Arī dižo filozofu Jesaju Berlinu 
Latvija atklāja tikai pēc neatka-
rības atgūšanas. D. Gasiņa izteica 
cerību un arī pārliecību, ka iz- 
stāde rosinās tās apmeklētājus 
ieraudzīt Jesaju Ber  linu un Rīgu 
jaunā per spek tīvā.

Jesaja Berlins ir viens no pa -
saulē visplašāk zināmiem rīdzi-
niekiem, izcils polītikas teorē-
tiķis, ietekmīgs filozofiskā libe-
rālisma aizstāvis un ideju vēs-

turnieks, saņēmis daudzus aug- 
stus apbalvojumus un goda dok-
tora titulus. Izstāde „Jesaja Ber-
lins un viņa laika Rīga” vēstī par 
Berlina agrīnajiem iespaidiem 

Alberta ielā Rīgā, kur viņš pa -
vadīja bērnību, par emigrēšanu 
uz Krieviju un vēlāk uz Angliju, 
kā arī par Berlinu dzimtas tra-
ģisko likteni.

Izstādes atklāšanu Telavivā 
organizēja Latvijas vēstniecība 
Izraēlā, goda konsuli Sāra Alla-
lufa (Sara Allalouf), Asafs Kaspi 
(Assaph Caspi) un Dans Tochners 
(Dan Tochner ), kā arī airBaltic.

Izstāde tapusi LNB sadar -        
bībā ar Sorosa fondu – Latvija, 

Eiropas Komisijas pārstāvību 
Lat  vijā un mūzeju „Ebrēji Lat-
vijā”. Tās autors ir Aleksandrs 
Bjerns Dībens (Alexander Björn 
Düben).

Skats no izstādes
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Šo skaisto raksturojumu par 
komponistu, diriģentu un mū -
zikāli nacionālo iedvesmotāju 
Albertu Jērumu ( 1919 - 1978 ) 
saviem klausītajiem sniedza 
Gunars Zvejnieks abu Zviedrijas 
pensionāru biedrību kopīgi rī -
kotajā referātā Stokholmā sest-
dien, 30. oktobrī.

 Jaukā stāstījuma referents mūs 
izvadāja pa Alberta Jēruma bio-
grafiskajām takām un sniedza    
arī izteiksmīgu apgaismojumu 
viņa personībai. Komponists 
bēr nību un skolas gadus pava-
dījis Valkas apkārtnē, kur jau 
agri sācis mācīties klavieŗspēli 
pie laba līmeņa paidagoga. 1937. 
gadā viņš devās uz Rīgu, izturēja 

AUSEKLIS TRIMDAS MŪZIKĀ
iestājeksāmenus Konservātorijā 
un mācījās kompoziciju prof. 
Jāzepa Vītola klasē. Šo rindu 
raks  tītāja itin labi atceras satikusi 
mūsu Alma mater gaiteņos smai-
dīgo jaunekli ar gludi atsukāta-
jiem matiem!

Kaŗa un abu okupāciju brutālie 
notikumi daudzus studentus un 
mācībspēkus izklīdināja visās 
debespusēs, Alberts Jērums no -
nāca Anglijā. Par šo, šķiet, sva-
rīgāko posmu viņa dzīvē Gunars 
Zvejnieks stāstīja atzinīgos un 
sirsnīgi izjustos vārdos. Mēs 
Albertu Jērumu iepazinām kā 
vizionāru censoni un nemitīgu 
iedvesmotāju latviešu mūzikas 
populārizēšanā. Dziesmu svētki 
bija viņa sirds lolojums: no Vis-

pārējiem Dziesmu svētkiem 
Ham burgā 1964. gadā līdz viņa 
iecerētajām Dziesmu dienām 
Visbijā, Gotlandē, 1979. gadā 
viņš šai darbā gan organizāto -
riski, gan mūzikāli ielika visu 
savu sirdsdegsmi. Gotlandes 
Dziesmu dienas Albertam Jēru-
mam tomēr vairs nebija lemts 
diriģēt. Viņš aizgāja mūžīgā 
mierā 1978. gada 6. janvārī.

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka 
Alberts Jērums, protams, bija arī 
komponists. Liekas, jau agri, vēl 
būdams prof. Jāzepa Vītola au -
dzēknis un studēdams klasiskās 
tradicijas, viņš sāka domāt 
patstāvīgāk un meklēt jaunus 
ceļus. Viņa vēlākā kompoziciju 
klāstā tas nepārprotami parādās, 

sevišķi instrumentāl dar-
bos un bagātīgi izstrādā -
tās klavieŗpartijās vokāl-
darbu pavadījumos. Gu -
nars Zvejnieks prezentēja 
četrus vokāldarbu pie mē-
rus, kur laikmetīgais un 
klasiskais satikās skaistā 
līdzsvarā.

Dziesma - zelta rasa,          
tie ir Alberta Jēruma vār-
di. Ar šo rasu viņš ir vel-
dzējis trimdinieku dvē-
seles visā sava mūža ga -
ŗumā.

Guna Kurmis

Dievnami - tā ir daļa  mūsu 
zemes kultūrvēsturiskā manto-
juma. Gaŗajos padomju oku pā-
cijas gados daudzi dievnami      
tika izpostīti un apgānīti. Kopš 
neatkarības atgūšanas ar labas 
gribas cilvēku pūlēm un sirds 
siltumu daudzas baznīcas ir at -
gu vušas savu sākotnējo cēlumu, 
bet ne visur... Valsts svētku gai-
sotnē  gribam aicināt palīdzēt  
vēl vienam dievnamam, lai tas 
ieņemtu savu vietu Latvijā un 
cilvēku sirdīs.

Skultes baznīca pēdējo piec-
desmit gadu laikā nav remon -
tēta, turklāt tā vairākkārt ir cie-
tusi no vandaļu uzbrukumiem. 
Atmodas sākumā kāda padomju 
pulkveža dēls ar vairākiem jau-
niešiem izdemolēja baznīcas ēr -
ģeles. Līdz ar laicīgo sodu par       
šo nodarījumu piemeklēja arī 
Dieva sods - nodega pulkveža 
māja. Pēdējā laikā skultiešus un 
visu Latvijas sabiedrību īpaši sa -
traucis sižets televīzijā par             

Dievnams - katra pagasta un katras pilsētas sirds
ug  uns grēku - nezināmi ļaundaŗi 
iekļuva baznīcā un to aizde dzi-
nāja. Ar tuvāko māju iedzī votāju 
pūlem un Saulkrastu uguns dzē-
sēju operātīvo darbību liesmas 
tika nodzēstas, bet palika izde-
gusi grīda, siena un nokvēpuši 
griesti. 

Skultes baznīca ir celta pēc 
architekta Māzungena projekta 
1757. gadā. 1938. gadā Latvijas 
pieminekļu valde to iekļāva aiz-
sargājamo pieminekļu sarakstā. 
Arī šodien Skultes luterāņu baz-
nīca ir valsts nozīmes archi tek-
tūras piemineklis. Ilgajos pa -
domju gados ir pārtrūkusi dzīvā 
saikne starp pagasta ļaudīm un 
baznīcu ne vien Skultē, bet arī 
visā mūsu zemē. Tikai tagad ir 
iespējama situācija, ka pagastā ir 
ļaudis, kuŗi nav pārkāpuši sava 
dievnama slieksni, bet starpkaŗu 
brīvvalsts gados gandrīz ikviens 
skultietis bija še kristīts, iesvētīts, 
laulības saitēm saistīts!

 Dievnams ir katra pagasta un 

pilsētas sirds. Tā atjaunošana ir 
ne vien mūŗu stutēšana, bet arī 
saiknes atjaunošana starp cilvē-
kiem un Dievu, mūsu siržu un 
domu vēršana uz Augšu. Mēs 
varam atjaunot šo saikni, paši 
ejot Dieva namā - kā to darījuši 
mūsu senči, kā arī uzņemoties 
atbildību par dievnama atjau-
nošanu, lai arī mūsu bērnu       
bērni varētu iet šajā dievnamā, 
saņemt spēku dzīvei un darbam. 

Mēs jau esam ieguldījuši darbu, 
lai Skultes baznīcas apkārtne 
tiktu sakārtota. Draudze ar sa -
viem spēkiem un līdzekļiem veic 
kārtējos remontus un sedz baz-
nīcas uzturēšanas izmaksas,      
taču baznīcai kopumā ir nepie-
ciešams kapitālais remonts: jā -
novērš ugunsgrēka sekas, jā -

maina jumta segums, jāremontē 
ēkas fasāde un iekštelpas. Uz šo 
brīdi ir izstrādāta tāme jumta 
remontam. Tam nepieciešams  
ap 25 000 latu. Draudzē ir gaiši 
un atsaucīgi cilvēki. Daudzi      
šim mērķim jau ir ziedojuši,         
vēl daudzi gatavojas ziedot, taču 
draudze ir neliela un nav spē - 
jīga bez papildu financiālā at -
balsta dievnamu atjaunot. Zi  nā-
mu financiālu palīdzību esam 
saņēmuši arī no Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas, taču esam tālu no nepie-
ciešamās summas, lai uzsāktu 
remontdarbus. Tāpēc vēršamies 
pie bijušajiem skultiešiem, uz -
ņēmējiem, valsts institūcijām, 
organizācijām un gluži vien - 
kārši labas gribas cilvēkiem ar 

lūgumu palīdzēt. Būsim patei -
cīgi par jebkuŗa veida palīdzību!

Mēs ticam un ceram, ka diev-
nams ar mūsu visu ieintere -
sētību un kopīgiem centieniem 
uzziedēs pret debesīm kā balts 
zieds, bet sirdīs iemājos prieks 
un gandarījums par labu iegul-
dījumu mūsu Valsts nākotnē!

Aktuālā informācija par no -
risēm draudzē un ziedojumiem 
Skultes baznīcas atjaunošanai 
atrodama draudzes mājaslapā 
www.skultesbaznica.lv 

Baznīcas atjaunošanas ziedo-
jumu konts:

GE Money Bank
kods: BATRLV2X
konts: LV27 BATR 0551 J472 

3080 1
Paldies ikvienam ziedotājam!

Ugunsgrēka dzēšana Skultes baznīcā šā gada 25. maijā

Gunārs Zvejnieks 11. novembŗa vakarā Rīgas pils pagalmā
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Skultes luterāņu baznīca 

Alberts Jērums
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Zīmējumi no gulaga (Dra  - 
w ings from the Gulag), Danzig 
Baldaev, Fuel, 2010, un Jaunie 
dižciltīgie: Krievijas valsts dro-
šības atjaunošana un KGB ilg-
s tošās sekas (The New Nobility: 
the Restoration of Russia’s Secu-
rity State and the enduring legacy 
of the KGB), Andrei Soldatov 
and Irina Borogan, Public Affairs, 
2010.

Abās grāmatās runa ir par 
Krie viju – vienā par pagātni, otrā 
par tagadni. Observer ieskatā 
illustrētais Danziga darbs ir mē -
neša ievērojamākā grāmata. To -
mēr tiek arī uzdots jautājums - 
vai tas ir vēsturisks dokuments 
vai parasta pornografija? Un at -
zinums - šausmīgie attēli grāma -
tā par padomju laika sodu sis-
tēmu nav nekas vairāk kā faktu 
un allegoriju sajaukums. Par   
otru grāmatu Times izsakās, ka tā 
esot brīvība Krievijas stilā. Divi 
žurnālisti - Andrejs un Irina at -
klāj, kā KGB mantinieki rīkojas 
ar valsts polītiku un kā viņi ar 
dzelzs dūri valda pār tirdz nie-
cību.

Danziga grāmatā ir 130 zīmē-

Krievija senāk un tagad
jumi, kas atspoguļo tās šausmas 
un īpatnības, kas gulagā valdī-
jušas kopš 1918. gada. Danzigs 
dzimis 1925. gadā Ulanudē, 
centrālās Krievijas austrumos. 
Viņa tēvs bijis etnografs, apcie-
tināts kā tautas ienaidnieks. Dan-
zigs uzaudzis ienaidnieku bērnu 
patversmē. Beidzoties Otrajam 
pasaules kaŗam, atbrīvots no 
dienesta armijā, viņš bijis spiests 
strādāt par sargu Ļeņingradas 
Kresty cietumā. Nosūdzēts ag -
rākai KGB, Danzigs negaidīti 
saņēma šīs iestādes atbalstu sa -
vam darbam un iespēju apceļot 
Padomju Savienību. Būdams 
acu liecinieks gulaga ikdienas 
dzī vei, viņš redzēja šo agrāk slēg-
to pasauli un varēja to attēlot 
savos zīmējumos. Danziga zī  mē-
jumi ir tik detalizēti un šaus -
mīgi, ka atstāj lielu iespaidu uz 
skatītāju. Piemēram, slimos dar-
biniekus svīdināja saunā un         
pēc tam izmeta kailus stindzi-
nošā salā, lai tie nomirtu. Kā 
mocītas sievietes un tautas ie-
naidnieki, tas vispār nav apraks-
tāms. Neticami, ka pasaulē ir 
cilvēki, kas tā spēj izturēties           
pret citiem cilvēkiem. Varētu jau-

tāt - vai Danziga illustrācijās 
attēlotais zvēriskums vispār ir 
patiešām dokumentārs vai tas 
domāts kā pretpadomju polemi-
ka. Danzigs nebija pornografs, 
taču viņam visapkārt bija pa -
domju sodu sistēmai raksturīgs 
pornografisks sadisms. Ama tie ŗ-
an tropologs Danzigs, kam ģi  me-
nes polītisko uzskatu dēļ bija 
liegta izglītība, cīnījās, lai uz pa -
pīra anatomizētu sistēmu, kuŗa 
viņu bija norobežojusi un kuŗā 
viņš bija līdzdalībnieks. Savu 
darbu Danzigs 1988. gadā veltīja 
A. Solžeņicinam.

Grāmatas Jaunie dižciltīgie pa -
matā ir datubaze argentura.ru - 
ideāls ziņu gūšanas un analizes 
avots, kas sniedz labi informētu 
cilvēku viedokļus par šīs noslē-
pumainās valsts iekšējo darbību. 
Andrejs un Irina ir datubazes 
ar gentura.ru līdzīpašnieki un 
pēdējā gadu desmitā atklājuši 
pasaulei vairāk, nekā Krievija 
būtu vēlējusies. Autoru mērķis ir 
sniegt informāciju par valsts 
drošības dienestu FSB, kas ir 
KGB pēctece. Grāmatā aprakstīts, 
kā pēdējos desmit gados FSB 
guvusi virsroku. Lai tiktu pie 

varas, Putins aicinājis palīgā        
FSB dienestu. Un tagad, pēc 
Krievijas Zinātņu akadēmijas 
ziņām, 75% augstākstāvošo po -
lītiķu Krievijā ir saikne ar valsts 
drošības dienestu un 27 lielākās 
firmas valstī vada agrākie KGB 
cilvēki, kuŗiem ir personiska        
saikne ar Putinu.

Autori stāsta, ka Krievijas 
valdība atklāti piešķīrusi zemi 
FSB amatpersonu iekārotā ap -
kārtnē, lai viņi tur - netālu no 
oligarchu apkaimes - celtu sev 
milzīgas bezgaumīgas savrup-
mājas. Vienalga, vai vērtīga ze -
me, dārgas automašīnas vai citi 
apbalvojumi - FSB darbinieku 
privilēģijas bija nozīmīgs per-
sonisks ieguvums. Viņi bija ne  -
vis vairs parasti valsts darbi - 
nieki, bet gan zemes īpašnieki   
un vareni līdzspēlētāji. Grāmata 
sniedz arī ieskatu FSB rīcībā,  
kad tā kopā ar prokurātūru un 
Iekšlietu ministriju Krievijā lik-
vidēja neatkarīgu polītisku    
dzīvi, iebiedēja arodbiedrības, 
iefiltrējās opozicijas partijās, iz -
nīcināja tās, nosaucot visus kri - 
ti ķus par ekstrēmistiem. 

Žurnālisti, kas Krievijā atklāj 

pārak daudz ko, parasti iekļūst 
nopietnās nepatikšanās vai zau-
dē dzīvību. Kopš 1992. gada 
Krievijā nonāvēti 52 žurnālisti, 
pazīstamākā no tiem Anna Po -
litkovska. Putins žurnālistus uz -
skata par sabiedrības padibe -
nēm. Milzīgā spiediena ietekmē 
lielais vairākums žurnālistu ietur 
līniju, bet daži, kā, piemēram, 
Andrejs un Irina, atsakās to da -
rīt. Abi autori ir cietuši, viņus        
ir mēģināts iebiedēt – Andrejs 
vairākas reizes pratināts, abi ir 
atlaisti no vairāku laikrakstu re -
dakcijām, viņu datubaze šogad 
cietusi kiberuzbrukumā. Galu 
galā viņi pārcēluši savu serveri 
uz Ameriku, kur tas aizvien vēl 
darbojas. 

Eduards Lukass no Economist 
un grāmatas Jaunais aukstais 
kaŗš (sk. BL 2008. g. febr.) ap -
sveic grāmatas Jaunie dižciltīgie 
izdošanu angļu valodā. Viņš arī 
iesaka grāmatu Jaunie dižciltīgie 
izlasīt tiem, kuŗiem vēl ir naīvas 
cerības par Krievijas attīstību un 
kuŗi nonievā Krievijas kaimiņ-
valstu bailes.

