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Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres jubilejā paziņojām, kuŗiem 
ASV latviešu pamatskolu skolē-
niem bijušas labākās sekmes 
gads  kārtējā ALAs pārbaudī ju   -
mā. 

Šogad maija pirmās nedēļas 
nogalē pārbaudījumā piedalījās 
četrdesmit deviņi 7. un 8. klases 
skolēni no desmit ASV latviešu 
pamatskolām. 

1. vietu pārbaudījumos kopu-
mā ieguva Tomass Pildegovičs 
(Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
draudzes skolas 8. kl.); 

2. vietā Māra Ģiga (Ņujorkas 
latv. ev. lut. draudzes Ņudžersijas 
skolas 7. kl.); 

3. vietu dala: Emilia Antona 
(Kalamazū latviešu skolas 7. kl.), 
Daiga Cera (Čikāgas Kr. Barona 
latviešu skolas 8. kl.) un Melisa 
Līgure (Bostonas latviešu skolas 
8. kl.).

Katrā skolā ar īpašām zināša-
nām izcēlās atsevišķi skolēni.

Ticības mācība:
1. vietā: Māra Ģiga un Emilia 

Antona;
2. vietā: Tomass Pildegovičs;
3. vietā: Āris Putenis (Nudžer-

sijas latv. skolas 7. kl.). 
(Ticības mācība kopējā rezul-

tātu aprēķinā netika iekļauta, jo 

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas fonds piešķiŗ gads-
kārtēju balvu pārmaiņus lite-
rātūrā un mākslā rakstniekiem 
un gleznotājiem, kuŗi ar saviem 
darbiem rosinājuši un bagāti-
nājuši mūsdienu mākslu un 
literātūru, dzīvojot ārpus Latvijas. 
Balvas lielums ir ASV $20 000. 

2010. gadā Anšlava Eglīša un 
Veronikas Janelsiņas fonda bal-
va mākslā piešķirta gleznotājam 
un grafiķim Jānim Šēnbergam 

(Jan Senbergs) Austrālijā.

ANŠLAVA EGLĪŠA UN VERONIKAS JANELSIŅAS BALVA
Mākslinieks dzimis 1939. gadā 

un Austrālijā ieradās 1950. gadā. 
Patlaban Jānis Šēnbergs (Jan 
Senbergs) ir viens no izcilākiem 
pasaules latviešu izcelsmes un 
Austrālijas māksliniekiem. Viņa 
darbi atrodas National Gallery of 
Australia, Kanberā, Museum of 
Modern Art, Melburnā, National 
Gallery, Vašingtonā D. C., 
Museum of Modern Art, Ņujorkā, 
Museum of Fine Arts, Hjūstonā, 
Teksasā u. c.. Atzinību viņš it 
īpaši izpelnījies ar saviem darb-

iem, kas darināti sietspiedes 
technikā, kuŗos mākslinieks sev 
raksturīgās sabiezinātu līniju un 
formu kompozicijās atsedz 
modernās ,,civīlizācijas” kon-
struk cijām, celtnēm un mašīnām 
piesārņoto un pārblīvēto pasauli. 
Katra līnija ir kā asa nagla, kas 
dursta skatītāja zemapziņu. Lī -
dzī  gi kā vecmeistari Fransisko 
Goija un Onorē Domjē savās 
sarkastiskajās gravīrās un lito-
grafijās J. Šēnbergs konstruē cha-
otisku civīlizācijas panorāmu, 

kuŗā cilvēkam vairs nav vietas. 
Šēnberga darbos cilvēks ir nozu-
dis!

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Ja  nelsiņas fonda Atbalsta balva 
piešķirta Pasaules Latviešu 
māks las apvienības projektam.

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Ja  nelsiņas fonds, atsaucoties Pa -
saules latviešu mākslas savienī-
bas (Global Society for Latvian 
Art) aicinājumam, ziedo ASV 
$10 000 latviešu diasporas 
mākslas krātuves izveidošanai 

Cēsīs. Šis ir Leldes Kalmītes 
izlolots sapnis, un mākslinieki 
cer, ka sabiedrības un organizā-
ci ju šo projektu atbalstīs. Runa 
nav par dažiem sīkiem remon-
tiem, pāris krāsu podiem un 
cementa maisiem, bet par celtnes 
remontu un izbūvi, kas vienlai-
kus būs mākslas krātuve, pēt-
niecības centrs un izstāžu telpas 
20. gs. latviešu trimdas mākslas 
darbiem, no visas pasaules pār-
vestiem dzimtenē. 

Gvīdo Augusts 

ALAS 2010. gada pārbaudījumu rezultāti
visās skolās ticības mācību ne -
māca.) 

Gramatika:
1. vietā: Tomass Pildegovičs;
2. vietā: Daiga Cera un Emilia 

Antona;
3. vietā: Melisa Līgure.
Domraksts:
1. vietā: Melisa Līgure un To -

mass Pildegovičs;
2. vietā: Sarma Millere (India-

napoles latv. skolas 8. kl.);
3. vietā: Skaidrīte Beķere (Mi -

neapoles latv. skolas 7. kl.).
Valoda un vārdu izpratne:
1. vietu dala Nikolais Kārkliņš 

(Indianapoles latv. skolas 8. kl.) 
un Aleks Berkolds (Losandželo-
sas latv. skolas 8. kl.);

2. vietu dala: Māra Ģiga, Āris 
Putenis, Daiga Cera, Tomass Pil-
degovičs;

3. vietu dala: Laura Kontere 
(Mineapoles latv. skolas 8. kl.), 
Jēkabs Heijs (Hayes; Nudžersijas 
latv. skolas 7. kl.), Sarma Millere, 
Aurora Zemjāne (Losandželosas 
latv. skolas 8. kl.), Dāvis Kārkliņš 
(Kalamazū latv. skolas 7. kl.), 
Madalēna Miniāte un Laila La -
piņa (abas Ņujorkas latv. ev. lut. 
draudzes Salas skolas 7. kl.).

Latvijas vēsture:
1. vietā: Māra Ģiga;

2. vietā: Ojārs Bērziņš (India-
napoles latv. skolas 8. kl.);

3. vietā: Kristaps Liziņš (Fila-
delfijas latv. ev. lut. dr. skolas 8. 
kl.).

Latvijas ģeografija:
1. vietu dala: Māra Treiberga    

(Mineapoles latv. skolas 8. kl.), 
Māra Ģiga, Tomass Pildegovičs;

2. vietu dala: Emilia Antona un 
Madalēna Miniate;

3. vietā: Laura Kontere.
Apsveicam visus skolēnus un 

viņu vecākus un skolotājus par 
centību un mērķtiecīgo darbu!

ALAs Izglītības nozares vadī tāja 
Anita Bataraga

 Trešo vietu dalīja (no kreisās) Emilia Antina, Daiga Cera, Melisa Līgure

Tomass Pildegovičs, ALAs pār-
baudījumos pirmās vietas iegu-
vējs kopumā

Māra Ģiga, otrās vietas 
ieguvēja

No 
18. līdz 21. 
novembrim 
Rīgā notika 

gaismas svētki 
ar devīzi 

"Staro Rīga".
Fotomākslinieka Imanta Urtāna uz -
ņē mumā - skats Rīgas Rāts laukumā
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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!

Dokumentālo filmu 
„Pie mi ni Sibiriju” varat 

iegādāties, sazinoties ar Laika 
biroju ASV:

e-pasts: laiksDSR@aol.com
fakss: 732-549-0466

Cena – USD 18, - plūs pasta 
izdevumi.

Iegādājoties un noskatoties 
kopā ar citiem šo DVD, 

jūs ne tikai nesīsit piemiņas 
vēsti par represijās cietušajiem 

lat viešiem Sibirijā, bet arī 
at  balstīsit viņu piemiņas 

iemū žināšanu tautiešu atdusas 
vie tās Krievijā.

Klāt laiks abonēt 
LAIKU – 

sev un draugiem!
Ja vēlies sagādāt 
prieku sirmam 

leģionāram vai kādam 
Latvijā, kam pietrūkst 
sarunbiedra, iesaisties 

akcijā

Sniedz
roku,
draugs!
un abonē viņam 

LAIKU.

Tu pats arī iegūsi 
jaunu draugu un 
sarunu biedru, 

kuplināsi LAIKA 
lasītāju pulku.

Redakcijas rīcībā ir 50 
leģionāru saraksts, 
kuŗi ļoti vēlētos būt 
mūsu avīzes lasītāji. 

LAIKS SKRIEN ĀTRI!
Ja vēlaties apsveikt savus draugus un radus 

Ziemsvētkos, apsveikumu ievietojot krāsainajā numurā, 
savlaikus to dariet mums zināmu!

Apsveikuma tekstu sūtiet uz ASV biroju  –
 e-pasts: LaiksDSR@aol.com.

 vai uz Rīgas redakciju, e-pasts: redakcija@laiks.us

Dariet zināmu par sevi un savu 
nodarbošanos! 

Ar LAIKA starpniecību varat apsveikt 
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO 
LAIKS) piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 
2010. gada 18. decembra 

Ziemsvētku  numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti 

īpašā lappusē, un sludinājuma cena 
būs par 30% augstāka. 

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

sludinājumu
Līdz  10. decembrim nosūtīt tieši uz 

Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt  
Madarai –  redakcija@laiks.us
Vispār. info: DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:

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

Vai vēlaties  
sludinājumu  krāsās?

Kas ir Oskara balva?
Tā kā Oskara balvu Bostonā 

pasniedz Latvijas Valstssvētkos, 
plašākajai latviešu sabiedrībai 
būtu vietā daži paskaidrojumi.

Bostonas Latviskā Mantojuma 
fonda Oskara balva tika radīta, 
lai godinātu Oskaru Ozolu, fon-
da ilggadējo priekšnieku un 
atbalstītāju. Fonda ideja radās 
Oskara Ozola bēŗu mielasta 
laikā. To ierosināja fonda padom-
nieks Ivars Galiņš, “iedzīvināja” 
fonda padomniece Māra Eferte 
Dole ar 1000 dolaru ziedojumu.

Balvas nolūks ir dot iespēju 
latviešu mūzikai tikt atskaņotai 
ASV un citur. Atbalstīt latviešu 
izcelsmes mākslinieku koncertus 
Amerikā. Balvas piešķiršanas 
datums ir 14. jūlijs (Oskara vārda 
diena), tagad pagaŗināts līdz 
novembrim. 

Balvu nosaucot Oskara vārdā, 
neapšaubāmi ir meklēta vārdu 
spēle salīdzinājumā ar Holivudas 
godalgām, kaut Amerikā Oskara 
vārdu raksta un izrunā citādi.

Līdz šim Oskara balvu, kopā ar 
$1000 dolaru naudas piešķīrumu 
saņēmuši: mūzikoloģe un diri-
ģente Krisīte Skare, pianists Rei-
nis Zariņš, komponisti – izpil-
dītāji Mārtiņš Aldiņš, Pēteris 
Aldiņš un vijolniece Simona 
Tālberga.

Par balvām un naudas pie-
šķīrumiem balso LMF Pado me 
(15).

Latviskā Mantojuma Fonds
Bostonā

Par jauno kalendāru
Man 2011. gada kalendārs pa -

tīk. Vāka attēls aizkustina – 
sunītis, sasilis zem villaines, velk 
līdzi kādai augstai notij, saim-
niece ir mazliet pārsteigta, bet 
jaunā sieviete sirsnīgi smejas 
(nav dežūrsmaidiņš!). Viss iz -
skatās dabiski, nesamāksloti, 
mīļi. 

Paldies fotomāksliniekam 
Iman    tam Urtānam un Laika 
izde vējiem.

Alise Irbīte 
Ņudžersijā

Paldies, Dace!
Tiešām labs padoms (Nr. 44. 

Lasītāju balsis), ko darīt ar 2011. 
gada Laika kalendāra vāku! 
Pirms dāvināsim kalendārus 
abiem dēliem, kā to ik gadu 
darām, rīkosimies tieši tāpat!

Biruta Upsone 
Kolorado pavalstī
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 Valsts Akadēmiskam korim 
,,Latvija” bija divi koncerti Ņu -
jorkas greznajā Linkolna centrā, 
kur no 28. oktobŗa pirmoreiz 
Ņujorkā notiek ,,Baltās gaismas” 
festivāls. Pēc otrā koncerta 13. 
novembŗa vakarā festivāla iero-
sinātāja un Linkolna centra pro-
grammas nodaļas vicepriekšsēde 
Džeina Mosa (Jane Moss) vēlē-
jās apsveikt Latvijas iedzīvotājus 
ar vārdiem: Tonight, New York 
embraces Latvia! (Šovakar Ņu -
jor  ka apskauj Latviju!) 

 Džeina Mosa augstu novērtē-
ja valsts kori, teikdama, ka ,,ko-
ŗa dziļi apgarotais priekš nesums 
bija atklāsme Ņujor  kas mūzikā-
lai sabiedrībai”. 

Koncertā 13. novembrī pieda-
lījās arī ievērojamais Orchestra 
of  St. Luke’s. Visas 1096 sēd-
vietas skaistajā un akustiski 
skanīgajā Alice Tully zālē bija 
izpārdotas. Koris katru koncert-
programmas daļu ievadīja ar J. 
S. Bacha mo  teti. Pirmo daļu ar 
Singet dem Herrn ein neues Lied, 
otru daļu ar introspektīvo Komm, 
Jesu, komm! instrumentālo 
ansambļu pavadījumā. 

 Virs skatuves bija novietots 
neliels ekrāns, uz kuŗa varēja 
izlasīt dziesmu tekstu angļu 
valodā. Iespēja lasīt tekstu bija 
īpaši svarīga abiem Arvo Pērta 
skaņdarbiem, kuŗus ASV atska-
ņoja pirmo reizi – Stabat Mater 
un Adam’s Lament, kuŗos mūzika 
spilgti atspoguļo gandrīz katra 
vārda nozīmi. Abos Pērta darbos 
koŗa dziedājums bija apbrīnojams 
– kristalldzidra intonācija, dina-
miskas nianses, tembrāls krāš-
ņums un emocionāla daudzvei-
dība. Orķestŗa mūziķi igauņu 

Valsts Akadēmiskā koŗa ,,Latvija” koncerti Ņujorkā
diriģenta Tenu Kaljustes talantīgā 
vadībā atbalstīja ikvienu koŗa 
dziedāto frazi, un instrumentālās 
pasažas neļāva mazināties mū -
zikālai spriedzei. Skaņdarbā 
Adam’s Lament koristi izcili 
atklāja mūzikas iekšējo drāma-
tismu. Skaņdarba beigās, korim 
klusināti dziedot vārdu ,,mī  les-
tība”, klausītāji, ieklausoties 
ēteriskajā dziedājumā, aizturēja 
elpu. Tenu Kaljuste uz pāris se -
kundēm ļāva harmonijām izgaist 

dziesmu” un tad, viegli mājot ar 
roku, atvadījās no klausītājiem.

 Pajautāju koŗa menedžerim 
Mārim Ošlejam, kādas ir viņa 
izjūtas pēc 13. novembŗa vakara 
koncerta, un viņš atbildēja: ,,Ko -
ŗa koncerts Ņujorkā ir mans 15 
gadu darba auglis.” Viņš neslēpa 
prieku, ka koncerta rīkotāji vēlas 
kori atkal aicināt uz Ņujorku. 
Koŗa diriģents Māris Sirmais 
bija gandarīts par iespēju korim 
koncertēt Ņujorkā, kur jau vie- uz Manhatanas debesskrāpjiem 

un dienvidpuses gaismām un 
ielām. Arī šajā zālē visas vietas 
bija izpārdotas. Koris ar izcilu 
intonāciju Tenu Kaljustes drā-
matiskā vadībā dziedāja trīs 
skaņdarbus – Franka Martēna 
,,Mesa” dubultkorim, Arvo Pērta 
Dopo la vittoria un Veljo Tormisa 
Curse upon Iron. Koris katru 
skaņdarbu izveidoja par spožu 
mūzikālu vīziju, īpaši spēcīga tā 
bija Veljo Tormisa dziesmā, un 
koristu degsmīgais dziedājums 
izraisīja milzīgu klausītāju sajūs-
mu. Piedevās koris dziedāja tau-
tasdziesmu ,,Pūt, vējiņi!”, zālē 
nostādamies izklaidus, un, iespē-
jams, klausītāji koŗa 34 dalīb-
nieku dziedāšanā saklausīja Bal-
ti  jas jūras šalkas un Latvijas sen-
ču balsis. 

,,Baltās gaismas” festivāla 
ko n  certi galvenokārt notiek 
Manhatanas Linkolna centra 
kon certzālēs, un Džeina Mosa 
cer, ka turpmāk festivāls notiks 
katru gadu. Džeina Mosa cer 
pievērst klausītāju uzmanību 
mūzikas garīgām vērtībām un 
vārdos neizsakāmam spēkam 
saviļņot un tuvināt dažādas 
ticības un kultūras cilvēkus. 
Festivāla pēdējos koncertos 

Latvijas Republikas Valsts prezi-
dentam
Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdei
Latvijas Republikas Ministru 
prezidentam
Latvijas Republikas kultūras 
ministrei

Augsti godātās amatpersonas!

Ir aizvadīta valsts 92. gadskār-
ta. Šogad 18. novembri daudzi 
gaidīja īpašā cerību noskaņā – 
ievēlēta jauna Saeima, izveidota 
jauna valdība, jaušama tautas 
vēlme pašapliecināties un atjau-
not valstiskās vērtības. Rīga sta-
roja, ļaudis svinēja. Un tomēr 
kaut kas svarīgs joprojām palika 
novārtā.

Svētku priekšvakarā Nacio-
nālais simfoniskais orķestris aici-
nāja uz svētku koncertu ar pro-
grammu, kas veltīta kopīgi valsts 
92. gadadienai un galvenā diri-
ģenta desmit gadu amata svēt-
kiem. (Kāds nesalīdzināmu lielu-
mu salikums!) 16. novembŗa 
koncerta sākumā kultūras minis-
tre Sarmīte Ēlerte uzrunā atgādi-
nāja, ka, dibinoties mūsu valstij, 
viens no svarīgajiem argumen-
tiem tās starptautiskai atzīšanai 
ir bijusi Latvijas tautas patstāvīgā 
un savdabīgā kultūra, valoda, 
māksla.

Diemžēl krasā pretrunā ar šo 
valsts svētkiem piedienīgo domu 
aizritēja koncerta programma. 

Tā sākās ar trim spāņu dejām, 
kuŗas, kā lasījām programmas 
anotācijā, saistītas ar vēršu cī -
ņām, kā arī  ir ļoti iecienītas 
amerikāņu beisbola spēlēs. Kad 
spāņu mūzikas zīmē pagāja kon-
certa visa pirmā daļa, bija jādo-
mā, kas notiktu ar spāņu publi-
ku, ja Spānijas valsts svētku kon-
certu Madridē atklātu, teiksim, 
ar Andreja Jurjāna Latvju dejām. 
Līdz 16. novembŗa koncerta bei-
gām neatskanēja neviena latviešu 
mūzikas nots. Piedalījās septiņi 
solisti no dažādām valstīm, to 
vidū tikai divi no Latvijas, kuŗi 
nodziedāja dažas replikas Verdi 
operas Aīda fragmenta solistu 
ansamblī. Vai latviešu skaņu 
māksliniekus, kas plūc viskrāš-
ņākos laurus citās zemēs, uz 
savas valsts svētku koncertiem 
neuzaicina? Vai visi atsakās pie-
dalīties?

Kad 1940. gada rudenī, pirma-
jā sovjetiskās okupācijas gadā, 
18. novembŗa svētkus nedrīkstē-
ja pat pieminēt, Milda Brech-
mane-Štengele un Herta Lūse ar 
Lūciju Garūtu pie klavierēm, 
cīnīdamās ar cenzūru, sarīkoja 
latviešu solodziesmu koncertu 
dienu iepriekš, 17. novembrī. 
Publika saprata, un LU aula bija 
pārpildīta. Tāpat viņas  rīkojās 
arī kaŗalaika Rīgā, kad līdzīgā 
kārtā Latvijas valstiskumu nici-
nāja nacistiskās Vācijas okupanti. 
Un atkal LU aula bija pārpildīta. 
Toreiz teātŗi, ja citādi nedrīkstē-

ja, 18. novembrī ieplānoja latvie-
šu autora izrādi. Tagad dzīvojam 
brīvā, neatkarīgā valstī, bet rodas 
iespaids, ka daudzi joprojām nav 
izveidojuši viedokli par savu 
valstiskumu.

Katrā zemē tās valsts svētkos 
goda vietā tiek celti nacionālie 
simboli un vērtības, - Latvijas 
pilsētas taču tiek greznotas nevis 
vienkārši ar raibiem karodzi-
ņiem, bet ar nacionālajiem karo-
giem. Tas būtu jāatceras ikvienā 
reprezentātīvā valsts svētku sarī-
kojumā, tostarp koncertā. 
Nacionālais simfoniskais orķes-
tris nav privāts uzņēmums. Ja tas 
neizprot vienkāršus goda un cie-
ņas jautājumus, tad  tam ir jādod 
noteikts t.s. nacionālais pasūti-
nājums, kā tas tiek darīts, piemē-
ram, ar valsts financētiem plaš-
saziņas līdzekļiem. Kad Rīgā 
pirms vairākiem gadiem uzstājās 
BBC Skotijas filiāles orķestris un 
mūsu mūziķi izteica gandarīju-
mu par dzirdēto skotu kompo-
nistu mūziku, atbilde bija vien-
kārša – atvēlēt programmās 
noteiktu procentu skotu mūzikai 
ir paredzēts valsts līgumā ar 
orķestŗa diriģentu, māksliniecis-
ko vadību.

Pēc ievērojamā somu diriģenta 
Juhas Kangasa vārdiem, Somijas 
valsts svētkos visi 29 Somijas 
simfoniskie orķestŗi spēlē somu 
mūzikas programmas. Neatkarīgi 
no tā, vai kāds no mums to spēj 
vai nespēj saprast, Nacionālais 

simfoniskais orķestris ir viena no 
Latvijas reprezentācijas institūci-
jām.  Šī orķestŗa rīkots valsts 
svētku koncerts ir aicināts būt 
par valsts pašcieņas un kultūras 
līmeņa simbolu un mēru. Tieši 
to no šāda koncerta sagaida 
mūsu valsts rezidenti, viesi, dip-
lomātiskais korpuss.

Bet ne mazāk svarīga ir pašcie-
ņas audzināšana mūsu pašu pil-
soņos. Bēdīgo faktu, ka pagājušā 
gada 18. novembri orķestris svi-
nēja ar valšu vakaru, dažs žurnā-
lists jau sācis uzslavēt kā sevišķas 
brīvības un progresa soli. Pie 
aplamībām ātri pierod, un no 
tām lēni atradinās. Neadekvātas 
valsts svētku programmas esam 
sagaidījuši gadu no gada, un par 
to, ka arī šogad rīkotāji ir bijuši 
bez noteiktas stājas latviešu 
mūzikas piesaistē, liecina svārstī-
gās pārmaiņas 16. novembŗa 
programmas atkārtojumos – 17. 
novembrī koncerta piedevu vidū 
skanēt bija izpelnījies Emīla 
Dārziņa Melancholiskais valsis, 
18. novembrī tas jau bija iekļauts 
pašā programmā un vēl arī Ērika 
Ešenvalda nesen pirmatskaņotā 
kompozicija Fanfaras. Tātad 
katru nākamo programmas 
atkārtojumu rīkotāji atzīmēja ar 
jaunu mazu ķeksīti.

Liekas, viegli būtu saprast, ka 
Latvijas dibināšanas svētkos goda 
vietā būtu liekama latviešu mūzi-
ka un latviešu skaņu mākslinieki. 
Ja vēlamies aicināt arī viesus, 

lūgsim mūsu valsts svētkos uzstā-
ties ar savas zemes pienesumu pa 
kādam no tām valstīm, ar kuŗām 
mums ir kopīgs liktenis vai līdzī-
ga mentālitāte. Tā stiprināsim 
Baltijas vienotību un Ziemeļvals-
tu kopību.

Šīs vēstules parakstītāji ir 
nemierā ar valsts reprezentācijas 
koncertu rīkošanas praksi bei-
dzamajos gados. Saprotam, ka 
tas ir tikai viens no daudzajiem 
jautājumiem, kuŗu risināšana 
prasītu stingrāku valstisku stāju 
un pašcieņu. Tomēr šis jautājums 
mums šķiet ļoti svarīgs, tāpēc 
lūdzam ikvienu darīt visu iespē-
jamo, lai valsts reprezentācijas 
koncertiem atdotu to patieso 
misiju un līmeni. Un lai nevie-
nam šajos koncertos par savu 
valsti nebūtu jāsarkst.

2010. gada 19. novembrī

Pēteris Vasks, komponists
Arnolds Klotiņš, mūzikas vēs-
turnieks 
Māra Zālīte, dzejniece
Gundega Šmite, komponiste, 
Latvijas Komponistu savienī-
bas priekšsēde
Jānis Stradiņš, akadēmiķis
Artis Sīmanis, mūziķis, JVLMA 
rektors
Tālivaldis Deksnis, mūziķis
Uģis Prauliņš, komponists, 
Radošo savienību padomes 
priekšsēdis
Edgars Račevskis, diriģents

Atklāta vēstule

skanēja indiešu mūzika. Festivāla 
programma bija ļoti plaša, tajā 
piedalās mūziķi no 15 valstīm, 
piemēram, ASV, Francijas, Ka -
nadas, bet vienu nedēļu uzmanī-
bu piesaistīja mūziķi un mūzika 
no Baltijas valstīm! Festivāla 
pro  g rammās ievietots raksts ar 
nosaukumu ,,Baltiešu ilumi nā-
cijas”, kuŗā aprakstīta baltiešu 
mūzikas raksturīgās īpašības. 

Korim ,,Latvija” festivālā bija 
vēl viens koncerts 15. novembŗa 
vakarā kopā ar pazīstamo īslan-
diešu rokgrupu Sigur Ros un 
slaveno Anglijas Hilliard 
Ensemble senatnīgā baznīcā – 
Church of St. Paul the Apostle. 
Pēc koncerta Sigur Ros taus-
tiņinstrumentālists, ģitarists un 
komponists Kjartans Sveinssons 
priecājās par sava darba Credo 
pirmatskaņojumu pasaulē, kā arī 
par koŗa izjusto interpretāciju un 
krāšņo skanējumu.

Koristi nu jau ir atgriezušies 
mājās. Ņujorkas latvieši cer, ka 
Valsts Akadēmiskais koris ,,Lat-
vija” drīz atkal šķērsos Atlantijas 
okeanu un ar dziedāšanu aizkus-
tinās klausītājus – no sirds uz 
sirdi! 

Dace Aperāne

sojušies tik daudzi ievērojami 
latviešu mūziķi, piemēram, Mai-
ja Kovaļevska, Aleksandrs Anto-
ņenko, Elīna Garanča un Andris 
Nelsons. Komponists Ēriks 
Ešen  valds atzinīgi novērtēja 
koncertzāles teicamo akustisku. 
Pēc koncerta ar koristiem tikās 
daudzi latvieši un pateicās par 
brīnišķīgo priekšnesumu. Kon-
cer  tu diriģents Tenu Kaljuste, 
manāmi pacilāts, pieņemšanā 
pēc koncerta piegāja pie Māŗa 
Sirmā un Māra Ošleja, apsveik-
dams abus ar tostu To the United 
States of the Baltic! 

 Koŗa pirmais koncerts notika 
12. novembrī, neparastā, bet ļoti 
iespaidīgā koncertzālē, kas atro-
das Stanley H. Kaplan Penthouse 
telpās, no kuŗas ir maģisks skats 

Valsts Akadēmiskais koris ,,Latvija”

klusumā un tad nolaida rokas. 
Uz mirkli visā koncertzālē val-
dīja dziļš klusums, un skaidri 
bija jūtams, ka koristi, instru-
mentālisti, diriģents un klausītāji 
bija piedzīvojuši mūzikas mis-
tisko spēku un garīgumu. Sekoja 
nerimstīgu aplausu vilnis un 
bravo saucieni. Atskatoties no 
savas vietas ceturtā rindā, re -
dzēju, ka aiz manis visi apmek-
lētāju piecēlušies kājās. Bija 
sajūta kā lielos svētkos un neiz-
sakāms prieks par koŗa ,,Latvija” 
brīnišķīgo debiju vienā no 
izcilākajiem mākslas centriem 
pasaulē. Tenu Kaljuste diriģēja 
īsu piedevu – Arvo Pērta ,,Šūpuļ-

Igauņu diriģents Tenu Kaljuste

Valsts Akadēmiskā koŗa ,,Lat-
vija" diriģents Māris Sir mais
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 Jau pagājušā pavasarī Ņujor-
kas latviešiem bija iespēja iepazīt 
Latvijas bērnu labdares – kādrei-
zējās rīdzenieces, tagad ņujorkie-
tes Annas Litvakas pašaizliedzī-
go darbu līdzekļu vākšanas jomā 
Latvijas bāreņu namu atbalstam. 
To viņa veica, izstādot bāreņu 
namu audzēkņu darinātus rok-
darbus un lietiskās mākslas 
priekšmetus, tos piedāvājot iegū-
šanai  ar „klusās”, rakstiski pavei-
camās vairāksolīšanas palīdzību. 
Pēc nedaudz dienām durvis vērs 
viņas patlabanējā projekta īste-
nojums – līdzīga rakstura rokas 
darinājumu izstāde un „Klu-
sā”vairāksolīšana, lai Latvijā at -
bals  tītu bērnus un jauniešus ar 
īpašām vajadzībām. Izstāde no -
tiks 14. decembrī plkst. 19.00 30. 
West 21. ielā ( starp 5. un 6. avē-
niju) Manhatenā.

Ja iepriekšējā līdzekļu vākšanas 
akcija – Latvijas valsts prezidenta 
Valža Zatlera un Lilitas Zatleres 
atbalstā – bija Annas Litvakas 
personiska iecere un veikums, 
tad šoreiz viņa ir iesaistījusies pa 
visu Latviju izvērstā pasākumā ar 
cildeni skanīgu nosaukumu – 

Integrātīvais mākslas festivāls 
„Nāc līdzās” un sagādājusi tam 
ļoti vēlamo saikni ar ārzemēm. 
Šoreiz darbs risinās sadarbībā ar 
Latvijas valsts Pirmo dāmu, un 
izstādes dienā 14. decembrī ir 
paredzēts, ka saņemsim šīs akci-
jas patroneses Lilitas Zatleres 
personiskos sveicienus un labas 
veiksmes vēlējumus.

Integrātīvais mākslas festivāls 
„Nāc līdzās” savu aizsākumu 
guva jau 1997. gadā Sv. Valentīna 
dienā iejūtīgas, enerģiskas latvie-
tes – privātās deju skolas vadītā-
jas  Sarmas Freibergas noorgani-
zētā labdarības sarīkojumā. Tas 
bija laiks, kad Latvijā vēl arvien 
valdīja padomju sistēmas palieku 
iesīkstējusī uztvere, ka vienīgi 
veselīgs, sportisks bērns un jau-
nietis ir „pilntiesīgs” nākamais 
sabiedrības loceklis, kas pelnījis 
iespējas sevi arī radoši parādīt, 
bet vājiem, likteņa piemeklēta-
jiem jāsamierinās ar to, ka viņus 
vispār fiziski aprūpē. 

Festivāla „Nāc līdzās” mērķis 
bija uzmundrināt, un iedrošināt 
ikvienu bērnu un jaunieti, arī 
tos, kuŗus ierobežojumi un īpa-

šās vajadzības nošķiŗ no no pārē-
jās sabiedrības, aicināt nākt kopā 
ar veselajiem, normālā dzīvē 
iekļautajiem un piedalīties kopē-
jos priekšnesumos uz skatuves – 
dziedāt, skandēt dzeju, spēlēt 
teātri, dejot – tādējādi pierādot 
sev un visai sabiedrībai, ka rado-
šajās spējās un izpausmēs visi 
vērtējami vienlīdzīgi, ja vien tiek 
dota  šī iespēja.  Tas bija pamudi-
nājums un arī iespēju   pavēršana 
ikvienam bērnam un jaunietim, 
neatkarīgi no fiziskajām spējām 
un vajadzībām, izkopt savu rado-
šo potenciālu un iekļauties integ-
rētā Latvijas jaunās audzes spēju 
un talantu demonstrējumā, 
līdzās skatuviskām prezentāci-
jām iekļaujot arī radošu roku 
darinājumu izstādes. No šo izstā-
žu krājumiem ņemti darbi, kuŗus 
varēsim  iegādāties izstādē Ņujor-
kā. 

Sākotnēji no maza pulciņa 
Rīgā darbība ir pletusies plašu-
mā, un tagad tā noris kā Rīgā, tā 
novados – Vidzemē, Latgalē, 
Kurzemē un Zemgalē. No sīkas 
sēkliņas 1997. gadā ir izaudzis un 
sakuplojis krāšņi ziedošs krūms 

 2010. gada novembrī, patei-
coties Eiropas Komisijas pār-
stāvniecības Latvijā vadītājas 
Ivetas Šulces, latviešu kultūras 
biedrības Tilts jauno talantu 
fonda vadītājas Lailas Robiņas, 
mākslas galerijas īpašnieces Agi-
jas Sūnas un Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas kopīgām 
pūlēm, šoreiz rīdziniekiem ie -
spēja iepazīt Edgara Jēriņa meis-
tarīgos lielformāta ogles zīmē-
jumus. Tie izstādīti divās telpās 
Rīgas centrā –  Eiropas Savienības 
mājā un Agijas Sūnas galerijā.

Izstādes atklāšanas svinīgajā 
ceremonijā Eiropas Savienības 
mājā Aspazijas bulvārī bija 
iespēja tikties ar pašu autoru – 
Edgaru Jēriņu un izstādes rī -
kotājām. Daudzo viesu vidū 
māks  las un sabiedriskajās aprin-
dās pazīstamas personas – glez-
notājas Džemma Skulme un 
Frančeska Kirke, tēlnieks Aivars 
Gulbis, grafiķe Ināra Garklāva, 
mākslas vēsturnieks Māris Bran-
cis, polītiķi Inese Birzniece, Uldis 
Grava u.c. Daudz arī jauno māk-
s linieku, kuŗu interesi vien mēr 
piesaista kas laikmetīgs un dis-
kusijas rosinošs.

Tāda iespēja pēc oficiālajām 
atklāšanas runām bija ieplānota, 
un pasākuma viesi baudīja uni-
kālo iespēju iepazīt Edgara Jēriņa 
skaidrojumus par savu darbu 
tēliem –   reālām, viņam labi zi -
nāmām personām un to dzīves-
stāstiem. Tā bija interesanta 
interaktīva diskusija, kur māksli-
nieks pauda savus profesionālos 
principus un uzticību reālisma 

pamatiem, uzsveŗot nepiecie-
šamību pārvaldīt akadēmisko 
zīmējumu un spēju veidot figū-
rālas kompozicijas. Edgars Jēriņš 
atbildēja uz daudzajiem jautā-
jumiem un skaidroja sava darba 
metodes, techniskos paņēmienus 
un atklāja arī savas dzimtas 
sarežģītos likteņus. Rīkotāji bija 
parūpējušies arī par kādu vīna 
glāzi, kafijas tasi vai maziem 
kulinārijas brīnumiem izstādes 
viesu labsajūtai. Daļa darbu ap -
skatāma citās telpās – Agijas 
Sūnas galerijā Vecrīgā, Kalēju 
ielā. 

Nevaru pretendēt uz profe-
sionālu analīzi, taču mēģināju 
noformulēt savas domas un iz -
jūtas, vērojot no attāluma un 
pētot “tuvplānā” šos iespaidīgos 
darbus. Esmu pieņēmusi kopējo 
formulējumu šai lielformāta fi -
gū    rālo kompoziciju kollekcijai – 
“Nepiepildīto sapņu cilvēki”. 
Edgara Jēriņa darbos saskatāma 
radniecīgo mūsdienu mākslas 
žanru – fotografijas, kinema-
tografa, reklāmas dizaina ietek-
me.

Radniecīgais izpaužas domā-
šanā, daudzplānu kompozicijā, 
detaļu nozīmībā. Katrs šis zī -
mējums ir stāsts par kādu likteni, 
par zaudētām ilūzijām, arī par 
trūkumu un vientulību, ko nelab-
prāt uzsveŗ bagātā Amerika. 
Māksliniekam tie ir konkrēti tu -
vinieki vai draugi, ar kuŗiem viņš 
iejūtīgi identificējas, jūt līdzi, liek 
arī skatītājam domāt par šiem 
“mazajiem cilvēkiem”, kuŗi nav 
piepildījuši “amerikāņu sapni” 

par panākumiem un materiālo 
labklājību. Iedziļinoties šajos 
darbos, raisās daudzveidīgas aso-
ciācijas, kas, protams, sastopa-
mas visur, kur cilvēks cīnās ar 
apstākļiem un savām vājībām 
Pārsteidz Edgara Jēriņa drosme 
un unikāla varēšana attēlot savus 

zīmētos stāstus un tēlus  „dabīgā 
lielumā”. Šis izvēlētais formāts 
pastiprina uztveres saasinātību 
un skatītājs it kā kļūst līdzdalīgs 
šajā iztēles uzburtajā pasaulē. 
Man šķiet, katrs no šiem ogles 
zīmējumiem līdzīgs filmai – tas 
sniedz spēju iztēloties likteņu 

ar pāri par 1000 dalībniekiem no 
visas Latvijas Pēdējos gados pie-
vienojušies  arī dalībnieki no 
Igaunijas, un darbs turpinās, lai 
piesaistītu jaunus draugus ārpus 
Latvijas robežām – tas ir paveikts 
Annas Litvakas personā Ņujorkā. 
Pievienosimies viņai 14. decemb-
rī, lai šis Ņujorkas draugu pulks 
kļūtu kuplāks.

Ziemsvētki ir tikpat kā pie dur-
vīm, tādēļ izmantosim izstādi kā 

visparocīgāko avotu neparastām 
un interesantām dāvanām, patu-
rot prātā, ka Latvijas jaunākās 
audzes vidū ir daudz grūtdieņu, 
kuŗu radošajam potenciālam 
nepieciešams uzmundrinājums, 
bet tik pozitīvu mērķu vadītajam 
pasākumam „Nāc  līdzās” pienākas 
mūsu financiāls atbalsts.

Uz redzēšanos 14. decembrī!

Eleonora Šturma

Ziemsvētku gaidās – atsauksimies palīdzības darbam Latvijā!

drāmaturģiju, ar filmai vai teātra 
izrādei veidotu daudzpakāpju 
mizanscēnu, ar izstrādātām deta-
ļām, kas būtiski paplašina iztēles 
robežas. Šo māksliniecisko meis-
tarību Edgars Jēriņš pārliecinoši 
rāda visos izstādītajos darbos. 
Un var apsveikt, ka viņa unikālos 
zīmējumus novērtējuši daudzi 
mākslas eksperti, tos iegādājušies 
daudzi ASV mākslas mūzeji un 
galerijas. Edgars Jēriņš saņēmis 
neskaitāmus grantus, radošās sti-
pendijas un izstāžu balvas, viņa 
darbi vienmēr izraudzīti izstā-
dēm, kas pārstāv amerikāņu 
mūs   dienu visizcilākos zīmējuma 
meistarus.

Atliek vēlēties, lai Edgaru Jē -
riņu labāk iepazīst, saprot un 
novērtē arī senču dzimtenē Lat-
vijā. Lai seko arī nākamās izstādes 
pie mums. Lai Latvijas mūzeju 
kollekcijās būtu pārstāvēti arī 
Edgara Jēriņa darbi – kā saikne, 
kā saknes, kā mākslinieka un 
talanta pārlaicīgais spēks.

Teksts un foto
Laima Žurgina,

kinorežisore 

Nepiepildīto sapņu 
cilvēki

Latviešu izcelsmes amerikāņu mākslinieka Edgara Jēriņa 
pirmā izstāde Latvijā notika Rīgā 1992. gada augustā 
Ārzemju mākslas mūzejā. Toreiz rīdzi niekiem bija iespēja 
iepazīt Edgara Jēriņa glezniecību.

Edgars Jēriņš

Izstādes atklāšanā (no kreisās): Iveta Šulce, Laila Robiņa un 
Edgars Jēriņš

Kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru festivāla „Nāc līdzās” 
patronese Lilita Zatlere un Anna Litvaka
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L A I K A  L A S Ā M V I E L A 

Oskars, nepacēlis acu ne uz 
līdzbraucēju, nedz uz kasieri, 
steigšus izvilka maku, uzgāja 
meklēto naudas gabaliņu un ieli-
ka to pastieptajā kasieŗa rokā.

„Nu, ja jau tā, tad tā ir cita 
lieta,” kasieris vienaldzīgi notei-
ca, redzami neapmierināts, ka 
tam pagājusi garām izdevība 
parādīt savu varu. Noplēsis biļeti, 
viņš to pasniedza braucējai un 
atkal aizgāja savā vietā.

Tikai tagad Oskars, pārvarējis 
apmulsumu, pacēla acis. Viņš 
saņēma tik siltu un pateicības 
pilnu skatu, ka apmulsa par 
jaunu. Šī sajūta, laikam, bija pie-
lipusi arī viņa ceļa biedrei, jo tā, 
cik redzams, meklēja vārdus, bet 
pirmajā mirklī nespēja atrast 
īsto.

„Jūs mani izglābāt no nepa-
tīkama stāvokļa,” viņa beidzot 
ierunājās, un ar katru vārdu 
vairāk viņas balss atguva pir-
mītnējo labskanību. „Tāda sa -
gadīšanās – ja nu man šī nieka 
santima dēļ būtu pa lietu jāmēro 
ceļš uz mājām! Negribas ne 
padomāt!”

Oskars, kas naudu meklējot 
bija piecēlies kājās un santimu 
atnesis kasierim pretīm uz auto-
busa pakaļējo galu, tagad nosēdās 
viņai pretim. Satiksmē ar sie-
vietēm viņš parasti bija stipri 
kautrs un bieži nespēja izrunāt 
ne vārda. Tad viņš šo kautrību 
mēdza noslēpt aiz uzpūstas 
vienaldzības maskas. Nezin no 
kurienes šoreiz tam bija radusies 
drosme rīkoties tā, ka viņa 
izturēšanās nepauda ne mazāko 
mulsumu.

„Arī nelaimē vajadzīga laime,” 
viņš smējās. „Man tā reiz gadījās 
tramvajā. Pietrūka santima – 
vajadzēja kāpt laukā. Noskrēju 
lielu gabalu kājām, un tad atradu, 
ka iztrūkstošais santīms noslēpies 
naudas makā aiz oderes.”

Tagad smējās abi divi.
„Šā vai tā, bet esmu jums 

pateicību parādā,” viņa atkal kļu-
va nopietna. „Ne vien pateicību, 
bet arī veselu santimu. Tā iet, 
kad mājās neapskata, cik naudas 
līdz.”

„Ko nu, par to taču nav vērts 
runāt,” Oskars atmeta ar roku.

„Jūs taču negribēsit man šo 
santimu dāvināt,” viņa pasmaidīja. 
„Pie pirmās izdevības es jums to 
atdošu.’

„Ja jau domājiet, ka tas tik 
nepieciešami, tad procenti lieli 
nepieaugs,” Oskars sacīja. „Mēs 
taču bieži tiekamies autobusā.”

„Tas tiesa,” viņa pamāja ar 
galvu.

„Es jūs šovakar redzēju teātrī,” 
Oskars neļāva notrūkt sarunas 
pavedienam. „Jūs tā pazibējāt un 
pazudāt. Vēlāk skatījos, bet vairs 
nevarēju ieraudzīt.”

„Būsit slikti skatījies,” viņa 
atsmēja. „Es taču sēdēju jums 
gandrīz tieši aiz muguras.”

Oskars, patīkami pārsteigts par 
to, ka arī viņa to ievērojusi, 
gribēja kaut ko sacīt, bet tad 
atģidās, ka Lielvārdes iela jau klāt 
un tūliņ jāizkāpj. Viņš pastiepās 
un piespieda zvana pogu. 

Laimes santims
Autobuss sāka iet lēnāk un lēnāk, 
līdz apstājās.

„Mums, laikam, pa ceļam?” 
Oskars jautāja, kad abi bija 
izkāpuši un autobuss ripoja tā -
lāk.

„Tā liekas,” viņa atbildēja. „Cik 
nepatīkami, ka nepaņēmu lietus-
sargu! Kas gan tik jaukā dienā 
varēja iedomāties, ka tas būs 
vajadzīgs.”

Brīdi abi gāja klusēdami, it kā 
būtu pietrūcis vielas sarunai.

„Ak tā, es taču vēl...” Oskars 
atģidās. „Mani sauc Smilškalnu.”

„Priecājos – Liepa,” viņa īsi 
atbildēja un pa tumsu pastiepa 
Oskaram roku.

„Ļoti patīkami,” viņš mirkli 
paturēja pasniegto ruku savējā. 
„Tikai tas vēl tā kā par maz. 
Nezinu, kā jūs godāt, vai par 
kundzi vai jaunkundzi.”

Nākamā mirklī Oskars labprāt 
būtu ņēmis šos vārdus atpakaļ, ja 
vien tas būtu iespējams. Kā nu 
var tik muļķīgi izrunāties! Bet 
ceļa biedre, acīmredzot, nebūt 
nejutās aizskarta.

„Sauciet vien par kundzi,” viņa, 
brīdi vilcinājusies, beidzot attei-
ca. „Bet te jau mums, laikam, 
jāšķiras.”

Nemanot viņi jau bija sasnieguši 
Remīnes ielu. Oskars gan bija 
cerējis pavadīt viņu līdz mājai, 
bet tonis, kādā tā izteica pēdējos 
vārdus, liecināja, ka viņa to 
nevēlas.

„Tā jau gan būs,” viņš 
neapmierināts atbildēja un pasp-
ieda cimdoto roku. „Uz redzē-
šanos.”

„Labu nakti,” un viņa pēkšņi 
izgaisa tumsā, tikai steidzīgie soļi 
vēl brīdi klaudzēja uz asfalta. Tad 
noklusa arī tie, un Oskars sāka 
lēni iet uz māju pusi.

Kaut kas nebija tā, kā tam vaja-
dzētu būt. 

Pats liktenis viņam bija ie -
spēlējis rokās šo laimīgo iepazī-
šanās gadījumu, bet īsti priecīgs 
viņš par to nebija. Liekas, tie 
nebija īstie vārdi, kuŗus tas pirmīt 
sarunāja. Jā, bet ko tad būtu 
vajadzējis runāt?

„Šā vai tā, bet pazīstami mēs 
tomēr esam,” viņš nodomāja, 
slēgdams verandas durvis. „Tagad 
es noteikti zinu vismaz to, ka 
viņa dzīvo kaut kur kaimiņos un 
ka viņu sauc Liepas kundzi. Bet 
kas viņa ir par kundzi? Atraitne? 
Šķirtene? Katrā ziņā vīra viņai 
patlaban nav, jo citādi tā viena 
neietu uz teātri.”

Oskars jau laidās miegā, kad 
tam atkal ienāca prātā atrastais 
santims. Tas šodien bija nospēlējis 
lielisku starpnieka lomu. Pro -
tams, Oskars jau būtu varējis 
iedot kasierim arī citu naudas 
gabalu, bet, īstā brīdī atģidies, 
viņš bija atkal paļāvies savam 
ticējumam un licis atradumam 
pildīt likteņa piešķirto uzdevu-
mu.

„Redzēsim, vai tas man tomēr 
neizvērtīsies par laimes vērdiņu, 
kā Skalbes pasakā,” viņš tīksmīgi 
izstaipījās un pagriezās uz otŗiem 
sāniem.

Pavēlu piecēlies, Oskars pa 

paradumam vispirms devās pie 
vēstuļu kastiņas. Bet laikraksta 
šoreiz nebija.

Saimniece ienesa kafiju, un 
viņš jautāja, vai tā neesot pa -
ņēmusi laikrakstu palasīt. Arī 
saimniece nekā nezināja.

„Es jau no pussešiem dzīvojos 
pa dārzu, bet avīžu sieva šorīt 
nav redzēta,” viņa apgalvoja.

Neatlika nekas cits, kā nostaigāt 
līdz kioskam, kas bija diezgan 
patālu, ap Biķernieku ielas vidu. 
Tur Oskaram palaimējās noķert 
pārdevēju tieši tai brīdī, kad tas 
gatavojās noslēgt kiosku līdz pat 
pēcpusdienas laikrakstu iznāk-
šanas laikam.

Turpat uz ielas viņš atlocīja 
divkāršo lapu un pārskatīja 
virsrakstus. Pārliecinājies, ka visi 
vakar nodotie materiāli ievietoti, 
viņš jutās apmierināts.

Lēni soļodams pa kluso ielu, 
viņš turpināja lasīt laikrakstu.

„Ir gan nepacietīgs cilvēks,” 
pēkšņi viņam aiz muguras atska-
nēja pazīstama balss. „Vai nu 
ziņas novecos, kamēr tās aiznesīs 
līdz mājām?”

Oskars atskatījās. Gluži nem-
anot viņu bija panākusi Liepas 
kundze. Viņa nāca no veikala, un 
uz rokas tai bija grozs ar dažādiem 
iepirkumiem. Ar parasto, mazliet 
zobgalīgo smaidu sejā viņa snie-
dza tam roku.

„Tas man tāds paradums,” 
Oskars apsveicinājies taisnojās 
un, salocījis laikrakstu, iebāza to 
kabatā.

„Vai Jūs aizvien un visur tik 
nepacietīgs?” viņa šķelmīgi 
tincināja, iedama tam līdzās.

„Patiesībā sakot, jā,” Oskars 
atzinās. „Pacietība jau, droši vien, 
ir jauka īpašība, bet man šķiet, ka 
bez tās var tikt daudz tālāk.”

„Nu, nu,” Liepas kundze brī-
dināja. „Tikai nepārsteidzieties!”

„Gadās arī tā,” Oskars atzinās. 
„Bet visbiežāk ar pacietīgu gai -

dīšanu mums daudz kas aiziet 
garām. Dzīve ir pārāk īsa, lai 
izmēģinātu pacietības lietde-
rību.”

„Var jau būt, ka jums taisnība,” 
Liepas kundze domīgi novilka, 
un tad atģidās: „Bet man taču 
Jums jāatmaksā parāds.”

Viņa apstājās, parakņājās pa 
naudas maciņu, kas tai bija rokās, 
un izņēma gluži jaunu santimu 
– tieši tādu pat, kādu Oskars 
pagājušā naktī bija iedevis auto-
busa kasierim.

„Lūdzu – parāds nav brālis, un 
vēlreiz pateicos par izlīdzēšanu!”

Oskars klusēdams paņēma 
mazo naudas gabaliņu, no kuŗa 
tam šķita plūstam Liepas kundz-
es pirkstu siltums. Nē – īstais 
laimes santims bija šis te, tas bija 
nācis no viņas rokām. Viegla 
sentimenta uzplūdā Oskars lika 
tam ieslīdēt vestes kreisajā 
augškabatiņā.

Šī kustība Liepas kundzes acīm 
nepalika apslēpta. Viņa sevī 
nosmīnēja un tikko manāmi pa -
kratīja galvu.

Abi gājēji bija iegriezušies 
Laimdotas ielā, un pie kādiem 
vārtiņiem Liepas kundze apstā-
jās.

„Tā, te nu es dzīvoju, žurnālista 
kungs.”

„Kā jūs ziniet manu nodarbo-
šanos?” Oskars pārsteigts jau  tāja.

„O, es zinu vēl daudz ko vairāk,” 
Liepas kundze viltīgi piemiedza 
aci.

„Tiešām? Bet ko tad? Un kādā 
ceļā?”

„Lai nu šoreiz paliek,” viņa 
izvairījās. „Par to parunāsim cit-
reiz. Tagad man jāsteidzas.”

Oskars vilcinādamies saņēma 
sniegto roku.

„Kad – citreiz?”
„Nu, mēs taču gandrīz ikdienas 

tiekamies autobusā. Un par to, 
kā es varēju uzzināt jūsu no -
darbošanos, padomājiet vien 

labi. Nebūs nemaz tik grūti 
atšifrēt. Cerēju, ka Jūs būsit atta-
pīgāks. Sveiki!”

Viņa aizcirta vārtiņus, pameta 
Oskaram smaidīgu skatu un 
iesteidzās mājā.

Tikko Oskars pagriezās uz 
iešanu, viņam it kā uzausa gais-
ma. Tiešām, kā gan var būt tik 
neattapīgs! Visas viņa recenzijas 
taču bija parakstītas ar pilnu 
vārdu un uzvārdu. Kā viņu sauc, 
viņa zināja jau kopš vakarvakara. 
Teātrī viņš sēdēja preses rindā, 
kuŗu labi zināja visi pastāvīgie 
pirmizrāžu apmeklētāji. Gan jau 
arī saimniece būs izmetusi kādu 
vārdu, vai nu veikalā, vai citur. 
Šai nomalītē taču dzīve ritēja 
gluži kā kādā provinces pilsētiņā. 
Cits citu pazina, cits par citu 
interesējās, tenku bija bez gala. 
Iepriekšējā dzīvoklī Oskars bija 
nodzīvojis četrus gadus, un 
tomēr no visa sešstāvu nama 
iemītniekiem nepazina neviena, 
izņemot sētnieku. Kā likās, arī 
par viņa dzīvi tur neviens 
neinteresējās. Bet šeit, kur viss 
atradās kā uz delnas, tas bija 
citādi.

Verandā atlaidies guļamkrēslā, 
Oskars domīgi pašķirstīja lai-
krakstu un drīz vien nolika to pie 
malas. Viņa nedeva mieru Liepas 
kundzes pirmītējie zīmīgie izte-
icieni. Viņa zinot daudz ko 
vairāk? Kas tas bija? Un no 
kādiem avotiem? Varbūt ka viņa 
tikai intriģēja – tas bija visdrīzāk 
ticams – bet varbūt, ka arī tiešām 
interesējās? Lai nu kā tomēr 
vienaldzīgs viņš tai nebija. Šī 
apziņa viesa Oskarā labsajūtu. 
Tieši tas jau bija, ko viņš vēlējās 
panākt, tālākais nāks ar laiku.

Tālākais? Vai tad vispār bija 
kādas izredzes uz šādu „tālāko”? 
Ja arī Liepas kundze par viņu 
kaut ko zināja, tad toties, viņš par 
to nezināja tik pat kā nekā. 

(Turpinājums sekos)

Emīls Skujenieks
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Nepūta taures un neskanēja 
zvani, bet saule tomēr dāsni lēja 
gaismu pār ļaužu straumi, kas 
plūda uz Brīvo latvju biedrības 
namu Filadelfijā 21. novembŗa 
pēcpusdienā. Sarkan balt sarka-
nais karogs neskrēja ne pa lau-
kiem, ne klajiem, bet diži plīvoja 
virs nama durvīm. Tas sauca 
kopā savus tautiešus, lai viņi atzī-
mētu Latvijas valsts dibināšanas 
piemiņas dienu. Pagājuši 92 gadi, 
kopš tā notikuma, bet tikai 42 no 
tiem mūsu tautai bijis lemts brīvi 
un atklāti svinēt šos svētkus pašai 
savā zemē. Toties mēs, kas nonā-
cām svešumā 1944. gadā, kad 
krievi pa otram lāgam ielauzās 
mūsu zemē un solīja mūs „atbrī-
vot”, esam uzticīgi un nepār-
traukti visus 50 okupācijas gadus 
svinējuši Latvijas pirmās neatka-
rības pasludināšanas dienu. To 
esam darījuši gan lielos latviešu 
centros, kur mēs uzcēlām paši 
savus pulcēšanās namus – cēlus 
un skaistus, gan privātās mājās, 
kur kopā sanāk tikai kāds ducis 
ļaužu, jo lielie latviešu centri ir 
simtiem, pat tūkstošiem jūdžu 
attālumā.

Pulcēties Brīvo latvju biedrības 
namā sagādā it sevišķu prieku un 
gandarījumu, jo tur valda īpatnē-
ja, seno dienu aura – Filadelfijā ir 
vecākā latviešu biedrība Amerikā, 
kas darbojusies nepārtraukti 
kopš 1892. gada, un tieši šis nams 
(gan vairākreiz pārbūvēts un 
remontēts) ir bijis viņu pulcēša-
nās vieta kopš 1910. gada.

18. novembŗa svinības šeit 
notika jau toreiz, kad mēs, vēlā-
kie trimdinieki, vēl laimīgi dzī-
vojām brīvā Latvijā, un turpinā-
jās arī tad, kad ap Latviju sažņau-
dzās dzelzs priekškars. 1950. 
gadā mūsu mazā ģimenīte, māte 
ar divām padsmitniecēm, bija 
nonākusi Betlēmē, Pensilvānijā, 
un jau tai rudenī mēs atkūlāmies 
(privāto auto taču tikpat kā 
nevienam vēl nebija) uz netālo 
Filadelfiju, lai būtu klāt 18. 
novembŗa aktā. No tā laika pagā-
juši 60 gadi, bet, kad es šodien 
ienāku šai namā, es vēl arvien 
spilgi izjūtu to seno rudeni, to 
savējo ļaužu pūli, to svinīgo, bet 
toreiz tomēr skumīgo noskaņo-
jumu.

Šogad mūsu neatkarības die-
nas jubileja Filadelfijā piedāvāja 
apmeklētājiem reti kvalitātīvu, 
interesantu programmu. Mūs 
uzrunāja Eiropas Parlamenta 
Lat  vijas pārstāvis Krišjānis Ka -
riņš, bet koncertu sniedza šodie-
nas latviešu izcilākais pianists 
Viestards Šimkus. To divu zvaig-
žņu dēļ vien daudzi bija mērojuši 
neparasti gaŗus ceļus, un biedrī-
bas nama telpas tik tikko spēja 
uzņemt visus sanākušos, kas 
izrādījās divreiz vairāk nekā citu 
gadu – ap 150. Vairāk nekā citus 
gadus ieradās ļaudis tautastēr-
pos, kuŗiem par to pienācās atlai-
de no ieejas biļetes. Kādi 50 lab-
vēļi bija nosūtījuši rīkotājiem 
speciālu ziedojumu, lai palīdzētu 
segt izdevumus, un viņu vārdi 
bija nodrukāti programmā.

Aktu rīkoja Filadelfijas un 
apkārtnes organizāciju un drau-
džu izraudzīta rīcības komiteja 
Valža Bašēna vadībā. Daudz roku 
un galvu bija salikts kopā, lai 
sarīkojums būtu pirmklasīgi 

FILADELFIJAS 18. NOVEMBŖA SARĪKOJUMS
Viesojas ES deputāts K. Kariņš un pianists V. Šimkus

noorganizēts, sākot ar gaumīgo, 
krāšņo programmas lapu un sešu 
stalto, tautastērpos ģērbto jau-
niešu karogu svinīgo ienešanu, 
līdz pat pēcsarīkojuma gardajām 
uzkodām un laipni piedāvātām 
vīna glāzēm. Aizkulisēs, kā 
parasti, savu plecu visur bija pie-
licis nenogurdināmais Ģirts 
Zeidenbergs.

Uz skatuves virs tumši sarkana 
fona vizēja balts Latvijas ģerbo-
nis, uz proscēnija dižojās vāzes 
ar baltiem un sarkaniem zie-
diem, ap tām vijās vītnes ar dzī-

ar dzīves biedri Andu dzīvotu un 
strādātu Latvijā. Tur viņu ģime-
nē piedzimuši jau četri bērni.

K. Kariņš mūs uzrunāja ar 
vārdu „draugi”, un nevar apšau-
bīt, ka lielā daļa publikas tiešām 
ir bijuši un vēl arvien ir viņa per-
soniskie draugi, viņa kādreizējie 
rotaļu un skolas biedri, bet mēs 
pārējie arī tādi jutāmies. Pirmajās 
rindās sēdēja gan viņa dzīves 
biedre, gan tēvs, gan māte, gan 
brālēns, gan krustdēls.

Visas pasakas beidzas ar vār-
diem „un tad viņi dzīvoja laimī-

40 000 bērniņu, tagad šis skaits ir 
uz pusi mazāks. Ja 1944. gadā, 
bēgot no posta un nāves, bēgļu 
gaitās devās ap 200 000 latviešu, 
tad tagad katru gadu no Latvijas 
emigrē ap 100 000. Otrā pasaules 
kaŗa rezultātā Latvija zaudēja 
vienu trešdaļu savu iedzīvotāju. 
Bet viņu vietas nav palikušas 
tukšas. Tās ir ieņēmuši sveštau-
tieši no austrumiem. Pēckaŗa 
gados, trimdas laikā, 18. novem-
bŗa akti bija drūmi. Noklausoties 
ziņojumu par Latvijas situāciju 
šodien, arī pārņem drūmums.

Ko par to mums var teikt 
Krišjānis Kariņš? Viņš saka, ka 
mēs VISI esam Latvijai vajadzīgi. 
Neviens nesaņems vēstuli no 
Latvijas valdības ar aicinājumu 
atgriezties mājās, ne arī naudas 
summiņu, ar ko iesākt jaunu 
dzīvi dzimtenē. Mums pašiem ir 
jāizdomā, kā mēs varam pielikt 
savu plecu, lai Latvijai palīdzētu. 
Latvijai nekad neviens no tukša 
gaisa nekā nav dāvinājis. Valsts 
bija pašiem jāizcīna 1919. gadā, 
arī 1990. gada 4. maijs bija izšķi-
rīgs  brīdis, kad mums pašiem 
bija jāuzdrošinās spert soli nezi-
nāmā nākotnē, bez nevienas cits 
valsts padoma vai palīdzības. Pat 
latviešu bērniem, lai saņemtu 
Ziemsvētku vecīša dāvanu, ir 
jānoskaita dzejolītis. Mums viss 
ir bijis jānopelna un jādara 
pašiem, un mēs to esam arī darī-
juši. Jo mēs esam stipra tauta, kas 
prot strādāt un izturēt. Mēs esam 
vienota tauta, no viena koka, un 
mēs neviens neesam Latvijai lieks. 

K. Kariņš pastāstīja par savu 
pieredzi, uzsākot dzīvi Latvijā 
pirms 13 gadiem. Tā nebija vieg-
la, jo iepriekš sarakstē apsolītais 
darbs neeksistēja. Viņš varēja 
braukt atpakaļ uz ASV, kur darbs 
būtu. Bet nē, viņš nepadevās. K. 
Kariņš bija ieradies savā tēvze-
mē, lai piedalītos valsts veidoša-
nā, un viņš atrada veidus, kā to 
darīt. Viņš sāka ar uzņēmējdar-
bību, iesaistījās polītikā, kļuva 
par vienu no partijas Jaunais 
laiks dibinātājiem un tās priekš-
sēdis, tika ievēlēts Saeimā, bija 
ekonomikas ministrs. Kopš 2009. 
gada ir ievēlēts Eiropas Parla-
mentā, kur ir vairāku komiteju 
biedrs.

Nav taisnīgi salīdzināt Latviju 
ar ASV. Šī valsts pastāv jau 234 
gadus, mēs tikai 42 (jāatskaita 50 
okupācijas gadi), šī valsts nekad 
nav bijusi okupēta, tā nav piere-
dzējusi kaŗa darbību 150 gadus, 
tās infrastruktūra ir sen izveido-
ta. Latvijai viss ir jāsāk atkal no 
sākuma. Jāizveido viss tikpat kā 
no nulles. Un tomēr K. Kariņa 
ieskatā Latvija sakārtojas un iet 
pozitīvā virzienā. Mūsu premjēr-
ministrs Valdis Dombrovskis 
tiek respektēts un augstu vērtēts 
– gan starp pašiem latviešiem, 
gan internacionālā arēnā. Viņam 
ir bijis ļoti grūts uzdevums, pār-
ņemot valsts vadību brīdī, kad 
viss gāja uz leju. Bet viņam ir 
izdevies pagriezt stūri pareizā 
virzienā. Un no sirds tiek gaidīta 
mūsu visu pārējo palīdzība.

K. Kariņš saņēma ilgus aplau-
sus, rožu pušķi un dāvanu – 
stopu saktu.

Sekoja paziņojums, ka PBLA 
balvu šogad saņēmusi 3x3 
nometņu dibinātāja Līga Ruperte. 

Vietējās skolas pārzine Silvija 
Mežgaile ziņoja, ka skolēnam 
Kristapam Liziņam piešķirts 
ALA Izglītības biroja atzinības 
raksts, ko viņam pasniedza viņa 
krusttēvs Krišjānis Kariņš. Ņu -
džersijas novada latviešu pamat-
skolas skolotājai Lailai Mednei 
pasniedza atzinības rakstu no 
Latvijas Izglītības un zinātnes 
ministrijas pal „ilggadīgu, veik-
smīgu radošo darbu bērnu, jau-
niešu un pieaugušo izglītošanā.”

 Pēc starpbrīža sākās klavier-
koncerts. Slaikais, šarmantais 
tumšmatis Vestards Šimkus dzi-
mis Latvijā 1984. gadā. Viņa 
skrējiens slavas un atzinības 
kaln galā ir bijis apžilbinošs. 
Beidzis Emīla Dārziņa mūzikas 
skolu Rīgā, turpinājis mācīties 
pie daudziem meistariem dažā-
dās valstīs. Nav tāda konkursa, 
kuŗā viņš piedalījies un nebūtu 
uzvarējis. Viņa koncerti notiek 
daudzās pasaules malās – no 
Francijas līdz Japānai, no Mas-
kavas līdz Vācijai, no Spānijas 
līdz Amerikai. Rīgā viņš uzstājas 
reti, ja tas notiek, tad dabūt biļe-
tes uz kādu viņa koncertu ir tik-
pat kā neiespējami. Tādēļ dzirdēt 
un redzēt viņu tepat, rokas stie-
piena atstatumā mazā latviešu 
pulciņā Filadelfijā bija tikpat kā 
brīnums un neticami aizkusti-
nošs piedzīvojums. Te daži 
pārfrazēti citāti, kas nodrukāti 
programmas lapā, ko par viņu 
rakstījuši citi: „Vestards Šimkus 
ir fainomens. Viņam ir pašam 
sava izteikta personība, sava paš-
pārliecība, savs techniskais mir-
dzums.” – „Šimkusa priekšnesu-
mu var pazīt no dabīgās, briljan-
tās technikas un no mākslinieka 
ārkārtīgās uzmanības, ar ko viņš 
panāk patiesu, emocionālu stās-
tījumu. Viņš ar katru mūzikālo 
frazi atdod sevi klausītājiem vis-
tiešākā veidā. Katrs viņa priekš-
nesums ir kā pasaules pirmuzve-
dums vai improvizācija – svaigs, 
spilgts, vienreizējs, pilns patiesu 
emociju. ... Viņam ir milzu 
talants, kas izraisa apbrīnu un 
atstāj klausītājus kā pienaglotus 
pie sēdekļiem.”

Mēs, latviešu publika Filadelfijā, 
tiešām sēdējām kā saviem sēdek-
ļiem pienagloti. Pat pamatskolas 
vecuma bērni palika nekustīgi ar 
uzmanībā saspicētām ausīm. 
Pianista spēles laikā likās, ka cil-
vēki vispār neelpo un īsajās pau-
zēs būtu varēts dzirdēt adatu 
nokrītam zemē. Šimkus ir virtu-
ozs, kāda latviešiem varbūt nekad 
vēl nav bijis. Viņš ar savu žilbino-
šo spēles māku paņēma savā varā 
ne tikai klausītājus, bet arī pašu 
flīģeli – viņš to dancināja kā tīģe-
ri aiz astes. Viņš lika flīģelim 
dziedāt, rēkt, brēkt, auļot, dārdēt, 
dimdēt, burbuļot un atkal pie-
glausties kā mazam, viltīgam 
kaķēnam.

V. Šimkus spēlēja Bēthovena 
klavieru Sonātu nr. 3, op. 2, 
Šopēna Scherzo nr. 2, op. 31, trīs 
J. Mediņa Dainas, Pēteŗa Vaska 
Baltā ainava, Džordža Geršvina 
Rhapsody in Blue un pats savu 
kompoziciju Astora Pjacollas 
sirdspuksti.

Pēc pēdējā akorda, aplausi, 
publikai momentā pielecot kājās, 
bija vētraini un ilgstoši.  

Māra Celle

Vestards Šimkus kopā ar klausītājiem pēc koncerta

vības koku zariem un plata 
Lielvārdes josta. Par visu bija 
domāts un gādāts ar latvisku 
gaumi un sirds siltumu.

Sarīkojumu īsi un kodolīgi 
atklāja un vadīja Sandra 
Zeidenberga-Jansone. Viņa 
nodeklamēja J. Jaunsudrabiņa 
dzejoli „Bērnam”, kas sākas ar 
vārdiem: „Raugies, bērns, ar 
savām bērna acīm...” Seši jau 
minētie jaunieši ienesa Latvijas 
un ASV karogus. No liela ekrā-
na zāles priekšā mūs uzrunāja 
mūsu Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Viņš bija filmēts, pastai-
gājoties pa Daugavas krastmalu. 
Vējš plivināja viņa svārku atlo-
kus, bet tālumā no miglas iznira 
Rīgas panorāma. V. Zatlera 
uzruna bija sirsnīga un vienkār-
ša – viņš mums atgādināja, ka 
mūsu saknes ir un vienmēr būs 
Latvijā, kur mēs visi esam gaidī-
ti.

Pēc kopīgi nodziedātas 
Latvijas valsts himnas, 
Filadelfijas latviešu draudzes 
mācītāja Ieva Dzelzgalve teica 
dievvārdus un lūgšanu un aici-
nāja visiem kopā noskaitīt tēv-
reizi.

Zāli pāršalca aplausi, kad pie 
mikrofona nostājās svētku runas 
teicējs, staltais, jauneklīgais 
Krišjānis Kariņš - mūsu valsts 
pārstāvis Eiropas Savienībā. 
Vilmingtona Delaverā ir viņa 
dzimtā pilsēta, Filadelfijā viņš 
studējis (ar summa cum laude 
ieguvis bakalaura gradu lingvis-
tikā Pensilvānijas univeristātē), 
šai apkārtnē pavadījis jaunību 
un piedalījies latviešu jauniešu 
aktīvitātēs, bet pirms 13 gadiem 
to visu atstājis, lai atgrieztos pie 
savām īstajām saknēm un kopā 

gi”, teica runātājs, bet viņš mums 
pastāstīšot par to, „kas notiek 
pēc tam”. Pasaulē ir apzinātas ap 
7 800 valodas, no kuŗām viena ir 
mūsējā. Apvienotās Nācijās ir 
192 valstis – viena no tām ir 
Latvija. Mēs neesam ne maza, ne 
nenozīmīga tauta. Mēs varam 
būt laimīgi un justies priviliģēti, 
ka esam starp šīm 192.

K. Kariņš izteica pateicību 
saviem vecākiem, ka tie viņu 
audzinājuši latviskā garā, tāpēc 
viņam nebija grūtības atgriezties 
un iejusties savā tautā, savā zemē. 
Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir saviem 
bērniem un mazbērniem, kas 
dzīvo ārpus Latvijas, mācīt lat-
viešu valodu. Kaut varbūt pašreiz 
izskatās, ka viņiem nav ne lielas 
cerības, ne intereses dzīvot 
Latvijā, mēs nekad nezinām, kā 
viņu dzīves izveidosies. Varētu 
pienākt brīdis, kad viņu saknes 
Latvijā sauks atpakaļ, un tad tiem 
jau būs lielā priekšrocība, ka viņi 
mācēs savu senču valodu. Kariņš 
apsveica ASV latviešus ar to, ka 
viņi čakli piedalījušies 10. Saei-
mas vēlēšanās. No Filadelfijas 
tādu vēlētāju bijis simt, kas varē-
tu nelikties daudz, bet tomēr ir, 
ja salīdzina ar to, ka apmēram 
tikpat daudz vēlētāju bijis no 
Īrijas, kur dzīvo ap 20 000 nesen 
no Latvijas izbraukušie latvieši.

Bet kā ir ar pasakas turpināju-
mu? Latvija cīnās ar ekonomisku 
krizi, kas to skārusi vairāk nekā 
citas Eiropas valstis. Latvijā bez-
darbs ir ap 20%, valsts ieņēmumi 
samazinājušies, valsts bijusi 
spies    ta ņemt aizdevumu. Emig-
rācija palielinās. Demografiskais 
stāvoklis ir bēdīgs – latviešu tauta 
iet mazumā. Ja pirms 20 gadiem 
Latvijā katru gadu piedzima ap 
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Staunton, November 27 – 
President Dmitry Medvedev’s 
suggestion that Russia is at risk 
of a new period of stagnation has 
been taken by most analysts as a 
warning, but one Moscow 
commentator suggests that 
Medvedev is not only wrong but 
behind the times. Russia, she 
says, is facing “not stagnation” 
but rather developments pointing 
toward “the collapse of the 
state.”

In a commentary posted on 
Gazeta.ru, Natalya Gevorkian 
asks “And just where is this 
stagnation?”  Are the exposures 
of criminal structures and 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russia, Having Passed Stagnation, is Heading 
toward Collapse, Moscow Columnist Warns

their links to the militia in 
Kushchevskaya evidence of 
that? Is the arrogance of the 
Nashi group? Or are the 
revelations on YouTube by 
disaffected militiamen?

No, she argues, these and many 
other things “are not stagnation. 
They are signs of the 
disintegration of the state.” Or 
more precisely, she suggests, 
these things represent a kind of a 
cry of despair “about the 
degradation of state power, 
which do not elicit anything 
from a normal person except a 
disgusted turning away.”

All this, Gevorkian suggests, 
is the result of Moscow’s current 
“hopeless attempt to combine 
‘from above’ two irreconcilable 
extremes – conversations about 
great power conservatism with 
conversations about the need for 
modernization,” an attempt that 
is sending cracks through the 
power vertical and completing 
discrediting the ruling 
bureaucracy.

That is not stagnation either, 

Gevorkian continues.  “It is 
gloom an a complete failure of 
the myth about stability.  The 
events in Kushevskaya showed 
the slaves and salvery won’t 
save them. They will come and 
kill you whatever you do.”  And 
people are concluding that there 
is no reason to obey them.

“One doesn’t want to think 
about a slave revolt. One doesn’t 
want to think about a revolt in 
general,” the Gazeta.ru columnist 
says.  But eventually people run 
out of patience with what is 
going on, when they say that 
they have “had enough,” then 
“this is not stagnation” and 
Medvedev is “not right” to call 
the situation that.

The sense that people have had 
enough is “not stagnation.”  And 
the problems that people feel are 
to be found in “systemic errors, 
laid up by the current power, 
which dispensed with elections 
for a result known in advance.  
The problem now is the misuse 
of the patience of the slaves” and 
the lack of awareness that this 

patience can and will run out.
Medvedev, Gevorkian con-

tinues, was born in 1965, and 
he should remember what 
happened to the CPSU and to 
the USSR when the regime 
continued to use its fraudulent 
elections in ways that everyone 
in the country could understand.  
And he should recognize that 
the real threats come not from 
the loyalist opposition but from 
“marginal” radical groups.

Moreover, he and the powers 
that be should be concerned 
about the situations that 
occasionally arise “when people 
are forced to make a choice and 
go against the powers that be,” 
even if these are in the first 
instance local ones.  Moscow 
must remove those people or a 
moment will come “when people 
will begin to defend themselves 
both from bandits and from 
governors."

And that situation,  Gevorkian 
points out, “is called civil war.”

The time for “step by step” 
measures is passed.  “This power 

had ten years in order to put 
things in order” and it failed to 
do so.  Now, it has “no reserve 
of firmness, 100 dollars a barrel 
[of oil], and a reserve of patience 
on the part of the slaves.”  And 
Medvedev must understand this 
reality.

Moreover, Gevorkian points 
out, the Russian president must 
understand that “Putin’s errors” 
are “automatically” becoming 
his own as far as the population 
is concerned. And that too is 
evidence that “in the country 
there is no stagnation,” whatever 
Surkov tells the American 
students about democracy.