Marita V. Grunts 

Nākamā gada 26. februārī          
būs pagājuši 20 gadi, kopš dar-
bojas Velsas – Baltijas sabiedrība 
(VBS). Tās priekšsēdis ir Latvijas 
Goda konsuls Velsā Andris Tau-
riņš. Viņa darbu aktīvi atbalsta 
kundze Anna (Ann), velsiete. Ve -
ci vientuļnieki tiek īpaši ievēroti. 
Labas attiecības izveidotas ar 
velsiešiem un citu tautu gru -
pām, kas dzīvo Velsā.

20. jūnijā VBS bija aicināta 
Dārza svētkos, ko svinēja Kār - 
di fas norvēģu kopa. Daži no 
mums pieņēma šo aicinājumu. 
Ieradāmies skaistā, saulainā 
dārzā Kārdifas apstādījumu ra -
jonā. Norvēģi mūs uzņēma ļoti 
viesmīlīgi. Mēs iepazināmies, 
tērzējām, sēdējām saulē un mie-

VĒSTULE NO VELSAS
Latvijas pieminēšanas laiks

lojāmies. Viņiem vasaras saul-
griežos ir Anša (Hans) diena.   
Tas jau vārda saknē ir Jānim 
radinieks. Arī norvēģi ir indo ei-
ropieši. Mums ir kopēja senatne. 

25. jūlijā VBS sanāksmē vie-
sojās latviešu māksliniece Alīse 
Piebalga. Viņa ir mākslas lektore 
(senior Lecturer in Fine Arts) Vel-
sas universitātē Ņuportā (New-
port). Viņas nozare ir jauna 
māks  las vide, ko sauc par jauk-
teno mākslu (Hybrid Art), jo, 
iestudējot izstādītos veidojumus 
(installations), tiek izmantoti da -
žādi izteiksmes veidi, arī lielā 
mērā technoloģija.

Klausītājiem videofilmā tika 
parādīti daži Alīses Piebalgas 
darba paraugi. Bija redzama 

dejas un citu kustību mijiedar - 
be ar technoloģiju. Māksliniece 
joprojām studē un pētī šo māks-
las formu un savā runā minēja 
daudzus citus māksliniekus un 
arī fainomenoloģijas filozofus, 
kas strādā ar jaukteno mākslu. 
Austrālijā esot mākslas labora-
torija Simbiotika A, kas pētī        
tec h  noloģiju kā cilvēka piere -
dzes paplašinājumu. 

Tā kā visa cilvēce ir pakļauta 
šai pieredzei,  nav grūti saprast, 
ka var runāt par simbiozi ar 
technoloģiju. Klausītājiem bija 
arī interesanti dzirdēt dažas 
blakus piezīmes par Alīses Pie-
balgas dzīvi. Viņa esot pārgalvīgu 
sportu (extreme sports) entu-
ziaste un priecājas, cik labi dzīvot 

Velsā, kur stāvas klintis alpīnis-
ma sportam ir gandrīz vai durvju 
priekšā, tāpat arī jūra ūdens 
sportam.

VBS rīcībā ir neliels novēlē-
juma fonds, lai maksātu aici-
nātiem runātājiem izdevumus. 
Kad priekšsēdis Andris Tauriņš 
ar pateicību sniedza Alīsei Pie-
balgai VBS čeku, viņa kautrējās 
to pieņemt. Tad Tauriņa kungs    
ar humoru apstiprināja, ka tas 
viņai pienākas, lai izlieto kaut vai 
kādas papildu virves iegādei 
viņas drošībai, klintīs kāpjot. 
Klau  sītāji aplaudēja. 

VBS ir sarunāta tikšanās vieta 
katra mēneša pirmajā pirmdie -
nā no 16.30 līdz 18.00 Adrese: 
Chats Café Bar, Marriot Hotel, 

Cardiff. Tur var pieskriet pēc 
iepirkšanās, varbūt satikt vecus 
draugus vai iepazīt jaunus. Nā -
kamā reize 6. decembrī, kad tur 
būs kāds vai vairāki VBS biedri.

Tuvojas 18. novembris. No 
DVF Svansijas (Swansea) nodaļas 
jau saņemts aicinājums uz Lat-
vijas Valsts svētku sarīkojumu 
20. novembrī. To ik gadus orga-
ni zē Pauls Vanags, nodaļas 
priekš  sēdis. Svinībās piedalās 
dažāda vecuma latvieši, gan tie, 
kas ir kaŗa laika bēgļi, gan arī 
jauni ļaudis, kuŗi Latviju atstā -
juši nesen. Latviešiem līdzi nāk 
arī velsiešu vai angļu radi un 
draugi. Ir laiks, kad jāpiemin 
Latvija.

Alvīne Zariņa

Nav latvieša, kas nezinātu,   
kāda loma “Saratovam” bija Lat-
vijas vēsturē, paglābjot Pagaidu 
valdību no vācu armijas gatavotā 
aresta...

Kārļa Zariņa diplomātiskā ros-
me viņu ir novedusi daudzās 
valstīs - Somijā, Igaunijā, Zvied-
rijā, Norvēģijā, Francijā un bei-
dzot Anglijā. Savā laikā īsu brīdi 
viņš vadīja arī Ārlietu ministriju. 
Kārlis Zariņš ir populārizējis Lat-
vijas vārdu pasaulē ne tikai dip-
lomātiskā laukā, bet arī saim-
nieciski un kultūrāli. Lielu dar - 
bu viņš veltīja latviešu sabied-
riskam darbam pēc 1947. gada 
latviešu strādnieku iebraukša - 
nas Anglijā. Viņš ieteica dibināt 
pašpalīdzības organizāciju, lai 
varētu līdzēt grūtībās nonāku-
šiem tautiešiem. Viņš piedalījās 
pirmā Daugavas Vanagu sanāks-
mē 1947. gada 27. novembrī. 
Sanāksmes dalībnieki izklīda pa 
visu Angliju un nometnēs dibi-

nāja Daugavas Vanagu nodaļas 
un kopas. 1948. gada 2. februārī 
notika pirmā delegātu sanāksme, 
kuŗā   nodibināja Daugavas Vana-
gu fondu un ievēlēja valdi. Par 
mūža goda priekšnieku tika 
ievēlēts Kārlis Zariņš, un viņš 
apsolīja atbalstu iespēju robežās. 
Ieteica arī kļūt aktīviem visādos 
kultūras notikumos. 

Darbā Kārlis Zariņš bija no -
svērts un apdomīgs un vienmēr 
ir pratis pareizi izmantot gan 
savas garīgās, gan fiziskās spējas. 
Pēc dabas saulains un attapīgs,      
ar jauku, atskabargainu humo -
ru. Ātri uztvēra komiskas situ-
ācijas, ar kuŗām vēlāk varēja pa -
smīdināt draugu pulciņu. Vien-
mēr ar dievbijību vēra baznīcas 
durvis un bija ļoti reliģiozs, ne -
aizmirsa pielūgt Dievu arī va -
kara stundā. Cienīja mākslu, bieži 
apmeklēja operu un baletu, bija  
milzīgs grāmatu draugs. Pie dzī-
vojis dažādas rūpes un veicis 

neskaitāmus pienākumus, viņš 
tomēr dzīvē bija laimīgs. Parīzē 
Latvijas miera delegācijai vaja-
dzēja sekretāri/stenografisti, un 
franču kursa direktrise ieteica 
savu labāko studenti Henrietu 
Houppert, kas gan nekad nebija 
dzirdējusi par tādu Latviju. 
Strādājot delegācijas darbu, vi -
ņai iepatikās latvieši ar savu vien-
kāršo un sirsnīgo pieeju dzīvei. 
Pēc Parīzes Kārli Zariņu aizko-
mandēja uz sūtniecību Somijā. 
Tā kā sūtniecība tur bija jāsāk        
no sākuma, viņš meklēja sekre-
tāri un sūtīja ziņu uz Parīzi.  Hen-
rieta bez vilcināšanās vai šau -
bām devās uz svešo zemi. Viņa 
jau bija iemācījusies mazliet runāt 
latviski un nu ķērās pie somu 
valodas. Henrietai vispār bija  ta -
lants uz valodām. Strādājot kopā 
ar Kārli, attiecības kļuva tuvākas, 
līdz noveda abus pie altāŗa.

 Kārlis ģimenē bija laimīgs,  
kaut arī sieva bija francūziete. 

Sākumā viņš gan bija jutis nelie-
las šaubas, vai dienvidniece ar 
ziemeļnieku, katoliete ar luterā -
ni spēs atrast kopīgu ceļu. Taču 
sa  skaņa radās pati no sevis, un 
Hen rietei Latvija kļuva par otru 
dzimteni, par kuŗu viņa skuma 
tāpat kā par savu kaŗā nopostīto 
Franciju. Cik liels visiem bija 
pārsteigums, kad sūtņa kundze 
vienudien sūtniecībā sāka runāt 
skaidrā latviešu valodā! Drīz    
viņa piedalījās dažādos latviešu 
kultūras sarīkojumos, kā arī ap -
grozījās latviešu sabiedrībā. Pēc 
dabas būdama diezgan kautrīga 
un cienīdama mieru un klusumu, 
viņa tomēr bija priekšzīmīga 
namamāte visās pieņemšanās un 
svinībās. Par prieku vecākiem    
par patriotisku un ļoti sabiedris-
ku latvieti ģimenē izauga meita 
Marie-Anna. Kaut arī svešā ze -
mē….

Ipiķu zemnieka dēls Kārlis 
Zariņš vienmēr ir stāvējis uz 
savām kājām, strādājis ar savām 
rokām. Domājis savas domas,   
bet nekad nav atteicies ne uz -
klausīt citu bēdas, ne sniegt pa -

līdzīgu roku, ja tā bijusi vaja -
dzīga. Tāls ir lēciens no Ipiķu 
tīrumiem līdz Bukinghamas pilij, 
kur viņš bija iegājis nevis kā 
maliņā nostājies vērotājs, bet kā 
mazas kultūras tautas likumīgais 
pārstāvis  trīs Lielbritanijas karaļu 
un vienas karalienes laikā. Kopš 
1940. gada viņš uz saviem ple-
ciem nesa latviešu tautas bēdas, 
cerības un asaras, jo palika pē -
dējais Latvijas pilvarotais rietumu 
pasaulē ar tiesībām reprezentēt 
Latvijas valsti un Latvijas vārdu. 
Viņš neļāva brīvajai pasaulei ne 
mirkli aizmirst pēc Otrā pasau -
les kaŗa Latvijai nodarīto netais-
nību un šo darbu uzticīgi turpi-
nāja līdz 1963. gada 29. aprīlim, 
kad beidza pukstēt mūsu dižā 
patriota sirds. Ļoti žēl, ka viņš 
nepieredzēja savu darbu beidza-
mies ar Latvijas brīvības atgūša-
nu. Mūsu cēlā valstsvīra mirstī -
gās atliekas apglabātas Londonas 
Brukvudas kapos. Līdzās dus 
Henrieta un Marie-Anna. Patei   -
cīgā tauta trimdā Kārlim Zariņam 
uzcēla pieminekli.

Ž. R. M. 

Latvijai un tautai ziedots mūžs
(Turpināts no 12. lpp.)
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Līmeniski. 7. Augļi, kas pēc 
nogatavošanās paliek ieslēgti 
apvalkā. 8. Trīszilbju pantmērs. 
10. Profesijas. 11. Gredzenveida 
koraļļu sala. 12. Tēls brāļu Kau-
dzīšu romānā „Mērnieku laiki”. 
16. Cilvēks, kas dzīvo ļoti attu-
rīgi. 19. Noapaļotas virsmas kal-
ni Tālajos Austrumos. 20. Seno 
romiešu apģērbi. 21. Apcerējums. 
22. Seno īslandiešu folkloras 
vēstījumi. 23. Indīga gāze, kas 
veidojas, nepilnīgi sadegot kuri-

nāmajam. 24. Amerikāņu kino-
aktrise, aktīva cīnītāja par         
mieru. 25. Rotaļa. 28. Skaistuma 
izpratne. 30. Vārnu dzimtas 
putns. 31. Akmeņaini seklūdens 
posmi upes gultnē. 32. Ļoti 
spēcīga aizraušanās. 36. E. Vir -
zas poēma prozā. 40. Rožu dzim-
tas koki un krūmi. 41. A. Bela 
romāns. 42. Vēsturiski lauka 
nocietinājumi. 43. Zinātne par 
orātora mākslu. 

Stateniski. 1. Lielupes pieteka. 

2. Kāršu spēle. 3. Nepiekāpīgi 
cens ties pārliecināt. 4. Valsts Vi -
dusamerikā. 5. Valsts Afrikas 
Zie  meļrietumos. 6. Apdzīvota 
vieta Priekules novadā. 7. Zem-
gaļu brīvības cīņu vadonis 13. gs. 
9. Austrumfolklendas sala. 13. 
Untums, iegriba. 14. Ēdamas sē -
nes. 15. Asteŗu dzimtas augs, 
kuŗa sakne satur kaučuku. 17. 
Bruņinieku sacensības. 18. Līde-
ris. 26. Zema aizsargsiena. 27. 
Ostas pilsēta Somijā. 29. Paida-
goģijas nozare. 33. Episkās lite-
rātūras paveids. 34. Aptaujas la -
pa. 35. Naglas sliežu piestiprinā-
šanai pie gulšņiem. 37. Čemur-
ziežu dzimtas garšaugs. 38. Ž. 
Simenona darbu varonis. 39. 
Latviešu aktieris un režisors 
(1907-1991). 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 43) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Kenedijs. 4. Bras-
lava. 10. Madara. 11. Vilis. 12. 
Atstāt. 13. Starpbrīdis. 15. Ieteka. 
16. Sapals. 17. Sliedes. 21. Sald-
gans. 22. Estētika. 23. Satraukt. 
25. Ilmenīts. 28. Stampāt. 29. 
Saruna. 32. Ragana. 34. Elemen-
tāras. 35. Rudens. 36. Veikt. 37. 
Ainaži. 38. Satumsis. 39. Ska-
tiens.

Stateniski. 1. Komūnija. 2. 
Nodilt. 3. Imanta. 5. Asaris. 6. 
Antena. 7. Attaisīt. 8. Tiepties. 9. 
Pieredze. 13. Skroderiene. 14. 
Saritinātas. 17. Skaļums. 18. 
Satumst. 19. Sakas. 20. Akots. 24. 
Trapeces. 25. Izpatikt. 26. Ka -
sieris. 27. Prasties. 30. Raidīt. 31. 
Alises. 32. Ramata. 33. Atvase.  

Pļaviņu novada ģimnazijas Odzienas filiāles skolēni ar skolotā -
jiem Lāčplēša dienā nolika ziedus un iededza svecītes pie Lāčplēša        
Kaŗa ordeņa kaŗavīru kapiem Vietalvā. 

Jelgavas dome nolēmusi apbalvot ar “Goda zīmi” Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Senāta priekšsēdi akadēmiķi Jāni Stradiņu. Šādi viņam 
tiek pateikts paldies par ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās vēstures iz -
pētē un populārizēšanā.

Šajā mācību gadā Smiltene uzņems delegācijas no piecām valstīm. 
Pilsētā ieradīsies skolēni un viņu paidagogi no Vācijas, Lielbritanijas, 
Īrijas, Spānijas un Italijas. Viņi visi piedalās kopīgā projektā par jau -
nāko mūsdienu technoloģiju izmantošanu izglītībā.

Vairāk nekā 20 jauniešu no Valmieras, Talsiem, Ādažiem un Rīgas 
iesnieguši darbus Latvijas nacionālās atlases animācijas konkursam 
“Patrimonito piedzīvojumi mantojuma pasaulē”. Piecu laureātu darbi 
piedalīsies UNESCO Pasaules mantojuma centra animācijas kon-
kursā. 

Valkas ģimnazijas veselības punktā sāksies sirds veselības pār-
baude. Katram skolēnam būs sirds pase. Skolā izveidos sirds moni-
toringa sistēmu, un kardiogrammas nosūtīs uz Rīgu to apstrādei. Šo 
pakalpojumu varēs izmantot skolotāji un bērnu vecāki.

Ventspils pašvaldības policists Edmunds Andrups kļuvis par 
pasaules čempionu svaru stieņa spiešanā guļus. Andrups lieliski pie-
rādījis, ka ar neatlaidību un apņēmību var sasniegt daudz, pat pasaules 
virsotnes.

Bauskas novadā un tuvējā apkārtnē ir liela interese par austersēņu 
audzēšanu, tāpēc uzņēmums “Mūsu māja 2” Bauskā atvēra biroju. Uz -
ņēmums organizē un konsultē interesentus par austersēņu audzē šanu. 

Madonas novadpētniecības un mākslas mūzejā atklāta Imanta 
Lancmaņa gleznu izstāde. Tajā apskatāmās gleznas tapušas no 1958. 
līdz 2010. gadam.

Par karoga noraušanu no Smiltenes domes ēkas Vidzemes apga-
baltiesa piespriedusi pusgadu reāla cietumsoda Smiltenes iedzīvotā -
jam Zigmāram Dūmiņam. 

Jēkabpils Tautas nama Lielajā zālē par godu Lāčplēša dienai un 
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai demonstrēja reži-
sora Askolda Saulīša dokumentālo filmu BERMONTIADA. 