“I am a normal person,” the 
“Gazeta.ru” columnist writes, 
“and to me normal development 
is always more preferable to 
cataclysms and chaos. But a 
government in the form in which 
it now presents itself,” despite its 
control of the media, is “a state 
which [Russians] have had 
enough of.” Medvedev needs to 
understand that and not talk any 
more about stagnation.

 
     

Svinīgā sarīkojuma sākumā 
jaunieši tautastērpos – Brianna 
Freimane, Dīna Adītāja Kuriere 
(Currier), Konrāds Leitis, Kriš-
jānis Pružinskis un Modris Kra-
mēns zālē ienesa Latvijas un ASV 
karogu. Pēc ASV himnas dia-
kone Gija Galiņa vadīja īsu 
svētbrīdi, sarīkojuma apmeklētāji 
noklausījās prezidenta Valža 
Zatlera uzrunu videolentē un 
nodziedāja Latvijas himnu. 
Sarīkojuma apmeklētājus apsvei-
ca Vašingtonas pavalsts igauņu 
pārstāve Kristi Urve-Vonga (Urv-
Wong), lietuviešu pārstāvis Rims 
Miksis (Rimas Miksys) un Va -
šingtonas universitātes Baltie šu 
studiju programmas vadītājs 
pro    fesors Guntis Šmidchens. 

Latviešu biedrības Vašingtonas 
štatā (LBVŠ) priekšsēde Sarmīte 
Dāvidsone atgādināja, ka bied-
rība dibināta pirms 60 gadiem, 
un pieminēja bijušos vadītājus. 
Daudzi aizgājuši mūžībā, bet bija 
prieks, ka varēja atnākt kādrei-
zējais biedrzinis Edgars Elferts, 
kam ir 96 gadi.

Inta Vīste (Wiest) paziņoja, ka 
PBLA tautas balva piešķirta Dr. 
Līgai Rupertei par viņas iegul-
dījumu, izveidojot un sekmējot 
3x3 nometņu kustību. Par labām 
sekmēm ALAs pārbaudījumā 
ģeografijā 2009. gadā apbalvoja 
Sietlas jauniešus Andru Atvaru 
un Helēnu Abermani. I. Vīste 
nolasīja Latvijas Nacionālo bru-
ņoto spēku Instruktoru skolas 
majora S. Gaugera atsūtīto ap -
sveikumu. LBVŠ kopš 1995. gada 
šai skolai dāvinājusi patriotiska 
satura latviešu grāmatas un 
Microsoft firmas datorprogram-
mas. Instruktoru skolas mācīb-
spēki un audzēkņi par tām ir ļoti 
pateicīgi.

ALAs Kultūras nodaļas vadītāja 
Iveta Felzenberga paziņoja, ka 
ALA piešķīrusi atzinības rakstu 
trim Sietlas tautiešiem: Sarmītei 
Dāvidsonei par īpašiem sasnie-
gumiem ilggadējā, pašaizliedzī-

Kā pērles Latvijas vainagā
Latvijas valsts dibināšanas 92. gadadienu Sietlas latvieši svinēja 20. novembrī savā sabiedriskajā centrā.

gā, dedzīgā darbā, rosinot un 
kopjot Sietlas latviešu sabiedris-
kās un kultūras dzīves norises, 
viņa jau 11 gadu ir latviešu 
biedrības priekšsēde; Valdim 
Jodais par īpašiem sasniegumi-
em ilggadējā sabiedriskā darbā, 
sekmīgi veicot finanču pārziņa 
pienākumus Va  šingtonas pavalsts 
latviešu bied rības valdē; Jānim 
Kramēnam par īpašiem sa -
sniegumiem paš aizliedzīgā, ra -
došā sabiedriskā darbā, jau natnes 
latviskās izglī tības un latviešu 
kultūras dzīves laukā Sietlas 
latviešu saimē. Diem   žēl Jānis 
Kramēns šogad Sietlu atstāja, 
tēva apbalvojumu saņē ma viņa 
dēli Jēkabs un Modris.

LBVŠ atzinības raksts piešķirts 
Jānim Kramēnam, Paulim Kal-
niņam, Valdim Jodais un Mier-
valdim Janševicam. Jānis Kra-
mēns bijis LBVŠ valdes priekš-
sēdis, sarīkojumu daļas vadītājs, 
biļetena „Informācija“ izdevējs, 
aktīvi darbojies lielajā talkā Kur-
sā, veicinājis latvisko audzināšanu, 
mācot vēsturi un ģeografiju Siet-
las latviešu skolā; Paulis Kalniņš 
bijis nenogurdināms darbinieks 
LBVŠ sarīkojumos, Sietlas lat-
viešu draudzes kasieris, pārstā-
vējis LBVŠ pasaules latviešu 

bied  rību konferencē Rīgā, pie-
dalījies ALAs kongresā, izsūtījis 
izdevumu „Informācija“, smagi 
strādājis lietoto mantu tirgū, 
šovasar palīdzējis pārvietojamās 
pasu darbstacijas darbiniekiem, 
vadījis Saeimas vēlēšanu iecirkni 
Sietlā. Valdis Jodais ir pirmklasīgs 
grāmatvedis, 13 gadu bijis LBVŠ 
kases pārzinis, darbojies valdē, 
palīdzējis sarīkojumos, lietoto 
man tu tirgū, 2004. gadā piedalī-
jās ALAs kongresa rīkošanā, bijis 
vairāku ALAs kongresu delegāts, 
Saeimas vēlēšanu komisijas lo -
cek  lis Sietlā. 

Patriots, darbarūķis, visu labo 
darbu atbalstītājs Miervaldis Jan-
ševics ir viens no Rietumkrasta 
latviešu izglītības centra dibinā-
tājiem, ilgus gadus bijis centra 
saimnieks. Aizritējušā gadsimta 

1990. līdz 1992. ga  dam, Mier-
valdis no Latvijas uz Kursas 
vasaras vidusskolu atveda jau-
niešus, lai iepazīstinātu viņus ar 
dzīvi brīvā un demokratiskā 
valstī; Latvijai atgūstot neatkarību, 
pirms Saeimas vēlēšanām viņš 
lūdza Vašingtonas valsts vēlēšanu 
iestādes pārstāvi apmācīt iestāžu 
darbiniekus Latvijā un izskaidrot 
demokratisko vēlēšanu norisi; 
kopā ar citiem pasaules rota-
riešiem viņš panāca, ka Aucē 
uzcēla slimnīcu; viņš savāca drē-
bes, grāmatas, sporta piederu-
mus un divriteņus, ko nosūtīja 
Šeltonas māsu pilsētai Talsiem; 
šogad īsi pirms 10. Saeimas 
vēlēšanām Miervaldis pārdeva 
zemes īpašumu Latvijā un ienā-
kumus ziedoja apvienībai Vieno-
tība. Atzinības rakstu saņēma 

Valsts konservātorijā, iegūstot 
re  ži sores speciālitāti. D. Micāne-
Zālīte ir režisore, scēnāriju un 
libretu autore, sarakstījusi un 
iestudējusi vairākas lugas, 2006. 
gadā saņēma „Lielo folkloras 
gada balvu“. D. Micāne-Zālīte 
dzīvo Konektikutā, viņas raksti 
publicēti laikrakstā Laiks.

D. Micāne-Zālīte runāja par 
brīvās gribas principu, personis-
ko iniciātīvu, talkām, sadar-
bošanos – visu, kas palīdzēja 
Latvijai kopš Atmodas gadiem. 
Viņa nosauca atsevišķus cilvēkus, 
kuŗi, brīvās gribas vadīti, veido-
juši Latvijas nacionālo kultūru. 
Šie varoņi bijuši „cilvēces lāpneši, 
jo vienmēr kādam ir jābūt pirm-
ajam, vētras zvanam, aicinātājam, 
saucējam“. D. Micāne-Zālīte no -
vē  lēja, lai varonības un brīvības 
gars nekad nezustu. Viņa beidza 
runu ar skaistiem vārdiem: „Mēs 
esam kā mazas pērlītes Latvijas 
vainagā, un mēs mirdzam, pat ja 
nedzīvojam Latvijā. Mēs esam 
Latvijas vainagā, mēs mirdzam 
– Sietlā, Portlandē, Konektikutā, 
Briselē, Bauskā, jo mēs esam no 
vienas latviskās pasaules, mēs 
visi esam savas zemes un tautas 
kopībā ielēgti, mēs mirdzam. 
Pērles, zīles, zīlītes, mēs visi esam 
salikti vienā kopīgā Likteņrakstā, 
ko Laima un Dievs raksta par 
mūsu cilti šai saulītē. Dievs, svētī 
Latviju!“

Pēc celsmīgās uzrunas apmek-
lētāji nodziedāja „Daugav’ abas 
malas“, jaunieši iznesa karogus. 
Sarīkojuma saviesīgajā daļā valsts 
svētku dalībnieki baudīja gardu-
mus no līdzņemtiem groziņiem, 
dzēra šampanieti, vīnu un kafiju. 
Zālē varēja apskatīt un nopirkt 
mākslinieku Sandras un Ginta 
Strēles darbus.

Sirsnīgs paldies goda viešņai 
Dacei Micānei-Zālītei par runu, 
kas daudzus pacilāja un iedves-
moja, paldies latviešu biedrībai 
un visiem, kuŗi piedalījās sarī-
kojumā.

70. gados viņš sadarbojās ar se -
nātoru Henriju Džeksonu 
(Jackson) un Longshoremen's 
arodbiedrības prezidentu Ņujor-
kā, lai ASV austrumkrastā, jo 
tajā veda vergu un ieslodzīto 
ražotas mantas. Trīs vasaras no 

Miervalža dzīvesbiedre Janīna 
Janševica.

Svētku runu „Latvija tavās acīs“ 
teica Dace Micāne-Zālīte. Viņa 
dzimusi Jelgavā, beigusi Jelgavas 
mūzikas kolledžu, kur mācījusies 
spēlēt flautu, studējusi Latvijas 

Latvijas valsts dibināšanas 92. gadadienas svinībās Sietlā, no 
kreisās: Valdis Jodais, Sarmīte Dāvidsone, Iveta Felzenberga, 
Modris Kramēns, Jēkabs Kramēns

Svētku runu Sietlā teica Dace 
Micāne-Zālīte
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Kā toreiz bija
Apcietināto kolonnas uz darbu 

gāja gaŗā rindā dresētu vilku 
suņu pavadībā. Jā kāds spēra soli 
ka kreisi vai pa labi, viņš tika 
nošauts bez brīdinājuma. Vakaros 
vergi kā pelēkas ēnas devās at -
pakaļ uz apgaismoto žogu 
ielenktām nometnēm, gadu gadā 
gan gaŗā ziemā kā ledaina ellē, 
gan īsā, nežēlīgā vasarā, kad 
asinskāri odi līda acīs, ausīs un 
mutē, kur pats varēja sagaršot 
savas saldās, odu izsūktās asinis. 
Sejas, ziemā zili sasalušas, vasarā 
briesmīgi sapampušas.

Nezināma autora dzejolis:
Rej konvoju suņi,
Skan sargu balsis.
„Dzīvie” nāk mājās pēc darba.
Numurs uz labās kājas,
Numurs uz kreisās rokas,
Numurs uz cepures apmale.
Nāk lēni,
Kā jau tādi,
Kuŗus skāvusi nāve.

Inta
Tuvojamies šodienas Intai. Jau 

braucam pa tundru. Koki mazāki 
un retāki. Apkārtne purvaina. 
Ap astoņiem iebraucam Intā.

Inta, pilsēta, kas būvēta uz 
cilvēku kauliem, atrodas apmē-
ram 2200 km. uz Ziemeļ aust-
rumiem  no Maskavas, tieši uz 
Ziemeļu polārā loka. Tur mans 
tēvs tika izsūtīts 1952. gadā. Tad 
Intā bija lieli ogļu depozīti un 
tundras mežs. Ogļu raktuves tika 
iekār totas 1942. gadā, kad 
Sibirijas ziemeļu dzelzceļa līnija 
sasniedza Intu. Tad uz Intu tika 
izsūtīti tūkstošiem notiesātie, kā 
polī tiskie tā kriminālisti, bet 

Ceļojums nāves ielejā – Gulaga smiltis Katskiļu kapsētā
galve nokārt –  polītiskie. Tā kā 
liels skaits no izsūtītiem bija no 
Bal tijas valstīm, Intas nometnes 
sāka dēvēt par Baltiešu nomet-
nēm. Izsūtītie dzīvoja koka 
barakās, katrā 100-200 cilvēku. 
Viņi gulēja uz divstāvīgam vai 
trīsstāvīgām koka lāvām. Katram 
tika izdota viena sega, ja tobrīd 
bija noliktavā. Bieži nebija. Katru 
desmito dienu viņi varēja 
mazgāties. Tad arī pārmainīja 

mus uz viņu soda atlikušo laiku. 
Piemēram, ja mans tēvs, kurš 
1952. gadā sāka izciest 25 gadu 
sodu, 1955. gadā vēl būtu bijis 
dzīvs, viņam būtu likts parakstīt 
darba līgumu uz 22 gadiem. 

Šiem cilvēkiem taču kaut kur 
vajadzēja dzīvot, un tā lēnām 
sāka augt modernā Intas pilsēta. 
Dzīvojamās mājas, kolchozi, pri-
mitīva infrastruktūra bieži tika 
celti virs bedrēm, kur bija aprak-

pazudis. Neredz ne barakas, ne 
„kapsētas”, pat ne ogļu raktuves.

Tādā vidē mēs atrodamies agrā 
jūlija rītā Intas stacijā. Ko nu? 
Mums laimējas. Kamēr deba tē-
jam, ko un kā, mūs uzrunā Leo-
nīds. Saka, ka aizvedīšot uz 
pilsētu. Leonīds izliekas tīri so -
līds, un mēs piekrītam. Ar grū-
tībām iespiežam somas mazas 
10-15 gadu vecas automašīnas 
bagāžniekā. Paši līdzīgi iespieža-
mies sēdekļos. Sākam braukt pa 
bedrainu grants ceļu. Labi gan, 
ka satiksme minimāla, jo Leonīds 
burtiski brauc pa visu ceļu, no 
labās uz kreiso un atpakaļ, lai 
izvairītos no bedrēm. Uzpīpē un 
sāk stāstīt par sevi. Esot ārsts, 
galvenais neirochirurgs Intā, 
neirochirurģijas nodaļas vadītājs. 
Nodarbojoties ar galvaskausu 
atvēršanu un aizvēršanu. Nu, 
brālīt, es pie sevis nodomāju. Kas 
tas par ārstu! Solīds cilvēks, bet 
vairāk atgādina taksometra šofe-
ri nekā ārstu. Pīpē kā traks.

Lūdzam, lai mūs aizved uz 
mūzeju. Ceļā uz mūzeju Leonīds 
apstājās pie pieminekļa dzimte-
nei. To 1956. gadā uzcēluši paši 
atbrīvotie izsūtītie Intā, gatavo-
joties atgriezties Latvijā, godinot 
Intā mirušos latviešus. Piemi-
neklis ir architekta Edvarda Sid-
raba projektēts –trīs metru augsts 
sievietes tēls, simbolizējot Latviju. 
Sieviete vienā rokā tur trīs ozola 
zarus, tie simbolizē iztu rību, otrā 
dzijas kamolu, simbolizē mājokli 
un siltumu. Piemineklis tika uz -
celts un novietots slepeni. Pār-
steigtām autori tātēm tika pa -
skaidrots, ka piemineklis ir kap-
akmens. 

Šis ir vienīgais piemineklis ne 
tikai Intā, bet visā šinī apkārtnē, 

Abezu un Vorkutu ieskaitot, ko 
uzcēluši latvieši, un turklāt vēl 
atbrīvotie ieslodzītie, ne jau cil-
vēki no Latvijas. Ja nezinātu, kur 
piemineklis atrodas, to vispār 
ne  varētu atrast: netīrā pilsētas 
nomalē, pazudis tundrā, neap-
kopts un aizmirsts. 

Kad piebraucam pie mūzeja, 
sarunājam, ka Leonīds atbrauks 
pēc stundas un aizvedīs mūs uz 
viesnīcu. 

Ieejam mūzejā. Jāpērk biļetes. 
Mums ieeja maksās 50 rubļu 
(apmēram $1.60) katram. Vietē-
jiem tikai 15. Mums izdala kat-
ram 10 piecu rubļu biļetes 
(10x5=50). Pavisam kopā 40 
biļetes četriem cilvēkiem. Kas 
gan var būt loģiskāks? Mūzejs 
mazs, un Gulagam veltīta tikai 
viena neinteresanta istaba. Mums 
parāda latviešu daļu. Redzam 
Edvarda Sidraba zīmējumus un 
kartīti „Priecīgas Lieldienas!” Un 
viss.

Satiekam Jevgēniju, mūzeja 
direktori. Sakām, ka meklējam 
tuvāku informāciju par manu 
tēvu. Tipiska padomju laika 
funkcionāre. Liekas, ka grib 
palīdzēt. Runā, runā bez apstājas, 
prasa jautājumus. Bet viss ne -
gātīvs. Jā, te jau viņi bija tūks-
tošiem, no visas pasaules, mira 
arī tūkstošiem. Kur nu tādā 
situācijā radīsies konkrēta in -
formācija. Apsolās vēl šur tur 
pameklēt, bet skaidri var saprast, 
ka nekas nesanāks. Tā arī bija. 
Jevgēnija man īpaši atgādināja 
Sašu, mūsu gīdu Kamčatkas 
braucienā pirms pāris gadiem. 
Abi veci komunistu laika 
aparatčiki, domā, ka ar muldēšanu 
pietiek. 

Jānis Bolis

(Turpinājums sekos)

apakšveļu. Viņi strā dāja vai nu 
ogļu raktuvēs, vai meža darbos. 
Mans tēvs tika nozīmēts uz meža 
darbiem. 

Pēc Staļina nāves 1953. gadā 
apstākļi nometnēs kaut cik uzla-
bojās un 1955. gadā, kad mans 
tēvs jau bija miris, Intas izsūtītos 
sāka „atbrīvot”. Ko tas nozīmē? 
Daļa izsūtīto bija spiesti palikt uz 
vietas, jo ogļu raktuvēm taču 
vajadzēja strādniekus. Viņi tika 
„pierunāti” parakstīt darba līgu-

ti tūkstoši Gulagā mirušo, tas ir, 
uz cilvēku kauliem. Dzir dējām 
stās tus, kā, mazdārziņus iekār-
tojot, racēji uzrok cilvēku kaulus. 
Dzirdējām stāstus, kā pusaudži, 
bumbu trūkuma dēļ, spēlējuši 
fut   bolu ar cilvēku galvaskausiem. 

Šodien Intā dzīvo 38 000 cil-
vēku. Tā ir mirstoša pilsēta tukšā, 
purvainā tundrā. Ogļu raktuves 
tiek slēg tas. Cilvēki šo vietu atstāj. 
No Gulaga nometnēm viss ir 

Izsūtīto celts piemineklis Intā

Vašingtonas D.C. latviešu sai-
me 20. novembrī atzīmēja Lat-
vijas 92. dzimšanas dienu 
mūzikāli bagātā dievkalpojumā 
un svinīgā svētku aktā. „Mūsu 
domas, vēlmes un sirds lūgšanas 
– šodien visas tiek raidītas uz 
Latviju,” teica prāveste Anita 
Vārsberga-Pāža. Viņas vārdus 
skaisti papildināja Amerikas 
mūzikas kolledžās izglītotā izcilā 
jaunā latviešu vijolniece Mar-
garita Kreine un pianists Egons 
Pļavnieks, ļaujot svētku viesiem 
turpat dievnamā baudīt tik 
iemīļotus skaņdarbus kā J. Me -
diņa „Āriju” un E. Dārziņa 
„Melancholisko valsi”, kā arī 
aizlidot atpakaļ vasarā, klauso-
ties Pēteŗa Vaska „Mazās vasaras 
mūziku”.

Svētku vakaru latviešu nama 
sarīkojumu zālē ievadīja pro-
grammas pieteicēja Anita O’Do-
nela (O’Donnell) pastāstīdama, 
ka 18. novembŗa nozīme viņai 
nav bijusi sveša, arī augot oku-
pētajā Latvijā. Vēsturiskā patie-
sība kļuvusi aizvien skaidrāka 
otrās Atmodas laikā, kad 12 gadu 
vecumā viņa kopā ar vecākiem 
stāvējusi gaŗā ļaužu virknē 
Baltijas ceļā. Arī tagad, ieprecēta 
Amerikā, apzinās, cik nozīmīga 
viņai ir un allaž būs Latvija un 
latviešu sabiedrība. „Es zinu un 
ticu, ka latvietis tūkstošiem kilo-
metru attālumā no Latvijas var 
sevī izveidot un uzturēt tādu 
patriotismu, kas dod iespēju 

VALSTSSVĒTKI VAŠINGTONĀ
mīlēt savu tautu un cienīt arī 
citas,” teica Anita O’Donela.

Klātesošos sveica Latvijas vēst-
nieks ASV Andrejs Pildegovičs. 
Viņš ziņoja, ka aizvadītais gads 
Latvijai bijis veiksmīgs attiecī -
bās ar Amerikas Savienotajām 
Val  s tīm un NATO. „No drošības 
viedokļa,” viņš teica „Latvija 
šobrīd var justies drošāka nekā 
jebkad.” Vēstnieks arī pateicās 
tautiešiem ASV par aktīvo līdz-
dalību Latvijas Saeimas vēlēša-
nās.

Videoierakstā svētku viesus 
uzrunāja Latvijas Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers, kas, stā-
vēdams Daugavas krastā, pauda 
pārliecību, ka latvieši tālumā 
saglabās savu saikni ar Latviju, 
„ar mūsu zemi, ar mūsu Dau-
gavu”. To pašu uzsvēra svētku 
akta galvenais runātājs, Eiropas 
parlamenta deputāts no Latvijas, 
Krišjānis Kariņš. Audzis Ame-
rikā, un kopš 1994. gada ie -
saistījies Latvijas saimniecībā un 
polītikā, viņš ar pateicību piemi-
nēja trimdas latviešu skolas un 
sabiedrību, kas viņam devušas 
latviskos pamatus. Pieskardamies 
Latvijas problēmām, Kariņš 
mudināja paturēt prātā, ka kopš 
okupācijas laikiem valsts sasnie-
gusi ļoti daudz un pārvērtusies 
līdz nepazīšanai. „Neaizmirsīsim, 
ka 1990. gadā, tāpat kā 1918. 
gadā nācās visu sākt no nulles,” 
viņš teica. Krišjānis Kariņš domā, 
ka Latvijas saimniecība uzrāda 

atspirgšanas pazīmes un aiz 
apvāršņa jau saredzama gaismiņa.
Taču latviešu tautas nākotni 
nopietni apdraud demografiskā 
krize – zemā dzimstība un jaun-
ais emigrācijas vilnis, kuŗa re -
zultātā Latviju varētu būt pa -
metuši ap 160 000 cilvēku. Runā-
tājs mudināja bijušos trimdi-
niekus neatstāt savas tēvuzemes 
likteni pašplūsmā, bet katram 
padomāt par savu atbildību savas 
tautas un tēvuzemes stiprinā-
šanā.

Nobeigumā ALAs ģenerāl-
sekretārs Raits Eglītis pasniedza 
atzinības rakstus diviem Vašing-
tonas sabiedrības locekļiem: 
Ingai Freivaldei par plaša infor-
mācijas tīkla izveidošanu Vašing-
tonas apkārtnē un Andrim Lūsim 
par pašaizliedzīgu technisko 
palī dzību latviešu organizāciju 
sa  rīkojumos. Apbalvojumu saņē-
ma arī latviešu skolas absolvents 
Tomass Pildegovičs, par pirmo 
vietu ALAs Izglītības biroja 
rīkotajos pārbaudījumos. Aktu 
rīkoja Vašingtonas latviešu kop-
organizācija LOV, kā arī kor-
porāciju saime, dodot iespēju 
svētku viesiem pēc sarīkojuma 
pakavēties pie bagātīga atspirdzi-
nājumu galda un vīna glāzes.

Vašingtonas latviešu sabiedrība 
Latvijas valstssvētkus atzīmēja 
arī īstajā svētku dienā, 18. no -
vembrī, kas šajā zemē ir normāla 
darba diena. Tie tautieši, kas 
nebija iejūgti maizes darbā, 

pulcējās dievnamā uz svētbrīdi 
un pēc tam zālē, lai tur pie 
Latvijas karoga precīzi plkst. 14 
pēc Amerikas un 21 pēc Latvijas 
laika nodziedātu valsts himnu,  
tā atsaucoties uz prezidenta Valža 
Zatlera aicinājumu to darīt visā 
pasaulē. 

Un laba daļa Vašingtonas tau-
tiešu bija klāt arī Latvijas vēst-
niecības spoži rīkotajos valsts-
svētku pasākumos – pianista 
Vestarda Šimkus koncertā un 
sekojošā pieņemšanā. Jaunais 
mākslinieks valdzināja plašo 

latviešu un cittautiešu auditoriju 
ar virtuozu techniku un vēl 
vairāk ar dvēselisku izjūtu. Sa -
rīkojums notika Kongresa bibli-
otēkas vēsturiski  ievērojamās 
telpās, kur ienākot bija jāiztur 
lidlauka cienīga pārbaude, bet 
iekšā sagaidīja pacilājošs plašums 
un vēstniecības darbinieku vies-
mīlība. Starp sarīkojuma aptu-
veni 450 viesiem bija ap 25 valstu 
diplomātiskie pārstāvji, to vidū 
arī Krievijas vēstnieks – pirmo 
reizi 20 gadu laikā.

Vilnis Baumanis
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Pēc Valstssvētku akta Vašingtonā. No kreisās: Draudzes dāmu 
komitejas priekšniece Maija Baumane, S!K!K! seniore Baiba 
Ozola, LOV priekšniece Anita Juberte, programmas pieteicēja 
Anita O’Donela, Anda Kariņa, deputāts Krišjānis Kariņš, vēst-
nieks Andrejs Pildegovičs, Inga Freivalde, Andris Lūsis, prāveste 
Anita Vārsberga-Pāža, DV priekšnieks Ilmārs Dambergs un 
Vašingtonas konventa seniors Jānis Grāmatiņš. 
 

(1. turpinājums)
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J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā  

Turpinot Rīgas pilī iedibināto tradiciju, Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un Lilita Zatleres kundze pirmdien, 6. decembrī, aicina 24 
ģimenes no Latvijas pilsētām un novadiem iedegt Rīgas pils 
Ziemsvētku egli. Egles iedegšanas sarīkojumā piedalīsies tās stip -
rās, kuplās un radošās ģimenes, kuŗas šogad pelnījušas īpašu 
sabiedrības cieņu un uzmanību. Tās pēc Valsts prezidenta aici-
nājuma izvirzīja Latvijas Pašvaldību savienība. Šī gada ielūgto ģi -
meņu vidū ir vecāki, kas audzina trīs līdz deviņus bērnus, tostarp 
audžubērnus un aizbildnībā pieņemtus bērnus. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers pieņēma Ordeņu kapitula 
locekļa Ojāra Ērika Kalniņa personisko lūgumu atbrīvot viņu no 
pienākumu veikšanas Ordeņu kapitulā, jo viņš ievēlēts 10. Saeimā. 
Prezidents uzaicināja rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu 
darbībai Ordeņu kapitulā. Ē. Hānbergs uzaicinājumu  pieņēmis.

Latvijas lidsabiedrības airBaltic lidmašīna veica ārkārtas no -
laišanos. Lidojumā Rīga-Brisele lidaparāta apkalpe konstatēja tech-
niskus defektus. Pēc pacelšanās lidmašīna stundu lidoja virs Rīgas, 
lai iztērētu degvielu un veiktu nolaišanos turpat starptautiskajā 
lidostā Rīga. Lidmašīnā bija73 pasažieŗi un četri apkalpes locekļi. 
Uz Briseli lidoja arī Eiropas Parlamenta deputāti Sandra Kalniete 
(Vienotība) un Krišjānis Kariņš (Vienotība).

Latvijas Transplantācijas centrā Stradiņa slimnīcā veikta 1500. 
nieres transplantācija. Niere pārstādīta 49 gadus vecam vīrietim no 
atbilstoša vecuma miruša donora.

Valsts prezidenta kanceleja noraida portālā www.pietiek.lv 
publicētajā Lato Lapsas rakstā „Zatlera kanceleja šogad mielojusies 
uz nebēdu” pausto apgalvojumu, ka Valsts prezidenta kancelejas 
samaksātie Ls 60 000 SIA Kuso tiek izmantoti Valsts prezidenta 
kancelejas darbinieku ēdināšanai (ēdienu un dzērienu maksas 
segšanai). Minētā summa ir maksāta SIA Kuso par restorāna, proti, 
viesmīļu, pavāru pakalpojumiem, kā arī par ēdināšanas pakalpo-
jumiem nelielu Valsts prezidenta rīkoto pasākumu, piemēram, 
valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju, konkursa uzvarē - 
tāju „Kas notiek?” vai ģimeņu eglītes dalībnieku ciemošanās laikā 
Rīgas pilī un Valsts prezidenta darba pusdienu ietvaros.

Latvijas tēlu sārzemēs grauj režisors Jānis Nords.  Smalkākajos 
Lielbritanijas galvaspilsētas restorānos notērējis vairāk nekā 5800 
sterliņu mārciņu (4750 latu), Nords aizbēga, nesamaksājis rēķinu. 
Saskaņā ar Vestminsteras tiesas spriedumu Nords veselu gadu 
nedrīkstēs uzturēties sešos Londonas rajonos. Viņam uz 90 dienām 
noteikta komandantstunda un jāvalkā elektroniskā uzraudzības 
ierīce. Nordam arī tiesā  jāiesniedz plāns, kā viņš samaksās rēķinu.

Četri pilnīgi kaili Lielbritanijas pavalstnieki Rīgā bija nolēmuši 
nofotografēties pie Pēteŗ baznīcas aizmugurē novietotā koka 
zirdziņa. Viņus pamanīja Rīgas pašvaldības policisti, visus aizturēja 
un nogādāja Valsts policijā. Iecirknī visiem četriem iereibušajiem 
britiem tika noformēti administrātīvā pārkāpuma protokoli un 
piemēroti naudas sodi - katram 75 latu apmērā. Aizturētie bija ap 
30 gadu veci.  

Valsts prezidents galotņu 
apspriedē Afrikā

Afrikas  un Eiropas Savienības 
Trešajā galotņu apspriedē tika iz -
skatīti drošības, miera, globālo 
pro blēmu, reģionālās integrācijas, 
enerģētikas, vides un citi aktuāli 
jautājumi, kas sekmē Afrikas un 
Eiropas valstu sadarbību un vei -
cina tūkstošgades attīstības mēr-
ķu sasniegšanu un nabadzības 
ma  zināšanu. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
Trešās Afrikas - Eiropas Savienības  
galotņu apspriedes laikā 29. no -
vembrī Tripolē, Lībijā, tikās ar 
Alžīrijas prezidentu Abdelazizu 
Butefliku  un pārrunāja  abu val-
s tu savstarpējo ekonomisko un 
polītisko sadarbību. 

Lai arī Latvijas eksports uz 
Alžīriju jau pašlaik ir ievērojams 
un šī valsts ir starp divdesmit lie-
lākajiem Latvijas eksporta partne-
ŗiem, sarunas laikā abpusēji tika 
uzsvērts, ka polītisko, kultūras un 
ekonomisko attiecību attīstības 
iespējas starp abām valstīm ir 
mil zīgas. Abi prezidenti nolēma 
aicināt Ārlietu ministriju izstrā -
dāt nepieciešamo līgumtiesisko 
bazi, lai atvieglotu un veicinātu 
biznesa kontaktu dibināšanu un 
attīstību. Tikšanās lakā tika ap -
spriesta arī abu valstu sadarbība 
starptautiskajās institūcijās, īpaši 
ANO. Abu valstu prezidenti arī 
ap  mainījās ar viedokļiem par 
ANO Drošības padomes aktu ā-
litātēm. 

Tikšanās nobeigumā Alžīrijas 
prezidents Abdelazizs Butefliks 
uzaicināja Latvijas prezidentu 
apmeklēt Alžīriju. 

Tautas partijai makā jāmeklē 
miljons

Administrātīvā apgabaltiesa 
no  raidījusi Tautas partijas (TP) 
sū dzību un atstājusi spēkā Korup-
cijas novēršanas un apkaŗošanas 
biroja (KNAB) lēmumu uzdot 
partijai pārskaitīt valsts budžetā 
pretlikumīgi saņemtos un iztē-
rētos finanču līdzekļus 1,03 mil-
jonu latu apmērā. 

Tautas partija tiesā bija apstrī-
dējusi KNAB lēmumus - ieskai -   
tīt budžetā 235 856 latus - sum -
mu, kas pārsniegusi pieļaujamo 
priekš  vēlēšanu izdevumu apjo-
mu, un 791 510 latus - summu, ko 
KNAB atzinis par neatļauti sa -
ņemtiem ziedojumiem un dāvinā-
jumiem, kā arī lēmumu par soda 
naudas noteikšanu. 

Pārbaudes laikā KNAB seci -
nāja, ka pastāv tieša saikne starp 
TP priekšvēlēšanu kampaņu un 
vairāku juridisko personu veido-
tajām kampaņām, kas veicināja 
partijas populāritāti 9. Saeimas 
priekšvēlēšanu periodā.

Piketē pie Ministru padomes 
ēkas

Lai gan bija slikti laika apstākļi, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nības (LBAS) rīkotajā protesta 
akcijā pret 2011. gada budžeta 
pie  ņemšanu pie Ministru kabi-
neta pulcējās vairāk nekā simt 
cilvēku. Protestētāji rokās turēja 
plakātus ar uzrakstiem “Nē bar-
gajai taupībai!” un “Jā izaug-
smei!”. 

LBAS valdībai izvirza vairākas 
prasības - saglabāt samazināto 
10% pievienotās vērtības nodok -
ļa (PVN) likmi medikamentiem, 
elektroenerģijai un siltumener-
ģijai, piemērot neapliekamo mi -

nimumu par katru ģimenes 
locekli un krizes laikā saglabāt 
ģimenes valsts pabalstu katrā 
ģimenē. LBAS katēgoriski ir pret 
darba ņēmēja sociālās apdroši nā-
šanas obligāto iemaksu likmes 
paaugstināšanu par 2% bez sa  ska-
ņošanas ar sociālajiem partne-
ŗiem.

LBAS, iepazinusies ar 2011. 
gada valsts budžeta projektu, 
iebilst pret šāda budžeta pieņem-
šanu, jo tā konsolidācijas pasā-
kumi skaŗ katru Latvijas iedzīvo-
tāju un pazemina viņu, sevišķi 
ģimeņu ar bērniem, maksātspēju. 

LBAS nepiekrīt PVN likmes 
paaugstināšanai siltumenerģijai, 
jo šī gada 1.oktobrī parāds par sil-
tumenerģiju pašvaldībās bija vai-
rāk nekā 15 miljoni latu. Tas lie-
cina, ka Latvijas iedzīvotāji jau 
pašlaik nespēj samaksāt  rēķinus 
par siltumenerģiju. Attiecīgi arī 
pārējo samazināto PVN likmju 
celšana, piemēram, dabasgāzei, 
grā  matām, laikrakstiem, medika-
mentiem, krasi samazinās iedzī-
votāju labklājības līmeni. Arī ie -
dzīvotāju  parādi pašvaldībām   
jau pārsniedz 30 miljonus latu, 
tāpēc NĪN nodokļa paaugsti nā-
šana dzīvojamajām platībām, ne -
piemērojot neapliekamo mini-
mumu, palielinās iedzīvotāju 
parādsaistības pašvaldībām.

Valdība  samazinājusi financē-
jumu kompensējamiem medi-
kamentiem un medicīnas pakal-
pojumiem. Pretēji Pasaules Ban-
kas un Pasaules Veselības organi-
zācijas ieteikumiem valdībai at -
turēties no veselības aprūpes bu -
džeta samazināšanas, pretēji po -
lītiķu solījumiem uzlabot medicī-
nas pieejamību, budžets medi-
cīnai tomēr būs par 12,5 miljoni-
em latu mazāks. Palielinot pie-
vienotās vērtības nodokli zālēm, 
medicīnas precēm, elektro ener-
ģijai, arī medicīniskie pakalpo-
jumi  kļūs dārgāki un pacientu 
līdzmaksājumi nemazināsies. 
LBAS ieskatā valdība norobe žo-
jusies no pirmsvēlēšanu solīju-
miem par veselības aprūpes kva-
litātes un pieejamības uzlabošanu 
un rīkojas pret valsts iedzīvotāju 
veselības interesēm.

Lai gan izstrādāts plašs ēnu 
ekonomikas apkaŗošanas plāns, no 
tā nākamajā gadā valdība plāno 
iegūt tikai 15 miljonus latu, bet no 
PVN likmes celšanas elek troener-
ģijai plānots iegūt 14 miljonus latu. 
LBAS norādījusi, ka ēnu ekono-
mikas apkaŗošanai valsts budžetā  
ir jāplāno krietni lielāki līdzekļi. 
Valdība 2011. ga  da budžeta sastā-
dīšanā pieļauj     vēl vienu kļūdu - tā 
neveic vidējā termiņa - trīs gadu  
valsts budžeta plānošanu. Tas, pēc 
sociālo part neŗu domām, nodro-
šinātu vien mērīgāku nodokļu po -
lītiku un veicinātu straujāku taut-
saim niecības un nodarbinātības 
iz  augsmi.

Pikets sākās pirms Nacionālās 
trīspusējās sadarbības padomes 
sēdes valdības ēkā. Pēc sēdes 
LBAS priekšsēdis Pēteris Krī -    
gers atzina, ka nav gūtas atbildes 
uz LBAS uzdotajiem jautāju-
miem, taču ticis apliecināts, ka 
budžeta projekts netiks mainīts. 
Sociālie partneŗi neatbalstīs val-
dības sagatavoto nākamā gada 
budžeta projektu un arodbied-
rības decembrī rīkošot nākamo 
protesta akciju.  

„Latvija nepārraksta 
vēsturi”...

 Maskavā notika starptautiska 
konference “Vēsture, vēsturnieki 
un mūsdienu sabiedrība: sav star-
pējās sapratnes meklējumos”. 
Kon  ferencē piedalījās vēsturnieki 
ne tikai no Krievijas, bet arī no 
Italijas, Lielbritanijas, Austrijas, 
Francijas, Zviedrijas, Igaunijas, 
Kazachstānas, Moldovas, Ukrai-
nas. Latvijas akadēmiskās aprin-
das pārstāvēja Valsts prezidenta 
Valža Zatlera padomnieks vēstu-
res jautājumos, profesors Antonijs 
Zunda. Par saviem iespaidiem 
viņš stāsta intervijā Latvijas Avī-
zei. 

Konferences darbu nav ietek-
mē jusi Krievijas prezidenta      
Dmi t rija Medvedeva admi nis-
trācijas bēdīgi slavenā komisija, 
ko izveidoja pagājušā gada pa -
vasarī ar uzdevumu pretdarbo -
ties it kā Krieviju nomelnojošām 
vēstures “falsifikācijām”. Neviens 
no autoritātīvajiem krievu vēstur-
niekiem to nav pieminējis un uz 
to nav atsaucies. Neoficiālās sa -
runās dzirdēts, ka šī komisija ne -
funkcionē un ir atzīta par kļūdu. 
Zunda nav saņēmis pārmetumus, 
ka  Latvijā “revidētu” vēsturi. 

Pēc referāta “Otrā pasaules ka -
ŗa vēstures pētniecība Latvijā 
1990 – 2010” krievu vēsturnieki 
Antonijam Zundam jautājuši     
par Latviešu leģiona vērtējumu. 
Profesors atbildējis, ka leģions 
kaŗojis Austrumu frontē pret 
padomju armiju, taču nav bijis 
brīvprātīgo vienība: “Teicu, ka 
vārds “brīvprātīgo” leģionam bija 
tikai piekabināts. To apstiprina   
arī 1943. gada 24. jūlija PSRS 
valsts drošības komisāra Vsevo-
loda Merkulova ziņojums Lat -
vijas kompartijas 1. sekretāram 
Jānim Kalnbērziņam. Tajā teikts, 
ka Latvijā sākts veidot latviešu 
brīvprātīgo SS leģionu, bet tas   
tiek veidots mobilizācijas ceļā. 
Tikai kādus 10 – 15% leģionā 
varēja uzskatīt par brīvprātī-
gajiem. Uzsvēru, ka leģions pre -
tēji savam oficiālam nosauku-
mam nav saistāms ar SS, jo ne -
viens ne no kareivjiem, ne 
virsniekiem nebija nacistu par -
tijas biedrs. Nosaukuma mākslī-
gumu 1950. gadā apstiprināja      
arī ASV Pārvietoto personu 
komisija.” 

Iebildumus pret tezi, ka leģions 
nav iejaukts noziegumos pret 
cilvēci un nav piedalījies soda 
ekspedīcijās, cēlis bijušais Krie-
vijas vēstniecības Rīgā darbi -
nieks, tagad viens no fonda Isto-
ričeskaja pamjatj (“Vēsturiskā 
atmiņa” – krievu val.) vadītājiem 
Vla  dimirs Simindejs. Zunda no -
rādījis, ka nevajag jaukt leģionu   
ar policijas bataljoniem. 

Krievijas Vispārējās vēstures 
institūta direktors, akadēmiķis 
Aleksandrs Čubarjans atzinis, ka 
Krievijā par vienu un to pašu jau-
tājumu, piemēram, par Staļina 
novērtējumu, ir diametrāli pre -
tēji viedokļi. Līdz ar to Krievijas 
sabiedrībā nav konsensa pat par 
ļoti svarīgiem vēstures notiku-
miem. Krievijas plašsaziņas lī -
dzekļos, īpaši televīzijā, profesio-
nālu vēsturnieku spriedumi ska-
not ļoti reti. Sensāciju vārdā sa -
biedrībā tiek radīti mīti, kuŗus 
akadēmiskam vēsturniekam ļoti 
grūti atspēkot. 

Vairāki runātāji konferencē 
uzsvēruši, ka vēsture XXI gad-
simtā kļuvusi par svarīgu katras 
nācijas identitātes nesēju. Kāds 
konferences dalībnieks norā -    
dījis, ka šajā gadsimtā vēsturei ir 
vēl lielāka lomu nekā ieroču 
spēkam, jo ar vēstures palīdzību 
var veidot sabiedrības viedokli. 
No tāda viedokļa Latvijas vadošo 
vēsturnieku nodoms nākamā 
gada vasarā sasaukt Latvijas vēs-
turnieku pirmo kongresu ir ļoti 
savlaicīgs.

Antonijs  Zunda atturīgi ko -
men tēja jau labu laiku cirkulē-
jošās runas, ka diplomātisko 
attiecību uzlabošanas labad va -
rētu tikt veidota Latvijas un 
Krievijas vēsturnieku komisija un 
tas varētu būt viens no sarunu 
tematiem gaidāmajā Valsts pre-
zidenta Valža Zatlera vizītē Ma  s-
kavā. Ja vēstures problēmatika 
tiks iekļauta abu prezidentu sa -
runu dienaskārtībā, tad skaidri 
tas būs zināms droši vien tikai   
pēc vizītes. Krievija jau agrāk i e-
dibinājusi valstiska līmeņa ofi-
ciālas divpusējās komisijas, lai 
nogludinātu vēsturiskās pretru-
nas ar Vāciju, Poliju, Ukrainu, 
Ru  māniju un dažām citām val- 
s tīm. Vēsturnieku aprindās ko -
misiju lietderība tiek vērtēta 
dažādi. No vienas puses, valda 

uzskats, ka Krievija tās cenšas 
izmantot tikai savās interesēs, no 
otras – Latvijas vēsturniekus tāda 
institūcija vilina ar iespējamo 
Krievijas archīvu durvju plašāku 
pavēršanos.

Apsveŗ iespēju  atlaist 
pašreizējo Jūrmalas domi

Tiek apsvērta iespēja atlaist 
pašreizējo Jūrmalas domi,  inter-
vijā Neatkarīgajai Rīta Avīzei      
saka vides ministrs, Zaļo un 
Zemnieku savienības Saeimas 
frakcijas vadītājs Raimonds 
Vējonis. Viņaprāt, Jūrmalas do - 
me ir maksimāli sadrumstalota, 
bieži pieņem nekonstruktīvus 
lēmumus. Domes priekšsēži mai-
nās biežāk nekā gadalaiki, bet 
nelabie paradumi paliek. Labi 
samaksātos amatos nereti tiek sa -
sēdināti savējie. Interesanta situ-
ācija ir ar deputātu Raimondu 
Munkevicu, kas patlaban ir ap -
sūdzētais kukuļdošanas lietā.  
Taču viņš tika iecelts par domes 
priekšsēža konsultantu kultūras 
un sporta jautājumos ar algu,      
kas pārsniedz tūkstoš latus.

Jūrmalas dome 9. septembrī  
par domes priekšsēdi ievēlēja 
bijušo pilsētas izpilddirektoru 
Gati Truksni,  no pilsētas galvas 
amata atbrīvojot Romualdu Ra -
žuku.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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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

18. novembrī, pa 
savam, nesmukam 
lāgam pieminot    
Lat vijas neatkarības 
proklamēšanas 92. 
gadskārtu,  četri cil-
vē ki nolika pie Brī-

vības pieminekļa  sēru   vainagu ar 
uzrakstu: “Mildai no antiglo bā-
listiem”. Jā, ir tāda biedrība “Anti-
globālisti”,  kuŗas pārstāvis  Sigurds 
Graudiņš  apgalvo, ka Latvijas ze -
me tiek izpārdota ārzemniekiem 
un cilvēki “dodas brīvprātīgā pie -
spiedu deportācijā”. Šīs biedrības  
vadītājam Andrim Ozolam viss ir 
skaidrs:  ekonomiskajā krizē, kas 
smagi skārusi arī Latviju,  vainoja-
mi rietumzemju baņķieŗi,  kas sais-
tīti ar starptautisko brīvmūrnie-
cību jeb masoniem. Šādi prātoju -
mi smelti no galēji labējo dema-
gogu arsenāla (1942. gada Tēvija   
līdzīgā garā šaustīja “plutokratus’) 
un tagad gan Grieķijā, gan Īrijā un 
citviet, kur patlaban ļogās finanču 
sistēma un valda apjukums, kļu -
vuši ļoti populāri.

 Šīs sazvērestību teorijas, kas nāk 
no labējā stūŗa, sasaucas ar kreiso 
anarchistu kustības saukļiem, kuŗi 
spilgtā, izteiksmīgā stilā formulēti 

Globālizācija ir neatgriezeniska
100 lappušu brošūrā,  kuŗas nosau-
kums franču oriģinālā ir: L’insur-
rec tion qui vient. Latviskojot, vien-
kāršojot  iznāk: Būs dumpis. 

Šī grāmatiņa, ko sacerējis ano-
nimu intelektuāļu kollektīvs  - Ne -
redzamā komiteja, lūko ideolo-
ģiski apbruņot un iedvesmot dau-
zoņu pūļus, kas pēdējos gados pul-
cējas un ārdās visur, kur sanāk “šīs 
pasaules varenie”, lai apspriestu  
samilzušās ekonomiskās prob lē-
mas: Davosas forumā, G-8 un 
G-20  saietā u.c. 

Tiek skandēts, ka kapitālisms ir 
reizē satrunējis  un vizuļojošs, pa -
darījis tautas masas par stulbiem 
“patēriņa sabiedrības” vergiem, 
dzen cilvēkus izmisumā un vilina 
ar melīgiem solījumiem. 

Nobeigumā anonimie autori 
aicina - katram esot jāizsķiŗas: par  
anarchiju vai par bailēm no anar-
chijas. Kā to saprast? Dumpojoties 
izkliegt savu protestu? Un kas 
tālāk? 

Šī anarchistiskā manifesta autori  
raksturo pēckaŗa laikmetu Vakar-
eiropā kā “60 demokratiskās  anes-
tēzijas gadus”,  citiem vārdiem: de -
mokratiskās kārtības ietvaros tauta 
tiek iemidzināta, padarīta nejutīga 

pret netaisnību  u.tml. 
Grāmatiņas autorus varbūt ie -

dvesmojis Marksa un Engelsa Ko -
mūnistiskais manifests,  bet pasaules 
revolūcija šai brošūrai nesekos, 
tikai špicbuku stiķi,   līdzīgi sēru 
vai    naga nolikšanai “pie Mildas”. 

Pēc Berlīnes mūŗa krišanas 
pirms 21 gada kļuva skaidrs, ka ne -
kāda “sociālistiska plānsaim nie-
cība” nevar aizstāt brīvo tirgu,  ka 
konkurences un privātās iniciā-
tīvas principi  - ar visām ačgārnībām 
un nejēdzībām - tomēr nodrošina 
saimniecisko augšupeju, technisko 
progresu un pakāpenisku bada un 
trūkuma pārvarēšanu t.s. trešajā 
pasaulē. 

Internets jeb tīmeklis radikāli 
pārveidojis cilvēces dzīves un dar-
bības telpu. Kā izteicies New York 
Times    slejinieks Tomass Frīdmans, 
“zeme kluvisi plakana”, visi sazinās 
ar visiem. Un globālizācijas dziļākā 
jēga ir tā, ka neviena cilvēku kopa, 
neviena zeme, neviena valsts nevar 
dzīvot un izdzīvot izolācijā, sav -
rup no nu jau patiešām globālās 
apkārtnes. 

 Ja saskaita visus PC lietotājus un 
SMS sūtītājus, patlaban puse cil-
vēces pieslēgta tīmeklim. 

 Globālizācija ir neatgriezenis -
ka. Ņemsim Call Centers: Indijā, 
kur vidējā alga ir zemāka,  darbojas 
lielāko Ziemeļamerikas korpo-
rāciju centri, kas apkalpo klientus 
visā pasaulē. Cits piemērs: ārsts, 
kas dzīvo Izraēlā, ar tīmekļa starp-
niecību konsultē pacientus, teik-
sim, kaut kur Oklahomas pavalstī, 
un laika joslas te nav traucēklis, jo 
visu var saskaņot.

 Patlaban pasaule pamazām rāp-
jas ārā no krizes bedres, kas pār-
steidza analitiķus 2008. gada ru- 
denī. Vācijā atkopšanās ir pat ne- 
gaidīti strauja, un arī drudža  lēk-
mes, kas tagad tricina Grieķiju un 
Īriju,  pāries, ja Pasaules bakas  pie-
šķīrumi  tiks pras mīgi izmantoti 
un taupības režīms tiks ievērots. 

Ārzemnieki uzpērk Latvijas ze -
mi? Tā nav prieka vēsts. Bet, ja šī 
zeme tiks labi apsaimniekota, būs 
labums Latvijai. Un kā nu būs ar        
tā sauktajām vērtībām? Ameri kā-
niskais  kičs pielīp un kārdina, bet 
Sarmītei Ēlertei ir taisnība, kad 
viņa  liek uzsvaru uz Dziesmu 
svēt ku tradicijām,  kas palīdz stip-
rināt nacionālo identitāti. 

Īrijā tagad   ķeltu tīģeŗa    godību 
no  maina depresija - arī noska ņo-
juma ziņā,  bet LETA ziņo, ka tur 
apmetušies latvieši vai nu pārvie-
tosies uz Angliju, vai atgriezīsies 
dzimtenē. Arī Ņujorkas Volstrītā 
Valdi Dombrovski cienī kā  spējīgu 

saimniekotāju, - lai nu viņam 
sokas.

Globālizācija bieži pārvērš mazas 
valstis  ekonomiskās lielvarās. Pie-
mērs: Somija ir Nokia, un Nokia ir 
Somija. Ļoti savlaicīgs šajā aspektā 
ir ekonomista un uzņēmēja Jāņa 
Ošleja  raksts, kas lasāms žurnālā  
Ir: pirmskaŗa Latvijā VEF jau sāka 
iemantot starptautisku slavu gan 
modernitātes, gan dizaina ziņā, un 
autors, atgādinot, ka VEF bija       
valstij piederošs uzņēmums,  rak-
sta: “Reizēm ir vērts radīt  valsts 
uz   ņēmumu kā innovāciju līderi    
un vilcēju, ja tā skats ir vērsts uz 
globālo tirgu  un ja tā dibināšana 
paceļ  nozari jaunā līmenī.” 

Jānis Ošlejs  norāda, ka ir svarīgi 
šādam uzņēmumam “noteikt mēr-
ķi  un pienākumu konkurēt pa -
saules tirgū (..) Savukārt  spilgta 
flagmaņa izveidošana  nodrošina  
darbavietas daudziem.” 

Jau cariskajā Krievijā Rīgas rūp-
nīcas, kur strādāja galvenokārt 
latvieši, izstrādājumu kvalitātes un 
modernitātes ziņā bija priekš zī-
mīgas. 

Vai tagad, kad 20 atjaunotās 
Latvijas gadi salīdzināmi ar 20 
pirmskaŗa brīvvalsts gadiem,  
beidzot tiks izmantotas iespējas,  
ko sniedz pulgotā un apbrīnotā 
globālizācija, “kad pasaule ir pla-
kana”?

Franks  Gordons

Lai kas ir teikts 
horoskopos un 
tam  līdzīgos mi  nē-
jumos, ziema šo -
gad Latvijā sākās 
25. novembrī. Uz -
sniga pirmā sniega 
kārta – Rīgā  ne 

īpaši, Liepājā nemaz, Vidzemes 
augstienē – jau krietni, ap 12 cen -
timetri. Un sniega parādīšanās 
mū   su valstī liek domāt par daudz 
ko, nebūt ne visu pozitīvā nozīmē.

Vispirms par  jauko. Sniegs bū -
tībā ir skaists. Viss kļūst tīrs un 
balts. Pazīstu krietni daudz cilvēku, 
kuŗi tieši priecājas, ka pie mums 
veidojas „kārtīga” ziema, jo pēdējo 
20 gadu laikā, kopš dzīvoju Lat -
vijā, ir bijis visai daudz ziemu, kad 
vismaz Rīgā sniega daudzums ir 
minimāls, un ne reizi vien ir 
gadījies, ka visas sezonas gaŗumā 
sniega nav vispār. Temperātūra 
svārstās ap plūs vienu, minus čet-
riem gradiem, dienas mēdz būt 
visnotaļ pelēcīgas un ne jau īpaši 
skaistas.

„Kārtīgā” ziemā, protams, savi 
prieki ir arī ziemas sporta cie nī-
tājiem. Ir mīļi un aizkustinoši,        
ka Latvijā  izveidojusies „kalnu” 
slē  pošanas tradicija, jo ar kalniem 
mūspusē tā ir, kā ir. Gaiziņkalns 
(un nekas manus draugus ame ri-
kāņus par Latviju tik ļoti neuzjaut-
rina kā ziņa, ka valsts augstākais 
kalns ir privātīpašums) – Gaiziņš ir 
tikai 312 metrus augsts, un tas 
liecina, ka, tāpat kā par gados jau-
nu cilvēku Latvijā dažs labs mēdz 
teikt, ka viņš ir nevis 25 gadus vecs, 
bet gan 25 gadus jauns, par Gaiziņu 
būtu jāsaka, ka tas ir 312 metrus 
zems. Taču Gaiziņkalnā un ne tur 
vien ir izveidotas slēpošanas tra -
ses ar pacēlājiem un visu pārējo 
atribūtiku, kas šim sporta veidam  
nepieciešama. Ja sanāk tā, ka no -

Ziema klāt
brauciens no kalna prasa tikai 15 
sekundes, lai tā būtu, galvenais jau 
ir tas prieks.

Tiesa, 2010. gada ziemas Olim-
piskajās spēlēs Vankuverā Latvija 
bija pārstāvēta arī kalnu slēpoša -
nas sportā. Roberts Rode kalnu 
slēpošanā palika 57. no tiem 58 
sportistiem, kuŗi pabeidza pilnu 
trasi (pēdējais bija tadžiku tautī -
bas vīrs, kas pārstāvēja Krieviju), 
savukārt apvienotajā, tā dēvētajā 
supergigantā viņš krita un trasi 
nepabeidza. Liene Fimbauere – 
mil  zu slalomā 51.,  slalomā – 49. 
vieta. Kristapam Zvejniekam – 62. 
vieta milzu slalomā un 38. vieta 
slalomā. Mūsu valsts  patiešām nav 
kalnu slēpošanas lielvalsts (tiesa, 
slēpošanas sportā Vankuverā pie-
dalījās arī sportisti no tādām „snie-
gainām” valstīm  kā Jamaika). Taču 
Roberts, Liene un Kristaps trenējas 
ne tikai Latvijā.

Ziemas sporta faniem mūsu 
valstī  jāraugās citā virzienā, lai gū -
tu gandarījumu – spēcīgi ir mūsu 
kamaniņu un skeletona braucēji. 
Panīkums piedzīvots biatlonā,        
par tramplīna lēcējiem mūspusē 
nekas nav dzirdēts, zināmi panā-
kumi ir ātrslidotājiem, nekas īpašs 
nenotiek daiļslidošanā (pagājušā 
gadsimta 90. gadu sākumā un      
vidū augsti kotējās kādreiz Latviju 
pārstāvējušais Andrejs Vlaščenko, 
kas 1994. gadā pārcēlās uz Vāciju 
un jau kā šās valsts pārstāvis četras 
reizes kļuva par Vācijas čempionu 
un 2004. gadā no lielā sporta aiz  -
gāja pavisam). Un, protams, vien-
mēr  manāma ir arī mūsu ledus 
hokeja komanda, lai arī no tās 
milzīgi brīnumi pēdējo gadu laikā 
nav sagaidīti.

Protams, ziemas sports domāts 
arī amatieŗiem un entuziastiem. 
Bērniem kamaniņas, daudzas        
vietas Latvijā, reizēm arī mūsu 

skaistās plūdmales ir piemērotas 
distanču slēpošanai. Un minētās 
slēpošanas trases Gaiziņkalnā un 
citur mudžēt mudž no slēpotājiem. 
Prieks visapkārt!

Taču padomāsim arī par ne jau 
tikpat patīkamajām ziemas iezī-
mēm. Vēl viens ziemā iecienīts 
sporta veids ir zemledus makšķe-
rēšana, un te nu tā dēvētie bļitko-
tāji reizēm ir pagalam neprātīgi. 
Pagājušajā piektdienā Latvijas 
Valsts ugunsdzēsības un glābša -
nas dienests (VUGD) izplatīja ai -
cinājumu makšķerniekiem nedo-
ties uz ledus, tiklīdz tas parādās,      
jo tad tas vēl ir ļoti trausls. Katru 
gadu viens vai vairāki zemledus 
makšķernieki nokļūst zem ūdens, 
ledum ielūstot, un tas, protams, var 
izvērsties traģiskā notikumā.

Arī tiem, kuŗi nenodarbojas ne 
ar bļitkošanu, ne citiem dažkārt       
ne gluži drošiem ziemas sporta 
veidiem, sniegs var nozīmēt nepa-
tikšanas. Rīgas pašvaldība pret 
sniegu katru gadu izturas tā, it kā 
Latvija atrastos Afrikas vidienē, 
kur sniegs parādās labi ja vienu 
reizi simt gados. Pērn, kad sniega 
bija pat ļoti, ļoti daudz,  diezgan 
daudzas ielas Latvijas galvaspilsētā  
palika nenotīrītas, līdz pienāca 
pavasaris un sniegs  pats izkusa 
gluži  dabiski.  Arī citur Latvijā zie-
ma rada problēmas, pērn  diezgan 
daudz bērnu nedēļām ilgi neva -
rēja tikt uz skolu, jo pa apsniguša-
jiem un netīrītajiem lauku ceļiem 
autobusi nebrauca vispār. Sniega 
tīrīšana nav lēts prieks, Rīgā dār-
dzība saistās ne tik daudz ar sniega 
šķūrēšanu, cik ar tā izvešanu no 
pilsētas, - vajadzīgi gan attiecīgi 
trans portlīdzekļi, gan degviela. 
Tieši tāpēc rīdziniekiem pērn nā -
cās laipot pa ietvēm,  kur abās ma -
lās bija vareni sniega vaļņi, bet pa 
vidu –  šaura taciņa.

Savukārt, sākoties  atkusnim, sā -
kas arī jaunas problēmas. Rīgā un 

citur Latvijā raksturīgi ir slīpi ēku 
jumti, un brīdī, kad temperātūra 
paceļas virs nulles (Amerikā dzī-
vojošiem – virs 32 gradiem), sniegs 
sāk kust, bet, naktī sasalis, pārtop 
ledū, un, ja kušana nenotiek pa -
visam lēnām, tas gāžas zemē un  
reizēm  uzkrīt kādam uz galvas.  
Un ledus klucis nebūt nav tas pats, 
kas sniega kupena. Katru gadu 
Latvijas traumpunktos nonāk cil-
vēki, kuŗiem kaut kas ir uzgāzies 
uz galvas, kā arī tādi, kuŗi uz  kaut 
kā paslīdējuši un lauzuši kādu 
kaulu vai kaut ko izmežģījuši. 
Protams, sevišķi problēmatiski tas 
var būt gados vecākiem cilvēkiem, 
kuŗi jau tāpat nejūtas īpaši stabili 
uz kājāms. Starp citu, tas ir viens 
no pēcpadomju Latvijas lielajiem 
(un diemžēl raksturīgajiem) para-
doksiem, ka sods par sava nama 
jumta nenotīrīšanu nozīmē pat ļoti 
daudz mazākus izdevumus nekā 
sniega novākšana no jumta. 

Atkusnis Rīgā un citās Latvijas 
pilsētās nozīmē vēl citu problēmu, 
proti – notekūdeņu un kanālizā-
cijas sistēmas netiek galā ar mil-
zīgo ūdens daudzumu, kas var 
vei   doties atkušņa laikā. Problēmas 
cēlonis ir gaužām vienkāršs. Sa  sni-
gušais  sniegs diezgan daudzās vie-
tās tiek kaisīts nevis ar sāls maisī-
jumu (kuŗam ir „patīkamā” indeve 
kurpes un bikšu staras nokrāsot 
nenomazgājami baltas), bet gan ar 
smiltīm. Pavasarī šīs smiltis tiek 
ieskalotas kanālizācijas sistēmā un 
turpat arī paliek. Smilšu iztīrīšana 
no caurulēm būtu milzīgs un ļoti 
dārgs process, tāpēc pavasarī cil-
vēkiem nākas laipot pa bezgalīgām 
ūdens un kūstoša sniega šļuras 
peļķēm. Taču nav nemaz jābrien, 
lai kājas kļūtu slapjas. Kad peļķēm 
cauri traucas neapzinīgiu šofeŗu 
vadīti auto vai arī pavisam apzi-
nīgu, bet problēmu novērst 
nespējīgu šofeŗu trenkti autobusi 
un trolejbusi, viss peļķes saturs var 

tikt „pārvietots” uz ietvēm un uz 
jebkuŗu nelaimīgo, kuŗam tajā 
brīdī gadās tur atrasties. Var teikt - 
arī Latvijas autobraucēji sniegu 
mēdz uztvert kā negaidītu stichiju. 
Kolīdz sniegs, tā sākas satiksmes 
sastrēgumi un, jā, arī krietni daudz 
avariju. Ziemas riepas mūsu valstī 
ir obligātas tikai ar 1. decembri, un 
tas nozīmē, ka 25. novembrī, kad 
šoziem sākās sniegs, ne visiem tās 
jau bija uzliktas.

Ziemas aukstums nozīmē arī ie -
vērojamus izdevumus par apkuri. 
Māju īpašnieki paši var lemt, kad 
siltumu rudenī pieslēgt un kad 
pavasarī to atkal atslēgt, bet indi-
viduālu dzīvokļu īpašnieki to nevar 
izdarīt, piedevām, ja ziemā gadās 
kāds siltāks  laika strēķītis, siltuma 
piegādi var mazliet samazināt, bet 
pavisam izslēgt nevar. Savukārt, ja 
uznāk milzīgs aukstums, un pērn 
termometra stabiņš uz kādu ne -
dēļu noslīdēja pat līdz -30 gradiem, 
tad sistēma var arī sasniegt  maksi-
mumu, un, ja dzīvoklī tik un tā ir 
auksts, tur vairs neko nevar līdzēt. 
Ir arī tādi cilvēki, kuŗiem apkures 
nav vispār. Par to bail pat domāt.

Vārdu sakot, ziema Latvijā nāk 
gan ar saviem priekiem, gan ar 
savām bēdām un nepatikšanām. 
Protams, šis ir arī svētku laiks. 
Ārvalstīs dzīvojošiem Laika un 
Brī   vās Latvijas lasītājiem gribu lūgt 
it īpaši šajā sezonā, kad sācies 
Adventa laiks, padomāt par Latvi-
jas sociāli ekonomiskajiem pabēr-
niem un palūkoties, kā varētu pa -
līdzēt. Laikraksts Neatkarīgā Rīta 
Avīze šogad, tāpat kā katru gadu, 
veido „Ziemsvētku vecīša” sarak-
stu, kuŗā katrs var palūgt kaut ko 
sev vai ģimenei nepieciešamu un 
citi var to nopirkt, kaut vai anoni -
mi. Tā nav vienīgā iespēja. Portālā 
Ziedot.lv vienmēr ir daudz vaja-
dzību, svētku laikā varat ziedot arī 
tā.
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Redakcijas portfelī ir jūsu in -
tervija, ko sniedzāt dzejniekam 
un publicistam Mārim Čakla-
jam tieši pirms desmit gadiem.  
2000. gadā jūs sakāt tā:

Mēs dzīvojām ārpus Latvijas ar 
vienu vienkāršotu sapni – tas bija 
viendimensionāls. Mūsu sapnis 
bija par neatkarīgu Latviju, brī vī-
bas atgūšanu, par tās sapņu zemes 
tālāk dzīvošanu, kuŗa bija pirms 
Pasaules kaŗa. Un viss bija tādās 
vienkāršotās krāsās, vienkāršotos 
toņos. Mēs domājām, ka jautā-
jums ir tikai – pavērt durvis, at -
vērt vārtus un mēs visi varēsim 
dzīvot tā, it kā filma sāktos no tās 
vietas, kur tā bija apstājusies. Tā 
bija mūsu illūzija. Un ir brīnums, 
ka cilvēki - pieauguši cilvēki un      
es pats to starpā varējām dzīvot    
ar tik vienkāršotu skatījumu uz   
to, kas ir laiks un kāda ir īstenība.

Bet varbūt arī tas bija spēks      
šajā trimdas darbībā, ka neatlai-
dīgi varēja šo vienu stāstu stāstīt 
un atkārtot. Es tā dažreiz brīnī -
jos, ka mūsu Rietumu sabiedrota-
jiem un pretiniekiem gluži vien-
kārši neapnika šīs baltiešu balsis, 
kas klauvēja pie durvīm atkal       
un at  kal. Un stāstīja vienu un to 
pašu – komūnisms ir okupējis 
mūsu zemi, tā ir apspiesta, mēs 
cīnāmies, lai atgriežas neatkarība 
un brīvība.

Mēs „iepirkāmies” šajā mūsu 
vien kāršotajā stāstiņā paši. Dzī -
ve, kā izrādījās, ir pavisam citāda. 
Man, piemēram, tas bija šoks (at -
vainojiet mani par šo vientie s ību), 
kad es atgriezos. Es gan biju brau-
cis uz Latviju kopš astoņ des-
mitajiem gadiem, bet, sākot ar 
1991. gadu, praktiski katru gadu 
es strādāju Latvijā, mācīju [Ga -
rīgajā] Seminārā un vēlāk Teo lo-
ģijas fakultātē. Kad atgriezos, jūs 
nevarat iedomāties, cik ilgi man 
pagāja, lai  „apjēgtu” (formāli un 
intelektuāli es visu sapratu), lai 
apjēgtu, ka šeit ir vesela sabied-
rība, kas ir dzīvojusi, gājusi uz 
teātŗiem, koncertiem, sportojusi, 
braukājusi, nu kaut vai tikai pa 
padomjzemēm vai reizēm ārpus 
tām, kuŗa ir rūpējusies par sa -
viem bērniem, skolām, par audzi-
nāšanu, par precēšanos – par visu, 
kas pieder pie dzīves vislielākajā 
dažādībā.

Grūti bija apjēgt to, ka viss ne -
būt neriņķo tikai ap polītisko fak-
tu – nu mēs esam brīvi! Bet dzīve 
nav tikai polītika. Tās mazākā 
daļiņa ir polītika; lielākā daļa – 
kādas bija manas brokastis un   
kas man darbā darāms šodien,     
kā tikt galā ar savu sievu vai vīru, 
kas notiks ar bērniem utt. Šie nor-
mālie ikdienas jautājumi, kuŗi 
visu laiku bija tikuši risināti... Bet 
mēs domājām, ka vienīgais jautā-
jums, ko nu visi latvieši risinām - 
un tikai – ir šis polītiskais jautā-
jums – būt vai nebūt Latvijas ne -
atkarībai.

M. Č. Nu jā, tās jūsu atbrauk-
šanas un mūsu ciemošanās jūsu 
pusē jau arī lielā mērā bija tādas 
apkampšanās ar to skaisto, uz ko 
mēs katrs no savas puses arī 
cerējām.

J. C. Jā, bet mēs vēl arvien ne -
pieņēmām Latvijas dzīves īste nu-
mu savā praktiskumā un vispu-
sībā. Un mēs bijām nodarbināti 
tikai ar vienu jautājumu. Mēs 
domājām – ja šis jautājums bū -

Par procesiem, kas joprojām Latvijā gruzd
Mācītājs Juris Cālītis sarunājas ar Ligitu Kovtunu

tiski tiks atrisināts, tas ir, vis - 
pirms – Latvijas neatkarība, un 
tad – sakārtosim savu polītisko 
dzīvi, tad viss būs labi. Bet tā jau 
tas nav.

Nu, nav gan! Pats ar to jūs   
esat saskāries gan savā darbā 
baznīcā, gan strādājot ar lik -
teņa pabērniem „Zvanniekos”*. 
Esmu sapratusi, ka jūsu filozo-
fija ir iesaistīties un cīnīties, 
nevis vilties un braukt at -
pakaļ...

 J. C. Toreiz, pirms desmit ga -
diem, kā izrādās, sapratu vēl 
mazāk un biju vēl naīvāks... Bet 
par „Zvanniekiem” – 2001. gadā 
gadījuma pēc sāku darboties 
„Zvan  niekos” un esmu laimīgs, 
jo šis darbs ļoti daudz mainīja kā 
manā dzīves uztverē, tā pašā dzī -
vē. Ir iznācis tā, ka nokļuvu tie -  
šā saskarsmē ar  drūmāko Lat-
vijas sabiedrības daļu – ar bēr-
niem, kuŗi pamesti likteņa varā, 
kuŗi nezina, kas ir māju izjūta, 
vispār normāla sadzīve. Bērni 
nākuši no šaušalīgiem apstāk-
ļiem – bads, alkoholisms, seksu-
āla vardarbība... Un mēs mēģi-
nām no viņiem „izvilināt” to 
pozitīvo, kas mīt cilvēkā. Bet viņi 
nevar, nevar ne nosēdēt, ne izla -
sīt līdz galam, ne noklausīties,      
ne sarunāties, neko! Bērniem 
dodam gluži fizisku pajumti, 
pastāvīgi „Zvanniekos” mīt 22, 
nedēļu nogalēs pievienojas vēl 
kādi divpadsmit, kuŗus mēs pir-
mām kārtām pabarojam un tad 
mēģinām sniegt labsajūtas, brī-
vības, pozitīvisma pieredzi. Man 
ir arī grads psīcholoģijā, un es 
skaidri zinu - nav simtprocentīgas 
garantijas, ka mūsu pūles iedar-
bosies, taču skaidri zinu, ka nekas 
nepaliek bez pēdām. Katra po -
zitīvā pieredze pacilā, dara cil-
vēciskāku, cildenāku. 

Latvija tiešām nav „gudra” 
valsts – mēs „marinējam” bērnus 
drausmīgos apstākļos, līdz viņi 
kļūst par sabiedrībai bīstamiem 
pilsoņiem, līdz loģika saka – sen 
par vēlu! Bet likumdošanā par  
bērnu aizsardzību valda īsta put-
ra. Tai pašā laikā mēs aicinām, tā 
sacīt, uzlabot demografisko situ-
āciju, radot vairāk bērnu. 

Man ienāca prātā tāds vecs 
„čigānu joks”: „Vecen, vai maz-
gāsim tos pašus vai taisīsim   
jaunus?”

Patiešām – nomazgāsim vis-
pirms tos pašus! Kā var aicināt 
„ražot”, ja nevaram aprūpēt eso-
šos!? 

Jūs iedzīvosities daudzos ie -
naidniekos!

Es zinu! Bet nodrukājiet ar      
tre k  niem burtiem – nomazgāsim 
tos pašus! Ar lielām nopūtām 
vēroju, ka profesionālie birokrati 
nav sapratuši, kā notiek procesi, 
cik izmaksā rehabilitācija, – es to 
varētu viņiem pateikt līdz san-
timu precīzitātei. Attīstītajās pa -
saules zemēs izvēles iespējas sais-
tās ar financiālajām iespējām. 
Atminieties – Latvijā bija dzim- 
s tības pieaugums, kad bija algu   
un pabalstu pieaugums.

Un vēl viens mīts ir jāpārdzī - 
vo – mīts par bioloģisko ģimeni 
un bioloģisko māti kā svarīgāko, 
noteicošo. Vai ir vērts glābt bio-
loģisko ģimeni, ja tajā valda alko-
holisms un degradācija? Jāglābj 
bērns, izraujot viņu no šādas 
briesmoņu vides.

Jāteic gan, arī Zviedrija un Nor-
vēģija ar šīm problēmām nav 
tikusi galā.

Mūsu saruna notiek 18. no -
vembrī, dienas vidū. Nule bei-
dzies oikūmeniskais dievkalpo-
jums Doma baznīcā, kur spre-
diķi teica archibīskaps Jānis Va -
nags. Tepat, pie Anglikāņu baz-
nīcas, kur runājamies, cil vēki 
pošas uz parādi. Citēšu iepriekš 
minēto sarunu ar Māri Čaklo.

M. Č. Latvijas valsts svētkos, kas 
man kopš bērnības allaž ir bijis 
svēts brīdis, par kuŗu es tais gados 
biju lasījis Latvijas laika žurnālos, 
lasījis ar aizturētu elpu, – šais valsts 

svētkos jūsu kollēga archibīskaps 
Jānis Vanags nāk ar deklarātīvu 
paziņojumu, ka viņš nevadīs 
oikūmenisko dievkalpojumu, un 
skaidro, kāpēc tas tā notiek. 

Likteņa sagadīšanās, ka šis pa -
ziņojums sakrīt ar nacionālboļ še-
viku aktīvitātēm...

Es negaidu no jums šī soļa 
vērtējumu. Es vienīgi gribu dzir-
dēt jūsu domas, cik lielā mērā 
mūsu ikdienas nevarības, neno-
kār totības, nesakārtotības var, 
drīkst dominēt pār pašu neat ka-
rības ideju. Jo – mūsu bērnos un 
mazbērnos, kuŗi jau sāk vai rīt 
sāks apjēgt šīs lietas, 18. novem-
bris iedzimst no jauna. Katrā 
paaudzē tas rodas no jauna un 
varbūt pat katru gadu no jauna. 

J. C. Katra valsts dzīvo no tā, ka 
tai ir šie vienojošie momenti – lieli 
svētki, svinības, tas, kas ir pārāks 
par mūsu ikdienu un kāda at  se-
višķa cilvēka interesēm un vaja-
dzībām. Un katrā ziņā Latvijas 
valsts dibināšana ir viens tāds 
brīdis, uz kuŗu mēs raugāmies, lai 
tas vienotu mūs kā valsti. Jo citā -
di jau mēs visi esam tik dažādi un 
katram ir gan sava ieinteresētība, 
gan sava varēšana. Un tāpēc tas ir 
tāds vienojošs spēks un tam bū -
tībā vajadzētu būt pāri par visu 
to, kas citādi var būt ķildīgs un arī 
nesakārtots mūsu valstī. Manas 
domas arī ir tādas pašas, ka tas    
ir kaut kas lielāks.