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde un Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas mūzejs Lāčplēša dienā rīkoja piemiņas 
brīdi Latvijas armijas kaŗavīru Brāļu kapos un gaismas akciju „Iededzies 
Latvijā”. Mūzejā līdz mēneša beigām apskatāma Latvijas Nacionālā 
vēstures mūzeja Ceļojošā izstāde „Latvija Brīvības cīņu laikā 1918. - 
1921.”. 

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija jau sesto gadu rīkoja 
patriotisko pārgājienu par godu Lāčplēša dienai un LR proklamē -
šanas 92. gadadienai. Pārgājienā no Lubānas līdz “Liepsalām” (20 km) 
devās vairāk nekā 200 cilvēku, godinot Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņu.

Latvijā 30 cilvēkiem vārds vai uzvārds ir Lāčplēsis, liecina Iedzīvo-
tāju reģistra statistika. Piemēram, Daugavpils domes priekšsēdis ir    
Jānis Lāčplēsis (LPP/LC). 

Daugavpils Universitātē (DU) notika II Latgales kongress, ko 
rīkoja DU Humānitārās fakultātes Komparātīvistikas institūts. Pieda-
lījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas un Polijas, vairākās darba grupās 
diskutējot par literātūru, mākslu, valodniecību: Latgale kā kultūr-
vēsturisks fainomens un Pierobežas kultūru (Latvijas, Lietuvas, Polijas, 
Krievijas, Baltkrievijas) mijiedarbība.

Daugavpils universitātes (DU) Sistēmatiskās bioloģijas institūta 
pētnieks Uvis Suško atklājis jaunu ūdensaugu sugu - lielo najādu (Najas 
major), informē DU. Pēdējā 21 gada laikā Latvijā atrastas jau trīs jaunas 
najādu sugas. 1989. gadā tika atklāta arī mazā najāda, 2006. gadā - 
smalkā najāda. Kopumā Latvijas florā sastopamas piecas ezeros augo -
šas najādu sugas - mazā, lielā, smalkā, jūras un lokanā najāda.

Apguldes zemnieku saimniecībā “Brieži” pamatnodarbošanās ir 
piena, gaļas lopkopība, cūkkopība un ir vairāki zivju dīķi. Tomēr 
lielākais lepnums ir 32 gadus veidotā orchideju kollekcija ar 500 
šķirnēm - plašākā Latvijā. Orchidejas zied visu gadu, kulmināciju sa -
sniedzot 11. un 18. novembŗa svētku laikā. 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs par godu Latvijas dzimšanas 
dienai organizēja zīmējumu konkursu “Mana Latvija”, kuŗā piedalījās 
vairāki simti mazo zīmētāju. 10. novembrī notika uzvarētāju apbal-
vošana. 

Liepājas Simfoniskais orķestris Valsts svētkos Nacionālajā teātrī 
piedalīsies svētku koncertā, kuŗā skanēs Imanta Kalniņa un Marģera 
Zariņa populāra mūzika. 

Liepājas tirdzniecības centrā “Baata” apmeklētājiem atvērta 
Liepājas mūzeja izstāde “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” Izstāde stāsta 
par laikaposmu no 1919. gada 6. janvāŗa līdz 7. jūlijam. Ekspozīciju 
ievada attēli – vilciens, ar kuŗu Latvijas valdība atbrauca uz Liepāju,           
un karogotais kuģis “Saratov”, ar kuŗu devās atpakaļ. 

Liepājas Pašvaldības policija nosvinēja 20 gadu jubileju. Labākie 
darbinieki saņēma apbalvojumu - Atzinības krustu, bet liepājniekus, 
kuŗi palīdzējuši policijai atklāt likumpārkāpumus, šogad pirmoreiz 
sumina ar Pateicības rakstiem.

Vērgales vidējās paaudzes deju kopa “Vērgalīte” šosezon tiks pie 
jauniem tautastērpiem gan sievām, gan vīriem.

Aizputes novads ir pirmais no pašvaldībām bijušā Liepājas ra -
jona territorijā, kuŗam beidzot apstiprināta novada simbolika. Nova -
da ģerboņa pamatā ir Aizputes pilsētas ģerbonis, kam apkārt izvei -       
dota zelta apmale.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

Oktobŗa beigās, ciemojoties 
Smiltenē, uzzināju stāstu par ilgi 
glabātu varoņdarbu. Pilsētas 
centrā, Rīgas autobusu gaidot, 
radinieks Andris man rāda aug-
s tu skursteni un iespiež rokā vie-
tējo avīzi Ziemeļlatvija. 

Pirmajā lappusē 29. arodvidus-
skolas audzēkņu attēls (1982), 
zemāk virsraksts: “Atklāj pilsētas 
vēstures mīklu.” Andŗa stāstīju-
mu papildina raksts par notiku-
mu Smiltenē pirms 28 gadiem, 
kad 18. novembŗa rīta cēlienā 
katlumājas augstajā skurstenī plī-
vojis simbolisks Latvijas brīv-
valsts karogs. Drošības dienestā 
sacēlusies liela jezga, bet smil-
tenieši klusībā priecājušies. Val-
došai varai, lai gan pūles nav 
tau pītas, karoga vilcēju neizde-
vās atrast. 

Smiltenieši viņa vārdu uzzina 
tikai tagad. Drošsirdis pats no -
tikumu izstāstījis Smiltenes vēs-
tures grāmatas autoram Jurim 
Zušmanim, kas ziņu nodevis 
tālāk Ziemeļlatvijai.

Sazvērnieki bijuši četri 49. 
arod vidusskolas audzēkņi, ka -
roga vilcējs 17 gadus vecais Pē -
teris Kasselietis no Atašienes 
pagasta Jēkabpils rajonā. Viņa 
trīs draugi: Gundars Stiebriņš    
no Saulkrastiem, Aldis Persickis 
no Salacgrīvas un Andris Pastars 
no Preiļu rajona. 

17. novembŗa vakarā jaunieši 
nav gājuši uz kino, bet sapul cē-
jušies pie katlumājas skursteņa. 
Kamēr Pēteris ar karogu un slo-

Noklusēta varonība

tas kātu rāpies skurstenī, viņa 
draugi stāvējuši sardzē. Pēteris 
karoga attēlu bija redzējis neat-
karīgās Latvijas žurnālā Atpūta. 

Lielā slepenībā karogu sašuva 
(ar ziliem diegiem , jo balto ne -
bija) no Padomju Savienības 
karoga un palaga gabala. Pēteris 
atceras: “Bija tumšs, jākāpj aug-
s tu, bet baiļu sevišķi nebija. Aug -
šā sāka pamatīgi pretī pūst vējš, 
un tad galvenā doma bija - kā 
piestiprināt karogu.” Tagad Pē -
teris ir zemnieks dzimtajā pa -
gastā, audzē gaļas liellopus savā 
saimniecībā. Smiltenieši cer, ka 
Pēteris atsauksies uz pilsētas do -

mes aicinājumu ierasties valsts 
svētku svinībās 17. novembrī        
un viņi varēs vaigā skatīt savu 
toreizējo varoni.

Skatiens atkal un atkal kavē -    
jas pie attēliem avīzē. Lielajā        
arodvidusskolas attēlā pirmajā 
lappusē, starp citu, redzami divi 
slaidi, nopietni jaunieši: Pē te   -        
ris un Andris; raksta nobeigumā  
Pēteŗa attēls tagad – pus mūža 
vīrs ar stingriem stipra cilvēka 
vaibstiem un asu, vērīgu ska-
tienu. 

Smilteniešu leģendai nu ir 
dzīvs tēls.

Dzidra Purmale
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Ohaijo pavalsts Deitonas lat -
viešu ev. lut. draudze 17. oktobrī 
svinēja 60 gadu jubileju. Mācītājs 
Georgs Silavs vadīja svētku 
dievkalpojumu St. Paul Evan-
gelical Lutheran baznīcā, kur jau 
ilgus gadus latviešu draudzei 
notiek dievkalpojumi. Mācītājs 
runāja par draudzes locekļu 
vēlmi sanākt kopā un klausīties 
dievvārdus. Viņš atgādināja, ka 
1950. gada 1. oktobrī prāvests 
Kārlis Birznieks iesvētīja draudzi 
pirmajā dievkalpojumā, kuŗā 
bija sapulcējušies vairāk nekā 
150 latviešu no Deitonas un 
apkaimes. Lieli nopelni draudzes 
dibināšanā ir Aleksandram 
Dzirnem. Viņš draudzi vadīja 50 
gadu līdz sava mūža beigām. A. 
Dzirne arī četras reizes gadā 
izdeva ,,Draudzes Vēstis”, kuŗās 
bija apraksti par draudzes locekļu 
dzīvi un centieniem, tostarp 
svarīgiem notikumiem – kāzām, 
kristībām un bērēm. 

Aleksandra Dzirnes vadībā 

Deitonas latviešu ev. lut. draudzei 60 gadu 

 Aijovas latviešu biedrība 60 
gadu jubileju svinēja 16. oktobrī, 
brīnišķīgi saulainā zeltītā rudens 
dienā.  Sarīkojumā piedalījās 
apmēram 60 cilvēku, gan vietējie, 
gan ciemiņi no tuvienes un 
tālienes. Svinības ievadīja Vol -
demāra Pelda svētbrīdis. Viņš 
uzsvēra, ka šie 60 gadi aizvadīti 
ar Dieva svētbu un palīdzību.
 Svētku runu teica ilggadējais 
Aijovas latviešu biedrības priekš-
nieks Imants Kalniņš, izvadot 
apmeklētājus pa atmiņu takām 
no Aijovas latviešu biedrības 
dibināšanas sākuma līdz mūs-
dienām.  

 Aijovas latvieši 1950. gada 23. 
jūnijā pulcējās netālu no De -
moinas, lai svinētu Jāņus, un 
enerģiskais Egons Rū  valds pa -
stāstīja par ieceri dibināt Aijovas 
latviešu biedrību un nolasīja 
sagatavotos statūtus. Sapulcēju-
šies šo ieceri vienprātīgi atbalstīja, 
turpat tika pieņemti arī statūti. 
Tā aizsākās Aijovas latviešu bied-
rības vēsture. 

Imants Kalniņš uzaicināja ar 
klusuma brīdi pieminēt biedrības 
enerģisko dibinātāju un sākot-
nējo vadītāju Egonu Rūvaldu, kā 
arī pārējos biedrības vadītājus 
un biedrus, kuŗi jau mūžībā. 

Sākumgadi nebija viegli, jo 
nebija pastāvīgas mītnes, taču 
tika nodibināta latviešu skola, 
teātŗa grupa, jaunatnes kopa, 
tautasdeju kopa, koklētāju an -
samblis, vīru dubultkvartets, 
skautu un gaidu vienība. 

Latvieši dāsni ziedoja, un 1964. 
gadā iegādājās vecu namu. Ar 
milzīgu neatlaidību un brīv-
prātīgu darbu toreizējā latviešu 
biedrības priekšnieka Žaņa 
Dimzas vadībā pašu spēkiem to 
izremontēja, un 1965. gadā Aijo-
vas latviešu biedrības namu ie -
svētīja. ALB rosība jūtami uz -
plauka. Nu bija telpas latviešu 
skolai, koŗa mēģinājumiem un 
citiem sarīkojumiem. Namā bija 
zāle ar skatuvi, te notika kon-
certi, teātŗa izrādes, radās iespēja 
sanākt kopā un svinēt dažādus 
svētkus. Namu izmantoja arī 
Aijovas latviešu ev. lut. draudze, 
Daugavas Vanagu apvienība un 
citas organizācijas. Uz nama 

Aijovas latviešu biedrības 60 gadu svētki
skatuves kāpuši Latvijas teātŗu 
aktieŗi un Latvijas Nacionālās 
operas solisti. 

Pirms trim gadiem dažādu ie -
meslu dēļ vecais nams bija jā -
pārdod, un tagad Aijovas lat-
viešu biedrība sarīkojumiem īrē 
jaukas un piemērotas telpas no 
Peldu uzņēmuma. 

Imants Kalniņš pastāstīja, ka 
biedrībai 60 gadu laikā bijuši 11 
priekšnieki, visilgāk priekšnieks 
bijis Žanis Dimza – 32 gadus. 
Pašreizējais biedrības priekšnieks 
Imants Kalniņš šo pienākumu 
godprātīgi pilda 18 gadus. Viņš 
pateicās visiem, kuŗi darbojušies 
un darbojas biedrības labā, īpaši 
uzteicot ilggadējo biedrības 
bied  ri, kādreizējo gaidu un gun-
tiņu vadītāju, bibliotēkas vadītāju 
Elmu Zalgaucku. Viņa dzīvoja 
ALB nama otrā stāvā un bija 
nama dvēselīte, vienmēr to at -
slēdzot, aizslēdzot, uzraugot un 
darot visādus citādus labus 
darbiņus. 

Koncertā,,Teiksma” Elgas Po -
nes vadībā dziedāja gan jautras, 
asprātīgas, gan liriskas dziesmas, 
pavadījums tika spēlēts ar akor-
deonu, kokli, stabulēm, vijoli, 
da  žādiem sitaminstrumentiem, 
tādējādi katrai dziesmai radot 
savu īpašu skanējumu un rakst-
uru. Klausītāji bija sajūsmināti 
par teiksmiešu priekšnesumu un 
neskopojās ar aplausiem. 

Pēc Arņa Akšeļa novadītās 
kopdziesmas ,,Nevis slinkojot 

un pūstot” un tosta, paceļot glāzi 
vīna un šampanieša par Aijovas 
latviešu biedrības pagātni un 
nākotni, sākās maltīte. Bija arī 
mantu izloze, un ,,Teiksmas” 
dalībnieki vadīja rotaļas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 

Vakara beigās apmeklētāji 
akordeonistes Zintas Pones 
vadībā nodziedāja visas 20 
dziesmu lapiņas dziesmas. 

Dzidra Arāja-Akšele

draudzes locekļi piedalījās daud-
zos Deitonas sabiedriskos un 
polītiskos notikumos, tādējādi 
palīdzot vietējiem amerikāņiem 
iepazīties ar Latviju, tās likteni 
un latviešiem. Katru gadu latvieši 
piedalījās Deitonas starptautis-
kos svētkos un, tērpušies tautas -
tērpos, stendā pārdeva pīrāgus, 
cepumus un pēdējos gados arī 
rotaslietas. Vairākas reizes lat-
viešu stends tika godalgots, jo, 
salīdzinot ar citu tautību sten-
diem, to atzina par vienu no 
labākajiem. Latviešu stendā Vijas 
Vurstnere vairākkārt demon-
strēja latvisko tērpu aušanas 
mākslu. Daudzus gadus Birutas 
Abulas vadībā darbojās baznīcas 
skola. Darbojās jaunatnes pul-
ciņš, tika rīkoti Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svētki, kla-
vieŗ  koncerti, gleznu izstādes. Di -
    bināja literāro, korporācijas kopu 
un sporta kopu, tās darbojas vēl 
tagad. Jāņus katru gadus svin 
Leonīda un Gunas Zīvertu īpa-
šumā, kur var kurt ugunskuru. 

Deitonas draudzes loceklis bija 

Kārlis Druva, 5. Saeimas depu tāts 
neatkarību atguvušajā Latvijā. 

Draudzei bijuši izcili mācītāji 
– Jēkabs Osis, Tālivaldis Gulbis, 
Herberts Jurjāns, tagad Georgs 
Silavs. Kopš 1993. gada mācītājs 
G. Silavs mēro tālu ceļu no In -
dianapoles, Indianā. Draudzes 
locekļu skaits ir samazinājies, bet 
esošie turas kopā. Ilggadējas 
ērģelnieces ir Vija Vurstnere un 
Erina Lapsiņa Švābe. Dr. Ints 
Kaleps vairāk nekā 25 gadus ir 
draudzes kasieris, Ausma Erik-
sone – biedrzine un sekretāre. 
Aktīvi darbojas dāmu komiteja, 
pēc dievkalpojumiem vienmēr 
notiek kafijas stunda.

Pēc Aleksandra Dzirnes aizie-
šanu mūžībā draudzi vadīja citas 
izcilas un enerģiskas personas, 
kuŗas diemžēl pārāk ātri aizgāja 
mūžībā: Valdis Lapsiņš (2000-
2007) un Spīdola Osborna (2007-
2008). Tagad draudzes 
priekšnieks ir Gunārs Fricsons. 
Draudze turpinās darbu arī 2011. 
gadā. 

Leonīds Zīverts un
 Gunārs Fricsons

Deitonas latviešu ev. lut. draudzes 60 gadu jubilejā. 
Priekšā Leonīds Zīverts; pirmā rindā no kreisās: Vija Vurstnere, 
Guna Zīverte, Ausma Eriksona, Skaidrīte Dinvalde, Raimonds 
Dinvalds, Nils Aume; 
Aizmugurē: Maija Fricsone, Silvija Tetere, Gunārs Fricsons, Dr. 
Ints Kaleps, mācītājs Georgs Silavs, Dr. Lija Lapsiņa

 ALB priekšnieka vietnieks 
Jānis Kursītis nolasīja apsveiku-
mus – no mācītāja Aivara Pelda, 
māksliniekiem Dzintara un Tī -
nas Jostiem, dr. Jāņa Dimanta. 
Klātienē apsveica Aijovas ev. lut. 
draudzes priekšniece Ruta Kal-
niņa, bijusī demoiniete Maruta 
Birzniece, kas tagad dzīvo Kali-
fornijā, un Mineapoles folkloras 
ansamblis ,,Teiksma”, nodziedot 
apsveikuma dziesmu un pas-
niedzot pašceptu kliņģeri. 