Pirms dažām dienām tīmekļa 
portālā varēja izlasīt  interviju, 
ko jūs sniedzāt BNS, kur sakāt 
skarbus vārdus: „Latviešu lute-
rāņu mācītāji ir pārāk gļēvi, at -
karīgi financiāli, iebiedēti. Viņi 
nesacelsies, un šobrīd ne  kas ne -
notiks. Pašam archibīska pam 
būs pārdomas par savu amatu.”

To, kas šobrīd notiek Latvijas 
evaņģeliski luteriskajā Baznīcā, 
paredzēju jau neatkarības sā -
kumā, bet ļoti cerēju, ka manas 
prognozes nepiepildīsies. Proti, 
padomju laika mantojums ir tik 
dziļš, šis laiks ir atstājis tik dziļas 
rētas, ka jāpaiet vismaz divu 
paaudžu laikam, līdz tās aizdzīs. 
Un tas attiecas gan uz reliģiju, 
gan arī uz polītiku. Arī man bija 
illūzija, ka kristieši ies procesiem 
priekšgalā, bet tie ne tikai negāja 
pa priekšu, bet pat ne kopsolī. 
Baznīca atpalika. Es domāju, kā 
Baznīca varēja nonākt tik neade-
kvātā savas misijas izpildē – palikt 
iepakaļ, turklāt pa lielu gabalu. 
Kājnieki parasti seko, bet priekš-
galā ir jābūt morāli un ētiski 
spēcīgam vadītājam. Taču Baz-
nīca iekapsulējās un atrāvās no 
sabiedriskajiem procesiem. Tau -

tā vēl gruzd šī Baznīcas nošķir-
tība no valsts atdzimšanas un 
atjaunošanās mēģinājumiem. 

Taču visi cilvēki, arī cilvēki 
Baznīcā nes sev līdzi pagātnes 
mantojumu, un būtu netaisni 
pārmest Latvijas luterāņu Baz-
nīcai, ka tā strauji neatkopās un 
nekļuva atvērta, demokratiska. 
Jāievēro, ka Latvijā ticīgie bija 
traumēti, iebiedēti, ilgi vajāti, visa 
dzīve bija veidota uz ateisma 
pamatiem. Nebija taču tiesības 
domāt un veidot savu kristīgo 
viedokli. Tas pats attiecas arī uz 
polītiķiem. Rietumu pieredze? 
Kuŗam Latvijā tāda vispār varētu 
būt?  Archibīskaps Vanags, polī-
tiķi u. c. ir braukājuši pa ārze-
mēm. Bet pieredze un sapratne 
jau veidojas lēnām.

Nule uzzinājām, ka apvieno-
jusies Igaunijas evaņģeliski lute-
riskā Baznīca ar Ārpusigauni -
jas Baznīcu...

Jā,gan, pats biju Tallinā un pie-
dalījos apvienošanās dievkalpo-
jumā.

Likteņa ironija – latvieši bija 
tie, kas pirmie ierosināja, atjau-
nojoties savai valstij, apvienot 
Baznīcu dzimtenē un Baznīcu 
ārpus tās. Jau bija sakārtoti attie-
cīgie dokumenti, bet nobijās     
abas Baznīcas. Vēlāk visas ziemeļ-
zemes – Īrija, Anglija, Somija, 
Zvied rija, Dānija, Igaunija, Lie-
tuva bija panākušas vienošanos 
par anglikāņu Baznīcas un lute-
rāņu Baznīcas iesaistīšanos vie-
notā Baznīcā. Šo procesu lielā 
mērā veicināja tieši latvieši - ev. 
lut. prāvests Mužiks un citi. Iro-
niski – beigās vienīgi Latvija ne -
pievienojās. Tas ir simptomā - 
tiski - cik atšķirta ir palikusi 
Latvijas ev. lut. Baznīca.

Kāda loma bija trimdas lat-
viešu Baznīcai šai apvienoša-
nās/neapvienošanās procesā?

Trimdā mēs kritām pānikā – 
kas būs, ja Baznīcu vadīs archi-
bīskaps no Latvijas? Jā, kas būtu? 
Droši vien būtu ilgstoša uzskatu 
cīņa, bet tajā pašā laikā notiktu 
arī teoloģijas diskusijas, kuŗu 
šobrīd trūkst, būtu jāmeklē     
kompromisi. Latvijas luterāņi 
piedzīvotu kristīgā evaņģelija 
atbrīvojošo un radošo spēku.

Bet – ar kādām tiesībām drīk- 
stu augstprātīgi kādu pamācīt? 
Mana pieredze ir cita, un cilvēki 
domā un dara tā, kā viņi saredz 
un saprot. Es gan skumstu, re-
dzot, ka cilvēki Latvijā varētu būt 
drošāki, vairāk pārliecināti un     
no bailēm brīvāki. To varētu dot 
lielāka uzticēšanās Kristum un  
evaņģelijam. 

*”Zvannieki” ir ģimenes māja.  
„Zvanniekos” ir apvienojušies 

brīvprātīgie, lai rūpētos par lauku 
bērniem un sniegtu viņiem pa  lī-
dzību. Šie bērni ir palikuši bez 
ne  pieciešamā iztikas un aprūpes 
minimuma, ir nonākuši pagasta 
bāriņtiesas uzmanības lokā, viņu 
vecāki ir nokļuvuši krizes situā-
cijās vai viņiem ir pātraukta vecā-
ku vara. Daļa bērnu ir no dažā-
diem Latvijas bērnunamiem. 

„Zvannieku” mājas ir nevalsts 
brīvprātīgo apvienība. Tā nav nedz 
valsts institūcija, nedz bērnu -
nams. Tās ir ģimenes mājas.

Juris Cālītis: ".. es gan skumstu, redzot, ka cilvēki Latvijā varētu 
būt drošāki, vairāk pārliecināti un no bailēm brīvāki. To varētu 
dot lielāka uzticēšanās Kristum un  evaņģelijam"



LAIKS 2010. ga da 4. decembris – 10. decembris12

Laikam pat labākie atmiņu 
kamoliņi kādreiz aizklīst, mums 
pašiem nemaz nemanot. Taču 
aizklīdušos it viegli atsaucam 
atpakaļ, ja brīnumainā kārtā      
sa  stopam cilvēkus, lietas vai 
sajūtas, kuŗas pavelk kādu at -
risušu dziju, un redzi – kamoliņš 
tomēr nav pazudis. Nejaušas 
sastapšanās Meinas pavalstī, 
Amerikā,  man ir atgādinājušas 
daudzas skaistas,  pārdzīvojumu 
pilnas dienas un vakarus, kuŗi 
ve ltīti mūsu pašu tēatrim trim-
dā.

Teātris un grāmatas bija ma  -
nas pirmās mīlestības. Neatce -
ros vairs,  kuŗa bija pirmā, bet 
abas saistītas ar Annas Brigade-
res lugu “Sprīdītis”. Sēžu Rīgā te -
ātrī piecu gadu vecumā, bailīgi 
vērodama milzi Lutausi ķerstot 
bērnus. Tad nāk Sīkstulis, skai - 
tī dams tauku pickas, un šķiet - 
pasaulē nekas nenotiek taisnīgi. 
Tomēr Sprīdītis visu pārvar, un 
es esmu aizrāvusies līdzi pasau-
lei, kuŗu var radīt uz skatuves. 
Drīz pēc tam sāku lasīt, un pir -
mā grāmata, ko izlasīju, bija 
“Sprīdītis”. Laikam atcerējos iz  rā-

Skatuves jūsmās – Vircburgā 
(atmiņu stāsts)

Ticiet vai neticiet, bet vēl     
1984. gadā izdotajā Latviešu 
literārās valodas vārdnīcas 5. 
sējumā vārdam „medijs” dota 
viena vienīga definīcija, proti, 
cilvēku un garu starpnieks spi-
ritistu seansos. Varbūt tieši, kā 
mēs tagad teiktu, šīs vārda „me -
dijs” otras nozīmes dēļ valodas 
latviskotāji, īpaši ārzemēs, popu-
lārizējuši citu terminu – plašsa-
ziņas līdzeklis. Arī šo terminu 
gan nevar lietāt bez bēdu, jo sa -
ziņa jeb sazināšanās var būt tikai 
divpusēja vai vairākpusēja. Sa -
ziņas līdzeklis, lūk, ir tālrunis,      
jo ar to var gan informēt, gan 
informēties. Turpretim prese, 
radio, televīzija ziņas sniedz vie-
nā virzienā, t.i., lasītāja, klausī-
tāja, skatītāja virzienā. Par plaš-
saziņas līdzekli vārda īstākajā 
nozīmē var dēvēt vienīgi mūs-
dienīgo tīmekli.

Šādas pārdomas varēja izpa-
likt, ja vien filozofijas doktore, 
profesore, žurnāliste, publiciste 
un  acīmredzot alliterācju cie nī-
tāja savas grāmatas virsrakstam 
Mediju misija vietā būtu izvē-
lējusies, teiksim, Preses problē-

VAINU VĪSTOKLIS
Sandra Veinberga, Mediju misija, Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas 

(1990-2010), apgāds „Zvaigzne ABC”, 2010. g., 160 lpp.
mas. Visa grāmata taču veltīta 
ti  kai Latvijas jaunāko 20 gadu 
preses un periodikas jautājumu 
tirzāšanai, bet citi „mediji” skarti 
pavirši un gaŗāmejot.

Aizrautīgiem avīžu lasītājiem 
un jo īpaši cilvēkiem, kas pie - 
da lās to satura veidošanā, grā-
mata sniedz gan noderīgu infor-
māciju, gan vērtējumus, kas ve -
dina padomāt. Tomēr visā izde-
vumā laimējās uziet tikai divus 
sevišķi pozitīvus vērtējumus, aiz 
kuŗiem saderīgi būtu izsaukties 
„allelūja”. Viens, virs autores fo -
toattēla, rotā aizmugurējo vāku: 
„Iespējams, ka no valsts varas 
ne   at  karīga, brīva un uzskatu, 
vērtību un viedokļu ziņā daudz-
veidīga prese ir līdz šim būtis-
kākais Latvijas demokratijas sa -
sniegums.” Būtiski tas pats pa -
teikts 124. lappusē: „Pats svarī-
gākais, ka Latvijā ir nostabilizēta 
brīva prese bez cenzūras un re- 
p resijām.” Citādi grāmata izskatās 
pēc viena vienīga visādu vainu 
vīstokļa. Gribas domāt, ka daļa 
ierakstu gaŗajā kļūdu un trūku-
mu katalogā atspoguļo objektīvu 
patiesību, bet ka citi ietilpināti 
autores vairāk uz pelšanu un 
negātīvu kritiku orientētā raks-
tura dēļ. 

10.  lappusē autore domā, ka 
„mediju kompetence Latvijā...     
ir nepiedodami zemā līmenī”,  
bet jau 17. lappusē sūdzas par 
interneta uzvaras gājiena panāk-
to citu „mediju satura kvalitātes 
eroziju”. Bet, ja kompetences lī -
menis jau sākumā tik zems, kur 
tad tam vēl tālāk erodēt? - Avīzes 
necenšoties nāciju vienot, bet 
tieši veicinot atsevišķu polītisku 
grupējumu savstarpēju apka ŗo-
šanos. Sandra Veinberga raksta: 
„Polītiskā agresīvitāte bija tipisks 
mentālais mantojums no PSRS 
laika mediju manipulācijām... 
Re  zultātā šī „mūžīgo barikāžu 

loģika” sašķēla sabiedrību un 
bremzēja valsts attīstību” (31.). 
Atkal ne pārāk precīzi. Padomju 
laika polītiskā agresīvitāte bija 
vērsta pret vēsturi (buržuaziskās 
pagātnes paliekām!) un pret ār -
valstīm, kuŗas PSRS uzskatīja  
par draudu. Tagadējā polītiskā 
ag  resīvitāte vēršas pret attiecī-
gam medijam nesimpatiskiem 
po   lītiskiem grupējumiem iekš-
zemē. Un vai tad konflikti, kuŗos 
iesaistās arī mediji, nav jebkuŗā 
demokratiskā sabiedrībā „ie  -
pro g  rammēti”, un vai tieši tie 
nevei cina sabiedrības attīstību? 
Kā gan var, no vienas puses, prie-
  cāties par „neatkarīgu, brīvu un 
uzskatu, vērtību un viedokļu ziņā 
daudzveidīgu presi”, bet tai pašā 
laikā vēlēties nesašķeltu, vienotu 
sabiedrību? 

Sandras Veinbergas nākotnes 
prognozes ir pesimistiskas. Viņa 
paredz „iespiestās avīzes iznīk-
šanu”, un līdz ar to izzudīšot arī 
„klasiskā redakcija ar kvalitātes 
žurnālistu korpusu un rokošo  
un pētniecisko žurnālistiku”. 
(17.) „Var gadīties, ka papīra 
avīžu nāve iedragās arī trauslo 
demokratiju valstī, jo, izzūdot 
klasiskajiem medijiem, reducē-
sies mediālās uzraudzības aktī-
vitāte.”(Turpat.) – Bet vai tad jau 
tagad nav tā, ka redaktoru ie -
priekš izskatīto, varbūt pat tie-
sībnieku pārbaudīto avīzēs ie -
spie žamo lasītāju vēstuļu vietā 
ikviens izmanto tīmekli kā mis-
kasti, iebarodams tajā visvisādas 
prastības un rupjības?  Un ar jeb-
kuŗa medija, gluži kā ar jebkuŗas 
izklaides formas gala pareģošanu 
stipri jāuzmanās. Televīzijas laik-
metam iesākoties, daudzi pare-
dzēja gan radio, gan kino iznīk-
šanu. Fakts tomēr ir, ka, par spīti 
šo abu zināma līmeņa norietam, 
par to iznīkšanu nevar būt ne 
runas. Par to gādās „mūžīgi 

vakarējie”, kas turas pie ieradu-
miem un katrai jaunai techno-
loģijai līdzi vis neskrien. Skaidrs: 
abām populārākajām Latvijas 
dienas avīzēm – Dienai un Lat-
vijas Avīzei nāksies samierināties 
ar dažiem desmitiem tūkstošu 
pircēju un abonentu un  arī turp-
māk apskaust Jaunākās Ziņas, 
kuŗu metiens Latvijas un latviešu 
avīžniecības labākajos gados 
tuvojās skaitlim 300 000.

Šo rindu lasītājiem ārpus Lat-
vijas interesantākās varētu būt 
pāris vietas grāmatā, kur autore 
skārusi viņu likteņbiedrus. 15. 
lappusē Sandra Veinberga skaŗ 
„emigrācijas tautiešus, kuŗi, iero-
doties Latvijā, uzsāka darbu 
jaun izveidotās valsts medijos kā 
entuziasti, nevis kā mediju darbā 
kompetenti speciālisti”. Ja netiek 
minēti konkrētu personu vārdi, 
grūti te gan  ko piebilst, gan opo-
nēt, tāpēc apmierināsimies ar 
pabāršanos par terminu „jaun-
izveidotā valsts” „atjaunotās 
valsts” (kā uz vāka!) vietā, jo 
starpībai starp šiem abiem termi-
niem Latvijas neatkarības atgū-
ša nas laikā taču bija milzu no -
zīme.

Citēsim labāk divas īsas rind-
kopas no 60. līdz 61. lappusei, 
kur vārdā saukšanas netrūkst       
un kur tēmēts uz mums pašiem:

„Par valsts nozīmes izdevu-
miem diemžēl nekļuva...nevie-
na no okupācijas režīma laikā 
trimdā izdotajām avīzēm. To 
skaitā – uz Latviju pārvestie iz -
devumi: Rietumeiropas lat-
viešu izdevums Brīvā Latvija 
un ASV latviešu avīze Laiks, 
kas nespēja piedāvāt kvalitātes 
standartu modernajai Latvijas 
avīžniecībai. Modernā laika 
pārbaudi neizturēja arī žurnāls 
Jaunā Gaita, kas savulaik bija 
viens no vērtīgākajiem ārze -
mēs izdotajiem latviešu peri-

odiskajiem izdevumiem. Tas 
palika turpat – emigrācijas ni -
šā, nekļūstot par valsts nozī -
mes kultūras izdevumu.

Taču šīs atsevišķās neveiks-
mes netraucēja vairākiem Rie-
tu  mos skolotiem cilvēkiem 
(Kār      lim Streipam, Paulam 
Raud sepam, Jurim Kažam  (u. 
c.) iesaistīties Latvijas žurnālis-
tu apmācīšanā un dzimtenes 
mediju areāla pārkārtošanā uz 
progresīviem pamatiem savu 
iespēju robežās.”

Par neveiksmēm taču runāt 
var vienīgi centienu nepie pil-
dīšanās gadījumā, bet S. Vein-
berga trimdas izdevumiem „pie -
raksta” centienus, kādi tiem ne -
kad nav bijuši. Laiks un Brīvā 
Latvija pirmām kārtām ir nedēļas 
izdevumi, kas konspektīvā veidā 
informē ārzemēs dzīvojošos lat-
viešus par aizgājušās nedēļas no -
tikumiem tēvzemē un aplūko 
tautiešu sabiedriskās rosmes, sa -
nāksmes un sarīkojumus viņu 
pa   šu mītnes zemēs. Protams, šo 
abu laikrakstu redakcija priecā-
jas par ikvienu abonentu vai 
pircēju arī pašā Latvijā, jo saik-
nes uzturēšana starp Latvijas un 
ārzemju latviešiem  ir vēlama, to -
mēr nav pamata sagaidīt, ka relā-
tīvi mazā metienā iznākošā trim-
das nedēļas prese piedāvās kādu 
„kvalitātes standartu modernajai 
latviešu avīžniecībai”. – Un kas tā 
tāda par „modernā laika pār-
baudi”, kam pakļauta it kā bijusi 
Jaunā Gaita? Vai JG būtu zaudē-
jusi kādu daļu savas agrākās vēr-
tības? Vai vaina ir tā,  ka Latvijas 
latvieši tai nepievērš pietiekamu 
uzmanību? Bet cik tad spēcīga   
ir tā latviešu intelektuāļu elite, 
kas Rīgas kioskos ķeršus izķeŗ 
Karogu un Kultūras Forumu?  
Vai arī šie izdevumi neiztur 
modernā laika pārbaudi? 

Eduards Silkalns 

di, jo lugas dialogi neradīja 
nekādas grūtības. Atceros arī 
“Maiju un Paiju” Rīgā uz skatu-
ves, kur Paijai tikās braukt pa 
skursteņiem, vienmēr vai nu 
vienu par augstu, vai vienu par 
zemu. Dailes teātris mums ği -
menē likās tuvs. To vienmēr 
domās saistīju ar mammas stās-
tiem par onkuli Edžuku, kas, 
Smiļģa un teātŗa apburts, tur 
kavējās mazās lomās, pirms gāja 
tālāk laimi meklēt Arğentīnā. 
Tad nāca okupācijas, kaŗš un 
bēgļu laiki. Grāmatas vēl šur tur 
atradās, bet teātŗa mīlestība pil-
nīgi atplauka tikai Vācijā. Mūsu 
DP nometnēs kultūrālām vēr-
tībām bija jāaizstāj ikdienas ma -
teriālā nabadzība. Bēgļu māks  li-
nieki un viņu publika to labi 
saprata. Un mēs, kas bijām bērnu 
vai pusaudžu gados, redzējām 
bagātīgākas iespējas un krāšņā -
ku dzīvi, nekā nometņu pelēkie 
bloki solīja. 

Pusaudzes gadus pavadīju 
Virc burgas (Würzburg) DP no -
metnē. Gāju skolā, gaidās, lasīju 
visu, ko vien varēju atrast, un       
ar lielāko prieku devos pašra -

dītā fantazijas pasaulē, kur pa -
zuda kazarmu ēkas un mazais 
dārziņš starp baznīcas un ad -
ministrācijas ēkām kļuva par 
manu visvairāk iemīļoto vietu. 
Nebrīnos, ka tajos gados kopā        
ar pāris citām meitenēm bijām 
kā apsēstas ar teātri. Viesizrādes 
no Eslingenas vai Mērbekas mūs 
satrauca un nodarbināja nedē-
ļām. Iepriekš gaidījām teātŗa 
atbraukšanu, pēc tam izrādes 
uzbudinājumu pilnās dienas un 
beidzot laimīgas katru izrādi 
noskatījāmies, kājās stāvēdamas. 
Pēcāk nedēļām ilgi sarunās 
centāmies atcerēties katru ainu, 
žestu un kostīmu un it sevišķi 
sacentāmies, kuŗa no mums 
varēs atcerēties visgaŗāko daļu 
no īpatniem monologiem vai 
dialogiem. Kā jau meitenes,       
mēs, protams, visaugstāk vērtē-
jām romantiskas situācijas un 
aktieŗus/aktrises, kuŗi mums 
uzbūra brīnišķu, kaut arī rei - 
zēm trağisku pasauli. Mēs sap-
ņojām līdzi Veicam par Ulubeli 
“Minchauzena precībās” un 
smai dījām kopā ar Graudiņas 
Jakobīnes koķetīgo “Paprasīsim 

Irmei” pirms priekškara krišanas 
lugas beigās. Apbrīnojām arī 
Anci Rozīti Irmes lomā. Nelo-
kāmu savā dzīves gudrībā viņu 
labprāt pieņemtu katrā mūsu 
ğimenē. Birzgaļa Uksens, kaut 
ļoti iespaidīgs, diemžēl palika 
otrā rindā.

Vircburga bija tuvāk Eslin-
genai, un varbūt tāpēc atmiņā 
vairāk palikušas lugas un ak -
tieŗu tēlojumi no šīs teātrinieku 
saimes. Talantīgais dekorātors 
Kuga mums uzbūra saulaino 
Latvijas sētu Blaumaņa “Skro-
deŗdienās Silmačos”, Duntes 
muižu “Minchauzenā”, Šekspīra 
laikmetu Zīverta “Ākstā” un 
Italijas pilis Eglīša “Galma glez-
notājā”. Šīs bija brīnišķas vietas, 
kur varēja aizmirst, ka ikdienā 
dzīvojam drupu pilsētā. No ak -
trises Irmas Graudiņas mēs, mei-
tenes,  mācījāmies būt staltas un 
lepnas gan kā hercogienes (“Gal-
ma gleznotājs”), gan arī vien-
kāršākā vidē (Raiņa “Pūt, vējiņi” 
un “Mīla stiprāka par nāvi”). 
Iespēju redzēt Liliju Štengeli uz 
skatuves (Antonija “Silmačos”) 
mēs pieskaitījām pie pasaules 
brī  numiem, it sevišķi pēc viņas 
siltās un laipnās sarunas ar  
mums pēc izrādies, kad vēl tum -
sā gaidījām aktieŗus pie skatu-
ves durvīm. Jānis Lejiņš meite -
ņu acīs, protams, dzīvoja kā 
ideāla vīrieša personība. 

Ilga Winicov Harrington
Waldoboro, Maine, USA

(Turpinājums sekos)

I. Graudiņa Beatričes lomā            
A. Eglīša lugā "Galma glez-
notājs" Eslingenas teātrī
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Baibas Bičoles vaļsirdīgi un la -
koniski pierakstītie „Atmiņu uz -
plaiksnījumi no pazīšanās ar Gu -
naru Saliņu” lasītājam ļauj būt 
abu izcilo dzejnieku sirsnīgās tu -
vības un draudzības liecinie -
kam. Tie ir tīri personiski, atzīs-
tas autore: „Tiem caurvijas arī 
manas pašas dzīves pavedieni, 
bet bez tiem rakstītais man būtu 
bijusi vairāk vai mazāk abstrak-
cija.” Redzam Gunaru un Linar-
du Taunu nepieteikušos ieroda-
mies ciemos pie Baibas ar „kup-
lu, kuplu viegli mēļas krāsas 
ceriņu pušķi”, redzam Baibas 
mei tas krusttēvu Gunaru noprie-
cājamies par „deju ar zivi” pie 
kris tību altāŗa, uzzinām, ka viņš 
bijis iejutīgs un zinīgs Baibas 
dzejoļu kritiķis, un piedzīvojam 
pat „satumsušu” Gunaru, reiz 
ko  pā ar Baibu ciemojoties pie 
Sigurda Vīdzirkstes...

Jaunā Gaita Nr. 263
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literārā daļa pārsvarā veltīta Gu -
nara Saliņa (1924-2010) piemi-
ņai. Dzejas nodaļā Jautrītes Sali-
ņas izvēlēti 11 Gunara dzejoļi. 
Kārļa Vērdiņa, Jāņa Krēsliņa ve -
cā kā, Ulža Bērziņa, Sniedzes 
Ruņ  ģes un Ingmāras Balodes 
atvadvārdi. Fotoattēli no Gunāra 
Janaiša un ģimenes archīva. Vēr -
diņa vērtējumā „Saliņa dzejas 
ap  brīnojamais vieglums un ska-
nīgums ir tā ārējā čaula, aiz ku -
ŗas slēpjas dziļa, spēcīga visaug-
s tākās raudzes dzeja. Pat nāve   
tajā ir tūkstoš veidos saistīta ar 
dzīvi un mīlestību...”

Ingmāras Balodes vērtējumā 
Gundegas Repšes sakopotās un 
sakārtotās mākslinieka Kurta 
Fri d   richsona vēstules un piezī-
mes grāmatā ,,Mala” ir izdevies 
apliecinājums, „ka uzdot lielus 
jautājumus un dalīties ar tiem 
nav tikai rakstnieka vai filozofa 
darbs, bet bagātas cilvēka perso-
nības nepieciešamība”.

Kā vienmēr, izceļas žurnāla 
vāka attēls – šoreiz Indras Ekma-
nes X Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un Deju svētku ( 2010. 
g. jūlijā) fotokollāža. Mākslas no -
daļā trīs Lindas Treijas un viena 
vecmeistara Jāņa Kalmītes (1907-
1996) gleznu reprodukcija krā -
sās un 11 lapaspusēs Gunāra 
Janaiša, Ulža Brieža un Modŗa 
Rubeņa melnbaltās fotografijas. 
Sarmas Muižnieces Liepiņas 
intervijā ar Jaunās Gaitas māks-
las redaktori Lindu Treiju uzzi-
nām par vairākiem interesan-
tiem posmiem viņas dzīvē un ka 
kopš pērngada rudens viņa ir arī 

Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības (ALMA) priekšniece. 
Vilnis Auziņš rakstā par Modri 
Rubeni un viņa kollekcijas „Kul-
dī gas pilsoņi” Latvijā populāritāti 
guvušo izstāžu seriju liecina, ka 
šie pirms 20 gadiem tapušie at  tē-
li, kuŗos pilna auguma portretos 
attēlotie ikdienā sastaptie kul-
dīdz nieki „dod pārliecinošu 
priekš statu par tā laika cilvē -
kiem un vidi”.

Evas Eglājas-Kristsones pētī ju-
ma ,,Okupētās Latvijas un lat vie-
šu trimdas saskarsme un tās di -
namika” VIII daļā izvērtēta at -
tieks  me pret trimdas literātūru 
Latvijā. Citēšu literātūrzināt -
nieka Harija Hirša vārdus: „...
emigrācijā tapusī literātūra bija 
noslēgta vēl vairāk nekā ar dzelzs 
priekškaru, vēl vairāk nekā Lat-
vijas laikā izdotā literātūra...”

Rolfa Ekmaņa vērtējumā Lat-
vijas Universitātes Literātūras, 
folkloras un mākslas institūta 
publikācija ,,Latvieši, igauņi un 
lietuvieši: literārie un kultūras 
kontakti” (2008., red. Benedikts 
Kalnačs, 1108 lpp.) ir „pārbagāta 
ar bieži vien jauniem, saistošā 
veidā pasniegtiem un pārdomas 
rosinošiem atradumiem un da -
tiem par mūsu brāļu tautām un 
arī par mūsu pašu gaitām...”.

Kā pareizi mācīt vēsturi vi  dus-
skolās: didaktiski, lai audzinātu 
jauniešus patriotus, vai anali -
tiski, lai jauniešus vedinātu uz 
kritisku domāšanu? Beļģijas Lat-
viešu biedrības priekšsēdis Aldis 
Auziņš salīdzina vēstures mācī-
šanu Latvijā un citās Eiropas 
valstīs, rosinot lasītājus uz dis-

kusijām par eventuālām pārmai-
ņām.

Latvijas Universitātes Filozo fi-
jas un socioloģijas institūta pēt-
niece, latgaliešu folkloras grupas 
„Grodi” vadītāja Aīda Rancāne 
savā bagātīgi illustrētajā grāmatā 
,,Maskas un maskošanās Latvijā” 
uzsveŗ, ka tās mērķis ir noskaid-
rot maskošanās tradiciju jēgu un 
nozīmi. Savukārt Juris Šlesers, 
grāmatu rūpīgi izlasījis, atzīst, ka 
viņas sameklētie slavenu antro-
pologu un filozofu prātojumi un 
atzinumi „dažkārt šķiet paliekam 
gaisā plivinoties”, tomēr no tās 
bagātā satura daudz var mācīties. 
Vērtīgas esot pētnieces intervijas 
ar tautiešiem, kas maskošanās 
tra  dicijas turpina un atjauno,   
kur tās aizmirstas.

Stokholmas sindroms, t. i., gūs-
tekņa brīvprātīga padošanās gūs-
tītājiem ilgstošā gūsta situācijā, 
pēc kāda holandiešu vēsturnieka 
domām ir daļas latviešu tautas 
negribēšana nosaukt padomjlai-
ku par padomju okupāciju. Dis-
kusijās par šo vērtējumu tīmekļa 
„pļāpu kanālī” ,,Sveiks” dalībnieki 
ātri novirzās no temata un pie-
vēršas pārrunām par biljonāra 
Džor dža Sorosa ietekmi Latvijā. 
Nodaļā Kiberkambaris ir šīs dis-
kusijas destillējums.

Uldis Siliņš atkal pasmaida par 
savām jaunības dēkām un no -
vērojumiem dīpīšu nometnē Alt-
Gargē, Vācijā. Šoreiz viņš raksta 
par mežinieka darbiem un britu 
un vācu tā laika preses liecībām 
par dzīvi nometnē.

,,Dažos vārdos” sakopotas īszi-
ņas par mūžībā aizgājušajiem, 
par jaunizdevumiem, apbalvo-
jumiem, tēlotājmākslu, mūziku, 
periodiku un par citiem, katram 

kultūrālam latvietim svarīgiem 
notikumiem gan Latvijā, gan 
diasporā, gan Latvijai visapkārt, 
gan citur ģeopolītiskajā telpā. 

Grāmatu recenzijas: Aina Siks-
na par Ilzes Jansones romānu 
,,Insomnia” (par lesbisku mīlu); 
Juris Silenieks par Leona Brieža 
pēdējo 40 gadu laikā tapušo 
„dze  jas omnibusu” – ,,Viļņi tuks-
nesī” un Lidijas Dombrovskas 
ro  mānu, „vademecum Austrālijas 
apmeklētājiem un varbūt arī 
dažiem iedzimtajiem, – ,,Aurorā 
pa Austrāliju”; Astra Roze par 
Viļa Vītola padomu grāmatu 
,,Sa  vējiem: Pārdomas, pieredze, 
atziņas”; Heini Dubre par Silvijas 
Ģibietes no vācu valodas tulko-
tajām V. G. Zēbalda (W. G. Se -
bald) piezīmēm: memuāru, ro -
mānu, grēksūdzi par holokaus -  
tu – ,,Austerlics”; Gundars Ķe -
niņš Kings par Journal of Baltic 
Studies 41/2.

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru par 10 ASV dolariem var pa -
sūtināt, rakstot vai zvanot JG 
saimniecei Ingrīdai Bulmanei, 
tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibul-
manis@scom.ca; galvenā redak-
tora Rolfa Ekmaņa e-pasta ad -
rese: rolfs.ekmanis@asu.edu un 
rekmanis@msn.com Viena gada 
abonements (četri numuri) mak-
sā 39 ASV dolari, Kanadā – 39 
Kanadas dolari. Atsevišķus jaunā 
numura un vecāku izdevumu 
rakstus iespējams uzmeklēt un 
izlasīt Jaunās Gaitas mājaslapā: 
www.zagarins.net/JG

Redakcija izmanto izdevību un 
pateicas par Jaunās Gaitas „lab-
vēļu” lielo atsaucību visās trīs 
(zelta, sudraba, bronzas) katēgo-
rijās! 

Juris Žagariņš

Šogad Latvijā tā sākās ar 11. 
novembri – Lāčplēša dienu, un 
varu teikt, ka tāda diena mums 
tiešām ir ļoti nepieciešama. Arī 
man pašai, jo pēdējie pāris mēneši 
ir bijuši tik pilni negātīvas infor -
mācijas un negātīvu izjūtu, ka 
bieži vien esmu gatava pirkt vien-
virziena biļeti uz nekurieni. Uz 
Latviju taču pārcēlos pārliecībā, 
ka te viss ies augšup vien, jo lat-
viešu godīgumam, darba tiku -
mam un tēvzemes mīlestībai ti -
cēju bez jebkādām šaubām. Biju 
arī pārliecībā, ka latvieši dzimtenē 
latviešus no ārzemēm gaida at -
grie žamies. Diemžēl tas tā nav, 
un, jo ilgāk te dzīvoju, jo skaidrāk 
saprotu, ka diezgan liela tautas 
daļa uz mums te skatās ne tikai ar 
aizdomām vien, bet pat ar nicinā-
šanu. Vairāk nekā desmit gadus 
Latvijā nodzīvotajā laikā neesmu 
tam varējusi rast saprotamu ie -
meslu, un tas man ļoti, ļoti sāp. Es 
vairs nebrīnos, ka daudzi man 
pazīstami latvieši, kuŗi te bija 
pārcēlušies no Amerikas, tagad ir 
atgriezušies mītnes zemē. Labi,  
ka patriotiskajā nedēļā tomēr 
redzēju un dzirdēju daudz ko 
tādu, par ko varu tikai priecāties.

11. novembris ir piemiņas die-
na mūsu kaŗavīriem, kas cīņās ar 
Bermonta pārspēku 1919. gadā 
zaudēja dzīvību. Kritušo kaŗavīru 
piemiņai cilvēki liek svecītes pie 
Rīgas pils mūŗa. Nāk veci un 
jauni, nāk cilvēki pa vienam, nāk 

V I E D O K L I S

Patriotiskā nedēļa... 
ģimenēm, reizēm pat trīs paau-
dzēs. Gandrīz visiem pie krūtīm 
Latvijas karoga lentītes. Kāds jau-
nietis, tikko svecīti iededzinājis, 
reportierim stāsta, ka ikviena 
iedegtā svecīte ir kāda krituša 
kaŗavīra sirds vai dvēsele, un drīz 
vien visa piekraste mirdz vienās 
uguntiņās. Arī manā logā vējo 
divas liesmiņas, un es jūtos kā 
daļa no visa tā, kas notiek pie 
pils.

Tajā pašā laikā Rātslaukumā  
pie Okupācijas mūzeja jaunieši 
dzied patriotiskas dziesmas. Viņi 
mērojuši tālu ceļu no Brāļu ka-
piem. Un man ir žēl, ka balss vairs 
man neskan, kā gribētos... Tik 
labprāt būtu viņu vidū un dzie-
dātu līdzi. Par šo vakaru no Vītolu 
fonda meitenēm līdz ar skaistu 
fotografiju saņemu burvīgu ap -
sveikumu Valsts svētkos ar šiem 
patriotiskai nedēļai tik ļoti pie-
mērotiem vārdiem:

Mēs mīlam šo zemi, kuŗas dzim-
šanas diena apliecina, ka arī vis-
tum šākajā laikā var dzimt gais -
ma – gan no svecītēm krastmalā, 
gan no mūsu siržu siltuma. Arī 
šobrīd katra laba doma un darbs ir 
apliecinājums tam, ka spēsim pa -
līdzēt savai Latvijai uzziedēt spēkā 
un lepnumā.

Patriotiskās nedēļas kulminā-
cija ir 18. novembrī, dienā un 
vakarā. Pa dienu varam skatīties, 
kā Valsts prezidents, ministri, 
deputāti un citi Latvijai svarīgi 

vīri un sievas noliek ziedus pie 
Brīvības pieminekļa, vēlāk dzir-
dam, kā koŗi kopā ar tautu dzied 
skaistas, patriotiskas dziesmas. 
Gandrīz visiem kā publikā, tā 
koristiem pie krūtīm ir sarkan-
baltsarkanas lentītes un rokās 
mazi karodziņi, un, kad deviņos 
vakarā pēc Latvijas laika latvieši 
visā pasaulē dzied „Dievs, svētī 
Latviju!”, dziedu arī es. Asaras 
man birst kā pupas, balss arī vairs 
neskan kā reiz ģimnazijas meite-
ņu dubultkvartetā, bet es dzie -    
du, jo saprotu, ka dzied visa lat-
viešu tauta. Televīzijā redzu, ka 
pie Brīvības pieminekļa ir daudz 
jaunu cilvēku un jaunas ģimenes 
ar dažāda vecuma bērniņiem. Re -
dzu, ka daudz ziedu ir arī pie Ul -
maņa un Kalpaka pieminekļa. 

Dzirdu patriotiskās uzrunas 
Saei mā, diemžēl tās mani vairs 
neaizkustina, jo polītiķu vārdiem 

ticu maz. Par daudz un pārāk ilgi 
esmu dzirdējusi līdzīgus vārdus, 
kas ar darbiem nesaskan. Un vēl 
arvien svarīgos amatos cilvēki tiek 
iecelti nevis pēc pieredzes, bet gan 
pēc partijas piederības. Nereti tie 
ir cilvēki, kas savu personisko iz -
augsmi vērtē augstāk par to, kas    
ir svarīgs Latvijas valstij un tautai. 
Diemžēl!