Aijovas latviesu biedrības 
priekšnieks Imants Kalnins

Ansamblis ,,Teiksma”, vidū vadītāja Elga Pone 

Rotaļas lieliem un maziem
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OSKARA GODALGA 
SIMONAI 

TĀLBERGAI
Bostonas latviskā mantoju-

ma fonda Oskara godalga 
2010. gadam piešķirta vijol-
niecei Simonai Tālbergai. 

Tālberga beigusi Emīla 
Dārziņa Mūzikas vidusskolu 
un Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmiju. Viņa 
ieguvusi bakalaura gradu 
mūzikā Biola universitātē, La 
Mirada, Kalifornijā. Pašlaik 
studē Longy Mūzikas skolā 
Bostonā, lai iegūtu maģistra 
gradu vijoles spēlē un stīgu 
instrumentu paidagoģijā. 
Simona Tālberga kā soliste 
piedalījusies latviešu sarīko-
jumos Bostonā. Piedalījusies 
vairākos mūzikas festivālos 
Latvijā, Vācijā, Šveicē un 
Amerikā. Oskara godalgu un 
$1000 dol\aru naudas balvu 
viņai pasniegs Latvijas Valsts-
svētku sarīkojumā, 18. no -
vembrī Bostonā, kur viņa pie-
dalīsies arī kā vijoles soliste.

Ivars Galiņš
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Grandrapidu latviešu biedrības 
namā 23. oktobrī notika pen-
sionāru gada svētki. Pensionāru 
biedrības priekšniece Julieta Rum-
   berga svētkus atklāja ar uzrunu, 
sakot svētīšanas vārdus, ko dzir-
dam katrā dievkalpojumā, kad 
mācītājs dievkalpojuma beigās 
svētī draudzi. Tie likās piemēroti, 
jo gada svētkos pateicamies Die-
vam par vadību un izlūdzamies 
svētību turpmākai darbībai. Mēs 
visi apzināmies ļaunumu, kāds 
patlaban valda pasaulē, tāpēc 
mēs lūdzam, lai Dievs mūs pa -
sargā. Mēs arī apzināmies, ka ne 
vienmēr rī  kojamies pareizi un kā 
patiktu Dievam, tāpēc lūdzamies, 
lai Dievs Kungs ir mums žēlīgs, 
jo lai gan esam uzkāpuši augstā 
gadu kalnā, savā sirdī esam kā 
bērni, kuŗi pēc nerātnībām lū -
dzas tēva piedošanu un grib atkal 
pieglausties pie tēva krūts. Bieži 
mūsu sirds ir nemierīga un rūpju 
nomākta, tāpēc lūdzamies, lai 
Dievs Kungs dod mums mieru. 
Zinām, ka pasaulē nav miera, bet 
īstais miers nāk no Dieva, un 
mēs varam justies mierīgi un 
droši, ja zinām, ka piederam tam 
Kungam.

Priekšniece pateicās saviem 

Grandrapidu latviešu pensionāru gada svētki
līdzstrādniekiem, kuŗi katrs ap -
zinīgi dara savu pienākumu. Pu -
ķes saņēma mūsu galvenais refe-
rents Dr. Zigfrids Zadvinskis un 
viņa dzīvesbiedre, kas nekad ne -
atsakās palīdzēt un šajā sarīko-
jumā rūpējās, lai izlozes galds 
būtu pilns ar mantām un izloze 
labi noritētu. Otra referente Eli-
zabete Vitande vēl arvien kolle-
džās klausās dažādas lekcijas un 
ar iegūtajām zināšanām dalās ar 
pārējiem mūsu rēgulārās sanāk-
smēs. Lielu pateicību pelnījusi 
mūsu saimniece Daina Luka-
ševica, jo mums ļoti garšo viņas 
maltītes. Lielu darbu dara kasiere 
Dzintra Kornets un sekretāre 
Ruta Vanuška, biedrzine Dagnita 
Butlevica un mantzine Renāte 
Makkelafa (Mc Cullough). Arī 
viņām pasniedza puķes. 

Jau kuŗo gadu koris „Ciema 
balsis” no ciema Latvija brauc 
pie Grandrapidu latviešu pen-
sionāriem, lai iepriecinātu ar 
dziesmām ne tikai pensionārus, 
bet katru, kas vēlas šais svētkos 
būt kopā ar vecāko paaudzi. 
,,Ciema balsis” ir ļoti gaidītas 
kat  ru gadu oktobŗa beigās, kad 
svinam gada svētkus.

Šoreiz koŗa vadītāja Baiba 

Dumpe pirmā daļā bija izvēlējušās 
dziesmas ar nopietnāku saturu – 
tautasdziesmu ,,Skaista mana 
tēvu zeme”, J. Kalniņa sabalsotās 
,,Tumsa nāca, tumsa nāca” un 
,,Stāvēju dziedāju”, Pēteŗa Jurciņa 
,,Vālodzīte”, Valtera Kaminska 
,,Dziesma pie Daugavas” ar Āri-
jas Elksnes vārdiem un ,,Dzimte-
ne” no Rencēnu prāģeru reper-
tuāra. 

Starpbrīdī Rūta Puriņa nolasīja 
Modŗa Lorberga dzejoli ,,Vēl jau 
viss nav pagalam”, kas lika 
pasmaidīt par vecļaužu dzīves 
ierobežojumiem un spējām. Dr. 
Z. Zadvinska vadībā visi no -
dziedāja ,,Daugav’ abas malas”.

Otrā daļā skanēja daudz 
jautrākas dziesmas: ,,Rudens nāk 
ar saviem priekiem”, ,,Reiz bija 
puķīte”, ,,Dēj, dēj, vistiņa, dēj”, 
,,Tur augšā uz kalna”, un Alfrēda 
Vintera ,,Trīs vītušas rozes”, solo 
dziedot Intai Reinai, kam ir 
īpaši labskanīga alta balss. 
Koncerta beigās – Jāņa Mediņa 
,, Jūra krāc un vēji pūš” no fil-
mas „Zvejnieka dēls”. Abas pē -
dējās dziesmas publika piepra-
sīja atkārtot.

Koŗa ,,Ciema balsis” dalībniece 
Gaida Veidemane uzdāvināja Ju -

lietai Rumbergai žurnālu ,,Ciems 
Latvija”, ko izdevis ciema valdes 
priekšsēdis Andrejs Rozentāls. 
Izdevuma sākumā ir rindas: ,, 
Ciems Latvija ir vienīgā tāda 
veida latviešu apdzīvota vieta 
brīvajā pasaulē ārpus Latvijas. 
Ciemā vēl arvien ir iespēja 
nopirkt zemes gabalu (-us) mājas 
būvei vai pirkt jau uzceltu māju. 
Ciema valde cer, ka, izplatot šo 
informāciju, mēs varētu iegūt 
vairāk kaimiņu...” 

Ciema valdes priekšsēža And-
re  ja Rozentāla e-pasts: Arvien@
aol.com

Izdevumā lasāms Dr. Vidvuda 
Medeņa vēsturisks apskats par 
ciema izveidošanu. Ciems Latvija 
dibināts 1967. gada 22. septembrī. 
Visus mērīšanas darbus veica 
mērnieks un būvinženieris Ansis 
Bērzkalns, viņš nopirka divus 
pirmos apbūves gabalus. Tagad 
ciemā ir 45 latviešu mājas. Ciems 
Latvija kopā ar Gaŗezera centru 
ir kā „maza Latvija”, tā to nereti 
arī dēvē mūsu ciemiņi no Latvijas 
un citām zemēm.

 Pirmais ciema vecākais bija 
Jānis Oliņš. Aivars Aistars bija 
ciema vecākais no 1975. gada 20. 
septembŗa līdz 1982. gada 29. 

maijam. Viņa laikā nodibināja 
sarīkojumu daļas vadību, kuŗā 
darbojās Adele Āruma un Anna 
Tidemane. Kārlis Salna bija cie-
ma vecākais no 1982. līdz 1999. 
gadam. Viņš daudz rūpējās par 
ciema izdaiļošanu. Viņa laikā 
asfaltēja ciema ceļus. Kārļa Salnas 
ierosmē tapa koris „Ciema bal-
sis”. Ciemā 1996. gadā viesojās 
Latvijas prezidents Guntis Ul -
manis. Ciema vadību 1999. gadā 
uzņēmās Ārijs Vilemsons. Viņa 
laikā uzbūvēja 11 jaunas mājas. 
Viņa ierosmē pēdējos gados 
notiek vasaras izbraukums, kad 
ciema paviljonā kuplā skaitā 
viesojas mūsu kaimiņi. Ciema 
valde 2009. gadā par vecāko ie -
vēlēja Andreju Rozentālu. Paš-
reizējā ciema valdē ir Andrejs 
Rozentāls, Rūdis Kalnmals, Gai-
da Veidemane, Juris Gertners, 
Inta Reine un Ārijs Vilemsons.

Sanāksmes beigās notika izloze, 
ko vadīja Paulīne un Zigfrīds 
Zadvinski ar palīgiem. Pēc mie-
lasta apmeklētāji nodziedāja ,,Še 
bij’ laba saiminiece”.

 Pensionāri pateicas visiem 
sarīkojuma apmeklētājiem. 

Julieta Rumberga

Kas tur dūc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mātiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams.

Sietlas latviešu namā Mārtiņ-
balli rīkoja jau ceturto gadu ar 
mērķi sagādāt līdzekļus  Baltiešu 
studiju programmai Vašingtonas 
universitātē. Šīgada ballē 23. ok -
tobrī  krāšņi dekorētajā zālē, kur 
uz skatuves dižojās melns mār-
tiņgailis,  mudžēja lieli un mazi 
budēļi un ķekatnieki. Kādas mas-
kas tikai tur nebija! Cilvēku izdo-
mu patiešām varēja apbrīnot.  
Pie kāda galda sēdēja divas zaļas 
dārza fejas  ar milzīgām puķu ce -
purēm, šarmanta sarkanmatai   -
na ragana, atlidojusi uz slotas, 
ko  ķetēja ar drūmi tērptu mūku, 
turpat blakus liels zirneklis, ko 
dēvē par melno atraitni, savā 
tīklā mēģināja ievilināt dienvid-
salu tūristu raibā kreklā un 
havajiešu zāļes svārkos. No Ro -
mas atbraucis cienīgs bīskaps 
grozījās grēcinieku vidū, bet pats 
nemaz nelikās svētāks par pā -
rējiem. Ieradās arī liels un mazs 
stārķis, lācis, princeses, velniņi, 
čigānietes un daudzdažādi citi 
maskoti ļaudis. Sevišķi ieprie-
cināja bērni, viņi jautri skraidīja 
apkārt,  apbrīnodami maskas, un 
priecā jās par iegūtajām balvām 
– fluoriscējošām kabatas lampi-
ņām, kuŗas dāvāja firma Life-
Gear. 

Vakara lielākais ienākumu 
avots, klusā izsole, noritēja veiks-
mīgi. Tajā bija  gan bagātīga gar-
du ēdamlietu, gan citu mantu 
izvēle, piemēram, Jāņa Kalmītes 
un Ugas Alberta gleznas, rotasli-
etas, linu izstrādājumi, vīna un 
šampanieša grozi, izbrauciens ar 
liellaivu, gardēžu vakariņas se -
šām personām un daudz kas 
cits. 

Pēc izsoles šefpavārs Jānis Pelē-
ķis ar palīgiem apmeklētājiem 
piedāvāja  iecienītās vakariņas – 
desiņas ar kāpostiem.  Omulību 
veicināja vietējās Chateau St. 
Michelle vīnotavas sarkanvīni un 
baltvīni, kā arī alus no visām 
trim Baltijas valstīm. 

 Vakara oficiālajā daļā profe-

Mārtiņvakars Sietlā
sors Guntis Šmidchens iepazīs-
tināja ar Skandinavu departa-
menta jauno priekšsēdi Janu 
Šoviku (Jan Sjåvik), kas uzņēmās  
vakara vadītāja lomu.  Interesants 
bija igauņa Toma Napas  stās tī-
jums (Tom Napa) par ceļojumu 
ar divriteni pāri visai Amerikai, 
nobraucot 3415 jūdzes!  Atbals-
tītāji Baltiešu studiju programmai 
ceļojuma laikā saziedoja 10 000 
dolaru. Profesors G.  Šmid chens  
īsumā pastāstīja par studiju pro-
grammu, Vašingtonas uni ver-
sitātes bibliotekas slavu un aus-
trumeiropas nodaļas vadītājs 
Maikls Bigins (Michael Biggins) 
– par  baltiešu bibliotekas noda-
ļu. Oficiālās daļas beigās lietu-
viešu kopienas pārstāve Irēna 
Blekisa (Irena Blekys) aicināja 
vakara dalībniekus dāsni ziedot 
Baltiešu bibliotēkas fondam.

 Pēc vakariņām Marisa Vēja-
Rogaine stāstīja par Mārtiņdienas 

tradicijām. Tautasdeju grupas 
,,Trejdeksnītis“ vadītāja Katrina 
Janga (Young) iepazīstināja ar 
dažām latviešu tautasdejām, un 
dejotāji pamācīja vakara dalīb-
niekus, kā tās nodejot. Deju mū -
ziku spēlēja igauņu ansamblis. 
Zāle rībēja līdz vēlai naktij, ķe -
katniekiem lecot polku un citas 
straujas dejas, kā arī  vijoties val-
ša ritmā.

Mārtiņdienas masku balli rīko-
ja Baltiešu studiju programmas 
atbalsta komiteja: Vaira Pelēķe-
Kristofera (Christopher), Andris 
Rogainis, kā arī igauņu un lietu-
viešu pārstāvji. Paldies rīkotājiem 
un visiem, kuŗi atnāca ar skais-
tām, oriģinālām maskām, dā -
vinā  ja mantas izsolei un ziedoja 
naudu. Baltiešu studiju program-
mas turpināšanai nepieciešams 
latviešu atbalsts.  Sāksim domāt par 
maskām nākamai Mārtiņ ballei!

I. M.
Pēc neparasti karstas vasaras 

dabas māte pārsteidza floridiešus 
ar brāzmainiem ziemeļvējiem un 
rekordzemām gaisa temperātū-
rām, kad 6. novembŗa pēcpus-
dienā Floridas tautieši un viesi 
pulcējās St. Pētersburgas latviešu 
biedrības namā, lai svinētu 
Mārtiņdienu. Šai nedēļā visi ceļi 
kas veda uz Floridu, bija pārpil-
dīti ar autromašīnu braucējiem 
no Aijovas, Mičiganas, Ņujorkas 
un Ohaio pavalstīm un no visām 
Kanadas austrumu provincēm.

Mārtiņdienas svinēšana paras-
ti iezīmē Floridas tautiešu oficiā-
lo sezonas sākumu, lai gan pagā-
jušā vasarā biedrības nams bieži 
bija aizņemts ar video izrādēm, 
rēgulārām bībeles studiju stun-
dām un bibliotēkas apmeklēša-
nu. Seviški rosīgs bija oktobra 
mēnesis ar 10. Saeimas vēlēša-
nām un vietējās Luterāņu drau-
dzes dāmu komitejas izrīkoto 
“krāmu tirgu”.

Mārtiņdienas viesus ar īsu 
uzruna apsveica biedrības priekš-
nieka palīgs Juris Epermanis, tad 
tālāko programmas norisi node-
va sarīkojuma vadītājam Richar-
dam Rollim. Viņš kā saimnieks 
viesus saņēma ar vārdiem: “Kas 
tur dimd, kas tur rīb ap istabi-
ņu?” un saimniece Skaidrīte 
Prin      cis, atbildēja: “Budēlīši sanā-

Mārtiņdiena Floridā

kuši, mārtiņzosi gribēdami”. 
Dziesmas ar klavieŗspēli un ģita-
ru pavadīja Māra Rituma un 
Pēteris Ozols.

Protams, pēc tādas izdziedāša-
nās kā viesi, tā Mārtiņtēvs un 
viņa palīgi bija izslāpuši un izsal-
kuši. Pēc mācītāja Aivara Pelda 
pateicības vārdiem un galda lūg-
šanas par labu maltiti gādāja sla-
venā biedrības virtuves komanda 
Lijas Kuplis-Tsantes vadībā. Ne -
trūka ne skābo kāpostu, ne rupj-
maizes, ne cūkas auss (bija gan 
arī kāds mīkstāks gaļas gabals). 
Mārtiņzosis gan vēl nebija uz 
Floridu atlidojušas, tās pēdējo 
reizi tika redzētas Toronto pilsē-
tas ezermalas parkā. Par stiprā-
kiem dzeŗamiem bija jāgādā 
pašiem klausītājiem, jo vietējie 
likumi neļauj biedrībai izsniegt 
alkoholiskus dzērienus. Par to 
gan viesi bija iepriekš brīdināti, 
un likās, ka uz katra galda bija 
kāda līdzatnesta atsvaidzinoša 
dzērienu pudele. Tā iestiprināju-
šies, kā viesi, tā saimnieki varēja 
izlocīt kājas uz dejas grīdas, kad 
maestro Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols atskaņoja iemīlētās un 
pazīstamās deju melodijas. Tā 
Floridā Mārtiņdiena tika nosvi-
nēta, kā to prasa tautas paražas.

Gunārs Liepiņš

No kreisās: Inta Vīste, Tīna Ovīra (Tiina Oviir), Ričards Vīsts, 
Betanija Simpkina (Bethany Simpkins)

No kreisās: Jānis Atvars, Edvīns Circenis, Līvija Circene, Maija 
Atvara
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Par garšīgām vakariņām gādāja ( no kreisās): Zenta Elberta,Lilija 
Dimza-Middleton,  mAija Avota, Rūta Kalniņa, Juris Epermanis 
un Mārīte Rubīna. Nav klāt atbildīgās saimnieces Lijas Kuples-
Tsantes
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Latviešu draudzes namā San-
francisko nereti var satikt klusu 
vīru – Uldi Bergu. Arī viņa balss 
ir klusa un mierīgi plūstoša. Ul -
dis Bergs ir psīchiatrs un pieradis 
vairāk klausīties, nekā runāt. 

 Uldis dzimis briesmu pilnā 
laikā – Drēzdenē, Vācijā, 1944. 
gadā. Viņš domā, tas bijis brī-
nums, ka viņam laimējies palikt 
dzīvam. Tūlīt pēc viņa ierašanās 
pasaulē vecāki ar jaundzimušo 
paglābušies bumbu patvertnē. 
Tikai trīs dienas pirms Drēzdenes 
briesmīgās bumbošanas Ulža 
ve cāki nolēma, ka pilsēta steidzīgi 
jāatstāj. Tēvs Maksimiliāns Bergs 
un māte Olga Berga ar vecāko 
dēliņu Juri un trīs mēnešus veco 
Uldi devās uz staciju. Taču vil-
ciens bijis pārpildīts, jo arī citi 
bēgļi vēlējās doties projām. Bergi 
kaut kā iespiedās vagonā, vis-
pirms citiem bēgļiem caur logu 
padevuši bērnus. Bergu ģimene 
izglābās no drošas nāves, atrodot 
jaunu dzīvesvietu Augs burgā. 
Pagātnē palika latīņu un grieķu 
valodas profesora Maksi miliāna 
Berga dzīve Rīgā, Olgas darbs 
bibliotēkā, ģimenes skaistās vasa-
ras Rīgas jūrmalā, Dubultos. Viņi 
bija ceļojuši no Rīgas uz Liepāju, 
tālāk ar kuģi uz Vāciju. Augsburgā 
Bergu ģimene pava dīja pēckaŗa 
gadus līdz 1950. gadam, viņiem 
laimējās iekār toties privātmājā. 
Ap to laiku jau bija skaidrs, ka uz 
dzimteni atpa kaļceļa vairs nav, 
un Bergi, tāpat kā citi bēgļi, 
meklēja jaunu dzīvesvietu. Sāku-
mā bija runa par Arģentīnu, bet 
gluži negaidīti Maksimiliāna 
Berga ģimenei atradās galvotāji 
ASV, un 1950. gadā viņi ieradās 
Oaklandē. Uldis Bergs te uzsāka 

Likteņa savesti kopā pilsētā pie 
Klusā okeana

savas skolas gaitas. Abi ar brāli 
mācījās katoļu skolā, vēlāk Berk-
lijā.

Tēvs pārkvalificējās un strādāja 
par vācu valodas profesoru Svē-
tās Marijas kolledžā (Saint Mary’s 
College of California) Moragā. M. 
Bergs daudz ceļoja uz Eiropu, 
sevišķi Vāciju un Austriju, un 
tēvam līdzi bieži vien devās arī 
Uldis. Uldis pat iesāka klavieŗ-
spēles studijas mūzikas augstskolā 
Mocarteum Zalcburgā. Viņš vēl 
aizvien ar labu vārdu piemin sa -
vu mūzikas skolotāju Sanfran-
cisko – Hugo Štrausu. Viņa at -
rait   ne Milda Štrausa atceras, ka 
Uldis spēlējis ļoti skaisti, kla-
vieres viņam patikušas. Vecākais 
brālis Juris mācījies spēlēt čellu. 
Vecāki vēlējās, lai bērni iegūtu 
labu mūzikālu izglītību un ie -
mācās valodas. Uldis Bergs to -
mēr mūziku par savu profesiju 
neizvēlējās. Viņš iestājās Medi-
cīnas fakultātē Kalifornijas uni-
versitātē Berklejā un izglītību 
medicīnā turpināja Merilendas 
universitātē. Studiju laikā Uldis 
saprata, ka viņu interesē psīchi-
atrija. Iespējams, viņš jau toreiz 
bija novērtējis savas spējas – prast 
klausīties. Uldis Bergs studēja 
pieaugušo un bērnu psīchiatriskās 
slimības. Praksē viņš strādāja 
Saint Mary’s medicīnas centrā, 
vēlāk piecus gadus vadīja nodaļu 
Saint Mary’s hospitālī. Viņš ap -
mācīja arī jaunos ārstus, ārsta 
Berga konsultācijas tika piepra-
sītas daudzos rehabilitācijas cen-
tros. Uldis atvēra savu privāt-
praksi, kad viņam bija četrdesmit 
gadu. 

Uldis apprecējās ar skaistu por-
tugālieti, bet pēc septiņpadsmit 

gadiem palika viens, audzinot 
savus četrus dēlus. Vecākais dēls 
Kristiāns ir datorspeciālists, strā-
dā bankā Federal Reserve, Dāvids 
dzīvo Sandiego un strādā beļģu 
alus kompanijas Inbev, Ēriks aiz-
braucis studēt uz Ņujorku, bet 
jaunākais Pēteris studē Mākslas 
fakultātē tepat, Sanfrancisko 
valsts universitātē. 

No dzīvesvietas Sanrafaelā 
dak  teris Uldis Bergs katru darba 
dienu dodas uz savas privāt prak-
ses biroju Sanfrancisko centrā. 
Uldis stāsta, ka psīchiatrijā, tāpat 
kā citās medicīnas nozarēs, noti-
cis milzīgs progress. Agrāk sma-
gas formas šizofrenijas vai ma -
niakāli depresīvos pacientus 
ievie  toja klīniku slēgtās nodaļās, 
kur viņi tika izolēti no ģimenes 
un sabiedrības. Modernie un 
efektīvie medikamenti šiem paci-
entiem pavēruši iespējas, par 
kādām agrāk pat nevarēja sapņot. 
Tagad pacienti tiek integrēti 
sabiedrībā, daži atgūst pilnīgas 
darbaspējas un dzīvo neatkarīgu 
dzīvi. Uldis Bergs stāsta, ka dau-
dziem pacientiem nepieciešamas 
rēgulāras 50 minūšu psīchiatrijas 
sesijas. Tajās viņam ir iespēja no -
vērot, vai zāles, ko pacients lieto, 
iedarbojas labvēlīgi, vai nav va -
jadzīgs tās mainīt. Viņš arī uzska-
ta, ka svarīgi iepazīt pacientu 
labāk, izzinot viņa ģimenes vēs-
turi, attiecības ģimenē, kas per-
sonas veselību spēj ļoti ietekmēt. 
Pacietība un miers laikam ir gal-
venās īpašības, kas nepieciešamas 
labam psīchiatram. 

Viņš nekad nesarāva saites ar 
latviešu sabiedrību. Uldis ir kor-
porācijas Talavija filistrs, rēgulāri 
tiekas ar citiem talaviešiem. 

Uldis Bergs stabilitāti un mieru 
ieguvis arī personīgajā dzīvē. 
Viņš 1991. gadā gatavojās ceļot 
uz Latviju, bet toreiz Rīgā vēl 
nebija daudz viesnīcu. No drau-
giem uzzinājis par kādu sievieti, 
kam pieder neliels brokastu un 
naktsmītņu uzņēmums, un da -
būjis tālruņa numuru. Uldis pie-
zvanījis, un Rīgā viņam atbildējusi 
sieviete, kas pēc 13 gadiem kļuva 
viņa sieva. Bet toreiz ne Vija, ne 
Uldis nākotni nezīlēja, un viņu 
tikšanās abu izpratnē bijusi 
maznozīmīga. 2001. gadā Uldim 
piezvanīja Jānis Bikša, pajautājot, 
vai viņš atceras Viju no Rīgas, 
kas tagad viesojoties Amerikā. 
Desmit gadu ir pailgs laiks, abu 
dzīvē bija notikušas pārmaiņas. 
Taču lielākā pārmaiņa laikam 
bija tā, ka katram atradās vieta 
otra dzīvē. Laimīgo pāri San-
francisko latviešu luterāņu baz-
nīcā 2004. gada janvārī salaulāja 
mācītājs Kārlis Žols. Kopš tā 

laika Vija iekļāvusies vietējā Līča 
piekrastes sabiedrībā, viņu un 
Uldi bieži var satikt draudzes 
nama sarīkojumos. Daudzi, ku -
ŗiem laimējies nogaršot Vijas 
gatavotās maltītes, zina, ka Vija ir 
lieliska saimniece. Viņa ir 
izmanīga un lietpratīga visur, kur 
vajag darbīgu roku, stila un 
gaumes izjūtu. 

Uldim un Vijai patīk mūzika 
un teātris, viņi bieži apmeklē 
Sanfrancisko filharmoniju un 
operu. Nesen abi atgriezās no 
gadskārtējā Šekspīra festivāla 
Ašlandē, Oregonas pavalstī. Pro-
tams, netiek palaistas gaŗām arī 
latviešu izrādes un koncerti. 

Tā ir skaista un klusa vieta 
Sanrafaelā, kur Uldis un Vija 
Bergi atgriežas no ceļojumiem 
kā uz miera ostu. Lieli koki ie -
skauj sētvidu un māju, kā sar-
gādami no pasaules vējiem un 
aukām. 

Biruta Magone
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Uldis un Vija Bergi

Gadu no gada, arī Detroitas un 
tās apkārtnes latviešu aprindas 
rīko Lāčplēša militārā ordeņa 
dibināšanas un ordeņa kavalieŗu 
atceres pasākumu. Arī šogad 7. 
novembrī pēc svētdienas rīta 
dievkalpojuma Detroitas Sv. Pā -
vila latviešu draudzes baznīcā 
Fārmingtonhilā draudzes sarīko-
jumu ēkas telpās pulcējās prāvs 
skaits Detroitas un tuvākās 
apkārtnes ļaudis, lai ikgadējā 
Daugavas Vanagu organizācijas 
izkārtojumā atzīmētu Lāčplēšu 
dienas atceri. Ar šo sarīkojumu, 
detroitieši vienmēr ir centušies 
popularizēt šo tautai nozīmīgo 
svinamo dienu. Tā arī šoreiz 
sarīkojuma norisē pēc latviešu 
draudzes mācītāja-diakona Friča 
Sīpola BP ievada klātesošos ar 
uzrunu sveica Detroitas Dauga-
vas Vanagu apvienības priekš-
nieks Vilis Kalniņš. Savos vār  -
dos viņš izteica pārliecību par 
nepie cie šamās drosmes atgrie-
šanos mūsu tautā jau šodien, 
līdzīgi, kā tas notika 1919. gadā 
varonīgajās Atbrīvošanās cīņās 
pret ģenerāļa Bermonta kaŗa-
spēku, Daugavas Vanagu ap -
vienības vārdā Vilis Kalniņš sve-
ica visus bijušos un esošos 
latviešu kaŗavīrus. Ikvie nam lat-
vietim ir nepieciešams atdot 

Lāčplēša ordeņa dibināšanas piemiņas 
sarīkojums Detroitā

godu un noliekt galvu mūžīgai 
piemiņai par Dieva ceļā aizgā-
jušajiem Lāčplēša ordeņa kava-
lieŗiem. 

Ar Lāčplēša ordeņa dibināša-
nas atceres dienas atbilstošām 
vārsmām klātesošos sveica Det-
roitas Daugavas Vanadžu kopas 
priekšniece Dzidra Tropa. 

Mūzikālā priekšnesuma daļā 
klavieŗu solo spēlēja pianiste 
Laila Upīte no Toledo. Viņas 
izjustā spēle, atskaņojot Franča 

Atceres sarīkojuma veidotāji: pie klavierēm Laila Upīte, no kreisās 
stāv:  Sv. Pāvila latviešu draudzes Detroitā mācītājs-diakons Fricis 
Sīpols BP, Astra Kalniņa, DV apvienības Vanadžu kopas priekšniece 
Dzidra Tropa, DV apvienības priekšnieks Vilis Kalniņš un Viesturs 
Upīte
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Šūberta “Serenādi” un Ludviga 
van Bēthovena “Mēnesnīcas 
sonātu”, klātesošajiem sniedza 
patīkamu skaņu mākslas pārdzī-
vojumu. Publika ar sirsnīgiem 
aplausiem izteica atzinību par 
priekšnesumu.  

Pēc vanadžu servētās pusdienu 
bufetes ar atspirdzinošu boles 
galdu sarīkojumu turpināja ba -
gātīgi sarūpēta mantu loterija.  

Dzidra Tropa, 
Detroitā

Pēc gardām zupas pusdienām, 
kas bija sarūpētas par labu 
Misiones draudzes zupas virtu-
vei Rīgā, 7.novembrī Kalamazū 
latviešu apvienotās ev.-lut. drau-
dzes sarīkojuma telpās referēja 
Irene Elksne-Geislere. Ievadā 
referente īsumā pastāstīja par 
sevi. Viņa ir divu akadēmisku 
gradu ieguvēja un pašreiz gatavo 
savu doktora disertāciju „Dzimu-
mu nožēlojamais stāvoklis terro-
rismā: aneksija un trimdā izrai-
dīšana Latvijā 1940-1952„ 
(Gender Plight of Terror: 
Annexation and Exile in Latvia 
1940-1952). 

Ierodoties Latvijā, Rīgas lidlau-
kā viņu ar ziediem sagaidījusi 
viņas dzīvokļa saimniece. It visur, 
kur viņa devusies, Kalamazū 
paziņas jau bija gludinājuši viņas 
ceļu: iegriežoties ikvienā vietā, 
tur jau bijis zināms par viņas ap -
meklējumu un viņa saņemta ar 
sirsnību un uzmanību. Tā tas 
bijis Okupācijas mūzejā, tā satie-
koties ar mutvārdu vēstures pēt-
nieci un koordinātori Māru 
Zirnīti. 

Pievērsdamās savam pētniecī-
bas darbam, referente uzsvēra, 
ka vēsturi līdz šim galvenokārt 
rakstījuši vīrieši, tāpēc viņa savus 
atradumus pamatojusi uz sievie-
šu dzīvesstāstiem. Pētīdama 

GADS LATVIJĀ
Par savu pieredzi stāsta Fulbraita (Fulbright) 
stipendiāte Irene Elksne-Geislere (Geisler)

Okupācijas mūzeja materiālus, 
atklājusi, ka no komūnistu izsū-
tījuma atgriezušās vairāk sievie-
šu, jo vīrieši jau bijuši likvidēti. 
Tāpat izdzīvojušas arī kritušo 
kaŗavīru atraitnes un sievietes, 
ku    ŗas, komūnistu otrreizējai 
oku        pācijai tuvojoties, devušās 
trimdā. Šo grupu dzīvesstāsti un 
mutvārdu liecības tad pilnīgāk 
veidojušas laikmeta vēsturi. Do -
kumentus arvien ir radījusi val-
došā vara, bet patiesību apliecina 
individa piedzīvojums. Mazajai 
Latvijai, ģeografiski atrodoties 
starp divām lielvalstīm – Krieviju 
un Vāciju, ir bijusi upuŗa loma. 
Iznīcinātāji bijuši kaŗi, mēris, 
bads, necilvēcīgās komūnistu de -
portācijas, nacistu eksekūcijas. 

I. Elksnei-Geislerei bijusi iespē-
ja apmeklēt vairākas vietas Lat-
vijā. Viņa acināta referēt Daugav-
pils univesitātē, skatījusies teātŗa 
izrādi Valmierā, bijusi Jēkabpils 
bērnu namā, kur savā aprūpē 
pieņēmusi krustdēliņu, ar lekciju 
viesojusies Čechu republikā. Ap -
ciemojusi arī savu vecāku dzim-
tās vietas. Viņu sajūsminājusi 
cilvēku sirsnība un Latvijas dabas 
skaistums. „Šeit būdama, īsti 
sap  ratu, ko latvietim nozīmē 
dzimtene,” referente nobeidza 
savu stāstījumu. 

Ilze Šīmane
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SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 18. decembrī plkst. 11.00 

Bos  tonas latviešu skolas Ziem-
svētku eglītes sarīkojums Trimdas 
draudzes telpās. 