Daudz vairāk varu ticēt vār-
diem, kas dzirdami bērnu un jau-
niešu teiktajā, ko viņiem nozīmē 
Latvija. Kad bērni un jaunieši 
atzīstas, ka viņiem ļoti sāp tas,      
kas notiek Latvijā, un ka cieņa un 
mīlestība pret Latviju viņiem 
ieaudzināta jau ģimenē, tam es 
ticu. Daudziem nav saprotams, 
kā, Latvijā dzīvojot, Latviju var 
nemīlēt. Illustrācijai tikai daži    
teikumi no esejām, kas iesniegtas 
jauniešu domrakstu konkursā: 
"Lat viju nepametīšu, jo „Svēts  

mantojums šī zeme mūsu tautai”"; 
„Mani audzināja par Latvijas 
pa trioti”; „Esmu pārliecināta, ka 
Latvijai vajag tādu kā es – cilvēku 
ar sirdi, kas mīl savu zemi”; „Tikai 
manos spēkos ir Latviju darīt kaut 
mazliet labāku vai tomēr dvēseliski 
brīnumskaistu. Un es ziedēšu Lat-
vijai."

Latvijas patriotiskā nedēļa bei-
dzās ar brīnišķīgu dejas izrādi, ko 
rīkotāji nosaukuši ļoti skaisti un 
atbildīgi - „No zobena saule lēca”. 
Izrādē piedalās 18 deju kopas vai-
rāk nekā ar 800 dejotājiem. Bun-
gu un dūdu mūzikas grupa ”Auļi”, 
vīru koris „Gaudeamus”, vairāki 
solisti, un četrās izrādēs Ķīpsalas 
izstāžu zāle ir stāvgrūdām pilna. 
Vienmēr esmu bijusi sajūsmā par 
Agra Daņiļeviča choreografijas 
uzvedumiem, bet šoreiz šķiet, ka 
viņš ir pārspējis pats sevi. Par pro-
grammu Agris pats teicis: Tā mēs 
mīlam Latviju, un mīliet ar mums 
kopā! Programmu skatoties, arī 
man jāatzīst, ka nevar Latviju 
nemīlēt. Tik skaisti un profesio-
nāli dejot nevar iemācīties dažos 
vakaros, tas ir gaŗum gaŗu stundu 
darbs.

No sarīkojuma mājās eju daudz 
priecīgāka un cerīgāka, tā vien-
virziena biļete netiks pirkta, jo, 
kamēr Latvijā vēl ir tādi jaunieši, 
varam cerēt, ka viss reiz būs labi.

(Tikko atklāju, ka vairākus vi -
deo no projekta „No zobena sau  le 
lēca” var noskatīties portālā www.
youtube.com )

Astrīda
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Kad pirms saullēkta dodos ceļā 
no Pirenejiem uz Alpiem, ceļš   
iet tieši pretim Oriona zobenam, 
kas tik raksturīgs ar savām trim 
zvaigznēm. Kā gan bija nebraukt? 
Šogad Latvijas valsts 92. gada-
dienā mūsmāju Andreju Krū mi-
ņu apbalvos ar Triju Zvaigžņu 
ordeni. 

Ne Grenoblē, ne Lionā vairs 
nav īpašas latviešu organizācijas, 
bet gan ir baltu tautu draudzī - 
bas biedrība (Amitié Pays Baltes 
www.apbaltes.chez.com), kuŗā 
darbojas Edgars Mārka, kas 
mums sarunājis skaisto 17. gs. 
Sasenāžas (Sassenage) pili Gre-
no b  les pievārtē. Sabraucam kādi 
trīsdesmit, tas ir daudz, jo daži 
mērojuši simtiem kilometru - 
gan no Bezansonas, gan no Tar-
nas un Arjēžas departamenta. 
Turklāt konkurējam ar Parīzi      
un tās vēstniecību, kas svin šajā 
pašā sestdienā - 20. novembrī.

Latvijas goda konsulam Pelfrē-
na kungam no Lionas piebied-
rojies goda konsuls Mesnila 
kungs no Kalē (Calais) Zie meļ-
francijā. Arī vietējais mērs mūs 
pagodina ar savu klātieni. Tam      
ir savs iemesls, jo Sasenāžas pilī 
var skatīt flāmu gleznotāja Pie-
tera Snajera darbu, kas gleznots 
ap 1630. gadu, - Kauja pie Kirc h-
holmas (Salaspils), kuŗa notika 
1605. gadā poļu-zviedru kaŗa 
laikā. Zviedri cieta sakāvi, savs 
nopelns esot bijis 300 kuršu ka -
valieŗiem. Glezna ir ieskaitīta 
Francijas vēsturiskajos piemi-
nekļos. Tā nesen Viļņā restaurēta, 
arī rāmis nupat Lionā atjaunots 
un apzeltīts. Ar mēra pūlēm 

TRIJU ZVAIGŽŅU MIRDZUMS GRENOBLĒ

restaurācija paātrināta, lai mēs       
to Valsts svētkos varētu apbrīnot. 
Vairākus gadsimtus glezna nav 
ievērota, un kāds notārs savā 
uzskaitē to raksturojis par kādu 
franču armijas kauju. Zāli pār -
šalc smiekli... Gleznu laikam nā -
kamgad izstādīs Rīgas Kuģnie-
cības un vēstures mūzejā.

Uz liela ekrāna varam noska-
tīties un noklausīties Valsts pre-
zidenta Valža Zatlera runu pie 
Brīvības pieminekļa. Pēc himnas 
un svētku runām Francijas lat-
vieši godina savieti, rakstnieku 
Andreju Krūmiņu. Goda konsuls 
Mesnila kungs apsveic laureātu 
Latviešu apvienības Francijā vār-
dā, uzsvērdams, ka līdz ar An -
dreju Krūmiņu visa Francijas 
latviešu saime jūtas pagodināta, 
jo tā apzinās, ka Andrejs Krū-
miņš ir tās dzīvā atmiņa, kas nu 
pierakstīta Trimdaszemes Fran -

cija 1945-1991 četros sējumos. 
Mobilizēts 17 gadu vecumā, 

tikko  no gūsta atbrīvots, Krūmiņš 
pierakstās Lionas universitātē, 
iesaistās sabiedriskā darbā un 
kļūst par Lionas latviešu saimes 
stūŗakmeni. Ilgus gadus Krūmiņš 
vada Francijas DV nodaļu, nekad 
nepadodoties izmisumam, ne -
ieslēdzoties iekšējā garīgā trimdā. 
Konsuls Mesnils nobeidz savu 
runu, aicinot Andreju Krūmiņu 
uzrakstīt latviešu trimdas epilogu, 
tā dodot tai jēgu un vietu vēsturē.

Andreju Krūmiņu apbalvo  gan 
par viņa darbu žurnālistikā, gan 
par viņa grāmatām Mijkrēslī, Til-
ta apgāds; par Vai tu no Džūkstes, 
A/s Preses nams, Rīga, 1993 ; Vē -
rojumi, Rīga, 1997, un ar PBLA 
Kultūras fonda K. Ba  rona prē-
miju apbalvoto kultūr vēsturisko 
pētījumu Mūsu tautas saknes, 
Rīga, 1998.

Lionas konsuls Pelfrēns, pa-
sniedzot ordeni, atgādina, ka Triju 
Zvaigžņu ordenis ir augstākais 
civīlais Latvijas Republikas ap -
balvojums par nopelniem tē -  
vijas labā. Aizkustinoša ir de  viņ-
desmitgadīgās Annas Kļaviņas 
atsūtītā kopējo atmiņu humora 
pilnā stāsta nolasīšana. Iesietu 
savas mātes šūtos latviskos vā -
kos, Edgars Mārka to pasniedz 
Andrejam Krūmiņam.

Andrejs Krūmiņš pēc pateicī-
bas vārdiem visiem tiem, kas 
palīdzējuši, sūtot viņam gan 
archīvus, gan personiskās at  mi-
ņas, gan Latviešu Ziņas Francijā 
gadagājumus u.c. materiālus, 
izsaka sevišķu pateicību savai 
kundzei Giselai, kas ar lielu 
pacietību paciešot ar grāmatām 
un papīriem piekrauto dzīvokli. 
Andrejs Krūmiņš domā, ka or -
denis viņam piešķirts galveno-
kārt par Trimdaszeme Francija 
pienesumu, kas neļauj atstāt 
vēsturē baltus laukumus, jo tas 
nav romāns. Viņš ir norūpējies 
par to, ka lielajās patvēruma ze -
mēs šāds darbs vēl neesot pa -
beigts. Vēsture ir nepieciešama 
katrai kultūrai, bez tās nebūtu 
tagadnes, nebūtu nākotnes. An -
drejs Krūmiņš gan šaubās, vai 
viņam pietiks enerģijas uzrakstīt 
5. daļu. Beidzot viņš izsaka 
vēlēšanos, lai Latvijas nākotne 
būtu labāka nekā viņa nodzīvo-
tais laikmets, un pasniedz nupat 
iznākušo Trimdaszeme Francija 
4. daļu Almai Mārkai, gaŗās trim-
das likteņbiedrei, kas dzimusi 
pirms Latvijas valsts. Ziedi, zibšņi, 
apsveikumi, glaunas pusdienas.

Seko mazs literārs brīdis, kuŗā 
es iepazīstinu franču draugus ar 
Virzas Straumēnu 1939. gadā 
iznākušo Aijas Bertrānes tulko-
jumu franču valodā, ko toreiz 
izdeva Dunkāna Akadēmija Pa -
rīzē tikai 500 eksemplāros. Fran-
čiem izdalu tekstu franciski, lai 
negaŗlaikojas, kamēr es latviski 
lasu par krogu, kuŗā pulcējas 
„Straumēnu” ļaudis, kad apnīk 
sniega vienmulība, par kroga  
alus garu, par lielo Meistaru, kas 
strādāja cirzdams un ēvelēdams, 
dzeltenas un smaržīgas skaidas 
projām sviezdams, kas naktīs 
mirdzošas krita lejup. 

Dziļi aizkustināti, skatāmies 
Ilzes Kuenzi sagatavoto diorāmu 
par Latviju, kuŗas skaņu celiņā 
ierakstītas tikai koŗa dziesmas. 
Gandrīz jūtot zemi zem kājām, 
klīstam pa Latvijas pilsētām un 
laukiem. 

Svētki beidzas zem velvētiem 
pils virtuves griestiem, kur uz 
gaŗa galda mūs sagaida launags. 
Starp spožiem vaŗa katliem, 
pannām un lielu kamīnu ar ie -
rīci, kuŗā acīmredzot varēja cept 
vairākus sivēnus reizē, beidzot 
veicas dziedāšana...

„Šķīrāmies jaunas meitenes, 
tiekamies vecas sievas,” man saka 
Ilzīte no Bezansonas, jo neesam 
tikušās kopš diezin cik gadu 
desmitiem. Apsolāmies, ka tā 
nevar turpināt, un teicamies 
viena otru apciemot. Pagaidām 
apmaināmies ar ē-pasta adresēm. 
Ē-ē! sasauksimies!!

Velta Skujiņa
 Francijā

Andrejs Krūmiņš

18. novembris ir svētku diena 
ikvienam latvietim neatkarīgi no 
tā, kuŗā pasaules malā liktenis 
viņu aizvedis.

Arī Minsteres latviešiem šī die-
na, tāpat kā Latvija, ir sirdij tuva, 
un 92. neatkarības gadadienas 
svinības tika ieskandinātas 18. no -
 vembŗa vakarā, kad, atsauco ties 
uz Latvijas Valsts prezidenta Valža 
Zatlera aicinājumu visiem kopīgi 
pulksten 21.00 pēc Latvijas laika 
dziedāt Valsts himnu, pie Lat vie - 
šu centra ēkas zem vējā plī vojo-
šiem sarkanbaltsarkaniem karo-
giem pulcējās vairāki desmi ti 
cilvēku. Mirklis atmiņu stās tiem, 
un arī Minsterē skanīgi atbalso -  
jās „Dievs, svētī Latviju!”. Pēc him-
nas nodziedāšanas sanā kušie lat-
vieši tika aicināti uz glāzi šam pa-
nieša un vieglām uzkodām Mins-
teres latviešu bērnudārza telpās.

Piektdienas vakarā ikviens in -
teresents tika aicināts doties uz 
tikšanos ar Latvijas Oku  pācijas 
mū   zeja ārlietu direktoru Valteru 
Nollendorfu un no  klausīties viņa 
referātu vācu va  lodā „Trimdas lo -
ma cīņā par Lat vijas brīvību”. Re -
fe  rāts aizsākās ar Valtera Nollen-
dorfa atmiņām par Latvijas ats tā-
šanu ar kuģi, turpinājās ar trim -
das tipoloģiju un chronoloģiju, 
bet beidzās ar ļoti saviļņojošām 
atmiņām – 1988.gadā visur jau 
bi   juši sar kanbaltsarkanie karogi 
un, dzirdot Latvijas himnu, Val-
tera Nol lendorfa sirdi pārņēmis 

Valsts svētki Latviešu centrā Minsterē

patiess prieks, ko manījusi pat 
viņa tolaik sešgadīgā meita. Ik -
viens varēja ie   saistīties diskusijā 
par latviešu trimdu, tās lomu 
pirms vairā kiem gadiem un mūs-
dienās. Inte resants ir fakts, ko, uz -
sākot refe rātu, minēja runātājs un 
ko, iespē jams, tikai retais ievē -
rojis, - mūsu Valsts himna ir vis -
miermīlīgākā himna – tajā pausts 
lūgums ļaut mums dzīvot un būt 
laimīgiem mūsu tēvu zemē, kur 
meitas zied un dēli dzied.

Sestdienas rītā Latviešu centra 
telpās turpinājās iepriekšējā va -
karā aizsāktā konference par Bal-
tijas trimdas pētniecību. Konfe-

rences dalībnieki no Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas, ASV, Lielbrita-
nijas un Vācijas klātesošos iepa-
zīstināja ar saviem pētījumiem  un 
pašreizējiem projektiem, un ikvi-
ens varēja iesaistīties disku sijās. 
Projekti galvenokārt bija saistīti ar 
dažādiem mūzejiem, archīviem 
un bibliotēkām, taču netrūka arī 
vispārīgu pētījumu. Konferences 
nobeigumā tika secināts, ka ir 
nepieciešams izvei dot spēcīgāku 
sadarbības tīklu, kā arī rīkot šādas 
konferences ne tikai Minsterē, bet 
arī citās pilsētās un valstīs.

Svētku programma kulminā  -
ciju sasniedza sestdien, 20. no -

vem brī. Svinīgais akts un savie-
sīgais sarīkojums notika vakarā, 
taču ikviens, kas piedalījās svētku 
rī  košanā, vairākas stun das ie -
priekš darbojās centra telpās, lai 
veiktu pēdējos darbus. Pulks  teņa 
stundu rādītājam tuvojoties pieci-
em,   aulā sāka plūst cilvēku strau-
 me, un pavisam drīz telpa bija 
cilvēku pilna. Latvieši bija mē -
rojuši ceļu ne tikai no Dortmun-
des vai Brē menes, bet pat no 
Frankfurtes un citām tuvām un 
tālām Vā cijas pilsētām. Pārstā vē-
tas bija visas paau dzes - no ma -
zuļiem līdz sirmgalvjiem.

Svinīgo aktu atklāja ar svētbrī - 
di Laimas Urdzes va dībā. Klāteso-
šos viesus sveica Lat viešu kopības 
Vācijā valdes priekš sēdis Nīls Eb -
dens un pasniedza ilggadējam 
Mins teres Latviešu ģimnazijas 
sko  lotājam un lietvedim Alber-
tam Spoģim PBLA goda diplomu 
par grāmatu „Mi  ns teres Latviešu 
ģimnazija izdzīvoja”. Svētku runu 
teica Minsteres Latviešu ģimna-
zijas absolvents, žurnālists Dainis 
Mjar  tāns. Runātājs uzsvēra, ka 
šobrīd ir nevis ekonomiskā, bet 
gan morāles krize, un, tikai mai-
not cilvēku attieksmi, mēs spē - 
sim palīdzēt savai dzimtenei. Aulā  
bija manāms klātesošo atbalsts    
šai idejai. Pēc brīža kādas 150    
balsis vienojās kopīgā dziesmā       
un lūgumā – Dievs, svētī Latviju!

Svinību turpinājumā viesus 
priecēja Hamburgas koris Bal-

ticoro Ginta Rāceņa vadībā. Pro-
g rammā bija dziesmas ne tikai 
latviski, bet arī mūsu brāļu tau -  
tas – lietuviešu valodā. Ikkatra 
dzies ma skāra klausītāju sirdis, 
taču neslēpta sajūsma bija par 
maes tro Raimonda Paula un Jāņa 
Petera garadarbu „Manai dzimte-
nei”. Izdzirdot „Pūt, vējiņi” melo-
diju, cilvēki cēlās kājās un dzie -
dāja korim līdzi. Aulu pārņēma 
neredzēta vienotības izjūta.

Pēc svinīgā koncerta viesi varēja 
mieloties ar Latviešu centra un 
bērnudārza vecāku, kā arī pašu 
sarūpēto mielastu un mierīgā    
gai sotnē pie glāzes vīna vai tases 
ka  fijas aprunāties un apmainīties 
viedokļiem ar citiem latviešiem. 
Kā jau dziedātāju tauta, neiztika 
bez  dziedāšanas līdz pat agrai      
rīta stundai. 

Sarīkojums guva negaidīti lielu 
atsaucību, un par to ir patiess 
prieks.  Ikviena minūte, kas tika 
ieguldīta, gatavojoties šiem nozī-
mīgajiem svētkiem, tika atzinīgi 
novērtēta ar katru sirsnīgi pateik -
to paldies vai silto smaidu.

Svētkus rīkoja un par viesu 
labsajūtu rūpējās Latviešu kopība 
Vācijā, Latviešu centrs Minsterē, 
Minsteres latviešu bērnudārzs un 
brīvprātīgie palīgi.

Zane Legzdiņa,
Ventspils augstskolas studente; 

praktikante Latviešu centrā 
Minsterē
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MLĢ ilggadējais skolotājs un lietvedis, dzejnieks, grāmatu un 
daudzu rakstu autors Alberts Spoģis šogad saņēma PBLA goda 
diplomu par grāmatu “Minsteres Latviešu ģimnazija izdzīvoja”. 
Nils Ebdens pasniedz goda diplomu
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ČIKĀGAS PIECĪŠU JAUNUMI
Dāvana visiem latvju bērniem, illustrēta nošu grāmata 

ar kompaktdisku, kuŗā iekļautas 16 jaunas un tradicionālas 
Čikāgas Piecīšu dziesmas

Grāmatu var iegādāties:

Latvijā
 • grāmatnīcās un mūzikas veikalos;
 • avīzes "LAIKS" redakcijā;
 • mūzikas izdevniecībā Musica Baltica (http://www.musicabaltica.lv)

ASV
 • sazinoties ar Albertu Legzdiņu
   e-pasts: piecitis@aol.com
   Adrese: 2.S.080 Valley Rd., Lombard, IL 60148

Cena USD 18,-  (t. sk. pasta izdevumi)

LAI LABI SKAN!
Atbalstītāji:

Pēckaŗa gados 
dzirdēju no kāda 
Latviešu leģiona 
virsnieka šādu 
stāstu.

Viņam kaŗa bei-
gas pienākušas la -

zaretē, ārstējot nopietnu kājas 
savainojumu. Slimnīca atradusies 
territorijā, ko bija okupējusi ame-
rikāņu armija. Slimnieki kļuva 
kaŗa gūstekņi, bet ļaunākais bija 
tas, ka šeit gulēja tikai pie SS pie-
derīgie virsnieki. Drīz ieradās  
ASV ārstu komisija, lai konstatē-
tu pacientu veselības stāvokli. 
Latviešu virsnieku apskatīja  kāds 
sevišķi naidīgs ārsts. Apskatījis ie -
vainojumu, viņš latvietim teica, 
ka tas nav tik nopietns, lai neva-
rētu viņu pārcelt uz gūstekņu 
nometni. Ārsts atļāva viņam uz -
likt atpakaļ pārsēju, tad pateica, 
ka arī viņa radinieki gājuši bojā 
Hitlera koncentrācijas nometnē, 
atvēzēja kāju un no visa spēka 

Hipokrata mantojums ikdienišķā logatā
iespēra pa ievainojuma vietu. 
Vvirsnieks no sāpēm saļima uz 
grīdas,  bet ārsts mierīgi pagrieza 
tam muguru un aizgāja pie 
nākamā pacienta. 

SS virsnieku - gūstekņu dzīve 
nometnē nebija viegla, bet ievai-
nojums tomēr laimīgi sadzija. 
Incidents virsniekam palika at -
miņā uz visu mūžu, kā arī ārsta 
attieksme pret ievainotajiem. 

Lasot par sacelto brēku ap 
atrasto Ģirta Valža Kristovska 
saraksti ar ārstu Aivaru Sluci, 
man atkal ienāca prātā latviešu 
virsnieka stāsts. Laika lappusēs 
redzēts ne viens vien Sluča sludi-
nājums, kas skaidri izteic autora 
patriotisko attieksmi pret mūsu 
tautas ienaidniekiem. 

Sluča grūtības ārstēt krieviski 
runājošos pacientus varētu sa -
prast arī tā, ka nav labi ārstēt tos, 
kuŗu valodu ārsts nesaprot, jo   
tas jau pats par sevi var būt       
grūti pārvarams šķērslis. Sluča 

gadījumā tomēr saprotams, ka 
nevēlēšanoos ārstēt motīvē pa -
visam citi šķēršļi. Teorētiski 
ārstam tie tomēr būtu jāaizmirst, 
jāpārvar. Un, ja viņš to nespēj, 
jāgādā, lai par pacientu rūpētos 
kāds, kam šādu problēmu nav. 

Dīvainas ir Pilsoniskās savie-
nības attiecības ar Sluci. Ja ne 
visi, tad vismaz kāda daļa no šīs 
grupas vadītājiem Sluci un viņa 
uzskatus pazina. Tāpēc neveiklā 
„roku mazgāšana nevainībā”, iz -
slēdzot Sluci no savu biedru 
kopības, šķiet pārāk teātrāla. 
Vienotība sastāv no dažādu po -
lītisko uzskatu ļaudīm. It sevišķi 
viena  neliela grupa bēg no na -
cio nāli krasāk domātājiem 
cilvēkiem  kā velns no krusta. At -
cerēsimies šīs grupas veto, kad 
bija jāpieņem lēmums par Visu 
Latvijai/TB/LNNK uzņemšanu 
Vienotības un ZZS  koalicijā.

Savā veidā šis veto bija kājas 
spēriens par to, ka daži cilvēki 

šķita pārāk nacionāli, lai kva-
lificētos latviešu veidotajai polī-
tiskai koalicijai, kuŗai bija jāpār-
stāv latviešu tautas intereses 10. 
Saeimā. 

Vai Sabiedrība citai polītikaii 
(SCP) būtu izstājusies no Vie-
notības, ja tās rindās būtu pa - 
licis Amerikas latviešu ārsts Ai -
vars Slucis? SCP  spēks nav liels, 
bet ir skaitā pietiekams, lai val-
došās koalicijas vairākumu Sa -
ei mā sadeldētu gandrīz līdz nul-
lei. 

Rodas doma, ka SCP veto       
pret VL/TB/LNNK bijis vērsts 
aiz aprēķina, ka tieši niecīgais 
vairākums dod šai grupiņai īpat-
nēji spēcīgu ietekmi, kuŗas ne -
būtu bijis, ja nacionāli stingri 
noskaņotais astoņu deputātu 
spēks būtu papildinājis koali -
cijas vairākumu. 

Nevar apstrīdēt  domu, ka pār-
spīlēts nacionālisms, urrānacio-
nā  lisms var kļūt kaitīgs valsts 

interesēm. Taču veselīgs, stingrs 
un pašapzinīgs nacionālisms ir 
tieši tas, kā tagad latviešu tau -      
tai ļoti pietrūkst. Tas ir ticis 
deldēts gan tajos okupācijas ga -
du desmitos, kad okupanti slu-
dināja internacionālisma ideo-
loģiju, bet praktizēja krievu šo -
vinismu un Latviju pārplūdināja 
ar neaicinātu un nevēlamu krie-
viski runājošu ļaužu masu. 
Okupācijas vara Latvijā centās 
iznīcināt  tautas nacionālo apzi-
ņu, to izravēja arī no latviešu 
skolām.

Ir jāatjauno skolotāju latviskā 
pašapziņa, tikai tad to var iegūt 
arī skolēni, mācoties cienīt savu 
tautu un valodu. Mūsu tauta spēs 
nākotnē pastāvēt vienīgi tad, kad 
tā turēs godā savu valsti un va -
lodu, kad tā visur un vienmēr 
savā valstī runās savā valodā.  
Kad tas būs noticis, arī Aivaram 
Slucim būs mierīga sirds.    

O. Celle

Ko tava ģimene un mīļie darīs 
2011. gada jūlija pirmajā ne -
dēļā? Mēs piedāvājam neaiz-
mirs tamu nedēļu Cesvaines 3x3 
nometnē. Mēs esam Ingus, Egija 
un Gustavs Krūmiņi. Visbagā-
tākā 3x3 pieredze ir Ingum, viņš 
Latvijas 3x3 piedalījies jau kopš 
pašas pirmās nometnes Mad-
lienā 1990. gadā, kad pašam bija 
tikai 10 gadi, un paguvis būt arī 
Austrālijas 3x3. Apņēmis sievu 
Egiju, arī viņu iesaistījis 3x3 
kustībā. Nu jau arī mūsu dēls 
Gus tavs bijis savā pirmajā no -
metnē Mālpilī. 

Trīsreiztrīs ir pasaules latviešu 
kustība, kas pulcē kopā latviešus 
no trim pusēm – no Latvijas, 
Austrumiem un Rietumiem,      
lai satiktos trīs paaudzes – bērni, 
vecāki un vecvecāki – un stip-
rinātu īsti latvisku garu. 

Latvijā ik vasaru nedēļas 
gaŗumā notiek divas 3x3 nomet-
nes. Pirmā šogad notiks Ingus 
un Egijas Krūmiņu vadībā Ces-
vainē no 3. līdz 10. jūlijam. Ces-
vaines 3x3 nometnē joprojām 
kopsim latviskās un ģimeniskās 
vērtības, domāsim un dzīvosim 
zaļi. Ārzemju latviešiem, dzī -
vojot dažādās zemēs, ir atšķi - 
rīga dzīves pieredze, bet šeit, 3x3, 
mēs būsim visi kopā, gan no 
rietumu zemēm, gan no Krie -
vijas - pat Sibirijas, lai saprastu, 
kas mūs šķiŗ un kas mūs vieno, 
lai apzinātos to kopīgo pamatu, 
kādēļ mēs, arī dzīvojot zemeslo-
des otrā pusē, joprojām uzskatām 
sevi par latviešiem. 

Savukārt par otru nometni 
gādās Aloida un Viktors Jur-
čenko, tā notiks Liepnā no 17. 
līdz 24. jūlijam.

Ar Cesvaines ļaužu atbalstu un 
atsaucību nometnes dalībnieki 
varēs izmantot Cesvaines vidus-
skolas, pils un Cesvaines inter-
nāt pamatskolas telpas. Cesvaine 
ir maza, brīnumskaista pilsēta 
Vidzemes vidienē, Madonas 
novadā. Tās iedzīvotāji ļoti gaida 
mūs pie sevis un ir gatavi izrādīt 
savu lepnumu - pilsētu ar tik 
bagātu un senu vēsturi. Galvenās 
nometnes norises notiks Ces-
vaines vidusskolā. Lai gan Ces-
vaines vidusskolai jau ir 90 gadu, 

CESVAINES 3x3 VADĪS JAUNĀ PAAUDZE

2007. gadā skolēni mācības 
uzsāka pilnīgi jaunās, plašās, 
skaistās un mūsdienīgās telpās, 
kuŗās uzņems arī mūs. Nakšņo-
sim mājīgajā internātpamat -
skolā, kuŗā ir istabiņas ar 2-4 
guļamvietām. Par papildu maksu 
būs iespēja dzīvot viesu namā. 
Mūs uzņems arī Cesvaines mū -
zikas un mākslas skola, kas atro-
das Cesvaines pils ēkā. Cesvaines 
pils ir viena no skaistākajām Lat-
vijas pilīm. Tā celta no 1893. līdz 
1896. gadam un ir spilgts eklek-
tisma paraugs, kas apvieno goti-
kas, romānikas un jūgendstila 
elementus. Būs iespējams apska-
tīt gan pils atjaunotās daļas, gan 

arī neatjaunotās, nokāpt pagra-
bos, uzkāpt skatu tornī.

Cesvaines 3x3 nometne piedā-
vās interesantas, saistošas no -
darbības bērniem un pieaugu ša-
jiem jebkuŗā vecumā. Kamēr 
bērni darbojas savās ievirzēs 
(bēbīšu skola, 1/2x1/2), pieau gu-
šie var apmeklēt ievirzes, kas 
interesē viņus: no polītikas, vēs-
tures un psīcholoģijas līdz folk-
lorai, teātrim un latviskai virtu-
vei. Nometnē būs arī iespējams 
apgūt rotkalšanu, aušanu, pīša-
nu, tautastērpa vainaga darinā-
šanu, knipelēšanu vai kādu citu 
daiļamatu. Ievirzes vadīs pazīs -
ta mi tautieši no visām pasaules 

malām. Katras 3x3 nometnes ne -
atņemama daļa ir uzsvars uz 
latviešu dziesmām un mūziku - 
gan baudot to citu atskaņojumā, 
gan pašiem dziedot, spēlējot un 
dancojot. Nometnē būs arī plaša 
kultūras programma, kuŗā redzē-
sim gan nometnieku, gan cesvai-
niešu, gan viesu varēšanu un ta -
lantus.

Šo vienu nedēļu veltīsim savu 
sakņu un savas piederības apzi-
ņas stiprināšanai, mēģināsim       
tās laikā izkristallizēt, ko mums 
katram nozīmē būt latvietim,      
ko mēs domājam un ko mēs 

darām, lai justos īsti latviski. 
Piedāvājam jums nedēļu būt 
kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem 
pasaules skaistākajā vietā - Lat-
vijā. 

Ārzemju latviešus lūdzam pie-
teikties pie Arnolda Ruperta, 
liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink 
N.E. Grand Rapids, MI 49503. 
USA. Tālr. (616)456-8023. Dalī-
bas maksa ir $250.- USD per-
sonai (bērniem līdz 7 gadu vecu-
mam puscena), bet ne vairāk kā 
$625.- USD kodolģimenei.

Ingus un Egija Krūmiņi
Krumini3x3@gmail.com

"Mēs esam Ingus, Egija un Gustavs Krūmiņi"
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Divas dienas pēc 
Latvijas Re  pub li-
kas prok la mēša -
nas 92. ga  dadie -
nas, 20. no     vembrī, 
dzim   šanas dienu 

svinēja arī viena no vecākajām 
sabiedriskajām organizācijām 
valstī – Latvijas Sarkanais Krusts 
(LSK), kas di  bināts 1918. gada      
20. no  vembrī. 

LSK ģenerālsekretārs ir Ei -
ropas gada (2010.) Labas gri bas 
vēstnieks Latvijā Valdis Nago-
bads. Iepriekšējos gados LSK,      
svinot savu dzimšanas die nu, 
apbalvoja savus aktīvistus un at -
balstītājus, bet šodienas Latvijas 
ekonomiskajā situācijā nolemts, 
ka līdzekļi vairāk ne  pieciešami,     
lai palīdzētu nelai mē nonā ku-
šajiem. Tāpēc oficiā lās svinības 
Rīgā šogad neno tika, taču tas ne -
mazinot prieku par labi paveik-
tiem darbiem. 

LSK ir vairāk nekā 16 000 bied-
ru visos Latvijas reģionos, un       
viņu darbu koordinē 30 LSK ko -
mitejas Rīgā, Daugav pilī, Vents-
pilī, Liepājā un citviet valstī. Sa -
vukārt 1923. gadā dar bu sāka LSK 
Jaunatnes organi zācija, kas ir 
skait  liski lielākā jaunatnes orga-
nizācija Latvijā, kuŗai ir 23 noda-
ļas reģionos. 

 LSK iekļāvusies Starptautis kajā 
Sarkanā Krusta un Sarkanā Pus-
mēness kustībā, kas aptveŗ 185 
valstis un ir lielākā orga ni zācija 
pasaulē, ar visplašāko starp-
tautisko tīklu, kuŗā darbojas vai-
rāk nekā 97 miljoni brīv prātīgo. 

Gandrīz pēc 15 gadu gaidīša nas 

Svētki  arī Latvijas Sarkanajam Krustam

Saeima 2009. gada 8. aprīlī beidzot 
pieņēma Latvijas Sar kanā Krusta 
likumu, gan izsvīt rojot no tā visas 
normas, kas va   rētu organizācijai 
palīdzēt pirmās brīvvalsts laika 
nekus tamo īpašumu atgūšanā. 
LSK darbību rēgulē 1949. gada   
12. augusta Ženēvas konvencijas    
un šo konvenciju 1977. gada 8. 
jūnija un 2005. gada 8. de  cembŗa 
papildprotokoli. 

Laika gaitā LSK uzdevumi 
nedaudz mainījušies, bet galve-
nais mērķis joprojām ir viens - 
darboties par valsts institūciju 
palīgu, uzlabojot mazaizsargāto 
cilvēku dzīves apstākļus. Taču 
galvenās dar bības jomas ir sociā - 
lā palīdzība un aprūpe mājās, 
Veselības istabas (bez maksas pie-
ņem ģime nes ārsts, mērī ar  tēriā - 
lo asins spiedienu un iz  sniedz 
nepie ciešamos medikamentus), 
hu  mānās palīdzības punkti, Pir-
mās palīdzības ap  mā cība skolās, 

Bezatlīdzības asins donoru kus-
tība, Starptautisko hu   mānitāro 
tiesību populā ri zē šana un EK 
Pārtikas paku izda le trūcī ga-
jiem. 2010. gadā tās sa  ņems 
121 542 mazturīgie. 2009. gada 
martā Rīgā (Gaiziņa ielā 7) at  klāja 
LSK sociālo centru “Gai ziņš“, kas 
nodrošina bezi  zejas situācijā no -
nākušo uztu rē šanos bezmaksas 
naktspatvers mē, per soniskās hi -
giēnas iespējas un sociālā darba 
speciālistu pa  do mus u.c. sociālos 
pakalpojumus. 2010. ir Eiropas 
gads cī ņai pret nabadzību un 
sociālo atstum tību.

 Jau sesto gadu, tuvojoties jau-
najam mācību gadam 1. sep tem-
brī, LSK rīko labdarības akciju 
skolēniem “Grāmata –   no rokas 
rokā”, kuŗas laikā ne  pieciešamās 
mācību grāmatas bērni iegūst 
savstarpējas mai ņas ceļā – vienas 
atdod, citas pa   ņem. 

Šovasar LSK Jaunatnes orga-

nizācijas aktīvisti rīkoja velo tūri 
„Ieminies par iecietību 2010” ar 
mērķi rosināt cilvēkus Latvijā 
domāt par daudzveidī gas sa  bied-
rības priekšrocībām un savstar-
pējo toleranci. LSK Jaunatnes or -
ganizācijas brīv prā tīgie Rīgā ap -
meklē Bērnu slim nīcas mazos 
pacientus, kopā zī  mē, spēlē teātri 
un citādi cen šas padarīt ārstēšanās 
laiku gai šāku. Savukārt Cēsu pusē 
viņi palīdz atgriezties normālā 
dzīvē saviem līdzaudžiem, kas 
nokļu vuši mazgadīgo audzinā-
šanas iestādē. 

Šovasar LSK Madonas ko  mi tejā 
viesojās Rosrātes (Vācija) Sar  kanā 

Krusta nodaļas pār stāvji. Viņi uz -
dāvināja auto ma šīnu, kas pilnīgi 
aprīkota slimnieku un aprūpēja-
mo iedzīvo tāju pārvadāšanai.      
LSK lielākie draugi un uzticamie 
partneŗi Latvijā ir “Fazer maiznī-
ca”, “L’ Oreal Latvija” un SEB ban-
ka. Lielu ieguldījumu LSK atbal- 
s tam snieguši arī ārzemju lat vieši. 
Protams, vislielāko patei cību pel-
nījuši LSK brīvprātīgie visos Lat-
vijas novados. LSK var pastāvēt, 
tikai ja ir cilvēki, kas gatavi brīv-
prātīgi ziedot laiku, lai palīdzētu 
citiem cilvēkiem.

Valija BerkinaLatvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes organizācijas aktīvisti

Līmeniski. 2. Pagasts Z-Vid-
zemē. 4. Izcils, ievērojams (pārn.) 
8. Putna mazuļi. 10. Plaša svinī-
bu, sarīkojumu zāle. 11. Kustīgs, 
jautrs, arī nerātns. 12. Upe Kur-
zemē. 15. Tāds, kam maz tauk-
vielu. 17. Īsas uzrunas pie svinību 
galda. 18. Droši vien. 20. Lieli 
darba rati. 21. Augiem apaudzēta 
būve. 26. Pūšamais mūzikas in- 
s truments. 27. Pārliecība, uzskats. 
28. Krāce, neliels ūdenskritums.  
29. Nekustīga pamatne, uz kuŗas 
uzmontē mašīnas. 32. Izsaukums 
suņa rīdīšanai. 33. Persona, kas 

ierodas ciemos. 38. Daļēji aiz-
augušas dziļas bedres purvos.    
39. Ierīce aizdedzināšanai (iekš-
dedzes motoros). 42. Vientiesīgs. 
45. Daudzgadīgs asteŗu dzimtas 
lakstaugs. 46. Paceļot pārvietot. 
47. Galvaspilsēta kādā ES valstī. 
48. No vadošas baznīcas atšķē -
lies reliģisks grupējums. 49. 
Jauni, nenobrieduši augi.

Stateniski. 1. Četrstūraina 
kaste ar vāku dažādu mantu 
glabāšanai. 2. Kļūt mierīgākam, 
klusākam. 3. Galda piederums. 
5. Ēkas stūŗa savienojums.                 