 BUKSKAUNTIJA (PA)
• No 3.-5. decembrim Ziem-

svētku tirdziņš Bukskau ntijas 
latviešu baptistu baznīcā. Varēs 
iegādāties latviešu ēdienu un 
lietotas dzintaru rotaslietas, ko 
iecienījuši amerikāņi, kuŗi labprāt 
iepērkas tirdziņā. Pērn ieņemtos 
vairāk nekā $3000 ziedoja bērnu 
invalidu nometnei Latvijā. Šogad 
ienākumi paredzēti Latvijas pen-
sionētajiem lauku draudžu 
mācītā  jiem, kuŗiem nav citu 
ienākumu. Dzintara rotaslietas 
var sūtīt Silvijai Augstrozei 1009 
W. Sawmill Rd. Quakertown, PA 
18951; e-pasts: silvijaa@aol.com 

 DENVERA (CO)
• 19. novembrī plkst. 7.00 

mākslinieka Austra Manguļa da -
torgrafisko darbu izstādes atklā-
šana Kolorado latviešu kulturas 
centrā. Izstāde būs atvērta arī 20. 
novembrī pirms un pēc Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarīko-
juma. Informācija, zvanot Ingrī dai 
Lēvenšteinai, tālr.:303-424-4124.

 • 20. novembrī plkst. 6.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums; runu teiks ALAs 
pārstāvis Apvienotā baltiešu 
komitejā Pēteris Blumbergs. Būs 
priekšnesumi un vakariņas. 

• 4. decembrī no plkst. 11.00 
līdz 3.00 un 5. decembrī pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
9.30, Ziemsvētku tirdziņš līdz 
3.00 Kolorado latviešu kultūras 
centrā. Varēs nopirkt vainagus, 
tautiskus priekšmetus, maizi, 
pīrāgus. Būs siltas pusdienas un 
atspirdzinājumi. Informācija, 
zvanot Raitai Jergensenai, tālr.: 
303-424-4442.

DETROITA (MI) 
• 5. decembrī pēc dievkalpoju-

ma draudzes un bērnu eglīte un 
Ziemsvētku tirdziņš, kuŗā varēs 
iegādāties svētku cepumus, pi -
par  kūkas, rudzu maizi, pelēkoss 
zirņus, latviskas rotas svētku 
dāvanām, latviešu grāmatas, 
kera  miku, apsveikumu kartītes. 
Visi sirsnīgi gaidīti, lielie un 
mazie, arī bērni, kuŗi latviski 
nerunā. Ieradīsies Ziemsvētku 
vecītis. Būs siltas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)
 • 21. novembrī plkst. 2.00 

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 North 7th St.) Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarīko-
jums. Svētku runu teiks Eiropas 
parlamenta deputāts no Latvijas 
Krišjānis Kariņš. Plkst. 3.30 Lat-
vijas pianista Vestarda Šimkus 
koncerts. Pēc koncerta pieņem-
šana. Mirdzas Oškalnas piemiņas 
izstādē varēs aplūkot gleznas un 
latviešu rotas no nelaiķes kol-
lekcionāres atstātā krājuma. Rīko 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
organizācijas un draudzes. Ieeja 
$25 (tiem, kuŗi ieradīsies tau-
tastērpā – $15); labvēļu ziedo-
jums – vismaz $50; bērniem un 
studentiem ieeja brīva.

• 4. decembrī no plkst. 10.00 
līdz 2.00 Filadelfijas latviešu 
biedrības Ziemassvētku tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties latviešu 
rotas, keramiku, grāmatas, kar-
tītes, kalendārus, tvartus, Ziem-
svētku rotājumus, rokdarbus, lat-
viešu ēdienus – piparkūkas, pī  rā-
 gus, zirņus, medu, maizi, kūkas, 
pelēkos zirņus, konfektes, alu. 
Darbosies izloze. Ieejas maksa $1.

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
• 7. decembrī plkst. 11.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrības telpās. Programmā val-
des ziņojumi un pārrunas par 
notikušo un gaidāmo, beigās 
dzimumdienu svinēšana un kafi-
jas galds. Viesi arvien laipni 
sgaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 21. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības. Svētku runu teiks DV 
ASV priekšnieks Zigurds Rīders. 
Ieeja visam vakaram $20. Pie-
teikšanās mielastam, zvanot Irē-
nai Vanuškai, tālr.: 616- 364-0538 
vai Olgai Jansonei 616- 866-0427 
līdz 18. novembrim. Rīgo Grand-
rapidu organizāciju padome

• 2. decembrī plkst. 2.00 pen-
sionāru saiets. 

INDIANAPOLE (IN)
• 20. novembrī plkst. 8. 45 

Indianapoles Latviešu sabied-
riskajā centrā (1008 W. 64 th 
Street) Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības latviešu skolā, 
skolēnu priekšnesumi. Plkst. 5.00 
sadraudzības stunda; plkst. 6.00 
svētku akts, runu teiks ALAs 
valdes priekšsēdis Dr. Juris 
Mežinskis. Koncertā piedalīsies 
Indianas latviešu biedrības koris, 
Indianapoles latviešu skolas 
audzēkņu koris un tautasdeju 
kopa „Jautrais pāris”. Pēc kon-
certa vakariņas. Vakariņām jā -
pie  sakās līdz 16. novembrim, 
zva  not vai rakstot V. Bērziņai, 
tālr.: 317-896-2845, e-pasts: 
ompa3@aol.com vai L. Odeiko, 
tālr : 317-875-6077. Dalības 
maksa (tajā ieskaitītas vakariņas): 
pieaugušiem $20.00; vidus-
skolēniem un studentiem $10.00; 
bērniem līdz 14 gadu vecumam 
bez maksas. Rīko Indianapoles 
latviešu organizāciju padome.

KLĪVLANDE (OH)
• 20. novembrī pianista Vestar-

da Šimkus koncerts Apvienotās 
draudzes zālē, rīko Klīvlandes 
latviešu koncertapvienība un 
Klīvlandes latviešu biedrība (tālr.: 
216-521-1435). 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 21. novembrī Latvijas valsts 

dibināšanas atceres sarīkojums 
plkst. 1.00; svētku runu teiks LR 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdis Arnis Cimdars.

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

MILVOKI (WI) 
• No 19. līdz 21. novembrim 

Milvoku latvieši piedalīsies Tau-
tību svētkos (Folk Fair Inter-
national) State Fair telpās, dejo-
jot tautasdejas un rīkojot izstādi; 
informācija: www.folkfair.org 

• 2. decembrī pēc Bībeles stun-
das, kas sāksies plkst. 10.00, 
pensionāru biedrības eglīte. 

• 9. dec. plkst. 6.30 piparkūku 
cepšana kopā ar jauniešiem. 

• 4. decembrī Daugavas Vanagu 
Ziemsvētku eglīte latviešu namā.

• 11. decembrī plkst. 12.00 
latviešu namā draudzes un Plkv. 
Kalpaka skolas Ziemsvētku 
sarīkojums un eglīte ar bērnu 
priekšnesumiem.

ŅUJORKA (NY) 
• 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 vi -
jolniece Rasma Lielmane un pia-
niste Arianna Goldiņa. Pēc akta 
pieņemšana Jonkeru baznīcas 
sabiedriskās telpās. Dalības mak-
sa, 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. 

• 5. decembrī Ziemsvētku 
tirdziņš Salas baznīcā (4 Riga 
Lane, Melville NY), tajā pārdos 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, 
dzeltenmaizi, putraimdesas, 
pelē  kos zirņus, jāņusieru, galer-
tu, Laimas šokolādes. Būs pusdi-
enas un izloze. 

• 12. decembrī plkst. 10. 00 no 
rīta Ņujorkas latviešu koŗa 
adventa koncerts Jonkeru baz-
nīcā (254 Valentine Lane), prog-
rammā: Viļņa Salakas Adagio 
stīgu orķestrim, Valta Pūces 
,,Ziemsvētku kantāte” un Aldoņa 
Kalniņa ,,Ziemsvētku mistērija”; 
koncertā piedalīsies sōlistes Laila 
Liepiņa, Sarma Dindzāne-Van-
senta, Laura Padega Zamura, 
Ņujorkas latviešu koris un 
Bronk sas kamerorķestris; diri-
ģents Andrejs Jansons. Pēc kon-
certa mielasts lejas zālē, dalības 
maksa (par koncertu un mielas-
tu) $25, līdz 12 gadu veciem bēr-
niem ieeja brīva. Mielasta laikā 
darbosies tirdziņš – Ziemeļu no -
va  da dāmu komitejas grāmatu 
galdā, Ņujorkas latviešu koŗa 
mū  zikas ierakstu galdā, ,,Sveiks, 
Latvija!” stendā varēs iegādāties 
grāmatas, kartītes, mūzikas ie -
rakstus un daudz citu svētku dāvanu.

PRIEDAINE (NJ) 
 • 21. novembrī plkst. 11.00 

Latvijas valsts dibināšanas atce-
res svinības. Uzrunu teiks Vis-
valdis Dzenis. Koncertā pieda-
līsies vijolniece Una Tone un 
pianists Uga Grants. Pēc akta 
sadraudzīga pēcpusdiena, būs 
silti bufetes ēdieni. Ieeja $25.

SAGINAVA (MI) 
• 4. decembrī plkst. 2.00 

Ziemsvētku tirdziņš. 
SIETLA (WA)
• 20. novembrī plkst. 2.00 

Latvijas valsts dibināšanas atce-
res sarīkojums Sietlas latviešu 
cent  rā. Svētku runu ,,Latvija 
tavās acīs” teiks režisore Dace 
Micāne-Zālīte. Pēc akta bufete 
(ar groziņiem). 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) 
• 22. novembrī plkst. 19:00 

Latviešu biedrības namā koŗa 
mēģinājums.

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

VAŠINGTONA (DC) 
• 20. novembrī plkst. 1.00 

Latvijas valsts dibināšanas atce-
res svinības Vašingtonas latviešu 
ev. lut. draudzes namā (400 
Hurley Avenue Rockville, Mary-

land 20850). Dievkalpojumā 
piedalīsies vijolniece Margarita 
Kreina. Svētku aktā runu teiks 
Eiropas Parlamenta deputāts no 
Latvijas Dr. Krišjānis Kariņš. Pēc 
oficiālās daļas pieņemšana. Ieejas 
ziedojums vismaz $15.00, ALJAs 
biedriem $10, skolēniem ieeja 
brīva. Atlikums – Vašing to  nas 
jau  niešu, 2x2 nometnes dalīb-
nieku, atbalstam. Rīko Lat viešu 
organizācijas Vašingtonā. 

• 5. decembrī Ziemsvētku tir-
dziņš. 

• 12. decembrī (pēc dievkalpo-
juma) DV organizācijas 65 gadu 
dibināšanas atceres sarīkojums. 

• 19. decembrī skolas un drau-
dzes eglīte. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 21. nov. plkst. 11.00 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg.; 
plkst. 2.00 svecīšu svētbrīdis 
Getzemanes kapsētā. 28. nov. 
plkst. 11.00 Adventa pirmās svētd. 
dievk. ar dievg. 5. dec. plkst. 11.00 
adventa otrās svētdi. dievk., pēc 
dievk. Ziemsvētku tirdziņš. 12. 
dec. plkst. 11.00 Adventa trešās 
svētd. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes eglīte (ar gro ziņiem). 
19. dec. plkst. 11.00 Adventa 
ceturtās svētd. dievk. ar dievg. 
24. dec. plkst. 5.00 Ziem svētku 
dievk. 25. dec. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 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. 5. 
dec. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
Adventa otrās svētd. dievk.; pēc 
dievk. Ziemsvētku ieskaņas sarī-
kojums, kafijas galds ar gro zi-
ņiem. 24. dec. plkst. 4.00 Kvē-
kertaunā Ziemsvētku dievk. 26. 
dec. plkst. 3.00 Lankasterā 
Ziem     svētku dievk. māc. Dr. A. 
Zie    donis un māc. Dr. R. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 21. 
nov. mirušo piemiņas dievk. ar 
dievg. 28. nov. Adventa pirmās 
svētd. dievk. 5. dec. Adventa ot -
rās svētd. dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. draudzes un bērnu eglīte 
un Ziemsvētku tirdziņš. 12. dec. 
Adventa trešās svētd. dievk. 19. 
dec. adventa ceturtās svētd. 
dievk. ar dievg. 24. dec. plkst. 
5.00 Ziemsvētku vakara dievk. 
26. dec. dievk. nebūs. 31. dec. 
plkst. 5.00 vecgada vakara dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
10.00. Māc. diak. 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): 21. nov. plkst. 11.00 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg. 
28. nov. plkst. 11.00 adventa 
pirmās svētd. dievk. 5. dec. plkst. 
11.00 Adventa otrās svētd. dievk. 
Vilmingtonā dievk. plkst. 3.00; 
pēc dievk. kafijas galds. Infor-
mācija: www.latvianluthchurch-
phila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505); 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. 21. nov. 
plkst.10:00 Mirušo piemiņas die-
nas dievkalpojums ar dievgaldu. 
Ziedot pārtiku. 28. nov. plkst. 
10:00 Adventa pirmā svētdiena. 
Dievkalpojums ar dievgaldu. Ka -
fij  a. Bībeles stundas 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); māc. Dr. 
S. Eglīte. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 21. nov. Mirušo piemiņas 
dienas dievk. 28. nov. Adventa 
pirmās svētd. dievk ar dievg. 5. 
dec. Adventa otrās svētd. draudz-
es 60 gadu jubilejas dievk. ar 
dievg. 12. dec. Adventa koncerta 
dievk. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. D. Kaņeps. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 21. nov. 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg. 
28. nov. adventa pirmās svētd. 
dievk. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
2. dec. plkst. 10. Bībeles stunda, 
pēc tās pensionāru biedrības 
eglīte. 7. dec. plkst. 7.00 padomes 
sēde. 9. dec. plkst. 6.30 piparkūku 
cepšana kopā ar jauniešiem. 5. 
dec. otrās Adventa svētd. dievk. 
ar dievg. Māc. L Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934; draudzes priekš-
niece S. Kalve, tālr.: 414- 536-
0358. Informācija: www.milwau-
keedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: Māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut dr.: 21. nov. plkst. 
11:00 Svētbrīdis Latvijas valsts 
svētku sarīkojumā Priedainē. 28. 
nov. plkst. 13:30 Draudzes diev-
namā Īstbransvikā (12 Gates Ave 
East Brunswick) dievkalpojums 
ar dievgaldu, pirmā Adventa 
svētdiena. 5. dec. plkst. 8.30 
dievk. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.). 12. dec. plkst. 
11.00 svētbrīdis un draudzes 
eglītes sarīkojums dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); būs siltas pusdienas, 
tirdziņš, dziedāšana, izloze. 19. 
dec. plkst. 8.30 Leikvudā dievk. 
ar dievgaldu (Igauņu bazn. bazn. 
607 E. 7th St.). 24. dec. plkst. 
1.00 Ziemsvētku dievk. dievkal-
pojums Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.); plkst. 6.00 
Ziemsvētku dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). 2. janv. 
plkst. 8.30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 21. 
nov. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 mirušo piemiņas dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš. 28. nov. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. adven-
ta pirmās svētd. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
adventa pirmās svētd. dievk., 
māc. L. Saliņš. 

(Turpināts 21. lpp.)
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Mūžībā aizgājusi
PĀRSLA MILDA EGLĪTIS,

dzimusi TREIBERGS
dzimusi 1927. gada 5. janvārī Rīgā

mirusi 2010. gada 14. oktobrī Cincinati

Vienmēr ar mīlestību viņu atcerēsies
VĪRS ALBERTS EGLĪTIS,

RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
Norima vēji, un apklusa sirds.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

DR. MINTAUTS VĪTOLS
dzimis 1921. gada 25. jūlijā Liepājā,

miris 2010. gada 5. oktobrī Sietlā, WA

Viņš vienmēr paliks dziļi mūsu sirdīs un 
mīļi mūsu atmiņās

ATVARU ĢIMENES SIETLĀ UN MINCHENĒ

Mūsu sāpes, mūsu glāstus
Mūsu atvadas paņem līdz;
Savu siltumu, dzīves stāstu
Atstāj, lai dzīvo mums līdz.

/R. Skujiņa/

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs
ALBERTS ĀDLERS

chem. et ing., 1948 I
dzimis 1922. gada 9. janvārī Mangaļu pagastā, Latvijā

miris 2010. gada 10. septembrī ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!
Sit tibi terra levis 

Skumja ziņa – mirusi vecākā latviešu gleznotāja Margarita 
Stīpniece, kuŗas mācību laiks vēl saistīts ar pirmskaŗa Latvijas 
Mākslas akadēmiju. Šovasar viņas jubilejas izstādi bija sarīkojis 
Talsu novada mūzejs, kuŗā glabājas krietns skaits viņas 1930. 
gadu gleznu. Tās viņa bija uzskatījusi par zudušām.

Margarita Stīpniece nāk no Saldus, kur viņa bija nākusi 
pasaulē Klēbachu ģimenē. Interese par glezniecību viņu aizved 
uz Latvijas Mākslas akadēmiju, kur 1936.gadā beigta Ģederta 
Eliasa vadītā Figūrālās glezniecības meistardarbnīca ar diplom-
darbu „Kartupeļu lasītāji pagrabā”. Jaunā māksliniece savu 
mūžu sasaista ar Latvijas armijas virsnieku Eduardu Stīpnieku, 
kurš dienēja Talsos. Tur aizrit Margaritas Stīpnieces turpmākie 
gadi, gleznojot un piedaloties izstādēs. Vēl 1944. gadā viņa 
pagūst sarīkot pēdējo izstādi dzimtenē - Vandzenē, bet ir 
jādodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Gleznotāja ar ģimeni apmetās 
Vircburgas bēgļu nometnē, vada gleznošanas studiju, piedalās 
izstādēs. 1949.gadā Margarita Stīpniece pārceļas uz Austrāliju, 
kur turpina raženi strādāt glezniecībā, sarīkojot desmit izstādes 
Adelaidē, Melburnā un cituviet. 1987.gadā viņas darbu skati 
sarīko viens no lielākajiem latviešu centriem ASV Kalamazū, 
izstādot 38 darbus. 

Māksliniece visbiežāk glezno klusās dabas un darbus ar 
mātes un bērnu temu, kas lielākoties izceļas ar zemes krāsu 
pielietojumu.

Mūža beigās – 2006. gadā gleznotāja atgriežas Latvijā un 
dzīvo vecāsmātes mājās Saldū, kur līdz ar viņu mitinās arī 
meita Maija un znots Andris Auliciems. Vēl šovasar viņa 
piedalās savā simt gadu jubilejas izstādē Talsos, bet nu jau 
Margarita Stīpniece glezno Paradīzes dārzos.

Lai māksliniecei vieglas smiltis dzimtenes kapsētā!
Māris Brancis

Margarita Stīpniece
1910. g. 26. jūlijā – 2010. g. 5. novembrī

5. dec. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. Adventa otrās svētd.  
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 Adventa otrās 
svētd. dievk. māc. L. Sa  liņš.

• 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 
stunda. 

• Sandiego latv. ev. lut dr.: 11. 
dec. Ziemsvētku dievk. Grace 
Luteran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92103), māc. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 28. nov. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. Kārlis Žols, 
e-pasts: kazols@msn.com Infor-
mācija: www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 21. nov. plkst. 10.30 
mirušo piemiņas dievk. ar dievg. 
29. nov. plkst. 10.30 adventa 

pirmās svētd. dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 21. nov. plkst.2.00 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres un 
Lāčplēšu dienas dievk. Trīs vie-
nības bazn. (35 Furman Str.), 
prāv. O. Sniedze, ērģeles un oboju 
spēlēs D.Vitušinska-Baltazara; 
dz. lapiņas. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 21. 
nov. plkst. 11. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg.; novembrī dzi-
mušo apsveikšana; plkst. 4.00 
svecīšu svētbrīdis Rock Creek 
kapsētā. 28. nov. plkst. 11. Ad -
venta pirmā svētd. dievk. ar 
dievg. 24. dec. plkst. 5.00 
Ziemsvētku vakara dievk. 25. 
dec. plkst. 11.00 dievk. ar dievk. 
26. dec. plkst. 3.00 svecīšu dievk. 
31. dec. plkst. 3.00 gadmijas 
dievk. ar dievg. 

Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. bazn.: 301-
251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 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 uzticamais kollēģis, 
Laika līdzstrādnieks

JĀNIS PUĶE
Izsakām visdziļāko līdzjutību visiem, kam viņa pietrūks

LAIKS IZDEVĒJI UN REDAKCIJA

Uz Lielo pasauli Mūžībā aizgājusi
ILZE MĀRA SELL, 

dzimusi KĻAVIŅA
mirusi 2010. gada 25. augustā

Ticībā uz tikšanos Lielajā pasaulē:
TĒVA BRĀLIS PAULIS KĻAVIŅŠ,

MĀSĪCAS RUDĪTE, IEVA, LIENE, ASNĀTE, GUNA 
UN BRĀLĒNI DĀVIDS UN VILISAiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,

Un atmiņas kā krāšņs zieds...

Es aizgāju pa gaismas staru...

Mūžībā aizgājis ilggadējais un aktīvais Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
Svētās Trīsvienības draudzes un Latviešu biedrības loceklis

VILHELMS PETERSONS
dzimis 1920. gada 29. septembrī Rīgā, Latvijā
miris 2010. gada 13. novembrī Milvokos, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA MAIJA PETERSONS, 

DĒLS TIMS PETERSONS AR SIEVU HEATHER,
MAZBĒRNI UN MAZMAZMEITA

Pievienojies jau aizsaulē aizgājušajiem
SIEVAI DORIS PETERSONS,

BRĀĻIEM JĀNIM PETERSONAM UN ALFRĒDAM PETERSONAM, 
MĀSAI ELZAI KASAK

Dievs, mūžīgo mieru dodi man...
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No Jūlijas Ceplevičas-Pakalniņas     
atvadoties

Jūlija Cepleviča dzimusi 1915. gada 4. 
janvārī Ņižnijnovgorodā, Krievijā,  Viļa  
Cepleviča un ukrainietes Olgas Ceple-
vičas (dzim. Golovčenko) ģimenē.

Jūlija beidza  pamatskolu 1931. gadā 
Liepājā, vidusskolu turpat 1935. gadā 
un sāka studijas Latvijas Universitātē, 
kur  iestājās studenšu korporācijā 
Imeria.

Bēgļu gaitas Cepleviču ģimene aiz vadīja Vācijā Šlezvigas-
Holšteinas no  metnē un ASV  ieceļoja ASV 1949. gadā. Jūlija  ar 
vecākiem dzī  voja Detroitā,  aktīvi piedalījās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē. Vi  ņa bija viena no Latviešu apvienības Detroitā dibinātājiem 
un LAD dāmu komitejas priekšniece. 1960. gadā viņa palīdzēja 
nodibināt Imerias kopu Detroitā un uzņēmās kopas sekretāres 
pienā kumus.

Jūlija 1954. gadā  Mičigenas universitātē Anarborā ieguva 
maģistra gradu bibliotēku zinātnē. Ilgus gadus, līdz pensijai viņa 
strādāja Detoitas pilsētas galvenā bibliotēkā. Pēc pensionēšanās 
Jūlija ar tēvu pārcēlās uz dzīvi latviešu ciemā Gaŗezerā. Viņa 
apprecējās ar savu ilggadējo domubiedru profesoru Andreju 
Pakalniņu un  pārcēlās uz dzīvi Kanadā. Kādu laiku pa vasarām 
viņi dzīvoja Nepījinā  (Nepaean, Ontario) un ziemās Sentpī-
tersburgā, Floridā, līdz izvēlējās pārcelties uz Floridu.

Savu mūža draugu Jūlija izvadīja pēdējā dusā 1992. gada 18. 
augustā.

Jūlija diezgan bieži viesojās Latvijā, Talsos, kur dzīvoja un mira 
viņas brālis.

Pēdējos gadus Jūlijas redzi nopietni ietekmēja makulārā 
deģenerācija. Var iedomāties, kā šāda, viņas vārdiem runājot,  
,,sasodīta ķibele” ietekmēja cilvēku, kas visu mūžu ir lasījis, lasījis, 
lasījis. Viņa priecājās, ka var klausīties grāmatu lasījumus lentē. 

Jūlijas sirds pamazām kļuva vājāka, viņu ievietoja  slimnīcā. 
Viņa ļoti vēlējās  atgriezties savā dzīvoklī, bet spēki zuda, un š. g. 
18. jūnijā Jūlija klusi  un bez sāpēm aizmiga mūža miegā. 

Silvija Ņukomere (Newcomer)

Zigrīda Richtere mūžībā

Zigrīda Frīdenberga dzimusi  Rīgā, 1932. gada 29. oktōbrī. 
Viņai, tāpat kā  daudziem latviešiem, 1944. gadā bija jāatvadās no 
dzimtenes, toreiz likās, tas būs tikai uz īsu laiku. Diemžēl šīs 
cerības nepiepildījās. Pēc sešiem gadiem bēgļu nometnēs Vācijā 
ģimene izceļoja uz Ameriku un  apmetās uz dzīvi Detroitā. 
Zigrīda iepazinās ar jaunu sportistu Jāni Richteri, kas ar savu 
ģimeni dzīvoja Kanadā. Viņi  salaulājās 1954. gada oktōbrī,  
piedzima dēls Andris, meita Māra un vairākus gadus vēlāk dēls 
Laris. Jānis ar Zigrīdu savus bērnus audzināja latviskā garā. 
Jaunieši mācījās Detroitas latviešu skolā, dejoja tautasdejas, 
iestājās  skautu un gaidu organizācijā. Zigrīda bērnus  visādi 
atbalstīja, mudināja izkopt savas intereses. Jānis un  Zigrīda 
vienmēr bijuši aktīvi latviešu ev. lut. draudzes locekļi.  Zigrīda 
pārņēma sava tēva Kriša darbu  draudzes grāmatnīcā un to darīja 
gandrīz 25 gadus. Richteru pāris bija  Latviešu apvienības 
Detroitā biedri un aktīvi līdzstrādnieki sabiedriskos darbos.

Zigrīdas  dzīve  pēdējos gados nebija viegla. Viņa cīnījās ar 
dažādām slimībām, bet nesūdzējās, jo apzinājās, ka citiem ir vēl 
grūtāk.  Viņas vīrs, bērni, mazbērni un draugi vienmēr atcerēsies 
viņas gaišo un mīļo sirdi. Zigrīda un Jānis bija precējušies 55 
gadus, un Jānim Zigrīdas ļoti pietrūks. 

Zigrīda vienmēr centās noskatīties bērnu un mazbērnu sporta 
sacensības, viņu neaizkavēja ne sniegs, ne lietus, ne  bargs vējš. 
Dēlam Larim, kā arī visiem mazbērniem ļoti pietrūkst viņas 
smaida un  atbalsta sporta spēlēs.  Zigrīda mīlēja dziedāt, viņa 
zināja vārdus daudzām dziesmām. Richteru ģimenei dodoties 
kādā  ceļojumā, Zigrīda sāka dziesmu, kam sekoja daudzas citas. 
Viņai ļoti patika lauku puķes, īpaši rudzupuķes un margrietiņas, 
jo, uz tām raugoties, viņa atcerējās dzimteni. Zigrīda  bija 
pateicīga par iespēju 1993. gadā aizbraukt uz Latviju.

Zigrīda  Richtere aizgājā mūžībā š. g. 12. septembrī. Viņa mīlēja 
savu dzimteni Latviju, bija dziļi pateicīga par mājvietu Amerikā 
un tagad bauda mūžīgo mieru. 

Skumstam līdzi mūsu saimniekam Viktoram 
un viņa ģimenei par mātes

DZIDRAS KRIEVAS
aiziešanu mūžībā

GAŖEZERA PADOME UN DARBINIEKI

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

/Valda Mora/

Mūžībā aizgājis ilggadīgais Milvoku Sporta Kopas “Auseklis” 
sportists

KARLIS “CHARLIE” ALKSNIS
miris 2010. gada 21. jūlijā Milvokos

Sērās piemin
I. UN E. BUKALDERS, A. STARKIS, J. UN M. TUPESIS,

I. GOZITIS, G. BALTABOLS, M. ZINGIS-JAMBOR,
J. UN E. RUNKA, G. UN C. SAULĪTIS, E. UN A. VENTA

Nav dzīves straumei sākuma, nav gala...
Kad dziesmu Dievs pār Tavu galvu iet,
Ar prieku krāj to spēku, ko Viņš dala.

Mūžībā aizsaukta
AUSTRA LEONTĪNE ZUIKA,

dzim. VASERE
dzimusi 1918. gada 22. decembrī Valmierā, Latvijā
mirusi 2010. gada 17. oktobrī Kalamazū, Amerikā

Austra pārpelnota

Dziļu skumju lokā
VĪRS ROBERTS, DĒLI MĀRIS UN ALDIS, 

MAZBĒRNI ANDRIS UN INESE, 
VEDEKLA MAIJA, BRĀLIS OĻĢERTS

Tu jau projām neaizej,
Visur paliek Tavas pēdas.
Arvien pie mums pasērst nāksi,
Lai mums remdinātu bēdas.

/Nikolajs Kalniņš/

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
FANIJA KRASTS,

dzimusi TOMASS
dzimusi 1913. gada 3. jūlijā Latvijā

mirusi 2010. gada 23. jūnijā Indianapolē

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ELITA BĒRZIŅA UN BĒRNI,

OJĀRS, ILZE UN ANDRIS AR ĢIMENĒM.
EDGARS KRASTS UN BĒRNI,

EDGARS UN ALLISON AR ĢIMENĒM

Klusi rokas salieku,
Skatu augšup paceļu.
Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

/A. Lūsis/

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

IRMA MAJORS,
dzim. RADZIŅŠ

dzimusi 1910. gada 23. martā Rīgā
mirusi 2010. gada 20. oktobrī Port Washingtonā, NY

Dziļās sērās
AIJA UN HOWARD RINEHART

ANNALISA UN ERIKS
LAIMONIS BIRKMANIS

Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
Norima vēji, un apklusa sirds.
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

(Turpināts no 22. lpp.)

LABA ZIEMSVĒTKU
DĀVANA
Latviešu

Saldskābmaize
 2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Aivars Sturis
616/897-9525

Aicinām pieteikties Gaŗezera vasaras vidusskolas (GVV) direktora/s darbam:

* Kandidātam/ei ir jābūt ASV vai Kanādas pilsonim/ei,
jeb ar derīgu ASV darba atļauju (t.s. “zaļā karte”).

* Kandidātam/ei ir nepieciešama tekoša latviešu un angļu valoda.
* Vēlams, ka kandidātam/ei būtu paidagoģijas grāds un vismaz 3-5 gadu darba 

pieredze ar vidusskolas vecuma bērniem.
* Vēlams, ka kandidātam/ei ir iespēja uzņemties šo darbu uz 3-5 gadiem.

Darba pienākumi sāksies 2011. gada 3. janvārī.

Lūdzam nosūtīt CV līdz š.g. 30 novembrim uz garezers@garezers.org vai
Latvian Center Garezers

57732 Lone Tree Rd.
Three Rivers, MI 49093

SAGAIDĪSIM 2011. GADU PRIEDAINĒ
Piektdien, 31. decembrī

Ieskandināsim Jauno gadu kopā ar izcilo Dailes teātŗa 
dziedošo aktieri  

Jāni Paukštello,
kurš priecēs mūs ar savu koncertu Vecgada vakarā, izpildot 

gan jaunas,gan sen pazīstamas dziesmas.
Lustīgu dancošanu garantēs vācu

akordeonists William Austs
Siltas vakariņas, bārs, šampanietis 
Sākums plks’t: 8:00 PM  Ieeja $ 50

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 25. decembrim,
 iemaksājot 50% - čeku sūtit uz:

New Jersey Latvian Society
1017 State Route 33, Freehold, N.J. 07728

Informācija www.priedaine.com
Telefons: 732-610-8227

Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga, 
Ziemas svētku dieniņa... Vēl tikai 
pusotrs mēnesis mūs šķiŗ no die-
nas, kad dziedāsim šo korāli. Vai 
šī diena būs priecīga? Varbūt, to 
sagaidot, būsim tā piekusuši, ka 
mūsu sirdis vairs nespēs priecā-
ties?

Jau oktobŗa vidū veikalā Kohl’s 
un citos pārdeva eglīšu rotājumus, 
mudināja iegādāties dāvanas 
Ziemsvētkiem. Nav bijusi vēl 
Pateicības diena, bet jau tiek ie -
skandināti Ziemsvētki. Kāpēc 
veikalu vadītāji tā steidzas? Mēs 
visi zinām atbildi – tas tiek darīts, 
lai pārdotu vairāk preču un būtu 
lielāks ienākums. Tāpēc nav 
nekāds pārsteigums, ka vēl ilgi 
pirms svētku sezonas sākuma 
cilvēkiem tiek iedzītas bailes no 
Ziemsvētkiem, tiek uzspiesta 
vainas apziņa, kas liek pirkt 
dažkārt nevajadzīgas mantas, un 
daudzi jūtas noguruši, svētkus 
nesagaidot. Draudzes piparkūku 
cepšanas talkā dzirdēju sarunu. 
Kāda sieviete teica: „Esmu pie-
kususi jau no domām vien – 
jāgatavo mielasts, jāpērk dāvanas. 
Ģimene nāks pie manis Pateicības 
dienā un arī Ziemsvētkos. Kā 
tikšu ar visu galā?” 

Dievs, dodot pasaulei vislielā-
ko dāvanu – Jēzu, viņš nedomāja, 
ka mēs skriesim pa veikaliem, 
mek lējot „īstās” dāvanas. Viņš 
nevē lējās, lai mēs nomocījušies 
gatavojam mielastu un, svētku 
vaka ram pienākot, vairs nespē-
jam izbaudīt tuvību ar saviem 
mīļa jiem, jo sāp kājas, jāmazgā 
trauku kalni, māc bažas, vai 
bērnam un mazbērnam patiks 
rūpīgi meklē tā dāvana. 

Patērētāju svētki ir aizēnojuši 
Ziemsvētku patieso nolūku – 
prie  ku par mūsu Pestītāja pie-
dzim  šanu. Ziemsvētkos atveŗam 
dāvanu sainīšus un redzam, ka 

Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga, 
Ziemas svētku dieniņa!

kādā ir kārtējais džemperis, ko 
noliekam pie pārējiem, iepriek-
šējos svētkos saņemtajiem, ne -
kad nevalkātajiem. Kādā citā ir 
skulp tūriņa, ko novietojam 
plauk  tā pie citām putekļu krā-
šanai; tvarts ar Ziemsvētku dzies-
mām, kādas esam jau atklau-
sījušies divus mē  nešus pirms 
svētkiem. Savukārt mūsu bērni 
un mazbērni, saņe mot kāroto 
rotaļlietu vai video spēli, uz brīdi 
šķiet priecīgi, bet, mazliet paro-
taļājušies, to nomet pie citām 
spēlēm. Prieks par saņemto ātri 
izgaist, Ziemsvētku sajūta ir pa -
gaisusi. 