6. Lielas bezzvīņu saldūdens 
zivis. 7. Tāds, kas norisinās lielu 
laiku. 9. Tāds, kam ir daudz aiz-
spriedumu. 13. Ēkas. 14. Mīksts, 
viegli kūstošs sudrabbalts me -
talls. 15. Gaismeklis. 16. Vira 
(dur vīm, vākiem). 18. Tilpuma 
mērvienība. 19. Ļoti vēlēties. 22. 
Īss pārtraukums. 23. Noteikta 
distances daļa (sportā). 24. Ur -
bums ūdens ņemšanai. 25. 
Žņaudzējčūska. 30. Pilsēta Zem-
galē. 31. Nupat, pašreiz. 34. Pa -
visam, pilnīgi. 35. Osta Marokā. 
36. Būt pa prātam. 37. Aizņemties 
(sar.). 40. Tikai. 41. Dažs; ne šis. 
43. Troksnis, kas rodas, pūšot 
stipram vējam. 44. Aŗot veidota 
šaura dobe.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 45) 
atrisinājums   

Līmeniski. 1. Pagodas. 4. Ka -
viārs. 7. Kusli. 9. Pulss. 11. Esene. 
12. Irsis. 13. Slita. 14. Skāla. 17. 
Avenes. 20. Kautra. 22. Emisija. 
23. Ēkas. 24. Urna. 25. Krantis. 
26. Valsis. 28. Sesija. 31. Kalts. 34. 
Ievas. 36. Sakne. 37. Bedre. 38. 
Sauna. 39. Inari. 40. Senleja. 41. 
Ararats. 

Stateniski.  1. Paprika. 2. Disks. 
3. Spiegs. 4. Kupena. 5. Vāles. 6. 
Spīgana. 7. Kaste. 8. Degā. 10. 
Snigt. 15. Kritala. 16. Laistīt. 18. 
Nakts. 19. Sesks. 20. Kauss. 21. 
Usnes. 26. Vainags. 27. Lāvas. 29. 
Irkļi. 30. Ateists. 31. Kabata. 32. 
Lode. 33. Steiga. 35. Saule. 36. 
Skara. 

Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā viesojās ciemiņi no Vācijas, 
Spānijas, Francijas, Zviedrijas un Lietuvas skolām. Viņi piedalās starp-
tautiskā projektā par apkārtējās vides uzlabošanu. Katrai valstij bija mājas 
darbs par zaļo transportu – vērtēt, cik zaļi dodamies uz sko lu, ar kādiem 
techniskiem līdzekļiem un varbūt iespējams ko mainīt ekoloģijai par 
labu.

Ogres centrālās bibliotēkas galvenā bibliografe Gaļina Sabļina treš-
daļu šā gada rudens pavadīja ASV, kur kopā ar 12 mūsu valsts pārstāvēm 
piedalījās Globālo bibliotēku līdeŗu un innovātoru programmas darbā.

Saldus novada pašvaldība saņēmusi pirmo no četriem Latvijas        
un Šveices sadarbības programmas līdzfinancētajiem skolēnu auto-
busiem. Tas paredzēts Ezeres pagasta pārvaldei.

Skrundenieki Vanda un Richards Valtenbergi no zemnieku 
saimniecības “Valti” kļuvuši par konkursa “Gada lauksaimnieks Baltijas 
jūras reģionā” finālistiem Latvijā. Viņi pārspējuši deviņas citas saim-
niecības, kas piedalījās Latvijas Dabas fonda projektā Demo farm.

Limbažu kultūras namā atklāta Ziemeļvidzemes mākslinieku ap -
vienības dalībnieku tradicionālā rudens izstāde. Apskatāmie 11 autoru 
apmēram 30 darbi tapuši lielākoties šogad. Šādu izstādi apvienība rīko        
arī pavasarī. 

Kuldīgas rajonā sešos gados reģistrēti 40 nelikumīgi pieslēgumi 
naftas produktu vadam “Polocka – Ventspils”. Ceļš no dīzeļdegvielas 
zādzībām līdz vainīgo notveršanai, vainas pierādīšanai un sodam ilgst 
gadiem, jo trūkst pierādījumu. Tiesas spriedums stājies spēkā tikai divās 
krimināllietās.

Ventspils novada mežu īpašnieki sašutuši par aizsargājamo da  bas 
territoriju paplašināšanu, nerēķinoties ar viņu interesēm. Ances pa -
gastā trešdaļa mežu teritorijas jau kļuvusi saimnieciski neizman tojama.

Kokneses novada dome vairākiem vietējās nozīmes ceļiem noteikusi 
braukšanas ierobežojumus, lai tos pasargātu no turpmākas sabojāšanas. 
Mitrā laikā, turklāt notiekot intensīvai kravas automašīnu kustībai, ceļi kļūst 
neizbraucami. Līdz salam tie kravas automašīnām ir slēgti.

Kurmenes pamatskolā būs Ziemsvētku radošās darbnīcas. Ikviens 
varēs rast jaunas idejas un pats darināt apsveikumu kartītes, Ziemsvēt ku 
rotājumus, Adventa vainagus, kā arī iesaiņot dāvaniņas.

Novembris Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā ir notikumiem 
bagāts mēnesis. Joprojām turpinās septembrī aizsāktie Dzejas dienām 
veltītie literārie sarīkojumi. 

Krustpils kultūras namā 12. decembrī notiks Ziemassvētku gais -
mas iedegšanas un garīgās mūzikas koncerts „Eņģel, rādi man ceļu…”. 

Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komiteja saņēmusi lielu (4,5 tonnas) 
LSK atsūtīto humānās palīdzības kravu no ASV - labas kvalitātes ap -
ģērbus, apavus, segas un citas mantas. Palīdzība sadalīta SK nodaļām 
pagastos.

Ludzas Novadpētniecības mūzejs rīkoja radošo darbnīcu Adventa 
vainagu darināšanai. Līdz gada beigām mūzejā skatāmas izstādes 
“Piemini Latviju!” un “Rakstiem vien zeķes adu”.

Akciju sabiedrība Latvenergo ar pašvaldību sociālo dienestu 
starpniecību 1. decembrī uzsāk 500 kWh elektrības dāvanu kartes 
izsniegšanu 100 000 mazturīgo iedzīvotāju mājsaimniecībām visos 
Latvijas reģionos.

Daugavpilī pirmo reizi notika Tautas daiļrades festivāls, ko rīkoja 
Sociālo lietu pārvalde kopā ar Kultūras pārvaldi. Festivālā piedalījās                 
18 dejotāju un dziedātāju kopas, kas ar skaistajiem priekšnesumiem 
radīja svētku noskaņu.

Biedrība „Māmiņu klubs Rēzeknē” līdz 18. decembrim rīko ak  ciju 
„Arī tev ir mamma”, lai iedzīvotāju aptaujā noskaidrotu pret topoša -      
jām māmiņām un māmiņām ar bērniem visdraudzīgāko Rēzeknes 
pilsētas uzņēmumu, iestādi.

Rēzeknes kultūras nama sieviešu koris „Medicus” ieguvis 2. vietu 
Polijā, Varšavā, F. Šopēna Mūzikas universitātē notikušajā 6. Starptau  -
tiskā koŗu festivālā „Varsovia cantat”, kuŗā piedalījās 17 koŗi no Po lijas, 
Norvēģijas, Zviedrijas, Indonēzijas, Maķedonijas un Latvijas. Koris 
konkursā dziedāja četras dziesmas, arī latgaliešu tautasdziesmu                   
„Kyukoj ōru dzagyuzeite”.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina
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Mēdz teikt, ka modernās pa -
saules cilvēki zaudējuši mākslu 
dzīvot. Ikdienas gaitās viņus vairs 
nepavada pašu dziedātas  dzies-
mas, kas pauž dzīves  un  piepil -
dījuma prieku. Tas nozīmē, ka 
viņi nejūtas brīvi kā putni, kas 
dzied, apliecinot savu eksistenci. 
Tāpēc varam priecāties, ka cil-
vēkbērnu vidū ir vēl tādi reti 
putni, kas bez dziesmas nemaz 
nespēj dzīvot. 

Milda Štrausa jeb Milda Grim-
ma (viņas vārds pirms laulībām 
ar pianistu Hugo Štrausu) ir viens 
no šiem dziedātājputniem cil-
vēkbērnu vidū. Aizmirstībai  pa -
k  ļauti daudzi agrāk teikti  spoži 
un gudri sprediķi, bet neaiz-
mirstama ir dziedones balss, kas 
skanējusi pēc šiem sprediķiem. 
Noteikti  vēl daudziem  atmiņā ir 
Mildas Štrausas balss, kaut  arī tā 
tagad vairs reti dzirdama San-
francisko latviešu draudzes baz-
nīcā. Mildas Štrausas dzidrais 
soprāns piepildījis ne tikai baz-
nīcu. Gadu gaitā viņa bijusi 
soliste latviešu Dziesmu svētkos 
Amerikā un Kanadā, viņa dzie-
dājusi  koncertzālēs amerikāņu 
publikai, tostarp slavenajā Kar-
negi (Carnegie Hall)  koncertzālē 
Ņujorkā. Taču Mildas uzticība 
savai draudzei, bagātīgi dāvājot 
savu talantu, mākslinieces aiz-
rautību dziesmā, ir dāvana, ko 
grūti novērtēt par augstu. 

Nav viegli saprast mākslinieka 
dzīvi, un Milda pati atbildēja 
smaidot un ar vārdiem, kas likās 
mīklaini un mazliet pārsteidza 
,,Cilvēka sirds glabā tik daudz 
noslēpumu. Tie ir smalko jūtu 
noslēpumi, kas skaņās tiek iz -
pausti tiem, kuŗi spēj dzirdēt.” 

Saprotu, ka Milda Štrausa šo 
atziņu guvusi  no pieredzes dzīvē 
un mākslā. Tās nav gudrības, ko 
izlasa grāmatās, bet ko māks-
liniece izdzīvojusi, ļaujoties 
smalko stīgu vibrācijām, augstu 

Dzīve ir dziesma. Mīlestība ir mūzika

reģistru brāzmām, kā putna 
spārnu pārlidojuma atskaņu 
mai    giem toņiem, kā sudraba 
zvanu skaņām dzidrā rītausmā.  
Milda teica vēl citus noslē-
pumainus vārdus: ,,Var iemācīties 
dziedāt, bet balsi jau nevar 
iemācīties. Tas ir dabas dotums.”

Nākamgad  24. maijā Milda 
Štrausa svinēs  90 gadu jubileju,  
taču šis skaitlis viņu nekādi nav 
ietekmējis. Viņas nopietnība,  
šķel mīgais smaids,  domas par 
māks  lu un mūziku, izsmalcināta 
vērtētājas bauda, dzeŗot rīta kafi-
ju, vai arī, kā jau īsta kaliforniete, 
pie vakariņām glāzi laba šardonē, 
liecina par dzīves un gara spēku.  
Arī Mildai runājot par saviem 
skolnieces gadiem Rīgā, šķiet, ka 
tas bijis  pavisam nesen. Viņa jau 
pamatskolā apjautusi vēlēšanos 
būt uz skatuves, piedalīties iz -
rādēs,  deklamēt un, protams, 
dzie  dāt. Viņas mātes lēmums 
tomēr bija praktiskākas dabas, 
un Milda iestājās Viļa Olava 
komercskolā, kur  varēja iegūt 
labu izglītību matēmatikā un 
mācīties valodas. Milda Štrausa 
iemācījās grāmatvedību. Šī  pro-

fesija viņai vēlāk sagādāja fi -
nanciālu neatkarību un stabili-
tāti, iespēju izkopt mūzikālās dā -
vanas. Pēc skolas beigšanas Milda 
tūlīt dabūja darbu pilsētas valdē 
un pati varēja apmaksāt kla-
vieŗstundas. Viņa mācījās  dziedāt 
pie operdziedātājas Helēnas 
Cinkas-Berzinskas. Taču tāpat 
kā visiem tai laikā, kaŗš mainīja 
arī Mildas Štrausas dzīves plā-
nus. Viņa 1944. gadā devās uz 
Vāciju, sākumā dzīvojot Danci-
gā. Grūti bija iedomāties dzīvi 
bez mūzikas, bet Mildas karstākā 
vēlēšanās bija  turpināt mūzikālo 
izglītību. Pienāca ziņas par lat-
viešu nometni Eslingā, kur  bija 
nodibināta mūzikas skola, ope-
rešu teātŗa ansamblis, notika 
citas kultūras dzīves aktīvitātes. 
Eslingā bija sapulcējušies daudz 
jaunu latviešu dziedātāju, tur bija 
diriģenti un režisori un, protams, 
nākamā Mildas Štrausas dzīves-
vieta bija Eslingā. 1948. gada 22. 
martā tur notika pirmizrāde  
operetei ,,Trejmeitiņas” un tajā 
bija loma arī jaunajai un skaista-
jai dziedātājai Mildai Štrausai. 
Tai laikā daudzi latvieši sāka 
nometni atstāt,  meklējot savu 
vietu pasaulē, jo kļuva skaidrs, ka 
ceļš atpakaļ uz dzimteni ir 
neiespējams. 1949. gadā Mildai 
radās iespēja doties uz Ameriku, 
uz Sanfrancisko. Viņu aicināja 
veclatviete, mātes māsa.  No kuģa 
General Hersey klāja Milda ska-
tījās uz Amerikas krastu un pir-
mo pilsētu Amerikā – Ņuorleānu.  
Vēlāk,  ar vilcienu ceļojot cauri 
Teksasai,  Milda brīnījās, kāpēc 
gan visur Amerikā svin un 
līksmo? Vēlāk viņa uzzināja, ka 
4. jūlijs ASV ir  lieli valsts svētki, 
Neatkarības diena. Sanfrancisko 
dzelzceļa stacijā Mildu  sagaidī   ja 
mātes māsa, jau pēc nedēļas viņa 
dabūja grāmatvedes darbu 
Greyhound Transportation 
Corporation, kur nostrādāja 35 

gadus, līdz pensionējās. Sākot 
dzīvi jaunajā kontinentā, ļoti 
palīdzēja Viļa Olava skolā apgūtā 
angļu valoda. Sanfrancisko jau 
bija sākusies rosīga latviešu 
sabiedriskā dzīve, kuŗā arī Milda 
drīz atrada savu vietu.  Taču, lai 
dziedātu un sagatavotu program-
mas koncertiem, bija jāatrod labs 
koncertmeistars. Tas laikam bija 
likteņa pirksts, ka aizritējušā 
gadsimta 50. gadu sākumā uz 
Sanfrancisko no Ņujorkas tika 
uzaicināts austrumu krastā pa -
zīstamais pianists Hugo Štrauss. 
Te  jau dzīvoja vijolnieks Eduards 
Vīnerts un čellists Arvīds Cie-
miņš. Hugo Štrauss bija daudz 
koncertējis Vācijā un Anglijā, 
pēc ieceļošanas Amerikā veiks-
mīgi arī austrumu krastā. Hugo 
Štrauss beidza konservātoriju 
Latvijā, pēc tam bija mācījās pie  
Leonīda Kreicera Berlīnē. Lat-
vijas konservātorijā 1939. gadā 
viņu ievēlēja par klavieŗu nodaļas 
docentu. Hugo Strauss bēga uz 
Vāciju 1944. gadā, tāpat kā Milda 
Grimma. 

Mildas Grimmas un Hugo 
Štrausa tikšanās Sanfrancisko 
bija jauns iesākums ne tikai 
personiskā, bet arī mākslas dzīvē. 
Milda bija atradusi iejūtīgu 
kollēgu, uzmanīgu draugu un 
viņas mākslas centienu atbal-
stītāju. Viņi apprecējās 1952. 
gadā. Kopā viņi iestudēja pro-
grammas koncertiem, meklējot 
arvien ko jaunu un aizrāvīgu. 
Abiem izveidojās lieliskas part-
neŗattiecības, un viņi vienmēr 
bija kopā uz neskaitāmām ska-
tuvēm. Hugo Štrauss kļuva par 
Sanfrancisko latviešu draudzes 
ērģeļnieku, un dievkalpojumos 
skanēja Mildas soprāns. Vienmēr 
bija jāgatavo arī programmas 
latviešu sarīkojumiem un 
Dziesmu svētkiem. Hugo Štrauss 
strādāja par mūzikas skolotāju, 
viņam bija arī privātskolnieki. 
Abi mākslinieki izdeva četras 
skaņuplates un kaseti. Par izcilu 
darbu latviešu kultūras dzīvē 

Vilma Cimmermane 
(dzim. Krauze) dzimusi 
1910. gada 26. novembrī 
Tukuma apriņķa Džūks-
tes pagasta ,,Irbēs”. Skais-
tā rudens dienā savās 
dzimtajās mājās bērnu 
un mazbērnu pulciņā 
Vilma Cimmermane svi-
nēja savu lielo jubileju. 
Viņu trīs reizes izsūtīja uz 
Sibiriju, pirmo reizi jau  
1941. gada 14. jūnijā, kad 
arī pēdējo reizi redzēja 
savu dzīvesdraugu Ro -
bertu  un bērni Kristaps 
un Ruta – tēvu.

Alberts Eglītis rakstīja: 
,,...toreiz, jūnijā, tā bija 
pirmā tāda nakts Latvijas 
mūžā, kad Dievs no -
drebēja zvaigžņu tālumā 
no vajāto, pazemoto no -
pūtām un balsīm... kad 
klusumā varēja just bai-
gumu, varēja dzirdēt, kā 
raud ziedi...”

Ar Vilmu Cimmermani 
runājot, viņa vienmēr jautā: ,,Kāpēc, kāpēc?”

Viņu sirsnīgi sveicam un novēlam daudz siltuma un prieka.

Vilmas Cimmermanes māsas Lidijas Aules un svaiņa kaprāļa 
Kārļa Auļa (abi jau aizsaulē) bērni – krustdēls 

Guntis Aulis un Laima Žmuidiņa-Veide 
ar ģimenēm Amerikā 

100 gadu jubilāre
Sandiego un apkaimes latvieši 

13. novembrī pulksten 12.00 
Grace Lutheran Church pulcējās 
dievkalpojumā, ko vadīja prāvests 
Dāvis Kaņeps. Dievkalpojuma 
beigās visi nodziedāja Latvijas 
himnu. 

Sandiego un apkaimes latvieši 13. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā, priekšā 
no labās: prāvests Dāvis Kaņeps, Iveta Kaņepa ar Mārtiņu Kaņepu, vidū – Sandiego latv. ev. lut. 
draudzes priekšnieks Jānis Legzdiņš

Stundu vēlāk baznīcas augš-
stāva lielajā zālē Sandiego latviešu 
ev. lut. draudzes priekšnieks Jānis 
Legzdiņš teica svētku uzrunu.
Svētku mielastam bija sanesti 
daudz dažādu ēdienu. Galdus 
krāšņi rotāja sarkanbaltas bugen-

vilijas Pēc pusdienām dāmu ko -
miteja rīkoja izlozi, kuŗā varēja 
laimēt groziņus, zooloģiskā dārza 
ieejas biļetes, puķes un dzērienus. 
Svinībās piedalījās apmēram 30 
viesu, visi jutās pacilāti, valdīja 
jauks svētku noskaņojums. 

J. L

mūziķu pāris saņēma Kultūras 
fonda Atzinības rakstu. 

Atmodas laikā abi pirmo reizi 
devās uz Latviju. Hugo Štrauss 
apciemoja savu brāli, kas bija 
mācībspēks konservātorijā, kā 
arī citus   kollēgas. Milda Štrausa 
vēlējās atbalstīt Latvijas Nacionālo 
operu, un Milda un Hugo Štrausi 
iestājās Latvijas  Nacionālās ope-
ras ģildē. Latvijas operas namā ir 
divi krēsli ar Hugo un Mildas 
Štrausas vārdu, jo viņi devīgi zie-
 doja  operas nama restaurācijai. 

Milda bieži apmeklēja San-
francisko operu, jo šeit vienmēr 
dziedājušās pasaules operas 
zvaigz  nes. Milda atzīst, ka viņu 
abu mūzikālā gaume bijusi  ļoti 
atšķirīga, jo Hugo cienījis 
Vāgneru, Milda – Pučīni. 

Hugo Štrauss šķīrās no dzīves 
1992. gadā, un Mildai  dzīves un 
mākslas partneŗa zaudējums bija 
liels  trieciens. 

Pēdējos gados uz pasaules ope-
ras skatuves izceļas vairākas lat-
viešu operas zvaigznes, un Milda 
Štrausa  uzmanīgi seko viņu sa -
sniegumiem. Droši vien viņai  
la  bāk nekā  citiem saprotams, cik 
daudz spēka un izturības oper-
dziedātājiem nepieciešams. 

,,Ja uz Mētropolītēna operas 
dziedātāju konkursu ierodas 400 
kandidātu, tad kļūt par konkursa 
uzvarētāju ir izcils panākums,” 
teica  Milda Štrausa, novērtējot 
Maijas Kovaļevskas karjēru. 

Mildas jaunība pagāja bargā 
un skaudrā laikā. Kaŗa un dzīves 
īstenības dēļ bija jāatsakās  no 
daudziem  sapņiem un ilgām, 
tomēr  viņa izdziedāja slavu dzī -
ves un mīlestības brīnumam, 
ļaujoties smalko dvēseles stīgu 
dievišķiem pieskārieniem.

 Vai gan var iedomāties pasauli 
bez mūzikas un cilvēka dzīvi bez 
dziesmas? Milda Štrausa palīdz  
apjaust to daili, kas staro kā 
mūžīgs un mistisks cilvēces no -
slēpums – māksla.  

Biruta Magone

Latvijas valsts dibināšanas dienas atceres svinības Sandiego

Milda Štrausa

Vilma un Roberts Cimmermaņi 
1930. gadā
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Latvijas valsts dibināšanas 92. 
gadskārtā Dvīņu pilsētās 25 
latvieši pulksten vienos dienā 
dziedāja Latvijas valsts himnu. 
Viņiem piebiedrojās arī no Klīv-
landes aicinātais svētku runas 
teicējs, DV ASV zemes valdes 
priekšnieks Zigurds Rīders un 
Astrīda Rīdere. Dziedātāji pa -
kavējās pie glāzes vīna un lāč-
maizes ar piedevām, ko sagā dāja 
māc. Maija Cepure-Zem mele.

Svinīgais akts sākās pulksten 
septiņos vakarā, latviešu skolas 
zēniem ienesot karogus. Svētbrīdi 
vadīja māc. Maija Cepure-Zem-
mele, viņa nolasīja arī prāv. 
Laumas Zušēvicas atsūtīto svētku 
sveicienu, kuŗā bija iekļauts 
Augusta Brieža mudinājums: 
,,Mūsu dzimtā zeme svēta – to 
apkopsim! Kur labā sēkla sēta – 
to audzēsim! Lai viļņo mūsu 
druva –mēs strādāsim! Ko tēvi 
nepaguva – to paveiksmi!” 

Latviešu organizāciju apvie-
nības Minesotā vicepriekšsēdis 
Visvaris Ģiga ievadīja akta laicīgo 
daļu ar īsu uzrunu un aicināja 
noklausīties Latvijas Valsts prezi-
denta Valža Zatlera sveicienu no 
Jūrmalas Latvijā. 

Latvijas himnai pavadījumu 
spēlēja pianiste Guna Kalmīte-
Skujiņa un trompētists Pauls 
Grustāns. 

Minesotas DV apvienības val-
des priekšsēdis Ģirts Jātnieks 
nolasīja Zigurda Rīdera īsu bio-
grafiju un aicināja viņu pie runā-
tāju pults. 

Savā runā ,,Pēc Saeimas vēlē-
šanām – ko tagad?” Z. Rīders 
atgādināja, ka ALAs Informācijas 
nozares vadītājs Jānis Kukainis 
krietni pūlējās, lai ASV latviešiem 
būtu iespēja balsot 15 vēlēšanu 
iecirkņos. Viņa labākais argu-
ments – cietumnieki Latvijā var 
balsot, bet latvieši ārzemēs tikai 
vēstniecībā Vašingtonā, D.C. 
Atgādājot pārvietojamo darbst-
aciju, ASV latvieši varēja pieteik-
ties un saņemt jaunas Latvijas 
pases. Šo iespēju izmantoja ap -
mēram 700 tautiešu.  

Izvērtējot vēlēšanu iznākumu, 
Z. Rīders runāja arī par pašreizējo 
situāciju Latvijā un dalījās domās 

Latvijas valsts jubilejas svinības Dvīņu pilsētās
par tautas nākotni. Sajūsmu par 
Vienotības uzvaru nomainījusi 
vilšanās. Valdis Dombrovskis 
uzsāka sarunas ar Saskaņas cen-
tru (SC), un Saeimā ievēlētie 
Visu Latvijai! apvienības depu-
tāti tika atstumti. Par laimi SC 
Vienotības noteikumus sadar bī -
bai nepieņēma. 

Latvijā ir mēģinājumi iznīcināt 
nacionālismu un ieviest kosmo-
polītismu, jo trūkst kopēju mērķu 
un ir daudz sīkpartiju. Vēl aiz-
vien jūtamas smago okupācijas 
gadu sekas, īpaši uz laukiem, kur 
daudzi netic vēlēšanu procesam. 
Sāpīgi, ka samazinās latviešu 
skaits, jo dzimstība ir ļoti zema 
un jauni cilvēki izbrauc no 
Latvijas. No apmēram 220 vals-
tīm Latvija ir 124. vietā pēc ter-
ritorijas lieluma un 141. pēc ie -
dzīvotāju skaita. Šveice un Izraela 
ir mazākas par Latviju, bet ir 
pārtikušas un ietekmīgas valstis. 
Z. Rīders ieteica atbalstīt nacio-
nālās partijas un palīdzēt turpināt 
iesāktās vēlēšanu reformas. Viņš 
arī uzsvēra, ka nedrīkstam visus 
līdzekļus sūtīt tikai uz Latviju, jo 
mums jāatbalsta arī ASV latviešu 
organizācijas.

Pēc Z. Rīdera runas ALAs 
valdes loceklis Visvaris Ģiga pa -
ziņoja, ka PBLA Tautas balva 
piešķirta Dr. Līgai Rupertei par 
3x3 nometņu izveidošanu. ALAs 
atzinības rakstu pasniedza Mir-
dzai Eglītei, Aldonai Ponei un 
Dzintrai Prīlapai. 

Minesotas DV apvienības 
priekš  nieks Ģirts Jātnieks atzi-
nības rakstu pasniedza Rūtai 
Beķerei, Mārai Pelēcei un Aijai 
Vijumai.

 ALAs Sporta nozares vadītājs 
Visvaris Ģiga pasniedza Jānim 
Robiņam Latvijas Sporta mūzeja 
atzinības rakstu par sadarbību 
un atbalstu mūzejam. 

Mineapoles latviešu skolas au -
dzēkņi piedalījās ALAs Izglī tības 
nozares 2010. gada pārbau-
dījumos. Skolas pārzine Laila 
Švalbe ALAs izglītības nozares 
pārbaudījumu atzinības rakstu 
pasniedza 7. klases audzēknei 
Skaidrītei Beķerei par iegūto 
trešo vietu domrakstā, 8. klases 

audzēknei Laurai Konterei par 
trešo vietu valodā, vārdu izpratnē 
un geografijā un 8. klases au -
dzēknei Mārai Treibergai par 
iegūto pirmo vietu geografijā.

PBLA izglītības nozares 2010. 
gada konkursā ,,Mans pētījums 

par Latviju un latviešiem pasaulē” 
pirmo vietu ieguva Marlēna 
Ramane (10 gadu vecumgrupā), 
Zigurds Beķeris (11 g. vgr.) un 
Laura Vīksniņa (12 g. vgr.). 
Atzinības rakstu saņēma Katrīna 
Dinglija (Dingley, 6. g. vgr.), 

Pauls Švalbe (11. g. vgr.), Skaidrīte 
Beķere (12. g. vgr.), Laura Kontere 
un Māra Treiberga (14. g. vgr.).

 Mineapoles-St. Paulas latviešu 
ev. lut. draudzes koris diriģentes 
Gunas Kalmītes-Skujiņas vadībā 
nodziedāja piecas dziesmas: J. 
Norviļa ,,Dziesmu kalnā”, J. 
Graubiņa ,,Trīcēj’ kalni, skanēj’ 
meži”, J. Saksa ,,Saules kokles 
skandināja”, J. Vītola ,,Gaismas 
pils” un J. Kalniņa ,,Dziesma 
brīvai Latvijai”, klavieŗ pava-
dījumu spēlējot Birutai Ander-
sonei-Sprūdai.

Sarīkojuma beigās Latviešu 
organizāciju apvienības Minesotā 
valdes locekle Inta Lāčplēse 
pateicās visiem darītājiem un 
aicināja nodziedāt ,,Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!”. Svinības rīkoja 
Latviešu organizāciju apvienība 
Minesotā un Akadēmiskā kopa. 
Bija sagādāti ēdieni un dzērieni, 
un viesi pakavējās pārrunās. 

Gunta Rozentāle 
Jānis Robiņš

Latvijas Ordeņu kapituls pie -
šķīris Atzinības krustu emeri-
tētajai sociālo zinību profesorei 
Case Western Reserve universitātē 
Klīvlandē, Ph. D. Ilgai Brigitai 
Švechai par viņas darbiem, pa -
nākumiem un ietekmi latviešu un 
Latvijas labā. Apbalvojumu 18. 
novembrī Latvijas vēstniecības 
galvenā zālē Vašingtonā viņai 
pasniedza Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs. Svinīgā 
ceremonijā vēstnieks apsveica 
Dr. Švechu un pateicās par viņas 
ilggadējo darbu Latvijas labā. 
Skanēja Latvijas valsts himna, 
Margaritai Kreinai spēlējot kla-
vieŗpavadījumu. Svinīgajā cere-
monijā piedalījās Amerikas lat-
viešu apvienības Informācijas 
nozares vadītājs Jānis Kukainis, 
Dr. I. Švechas draudzenes, vietē-
jie latvieši, Latvijas vēstniecības 
diplomāti.

Prof. Ilga Švecha dzimusi Rīgā 
un tieši pirms 75 gadiem viņas 
tēvam Jānim Švecham, izcilam 

Latvijas valsts apbalvojumi Klīvlandes latviešiem
Brīvības pieminekļa komitejas 
darbiniekam, arī piešķīra Latvijas 
valsts apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeņa goda medaļu.

 Ilga Švecha beigusi Kalvina 
kolledžu ar bakalaura gradu, 
Mičigenas universitāti ar ma -
ģistra gradu un 1988. gadā Union 
universitātes institūtu, iegūstot 
Ph. D. gradu psīcholoģijā. Viņa 
29 gadus sekmīgi strādājusi Case 
Western Reserve universitātē par 
sociālo zinātņu profesori, četrus 
gadus atzīta par izcilāko mācīb-
spēku. Prof. I. Švecha centusies 
sekmēt sabiedrības atbalstu Lat-
vijas bāreņiem un slimiem bēr-
niem. Ilga Švecha ir studenšu 
korporācijas Imeria filistre, un 
viņas vadībā 1992. gadā savāca 
$18 000 ziedojumu Stiklu inter-
nātskolai. Līdzekļi vākti arī ci -
tiem bāreņu namiem un Rīgas 
bērnu slimnīcai. Ar ievērojamām 
summām viņa atbalstījusi Lat-
vie šu Kultūras dārzu Klīvlandē, 
jaunatnes latvisko izglītību un 

Latviešu stipendiju fondu Kentas 
valsts universitātē.

 Kopš 1991. gada Ilga Švecha 
lasījusi lekcijas Latvijas Univer-

Latvijas valsts himnas dziedātāji 18. novembrī Mineapolē

No kreisās: apbalvotie skolēni Katrīna Dinglija, Laura Kontere, Pauls Švalbe, Skaidrīte Beķere, 
Zigurds Beķeris un ALAs atzinības raksta saņēmējas Mirdza Eglīte un Dzintra Prīlapa

sitātē un Latvijas Kultūras aka-
dēmijā teikusi abitūrijas uzrunas. 
Prof. I. Švecha 1994. uzņemta 
par mūža biedri ASV Nacionālajā 

akadēmijā. Viņa iecelta par goda 
doktori Latvijas Kultūras akadē-
mijā, saņēmusi Rīgas Bērnu 
slimnīcas atzinības rakstu par 
sekmīgu sociālo darbinieku un 
psīchologu departamenta attīs-
tīšanu. Viņa ir Klīvlandes latviešu 
biedrības Revīzijas komitejas 
locekle un vairākas reizes pārstā-
vējusi Klīvlandes latviešus starp-
tautiskos sarīkojumos Vašing-
tonā, pati maksājot visus izdevu-
mus.

Latvijas Ordeņu kapituls pie-
šķīris Atzinības krustu arī ilg-
gadējam Klīvlandes latviešu 
bied rības priekšniekam un ka -
sierim Ph. D. Arturam Gravam. 

Jau agrāk Atzinības krustu 
saņēmuši Klīvlandes latvieši Oļ -
ģerts Kubuliņš, Vilmārs Kukainis, 
Māris Mantenieks, Zigurds Rī -
ders un Silvija Rutenberga.

Vilmārs Kukainis, 
Latvijas Ordeņu brālības 

biedrības ieceltais pārstāvis 
ASV

Dr. Ilga Švecha Latvijas vēstniecībā ASV saņem apbalvojumu no 
vēstnieka A. Pildegoviča
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Saginavas latviešu klubā svinī-
bas par godu Latvijas valsts 
dibināšanas atcerei pirmo reizi 
rīkoja 1950. gadā, un tās kļuvušas 
par tradiciju. Šogad SLK 13. 
novembrī aicināja uz svētku aktu 
baznīcā, runu ,,Pēc Saeimas vē -
lēšanām – ko tagad?” teica ASV 
Daugavas Vanagu priekš nieks 
Zigurds Rīders. Vairāki sarī-
kojuma apmeklētāji piedalī jās 
10. Saeimas vēlēšanās un ar in -
teresi klausījās Z. Rīdera pa -
skaidrojumus par vēlēšanu nori-
si. Pēc svinīgā akta draudzes 

Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarīkojums Saginavā

sabied riskajās telpās pie kafijas 
un uz  kodām varēja pārrunāt 
dzirdēto un spriest par Latvijas 
nākotni.

Saginavas latviešu kluba biedri 
atsaucās Latvijas prezidenta Val-
ža Zatlera aicinājumam kopā 
dziedāt Latvijas himnu un 18. 
no  vembrī pulksten divos dienā 
(deviņos vakarā pēc Latvijas 
laika) satikās draudzes sabied-
riskajās telpās. Arī pērn dziedā-
jām Latvijas himnu kopā ar ci -
tiem latviešiem visā pasaulē. 

Dainis Martinsons
Latvijas himnu 18. novembrī Saginavā dziedāja – pirmā rindā 
no kreisās: Ārija Lusāre, Rita Martinsone, Skaidrīte Ģībiete; 
otrā rindā: Rita Skostiņa, Ieva Hartvella, Zeltīte Gudrā, Dagmāra 
Ernstsone, Ludmila Špaca, Vija Āriņa, Valdis Vītols; trešā rindā 
Džordžs Hartvells, Juris Stūris, Leons Gudrais, Oļģerts Skostiņš, 
Valdis Špacs, Jānis Skābardis, Dainis Martinsons

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

BOSTONA (MA) 
• 18. decembrī plkst. 11.00 

Bostonas latviešu skolas Ziem -
svē t  ku eglītes sarīkojums Trim-
das draudzes telpās. 

 BUKSKAUNTIJA (PA)
• No 3. līdz 5. decembrim 

Ziemsvētku tirdziņš Buks kaun-
tijas latviešu baptistu baznīcā. 
Varēs iegādāties latviešu ēdienu 
un lietotas dzintaru rotaslietas, 
ko iecie nījuši amerikāņi, kuŗi 
labprāt iepērkas tirdziņā. Pērn 
ieņemtos vairāk nekā $3000 zie-
doja bērnu invalidu nometnei 
Latvijā. Šogad ienākumi paredzēti 
Latvijas pen sionētajiem lauku 
draudžu mācī tājiem, kuŗiem nav 
citu ienākumu. Dzintara rotas-
lietas var sūtīt Sil vijai Augstrozei 
1009 W. Sawmill Rd. Quakertown, 
PA 18951; e-pasts: silvijaa@aol.
com 

 DENVERA (CO)
• 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, 
zva  not 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, pelēkos 
zir ņus, latviskas rotas svētku 
dāva nām, latviešu grāmatas, 
keramiku, apsveikumu kartītes. 
Visi sirsnīgi gaidīti, lielie un 
mazie, arī bērni, kuŗi latviski 
nerunā. Ieradīsies Ziem svētku 
vecītis. Būs siltas pusdienas.

FILADELFIJA (PA)
• 4. decembrī no plkst. 10.00 

līdz 2.00 Filadelfijas latviešu 
biedrības Ziemsvētku tirdziņš, 
kuŗā varēs ie  gā  dāties latviešu 
rotas, keramiku, grāmatas, kar-
tītes, kalendārus, tvar  tus, Ziems-
vētku rotājumus, rokdarbus, 
latviešu ēdienus – piparkūkas, 
pīrāgus, zirņus, medu, maizi, 
kūkas, pelēkos zirņus, konfektes, 
alu. Darbosies izloze. Ieejas mak  -
sa $1.

• 7. decembrī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Valdes ziņojumi un pār   -
runas par notikušo un gaidāmo, 
beigās dzimumdienu svinēšana 
un kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. 

• 11. decembrī plkst. 9.30 
Filadelfijas latv. ev. lut. Jāņa 
baznīcā (301 North Newtown 
Str. Rd., Newtown Square, PA 
19073) Kultūras diena bērniem, 
uz kuŗu aicināti arī bērni, kuŗi 
latviski nerunā. Cepsim pi -
parkūkas, taisī sim puzurus, iesim 
rotaļas, dejosim tautasdejas. Visi 
sirsnīgi aici nāti piedalīties! 
Dalības maksa 5 dolari personai 
(siltas pusdienas ieskaitītas). 
Lūdzu pieteikties, zva not vai rak-
stot Silvijai Mežgailei, tālr.:610-
277-8072, e-pats: roosters4@
comcast.net

• 12. decembrī plkst. 11.00 (pēc 
dievkalpojuma) Filadelfijas lat-
vie šu ev. lut. Jāņa baznīcā (301 
North Newtown Str. Rd., 
Newtown Square, PA) Filadelfijas 
latviešu skolas sarīkojums un 
pusdienas. Gaidām arī Ziem-
svētku vecīti! Visi bērni mīļi lūgti 
piedalīties. Lūdzam pieteikties, 
zvanot vai rakstot skolas pārzinei 
Silvijai Mežgailei, tālr.: 610-277-
8072, e-pasts: roosters4@com-
cast.net

GRANDRAPIDI (MI) 
• 2. decembrī plkst. 2.00 pen-

sio nāru saiets. 
KALAMAZŪ (MI) 
• 3. decembrī no plkst. 10.00 

līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš. 
• 14. dec. plkst. 1.00 senioru 

(80+) pusdienas.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 5. decembrī DK latv. ev. lut. 

draudzes 60 gadu jubilejas diev-
kal pojums; mielasts latviešu na  mā.