Un tad rodas jautājums – vai 
Ziemsvētki ir tikai īslaicīgs 
prieks? Tiem taču jābūt kaut kam 
vairāk, ilgstošam un noturīgam. 

Protams, ir citas iespējas, kā 
prieku par Kristus piedzimšanu 
izjust ne tikai svētvakara diev-
kalpojumā (jo citā laikā esam 
no  rūpējušies par praktiskiem 
dar  biem), to paildzināt, un ir 
iespējas šajā priekā dalīties ar 
citiem. Vai vēlaties, lai dzirdētās 
Ziemsvētku dziesmas iegūst citu 
skanējumu un lai Ziemsvētku 
vēsts ienāk katra dzīvē? Vai esam 
gatavi izmēģināt šogad kaut ko 
jaunu? Nu tad mēģināsim! Lai 
izvairītos no iepirkšanās drudža 
un naudas tērēšanas dažkārt 
nevajadzīgām mantām, pateik-
sim saviem bērniem, mazbēr-
niem, radiem un draugiem, lai 
naudu, ko viņi paredzējuši izdot 
dāvanām, nosūta uz Latviju bēr-
nu paēdināšanai, izglītošanai, 
visam, kas nepieciešams skolai; 
vai arī nodod šejienes labdarības 
organizācijām. Darīsim to pašu 
ar naudu, ko esam paredzējuši 
lietot, lai iegādātos dāvanas. 

Zinot, ka esam kādu pabarojuši, 
ka kāds ik dienas saņem siltu 
maltīti, ka bērni var apmeklēt 
skolu, mūsu prieks būs ilgstošs, 
jo tā svētība, ko Dievs mums 
dāvājis, ir nodota tālāk. Tikai 
iedomājieties – mums, atsakoties 
no nevajadzīgām dāvānām, kāds 
bērni būs paēdis; leģionārs sa -
ņems nepieciešamās zāles; kā  da 
māmiņa spēs pabarot savas at -
vases; kādiem bērniem nebūs 
jāmācās sveču gaismā; kāds jau-
nietis spēs studēt, jo citādi vi  -
ņam tas nebūtu iespējams... un  
tā var turpināt. 

Vai šajos Ziemsvētkos vēla -
mies iegūt ilgstošu prieku? At -
teiksimies no dāvanām, lai pa -
līdzētu tiem, kuŗiem palīdzība 
nepieciešama! Lai katram ir prie-
cīgi un svētīgi Kristus piedzim-
šanas svētki, un lai prieks, kad 
otram dodam, ir paliekošs un 
mu  dina mūs otram palīdzēt 
vairāk!

LELBAs Palīdzības nozare 
saņēmusi lūgumu no Latvijas 
Audžuģimeņu biedrības (http://
www.labiedriba.lv) palīdzēt 
sarūpēt audžuģimeņu bērniem 
Ziemsvētku dāvaniņas. Skolēnu 
sabiedrība „Eurika” (www.eurika.
lv) aicina uzņēmējus un privāt-
personas atbalstīt trūcīgās ģime-
nes Latvijā. Litenes pamat skolas 
direktore lūdz ziedot līdzekļus, 
lai internāta bērni varētu paēst 
launagu. Tīmeklī mājaslapā: 
http://www.ziedot.lv/ pieminēti 
daudzi, kuŗiem nepie ciešama 
palīdzība. Lūdzu rakstīt vai zva-

ALJAs 58. kongress Indianapolē 
Novembris ir sācies, gaiss kļūst aukstāks, lapas maina krāsu un krīt 

no kokiem. 18. novembris ir klāt, un arī ALJAs 58. kongress tuvojas. 
Ir tikai jāgaida vēl divas nedēļas, līdz varēsit redzēt vecos draugus un 
satikt jaunus! Šogad Kongresu rīko Indianapoles jaunieši un visi ir 
aicināti piedalīties!  

Kongresa laikā biedri kandidē uz 2011. gada ALJA valdes ama-
tiem! ALJA 2010. gada valde mudina visus uzņēmīgos jauniešus, 
kam Latvija un latviešu nākotne ir sirdī, apdomāt kandidēšanu 
nākamā gada valdei. Ir dažādi amati, kur katrs var likt lietā savus 
talantus kopīgai nākotnei. Skatieties atjaunoto ALJA mājas lapu 
(www.alja.org) un jautājiet šī gada valdes locekļiem par pienākumiem. 
Gadu gaitā ir pierādījies, ka ALJA valdes locekļi vēlāk ieņem vadošus 
amatus sabiedrībā, biznesā un valdībā gan ASV, gan Latvijā. 

Kongress sāksies 24. novembrī un turpināsies līdz 28. novembrim. 
Dalības maksa - $150, tajā iekļauta ieeja visās lekcijās, transports un 
ieeja uz visām vakara nodarbībām, kā arī vakariņas ceturtdienas un 
sestdienas vakaros.  Visi reģistrētie kongresa dalībnieki kļūst par 
ALJA biedriem 2011.gadā.  Ir saņemts apstiprinājums, ka svētdien 
Lielajā Ballē spēlēs talantīgā mūzikas grupa no Latvijas Astro’n’Out. 
Iepazīstieties un klausieties viņu unikālo mūziku jau tagad www.
myspace.com/astronoutlv.  

Kongresa viesnīca ir elegantais Omni Severin Hotel pašā pilsētas 
centrā. Varat dabūt istabu par  $95 katram vakaram, bet pasteidzie-
ties, jo par šo cenu ir palikušas tikai dažas istabas. Visu informāciju 
varat atrast kongresa mājas lapā www.58aljakongress.com/. Mājas 
lapā ir arī iespējams nodrukāt waiver lapu (ja esat jaunāks par 18, ir 
vajadzīgs vecāku/guardian paraksts), pasākuma anketu, ja vēlaties 
piedalīties individuālos vakaros un biedru/biedru veicinātāju anke-
tas. Ceru jūs visus redzēt Indianapolē!  

Kārlis Memenis,  
 ALJA biedru nozares vadītājs  

LATVIJAS VALSTS
PROKLAMĒŠANAS

 SVĒTKU AKTS
PRIEDAINĒ

Svētdien 21. novembrī
plkst. 11:00

Svētku runa:
Dr. Visvaldis Dzenis

Koncerts:
Una Tone, vijole

Uga Grants, klavieres

Silta bufete, Ieeja $25
www.priedaine.com

nīt, ja trūkst informācijas par 
cilvēkiem vai bezpeļņas organi-
zācijām, kuŗām nepie ciešama 
palīdzība; tālr.: 269-341-9352; 
e-pasts: birutapuike@yahoo.com 
Var arī sazināties ar vietējo 
draudzi vai Daugavas Vanagu 

apvienību. Ir nepie cie šama jūsu 
visu palīdzība, lai mēs spētu 
atsaukties palīdzības lūdzējiem. 
Lai Dievs svētī katru devēju!

LELBAs Palīdzības nozares 
vadītāja

mācītāja Biruta Puiķe

PERK GLEZNAS, MAKSLAS 
ALBUMUS, KATALOGUS
Bogdanova-Beļska, Purvīša, 

Tīdemaņa, Vidberga, Liberta, 
Rozentāla u.c. autoru.

Tālrunis 727-822-1993 Anna
e-pasts: abolanna@verizon.net
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S P O R T S
Latviešu volejbolistes ASV kolledžās 2010. gada sezonā
2010. gada volejbola sezonā 

ASV kolledžās spēlēja vismaz 21 
latviete (7 no ASV un 14 no Lat-
vijas) – desmit ir ārējās grem-
dētājas (OH); četras vidējās blo-
ķētājas/gremdētājas (MB), piecas 
cēlājas (S); viena – libero (L) un 
viena – pretējā gremdētāja (OPP).

Astoņas sportistes ir no Rīgas, 
septiņas  no ASV, divas no Dau-
gavpils, pa vienai no Cēsīm, Kul-
dīgas, Ropažiem un Siguldas.

Četras ir pirmā kursa, septiņas 
– otrā, septiņas –  trešā kursa un 
trīs –ceturtā kursa studentes.

Anastasija Baranovska, Evia 
Priedīte un  Anastasija Šeremet-
jeva spēlē  Madonna University, 
Livonia, MI vienībā; Justīna Ru -
dzīte un Tia Rudzīte –  Colorado 

Christian U, Lakewood, CO; Līva 
Brīvule un  Zane Malasevska –  
Kent State, Kent, OH; Elīna 
Strautniece – Arizona Western 
College, Yuma, AZ; Anna Lejiņa  
– Binghampton U, Binghampton, 
NY; Alise Tupurīte  – Bradley U, 
Peoria, IL; Viktorija Jablonska 
– F. Phillips  JC, Borger, TX; 
Jekaterina Stepanova  – Florida 
State U, Gainsville, FL; Larisa 
Grīnvalde  – Kalamazoo C, Kala-
mazoo, MI; Katrīna Racibarska 
– Lafayette C, Easton, PA; Laura 
Avena – Macalester C, St. Paul, 
MN; Marika Racibarska – Penn 
State U, University Park, PA; Zita 
Freidenfelde – Savanna C. of 
AD, Savanna, GA; Andželika 
Lukjanska – St. Johns U. NY, NY; 

Latviešu jaunā golfere Laura 
Jansone (attēlā) ar izcīnīto 69. 
vietu Floridā LPGA Futures 
posma kvalifikācijas turnīrā 
ieguvusi iespēju 2011. gada sezo-
nā piedalīties šajās nozīmīgajās 
sacensībās. 

Kvalifikācijas turnīrs ilga četras 
dienas. Turnīrā kopumā Laurai 
rezultāts bija +12 virs PAR, un 
labāki skaitļi pēdējā raundā deva 
69. vietu, nevis dalītu 69. vietu. 
Šķietami nenozīmīgā atšķirība 
starp abiem variantiem nemaz 
nav tik sīka, jo aicinot C katego-
rijas golferes uz turnīriem, 
izredzes saņemt piedāvājumu ir 
atkarīgas no kvalifikācijā gūtās 
vietas, un ik reizi kāda paliek 
pirmā aiz svītras. Lai gan kva -

Latviešu golfere Laura Jansone 
kvalificējusies LPGA Futures sacensībāmEvija Vilde – U of Central Fl, 

Orlando, FL; Ingrīda Zauere – U 
of Houston, Houston, TX; Maiga 
Strazdiņa –  U of South Florida, 
St. Petersburg, FL.

Izņemot Penn State vienību, 
pārējām laikam neiznāks cīnīties 
triju līgu lielajos sezonas beigu 
turnīros.  

Līgas pirmā turnīra pirmais un 
otrais riņķis būs no 2. līdz 5. 
decembrim, spēļu vietas vēl nav 
zināmas.

 Reģionālie turnīri 10. un 11. 
decembrī būs Austin, TX, 
Dayton, OH, Seattle, WA un 
University Park, PA. Fināli  – 16. 
un 17. decembrī Kansas City, 
MS.
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Gaidīsim pārsteigumus 
bobslejā

Latvijas bobsleja vienības gal-
venais treneris Sandis Prūsis 
plašsaziņas līdzekļos izteicis labas 
prognozes par mūsu bobslejistu 
startiem Soču Olimpiskajās spē-
lēs 2014. gadā. Liels pār steigums 
konkurentiem varētu būt Oskars 
Melbārdis, kurš pēc pagājušās 
sezonas no stūmēja pārkvalificēts 
par pilotu. 

Bobslejisti Siguldā veica treniņ-
braucienus. Ātrākie bija Jānis 
Mi  ņins/Daumants Dreiškens, 
otrā vietā ierindojās Edgars Mas-
kalāns/Raivis Broks, trešajā - 
Oskars Melbārdis/Intars Dam-
bis. Otrā braucienā debitantam 
Melbārdim ar stūmēju Dambi 
izdevās apsteigt Maskalāna div -
nieku.

“Mani ļoti iepriecināja Melbār-
dis. Domāju, ka vācieši būs iz -
brīnējušies, ieraudzīdami Oskaru 
jaunā lomā. Ja viss ritēs, kā 
plānots, tad Melbārdis konkuren-
tiem būs liels pārsteigums 2014.
gada Soču olimpiskajās spēlēs,” 
sacīja Prūsis.

Drīz sportisti dosies uz Eiropas 
kausa izcīņas pirmā posma 
sacensībām Austrijā, Īglsas trasē. 
Latvijas bobslejisti sacensības sāk 
Eiropā, jo šajā sezonā financiālu 
problēmu dēļ izlaidīs pirmos 
Pasaules kausa izcīņas posmus 
Ziemeļamerikā. Eiropā bobsle-
jisti piedalīsies četros posmos.

Financiālās problēmas daļēji ir 
tāpēc, ka Latvijā vadošajiem 
sportistiem ir sāktas maksāt al -

gas, bet mazāk naudas tiek tre -
niņu procesiem. Prūsis no  rāda, 
ka tādējādi nevarēs cīnīties par 
augstām vietām sacensībās un 
cerēt uz kādām prēmijām, taču 
notikušajam ir arī otra puse. 
Jaunajiem bobslejistiem parādās  
iespējas. Vienībā pieaugs kon-
kurence, jaunie iegūs pieredzi un 
praksi. Darba augļus mēs re -
dzēsim pēc diviem trim gadiem. 
Mēs zaudējam rezultāta ziņā, 
tačus mums ir iespēja vest uz 
Eiropu četrus divniekus un trīs 
četriniekus. 

Spriež par lielo basketbolu
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 

basketbola dzīves vadītāji idejas 
līmenī ir runājuši par iespēju 
trijām Baltijas valstīm pretendēt 
uz pasaules meistarsacīkšu sarī-
košanu 2018. gadā. Pagaidām 
rīcības plāna vēl nav. 

Ar iniciātīvu kopīgi sarīkot 
Pasaules meistarsacīkstes vīrie-
šiem nāca lietuvieši, vēloties 
uzzināt Latvijas Basketbola 

savienības viedokli.
Par Lietuvas vēlmi kopā ar 

Latviju un Igauniju 2018. gadā 
sarīkot PČ finālturnīru paziņoja 
Lietuvas Basketbola federācijas 
ģenerālsekretārs Mindaugs Bal-
čūns. Pēc 2011. gada Eiropas 
meistarsacīkstēm, kas notiks 
Lietuvā, mūsu kaimiņi vēlas 
iesaistīties vēl augstāka līmeņa 
turnīra rīkošanā.

Savukārt Starptautiskās Basket-
bola federācijas (FIBA) sporta 
direktors Ļubomirs Kotleba no -
rādīja, ka par iespējām Lietuvai 
pretendēt uz Pasaules meistar-
sacīkšu finālturnīru varēs runāt 
pēc Eiropas meistarsacīkstēm. 
Ar rīkotāju vēlēšanos vien nepie-
tiek, jāievēro arī finances un 
sponsoru piesaistīšana.

P. Karlsons

Sveicināti, latviešu 
slēpotāji

Čikāgas slēpotāju kluba 
nākamais izbraukums būs  no 
12. līdz 19. martam Jūtā,  Park 

lifikācijas gala rēķini tiks savilkti 
kopā tikai decembrī, sagaidāms, 
ka Laurai tūrē varētu būt no -
drošināta iespēja spēlēt vairākos 
turnīros. Jansone ir pirmā lat-
viešu golfere, kuŗa spējusi kva-
lificēties tik augsta ranga sacen-
sībām. 

*
Iepriekš Latvijas golfa izlase 

izcīnīja 45. vietu pasaules ama-
tieŗu vienību meistar sacīks tēs. 

Otro reizi piedaloties šajās 
sacensībās, Latvijas golferes 
Arģentīnā finišēja 45.vietā 52 
valstu konkurencē. Ar sasniegto 
vienība nav apmierināta, rezultāts 
norāda uz progresa nepiecie-
šamību ne tikai labākajām spēlē-
tājām, bet visam Latvijas golfam 
kopumā.

Latvijas izlases līdere bija Laura 
Jansone. Viņa Buenos Aires Golf 
Club 18 bedrītes izspēlēja ar 76 
sitieniem.

Kristas Puisītes sasniegtie 77 
sitieni bija otrs ieskaites rezultāts. 
Māra Puisīte finišēja ar 80 sitie-
niem un neguva ieskaites punktus.

Sandis Prūsis

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

City. Apmešanās Sundial Lodge,  
kas ir daļa no The Canyons 
Resort. Informācija par šo vietu 
atrodama mājaslapā:  www.the-
canyons.com/latvianskiclub.
html

Tajā jārezervē arī istabas, lai  
līdz 17. janvārim dabūtu kluba 
atlaides.

Kluba biedru tikšanās notiks 
12. martā pulksten 5.

2010.-2011. gada kluba biedru 
nauda ir $10.00 personai. 

Kluba kasieris ir Māris Preiss, 
viņa adrese:  6414 North 
Newcastle Avenue, Chicago, IL 
60631

Uz jautājumiem labprāt atbildēs 
izbraukuma vadītāja Ilze Gert-
nere, tālr.: 269-244-9929; e-past:  
ilzejuris@frontier.com

J. V.