• 12. decembrī koncerts 
baznīcā; Ziemsvētku tirdziņš na -
mā.

• 19. decembrī plkst. 12.30 
Ziem  svētku eglīte latviešu skolā.

• 30. decembrī no plkst. 9.00 
rītā „Atvērto durvju diena” 2x2 
no  metnē Malibu; viesiem būs 
iespēja apskatīt jauniešu paveikto 
un vakariņot ($20); automašīnas 
varēs novietot pie nometnes 
galvenās iebrauktuves, Pacific 
Coast High way 1, apmeklētājus 

kalnā uzvedīs ar autobusu. 
• 31. decembrī Jaungada balle. 
 Losandželosas latviešu nama 

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

MILVOKI (WI) 
• 9. dec. plkst. 6.30 piparkūku 

cepšana kopā ar jauniešiem. 
• 4. decembrī Daugavas Vanagu 

Ziemsvētku eglīte latviešu namā.
• 11. decembrī plkst. 12.00 lat -

viešu namā draudzes un plkv. 
Kal paka skolas Ziemsvētku 
sarīkojums un eglīte ar bērnu 
priekšnesu miem.

MINEAPOLE (MN) 
• 4. decembrī no plkst. 12.00 

līdz 3.00 Ziemsvētu tirdziņš. 

• 19. decembrī pēc dievkalpo-
juma, kas sāksies plkst. 11.00 , 
latvie šu skolas saime aicina uz 
siltām pusdienām un skolas 
eglīti.

ŅUJORKA (NY) 
• 4. decembrī no plkst 12.00 

līdz 5.00 Ņujorkas vanadzes aici-
na uz Ziemsvētku tirdziņu 
Daugavas Vanagu namā (115 
west183rd Str.) Bronksā; varēs 
iegādāties Latvijas un vietējos 
produktus: šokolādi, maizi, pi -
parkūkas, putraimdesas, pīrā-
dziņus; dažādas dāvanas – kar-
tītes, mūzikas tvartus, rotas lietas, 
grāmatas. Varēs paēst pusdienas, 
darbosies bārs. 

• 5. decembrī Ziemsvētku tir-
dziņš Salas baznīcā (4 Riga Lane, 
Melville NY); pārdos piparkūkas, 
pīrāgus, rudzu maizi, dzeltenmai-

zi, putraimdesas, pelēkos zirņus, 
jāņusieru, galertu, Laimas šokolā-
des. Būs pusdienas un izloze. 

• 12. decembrī plkst. 10. 00 no 
rīta Ņujorkas latviešu koŗa kon-
certs Jonkeru baznīcā (254 
Valen tine Lane), programmā: 
Viļņa Sa  laka Adagio stīgu 
orķestrim, Valta Pūces ,,Ziem-
svētku kantāte” un Aldoņa Kal-
niņa ,,Ziemsvētku mis  tērija”; 
koncertā piedalīsies solistes Laila 
Liepiņa, Sarma Dindzāne-Van-
senta, Laura Padega Zamura, 
Ņujorkas latviešu koris un 
Bronksas kamerorķestris; diri-
ģents Andrejs Jansons. Pēc kon-
certa mielasts lejas zālē, dalības 
maksa (par koncertu un mielas-
tu) $25, līdz 12 gadu veciem 
bērniem ieeja brīva. 

(Turpināts 20. lpp.)

Šīs zemes ceļus izbeidzis

JĀNIS AVENS
dzīves ceļu sācis 1920. gada 18. jūlijā Rembatē, Latvijā
ceļu beidzis 2010. gada 13. novembrī Toronto, Kanadā

Aiz viņa paliek
DZĪVES CEĻA LĪDZGAITNIECE DZIDRA,

MEITAS VALDA, LAUMA UN ASTRA,
MAZBĒRNI JANS, ARISTO, ANNA, DŽIMIJS,

MĀRĪTE UN INGRIDA,
PIECI MAZMAZBĒRNI,

MĀSA VELTA UN LIELA RADU SAIME LATVIJĀ

Viņš pazina šīs zemes bēdas,
Un nebij svešs tam viņas prieks.
Nu smiltīs pagaist viņa pēdas:
Viņš šeit bij tikai ceļinieks…
                                /A.Lūsis/

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

JANIS PIČUKANS
dzimis 1923. gada 10. maijā Kārsavā

miris 2010. gada 16. novembrī Klīvlandē

Sēro 
SIEVA VELTA 

MEITA ILZE AR VĪRU MICHAEL 
MAZMEITA LIJA 

Augšā aiz zvaigznēm...
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(Turpināts no 19. lpp.)

Mielasta laikā darbosies tir-
dziņš – Ziemeļu novada dāmu 
komitejas grāmatu galdā, Ņu -
jorkas latviešu koŗa mūzikas ier-
akstu galdā, ,,Sveiks, Latvija!” 
stendā varēs iegādāties grāmatas, 
kartītes, mūzikas ierakstus un 
daudz citu svētku dāvanu.

14. decmbrī pl. 19.00 Man-
hatanā, 30 West 21. ielā (starp 5. 
un 6. avēniju) Latvijas bērnu 
rokdarbu izstāde integrātīvās 
mākslas fes tivāla „Nāc līdzās” 
ietvaros. Darbus iespējams iegā-
dāties, līdzekļi no pārdošanas 
tiks ziedoti Latvijas bērnu na -
miem.

SAGINAVA (MI) 
• 4. decembrī plkst. 2.00 Ziem-

svētku tirdziņš. 
SIETLA (WA)
• 5. decembrī pēc dievkalpoju-

ma pensionāru kopas eglīte un 
pus dienas. 

• 12. decembrī pēc dievkalpo-
juma Ziemsvētku dziesmu dzie-
dā šana pie kamīna lejas zālē. 

• 18. decembrī pēc svecīšu 
diev kalpojuma, kas sāksies plkst. 
5.00, draudzes un latviešu skolas 
eglīte nama zālē.

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

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

VAŠINGTONA (DC) 
• 5. decembrī Ziemsvētku tir-

dziņš. 
• 12. decembrī (pēc dievkalpo-

juma) DV organizācijas 65 gadu 
dibināšanas atceres sarīkojums. 

• 19. decembrī skolas un 
draudzes eglīte. 

DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 5. dec. plkst. 11.00 
dievk., pēc dievk. Ziemsvētku 
tirdziņš. 12. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes eglīte (ar groziņiem). 
19. dec. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 24. dec. plkst. 5.00 
Ziemsvētku dievk. 25. dec. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. 31. dec. 
plkst. 3.00 vecgada vakara dievk. 
ar dievg. Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 5. dec. plkst. 11.00 dievk. 
Kvēkertaunā; pēc dievk. 
Ziemsvētku ieskaņas sarīkojums, 
kafijas galds ar groziņiem. 24. 
dec. plkst. 4.00 Kvēkertaunā 
Ziemsvētku dievk. 26. dec. plkst. 
3.00 Lankasterā Ziemsvētku 
dievk. māc. Dr. A. Ziedonis un 
māc. Dr. R. Ziedone. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 5. 
dec. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzes un bērnu eglīte un 
Ziemsvētku tirdziņš. 12. dec. 
dievk. 19. dec. dievk. ar dievg. 
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 26. dec. dievk. 
nebūs. 31. dec. plkst. 5.00 vec-
gada 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, tālr.: 610-353-2227): 5. 
dec. plkst. 11.00 dievk. 
Vilmingtonā plkst. 3.00; pēc 
dievk. kafijas galds. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.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.: 9. dec. plkst. 3.00 Bībeles 
stunda. 12. dec. plkst.10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda. 16. dec. 
plkst. 4.00 Bībeles stunda ciemā 
Latvija. 19. dec. plkst.10.00 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzības stunda. 24. dec. 
plkst.5.00 Ziemsvētku dievk. 26. 
dec. plkst. 10.00 dievk. 31. dec. 
plkst. 6.00 vecgada vakara dievk. 
ar dievg. Māc. B. Puiķe

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); māc. Dr. 
S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
19. dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. University 
Lutheran Church (1020 S. 
Harrison Rd., East Lansing, MI), 
māc. L. Vīksne. Pēc dievk. 
draudzes eglīte ar priekš-
nesumiem un auksto galdu.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 5. dec. draudzes 60 gadu 
jubilejas dievk. ar dievg. 8. dec. 
plkst. 11.00 no rīta svētbrīdis. 12. 
dec. koncerts . 15. dec. plkst. 
11.00 svētbrīdis. 19. dec. dievk. 
ar dievg. 24. dec. plkst. 6.00 
Ziemsvētku vakara dievk. 26. 
dec. otro Ziemsvētku dievk. 
2011. gada 2. janv. Jaungada 
dievk. ar dievgaldu. Parastie 
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): 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. dievk. ar dievg. Māc. L 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934; 
draudzes priekšniece S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.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. 5. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
sadraudzība un Ziemsvētku 
dziesmu dziedāšana. 12. dec. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
piedalīsies vijolniece Sara 
Pajunena; pēc dievk. sadraudzība 
un Ziemsvētku dziesmu dziedā-
šana.

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

(Turpināts 22. lpp.)

AIZSAULĒ AIZGĀJUSI MŪSU DRAUDZENE

INDRA SNIEDZE ANCĀNE
* 1947. G. 6. SEPTEMBRĪ, VĀCIJĀ

† 2010. G. 4. SEPTEMBRĪ, OTAVĀ, KANADĀ

TIKAI KAIJĀM IR LEMTS
PACELTIES VIRS TUMŠĀS DZELMES,
KĀ PĀR SĀPĒM PACĒLĀS TAVS GARS
TU MŪS SPIRDZINĀJI AR SAVU ZIEDĒŠANU – 
LAI ZIED, TEV IEEJOT, AIZSAULES DĀRZI. /A. IVASKA/

MĪLESTĪBĀ PIEMIN
RITA, IRĒNA, ANDA, IRĪNA, JĀNIS & MĀRĪTE, INESE, LALITA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
māsiņa un tante

LAUMA MARGITA FRITSCH,
dzimusi ĶĪVĪTE

dzimusi 1935. gada 2. decembrī Ainažos
mirusi 2010. gada 2. novembrī Brazīlijā

Mīļā piemiņā Tevi paturēs
DZIDRA UN VIKTORS, DAINA, KĀRLIS, LAUMIŅA,

PAULS, DZIDRA, ROBERTS, TĀLIVALDIS, REINIS,
UN RADI BRAZĪLIJĀ, LATVIJĀ UN FRANCIJĀ

Tur tālajās pļavās,
kur atmiņas zied,
tur mēs Tevi
vienmēr satiksim.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
māmiņa un vecmāmiņa

LAUMA MARGITA FRITSCH,
dzimusi ĶĪVĪTE

dzimusi 1935. gada 2. decembrī Ainažos
mirusi 2010. gada 2. novembrī Brazīlijā

Mīļā piemiņā Tevi paturēs
DĒLI ULDIS UN ĒRIKS FRITSCH

AR ĢIMENĒM

Cik grūti šobrīd ticēt,
Ka rītā vairs nevarēsim
Tev pateikt labudienu
Un mājās sagaidīt.

Mīļā māsiņa

ILGA S. DAHN - LIEPKALNS
dz. BĒRZIŅŠ,

dzimusi 1919. gada 3. septembrī Siguldā
mirusi 2010. gada 7. novembrī Beaverton, Ore

MĀSA AINA
MĀSĪCA AINA, RADI UN DRAUGI

Tev zeme bija svēta, kur piedzimi,
Un valoda mīļa, ko runāji.
Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē Tava mīļā sirds.
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Augusts Vīksne dzimis 1914. 
gada 14. novembrī Alūksnes 
apkārtnē, daudzbērnu ģimenē. 
Bērnība un pirmie skolas gadi 
aizvadīti Alūksnē, bet tad puisis 
devies uz Rīgu, lai mācības 
pabeigtu Rīgas pilsētas 1. ģim-
nazijā. Pēc skolas beigšanas 
brīvprātīgi iestājies Latvijas ar -
mijā obligātajā dienestā; to bei-
dzis kaprāļa dienesta pakāpē. 
Tad komandēts uz virsnieku 
viet  nieku nodaļu Daugavpilī, kur 
1937. gadā beidzis instruktoru 
un virsnieku vietnieku apmācību. 
Kaut gan intereses bijušas da -
žādas, 1938. gada rudenī Augusts 
iestājies Latvijas Kaŗaskolā, kuŗu 
kā leitnants beidzis skolas pēdējā 
14. izlaidumā 1940. gada 27. 
jūlijā, kad pavēli parakstījis Valsts 
jaunais prezidents Augusts 
Kirchen  šteins.

Seko dienests 3. Jelgavas kāj-
nieku pulkā sapieŗu vadā. Drīz 
vien padomju varas apstākļos 
leit  nants piedzīvo Latvijas armi-
jas pakāpenisku pārveidošanu 
un likvidāciju. Pulku iekļauj Sar-
kanarmijas 24. territoriālā strēl -
nieku korpusa sastāvā, sadala un 
dislocē dažādās vietās. 1941. ga -
da maijā A. Vīksnes vienību no -
sūta uz vasaras nometni Ostro-
viešos, netālu no Litenes. No 
virsnieku aresta 1941. gada 14. 
jūnijā Augustam izdodas izvairī-
ties, un dažas dienas vēlāk abi ar 
brāli dienestu territoriālajā kor-
pusā izbeidz. 

Turpmākajos gados A. Vīksne 
pabeidz policijas skolu, vienlai-
kus iestājas Latvijas Universitātē, 
medicīnas fakultātē; savienojot 
darbu policijā ar mācībām, no -
stu  dē divus semestŗus. 

1944. gadā iesaukts Latviešu 
leģionā, nosūtīts uz Dundagu, 
kur bijušas paredzētas trīs mē -

Mūžības ceļos devies atvaļināts virsleitnants AUGUSTS VĪKSNE 
(14.11.1914 – 30.10.2010)

nešus ilgas apmācības. Pēc tam 
būtu jākaŗo Kurzemes frontē, 
taču pienākusi pavēle Ventspilī 
pievienoties latviešu būvpulkiem 
un kuģī doties uz Vāciju. Bez 
krie  vu zemūdeņu uzbrukumiem 
laimīgi nokļuvuši Dancigā (tagad 
Gdaņskā, Polijā). Latviešu leģio-
na 15. divīzijas sastāvā Augusts 
karojis Vācijas toreizējā austru-
mu territorijā - Pomerānijā, taga-
dējā Polijā. 1945. gada janvārī 
Pomerānijā sācies krievu armijas 
lieluzbrukums. A.Vīksnem nā -
cies piedalīties ļoti smagās atkāp-
šanās kaujās. Par varonību saņē-
mis Kaŗa nopelnu krustu ar 
šķēpiem. Kaujās kritis Augusta 
brālis un ļoti daudzi latviešu 
kaŗavīri. 

Jau Latvijā Augusts bija nodibi-
nājis ģimeni ar zobārsti, kuŗa 
vi ņu uzticīgi pavadījusi arī kaŗa 
gaitās, ārstēdama zobus bataljona 
kaŗavīriem. Kaŗa beigu posmā 
jau Vācijas territorijā Augustam 
ar lielām grūtībām izdevies savu 
dzīvesbiedri dabūt projām no 
frontes līnijas un arī pašam ar 
fiktīvu komandējuma apliecību 
iekāpt vilcienā, kas gājis uz Prāgu. 
Sameklējis dzīvesbiedri, un abi 
devušies rietumu virzienā. Nācies 
bīstamos apstākļos šķērsot strau-
jo un plato Muldes upi, klīst pa 
svešās zemes mājām, pieredzēt 
daudzas riskantas dokumentu 
pārbaudes, līdz beidzot laimīgi 
nokļuvuši sabiedroto zonas bēgļu 
nometnē. Vīksnes kundze tūlīt 
dabūjusi zobārstes darbu. Au -
gusts uzdevies par privātpersonu 
– grāmatvedi vai kādas citas pro-
fesijas pārstāvi. Dzīve nometnē 
šķitusi bezmērķīga, meitai Maijai 
jau bijuši 3 gadiņi. 

Tad Kanadā dzīvojošie radi 
Vīksnes ģimeni izsaukuši pie 
sevis, un 1950. gadā viņi ar kuģi 

ieradušies Halifaksā, Kanadā. Ar 
draugu palīdzību iekārtojušies 
St. Katerinas, Ontario (St. 
Catharines) pilsētas nomalē 
mazā istabiņā. Kundzei no Vāci-
jas bijuši līdzi visi zobārstniecības 
instrumenti, bet Kanadas valdība 
nav atzinusi Latvijas zobārstu 
dip  lomus, un Vīksnes kundze 
strādājusi slimnīcā par palīg -
māsu. 

Augusts dabūjis darbu metal-
lietuvē; par nelielu samaksu bijis 
jāstrādā smags darbs ļoti lielā 
karstumā. Angļu valodu Augusts 
nepratis, tas radījis zināmas 
grūtības. Gatavojušies pat ceļot 
atpakaļ uz Vāciju. Darbu Augusts 
vairākkārt mainījis, taču visur 
klājies grūti. Beidzot izdevies 
iekārtoties General Motors in -
spekcijas departamentā par ražo-
šanas kvalitātes pārbaudes ins-
pektoru. Ar šo darbu Augusts 
bijis apmierināts un nostrādājis 

līdz pat aiziešanai pensijā. 
Kanadā Augusts Vīksne iesais-

tījies Latviešu virsnieku apvienī-
bas darbā, būdams zināmu laiku 
tās valdes priekšsēdētājs un 
Globālās Latviešu virsnieku ap -
vie  nības priekšnieks (1989. un 
1990.) Darbojušies ar ticību Lat-
vijas neatkarības atgūšanai.

1987. gadā Vīksnes kundze 
aiz  gājusi Mūžības ceļos. Augus-
tam dzīve veco ļaužu mīt nē nav 
šķitusi pieņemama, viņš līdz pat 
mūža galam uzturējies savā mājā 
St. Katerinā (St. Catharines). A.
Vīksne ir pilntiesīgs Latvijas pil-
sonis. Kad Latviešu virsnieku 
apvienības Kanadā darbība virs-
nieku cienījamā vecuma un ne -
lielā skaita dēļ apsīkusi, Augusts 
Vīksne iestājies Latviešu virsnie-
ku apvienībā Latvijā (2003). Kaut 
arī bijusi ļoti vāja redze, nosūtījis 
uz Latviju materiālus par Latvijas 
Kaŗaskolas tradicijām, kā arī 

atjaunotā žurnāla Kadets pirmos 
18 numurus, kas izdoti Austrālijā, 
ASV un Kanadā. 

Kā atzinību par sirmā virsnieka 
uzticību visu mūžu sekot devīzei 
Tēvzemei un Brīvībai! LR Aizsar-
dzības ministrs viņu apbalvojis 
ar Atzinības Goda Zīmi (2003); 
NBS komandieris – ar III pakā-
pes medaļu Par nopelniem 
(2004). A. Vīksnem piešķirta arī 
Latvijas Valsts Aizsardzības fon-
da Lāčplēsis Goda zīme. 

Mūža nogalē tēvu Augustu ap -
rūpē meita Maija, ciemos brauc 
dēls Uldis ar kundzi un trim 
meitiņām, kuras visas prot lat-
viešu valodu. Gadu nasta sagrau-
zusi Augusta veselību, pēdējā 
laikā daudz nācies ārstēties 
slimnīcās. Taču virsleitnanta Au -
gusta Vīksnes sirds un prāts 
palikuši uzticīgi Latvijai, Latvijas 
Kaŗaskolai un nu jau nedaudza-
jiem atlikušajiem draugiem no 
tālajiem jaunības laikiem Latvi-
jā.

30. oktobrī patriotiskā latvie-
šu virsnieka sirds pārstājusi 
puk    s tēt.

2. novembrī viņa pīšļi guldīti 
vietējā kapsētā blakus dzīves-
biedrei. 

Latviešu Virsnieku apvienība 
Lat  vijā savu uzticamo biedru 
pieminēja sapulcē 3. novembrī 
un vēstulē izteica visdziļāko līdz-
jūtību virsleitnanta tuvinie     kiem. 
Trīs saujas Dzimtenes smilšu 
veltīt varējām tikai savās do  mās...

Sirds Tevim apklususi. Dusi nu, 
dusi! Tavu mūžu glabās mūsu 
atmiņas.

Augusta Vīksnes atsūtīto 
(2003.) dzīvesstāstu pārlapoja 
Latviešu Virsnieku apvienības 

sekretāre 
Maija Zālīte

Aizritējušā gadsimta 80. gados 
no Latvijas sāka plūst pirmie 
Atmodas viļņi, un Guri Merzu 
pārņēma liels nemiers. Kopā ar 
draugu, skolas biedru Leonu 
Lūsaru viņš centās apzināt visus 
Rīgas pilsētas 1. ģimnazijas 
absolventus, kuŗi pēc kaŗa bija 
izmētāti pa visu plašo pasauli, 
tālu prom no tēvzemes, kur 
aizvadītas skaistās jaunības die-
nas un lolotas cerības. Diemžēl 
Leons Lūsars nomira jau 1985. 
gada februārī, un Guris palika 
viens lielo darbu vidū.

„Mums jāpalīdz atjaunot patri-
otiskais gars mūsu skolā, kā arī 
jāpalīdz sagādāt visu, kas 
nepieciešams, lai Rīgas pilsētas 1. 
ģimnazija kļūtu par priekšzīmi 
Latvijas vidusskolām,“ teica 
Guris. No tā brīža viņš visu savu 
brīvo laiku ziedoja šim uzdevu-
mam, nodibinot sakarus ar sko-
las vadību, kā arī ar tiem 450 
skolas absolventiem brīvajā 
pasaulē, kuŗi atsaucās Guŗa ai -
cinājumam. Guris gandrīz viens 
pats vadīja un pārzināja mūsu 
absolventu sakaru centru ASV 
un Kanadā.

Jau ilgus gadus Guris Merzs, 
Augusts Grasis un citi absolventi 
ik gadu financēja vairāku 1. 

No pašaizliedzīga, klusa darba darītāja atvadoties. 
GURIS MERZS (Georgs Meržejevskis) Aizsaulē

ģimnazijas audzēkņu piedalī ša-
nos „Saulgriežu“ vasaras vidus-
skolā Latvijā. Guris rēgulāri palī-
dzēja izdot skolas apkārtrakstu 
un to izsūtīja. Ar absolventu 
saziedotajiem līdzekļiem viņš 
palīdzēja skolai sagādāt vairākas 
vajadzīgās lietas. 

Jau trīspadsmit gadu no absol-
ventu ziedotajiem līdzekļiem 18. 
novembrī piešķirtas naudas bal-
vas skolēniem par labākajiem 
rakstu darbiem. Rakstu darbu 
sacensībās ik gadu piedalījās 
apmēram 50 audzēkņu, rakstot 
par tematiem, kuŗus izvēlējās 
rakstu vērtētāji (Dainis Rudzītis, 
Modris Lorbergs, Andris Rit-
manis un Ilgvars Spilners), sazi-
noties ar skolas vadību, direktoru 
Māri Braslu un skolas mūzeja 
pārzini Ainu Zumenti. Sacensību 
temati bija komūnistu okupācijas 
laikā novārtā atstātie, piemēram: 
„Latvijas neatkarības iegūšana 
1918. gadā“, „Brīvības cīņas“ un 
citi. Šogad par tematu: ,,Oku-
pācijas mūzeja nozīme“ rakstīja 
17 ģimnazijas audzēkņi. Visi 
apmeklēja mūzeju un iesniedza 
labus aprakstus. It sevišķi izcēlās 
un pirmās divas augstākās balvas 
18. novembrī saņēma Dāvis Na -
butovskis un Velta Skol meis tare.

Guŗa pēdējais darbs Rīgas pil-
sētas 1. ģimnazijas (tagad tās 
nosaukums ir Rīgas Valsts 1. 
ģimnazija) labā bija naudas balvu 
nosūtīšana uz Rīgu. Viņš atsūtīja 
arī atvadu vēstuli mums „vecaji-
em zēniem“. Guris jau ilgu laiku 
bija nopietni slims, ar ierobežotām 

kustības spējām. Savā pēdējā 
vēstulē šā gada oktobrī viņš rak-
sta, ka gadu gaitā no 450 ASV un 
Kanadā apzinātiem Rīgas pilsētas 
1. ģimnazijas absolventiem pa -
likuši vairs tikai 34, no kuŗiem 
labi ja puse vēl ir aktīvi. Katrai 
paaudzei, katram individam dzī-
vē ir savs laiks. Guris apzinājās, 
ka esam centušies veikt labu 
darbu, parādījuši labu priekšzīmi 
mūsu skolas jaunajai paaudzei, 
rosinājuši idejas un iedvesmojuši. 
Gurim aizejot, absolventu sakaru 
centrs ASV un Kanadā līdz ar 1. 
janvāri beigs savu darbību. Saņē-
mu šo Guŗa vēstuli 6. novembrī, 
kad arī ar viņu pēdējoreiz runāju 
pa tālruni.

Guris savu darbu darīja pēc 
labākās sirdsapziņas un to pa -
beidza, 9. novembrī aizejot aiz-
saules dārzos.

Jau skolas gados jutu sirsnību 
pret Guri (Georgu Meržejevski), 
vecākās klases Rīgas pilsētas 1. 
ģimnazijas audzēkni, jo viņš 
vienmēr atrada kādu labu vārdu 
jaunākajiem puikām. Pats bū -
dams izcils basketbolists, viņš 
laipni pasvieda bumbu arī 
mazākajiem, lai izmēģina roku, 
metot to skolas sporta zāles bas-
ketbola grozā.

Laimīgi izkūlies cauri kaŗa 
bries   mām, Guris nonāca Ame-
rikā, kur ilgus gadus strādāja 
smagu darbu, vadot milzīgās 
kravas automašīnas. Traģiskā 
nelaimē viņš zaudēja dēlu, ilgus 
gadus kopa savu slimo sievu līdz 
viņas nāvei. Guris darbojās arī 
latviešu kopā Saginavā, taču visus 
pēdējos mūža gadus ar neticāmu 
rūpību, uzmanību un devību rū -
pējās par savu skolu, kas viņam 
tik daudz bija devusi. Pirms pāris 
gadiem Guris ierosināja izveidot 
un devīgi financēja mūzeja sten-
du Rīgas pilsētas 1. ģimnazijas 
absolventam, patriotiskajam 
dzej     niekam Leonīdam Breik  š   am, 
kuŗa dzīvību izdzēsa komūnistu 
okupācijas vara. Atvadoties no 
Guŗa, atcerēsimies Leonīda 
Breikša vārdus:

Dzīve šī,
Kas tev un man ir dota,
Ir tikai mirklis īss.
Bet es zinu,
Kas man viņu rotās,
Pirms man pāri
Vakars nokritīs.
Piemiņas brīdis Gurim Mer-

zam notika š. g. 17. novembrī 
Rīgas Valsts 1. ģimnazijā Rīgā. 

Ardievu, DRAUGS!
Andris Ritmanis

Guris Merzs (Georgs 
Meržejevskis) 

Augusts Vīksne
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CĪŅA PAR LATVIEŠU VALODU
Es arī gribu pateikties visiem, kas ziedoja „Visu Latvijai!”. Viņi tika 

Saeimā, netika valdībā. Taču tas atraisīs viņiem rokas. VL/TB/LNNK 
tagad sāk pirmo akciju, lai glābtu latviešu valodu. Jau agrāk šogad 

TB/LNNK sāka parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai par 
Satversmes 112. punkta grozījumiem, kas paredzētu pāreju uz 
mācībām tikai latviešu valodā visās valsts financētajās skolās, 
sākot ar 1. klasi. Līdz šim ir savākti tikai 2000 paraksti, vajag 

10 000. Tagad „Visu Latvijai!”  ies palīgā. Ir problēma, ka parakstus 
vajag apstiprināt notāram, un tas maksā Ls 2 = $ 4.

Daudzi nevar to atļauties. Tādēļ caur biedrību „Sargi valodu un 
Latviju” mēs vācam naudu notāru pakalpojumiem, lai cilvēki varētu 
parakstīties par brīvu. Šis nav ziedojums ne vēlēšanām, ne partijai 

tādēļ var ziedot, kas grib un cik grib.

Kam:  „Sargi valodu un Latviju”
Swift: HABALV22
Konts:  LV43HABA0551022610040
Mērķis: Ziedojums

Vai vienkāršāk - varat sūtīt čeku uz mana 
vārda, un es naudu vienu reizi nedēļā pār-
skaitīšu uz Latviju.

Aivars Slucis,
3452 Autumn woods dr.
Chaska, MN. 55318, USA

PĀRDOD VAI IZĪRĒ IEKĀRTOTU MĀJU RĪGĀ!                                                   
Platība 300 m2, zeme 1600 m2. Būvēta 2006. gadā no kvalitatīviem 

materiāliem un dizaina elementiem.                                                                    
1. stāvā virtuve, viesu halle, birojs, sauna ar tualeti un dušu,                        

saimniecības telpa, tualete, 3 auto garāža.                                                         
2. stāvā 3 guļamistabas, 2 vannasistabas, halle, balkons.                            
Cena: $ 399 000. Vairāk info pa telefonu (916)-346-5423, Ģirts

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 20. lpp.)

 16. dec. plkst. 10.30 Bībles 
stunda. 19. dec. plkst. 11.00 
dievk. ar dziesmām un lasījumiem 
piedalīsies draudzes koris un 
latviešu skola; pēc dievk. skolas 
saime aicina uz siltām pusdienām 
un eglīti. 24. dec. plkst. 5.00 
Ziemsvētku dievk., dziedās 
draudzes koris. 26. dec. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., piedalīsies 
mākslinieki Tīna un Dzintars 
Josti. 31. dec. plkst. 5.00 vecgada 
vakara dievk. ar dievg. Bībeles 
stundas notiek katru otro nedēļu 
baznīcas lejasstāvā. Tā kā reizēm 
tikšanās laiks tiek mainīts, 
informāciju var uzzināt, zvanot 
Veltai Grustānei, tālr.: 612-866 
8044, vai māc. M. Cepurei-
Zemmelei: 763- 546- 8178. 
Lasīsim ,,Apustuļu darbus” un 
runāsim par mūsu darbiem. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut dr.: 5. dec. plkst. 8.30 
dievk. Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.). 12. dec. plkst. 
11.00 svētbrīdis un draudzes 
eglītes sarīkojums dievnamā 
Īstbransvikā (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.: 5. 
dec. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk. māc. L. 
Saliņš. Džamaikā plkst. 3.00 
dievk., māc. L. Saliņš. 12. dec. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. skolas eglīte; Moristaunā 
plkst. 2.30 dievk., diak. I. Kaņeps. 
18. dec. plkst. 12.00 Samitā sko-
las eglīte, māc. J. Saivars; 
Draudzes namā plkst. 1.00 
eglīte, māc. L. Saliņš. 19. dec. 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars, pēc dievk. eglīte; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš. 24. dec. plkst 6.00 
Jonkeru bazn. Ziemsvētku 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 6.00 Ziemsvētku 
dievk., māc. L. Saliņš. 25. dec. 
plkst. 11.00 Īstoranžā Ziemsvētku 
dievk., māc. L. Saliņš. 26. dec. 

plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars. 

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128 N. Elm St.): 26. dec. plkst. 
1.00 dievk. ar dievg. māc. R. 
Franklins. 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.): Māc. Kārlis 
Žols, e-pasts: kazols@msn.com 
Informācija: www.lvnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 5. dec. plkst. 10.30 dievk., 
diak. G. Galiņa. Pēc dievk. 
pensionāru kopas pusdienas un 
eglīte; pieteikties, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123. 
12. dec. plkst. 1030 dievk. angļu 
val. ar dievg., pPēc dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 
pie kamīna lejas zālē. 18. dec. 
plkst. 5.00 svecīšu dievk.; pēc 
dievk. draudzes un latviešu sko-
las eglīte nama zālē. 24. dec. 
plkst. 6.00 Ziemsvētku dievk. 2. 
janv. plkst. 10.30 Jaungada dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. Bībeles stun-
da. 9. janv. plkst. 10.30 Zvaigznes 
dienas dievk. ar dievg. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 24. 
dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku vaka-
ra 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 dievk. ar 
dievg., māc. D. Salnīte. 19. dec. 
plkst. 11.00 dievk., diak. I. 
Kaņeps; pēc dievk. lejas zālē 
draudzes eglīte. 24. dec. plkst. 
4.00 Ziemsvētku dievk., laju māc. 
I. Gorbants.
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LABA ZIEMSVĒTKU
DĀVANA
Latviešu

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

Aivars Sturis
616/897-9525

PĒRK GLEZNAS, 
MĀKSLAS ALBUMUS

Tones, Liberta, Tidemaņa, 
Kalnrozes, Purvīša, Vidberga, 

Rozentāla u.c. autoru.

Tālrunis 727-822-1993 Anna
e-pasts: abolanna@verizon.net

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

 Viktors Baštiks - “Rekviēms”, “Ziemsvētku kantāte”, 
garīgas dziesmas un latviešu tautasdziesmu apdares (2010)
Izpilda:  jauniešu koris “Balsis”, 
 Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktais koris, 
 Ņujorkas latviešu koris, 
 Latvijas Nacionālās operas kamerorķestris; 
 Andrejs Jansons, diriģents
 
Krājumā arī:
 „Ziemas svētki sabraukuši” (2008)
 „Ziemas Saulgrieži Latvijā” (2005)
 „Ziemsvētki pie Dzintarjūras” (2000)
 „Ziemsvētki Latvijā” (1996) un vēl daudzi citi skaņdarbi
   
***Katram diskam klāt brošūra ar pilnu tekstu angliski un latviski***
$ 15,- par katru, cenā ieskaitīti sūtīšanas izdevumi.
Čekus, lūdzu, rakstīt uz: New York Latvian Concert Choir  
un sūtīt: Gunta Aldzere, 23 Schenk Ave., Apt. #3-BC, Great Neck, NY 11201-3640, Tel: 516-466-9453

ŅUJORKAS LATVIEŠU KORIS PIEDĀVĀ
JAUNU KOMPAKTDISKUJAUNU KOMPAKTDISKU
 ZIEMSVĒTKU DĀVANAI   ZIEMSVĒTKU DĀVANAI  

Svētdien, 2010. gada 12. decembrī, plkst. 10:00 no rīta 
Ņujorkas Latviešu koŗa Adventa koncerts Jonkeru dievnamā 
254 Valentine Lane, Yonkers, NY

 Programma:
“Adagio stīgām” - Vilnis Salaks
“Ziemsvētku kantāte” - Valts Pūce
“Ziemsvētku mistērija” - Aldonis Kalniņš

 Piedalās:
Solisti - Laila Liepiņa, Sarma Dindzane-Van Sant un Laura Padega Zamura
Ņujorkas latviešu koris un Bronksas kamerorķestris
Diriģents - Andrejs Jansons  

 *Visi laipni aicināti lejas zālē pēc koncerta uz Adventa mielastu!*
Ieeja $25,- par koncertu un mielastu.
Bērniem līdz 12.g.v. ieeja brīva

 
Pa mielastu laiku būs TIRDZIŅŠ! 

Varēsiet iegādāties svētku dāvanas pie Ziemeļnovada dāmu komitejas grāmatgalda, 
SVEIKA, LATVIJA! stendiņš, D. Alversones kartītes, Ņujorkas latviešu kora kompakt-
diski un vēl daudz kas cits!  

ADVENTA KONCERTS UNADVENTA KONCERTS UN
 SVĒTKU TIRDZIŅŠ! SVĒTKU TIRDZIŅŠ!

ETNOGRAFISKI PAREIZAS
latviešu tautas tērpu

brunču drēbes 
no vairākiem novadiem

732-842-4867

Piedāvāju savu nupat iznākušo grāmatu 

I GREW UP IN LATVIA
Tā domāta tiem, kas latviski nelasa, bet kam 

interesē uzzināt vairāk par jauna cilvēka dzīvi 
pirmskaŗa Latvijā un abu okupāciju laikā. 

Zigrīda Vidners, 
530-345-9296 jeb e-pasts: vidners@sbcglobal.net 

$20 + $3 par piesūtīšanu.

Veicu visa veida 
celtniecības un 

remonta darbus.
Varu sakopt un uzturēt 
kārtībā Jums piederošu 

īpašumu Latvijā.

Pēc pieprasījuma, varu 
nosūtīt rekomendācijas, tai 

skaitā no latviešiem 
Milvokos, Viskonsīnā, 

kur esmu dzīvojis 
piecus gadus.

Andis Siliņš
Tel. +371 26336260

E-pasts: asilins@btv.lv
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S P O R T S

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.        

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $2,50
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā......................................                    US $.............................
                           
Vārds, uzvārds ..............................................................................................
Adrese ............................................................................................................
.........................................................................................................................

Tālr.: .............................................  E-pasts ..................................................

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKILATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

Kamaniņu sports 
Pasaules kausa izcīņas pirmajā 

posmā kamaniņu sportā Īglsas 
trasē Austrijā Latvijas divnieks 
Juris un Andris Šici izcīnīja 
septīto vietu. Vankuveras olimp-
isko spēļu vicečempioni divu 
braucienu summā sasniedza  re -
zultātu 1:19,328. No uzvarē tā-
jiem brāļiem Andreasa un 
Volfganga Lingeriem (Austrija) 
Šici atpalika  0,382 sekundes. 

Oskars Gudramovičs/Pēteris 
Kalniņš uzvarētājiem zaudēja 
3,143 sekundes, Andrejs Bērze/
Uldis Logins - 7,717 sekundes, 
ieņemot attiecīgi 18. un 19. 
vietu.

Skeletons
Pasaules kausa izcīņu sākuši 

arī skeletonisti. Pagājušās sezo-
nas Pasaules kausa ieguvējs un 
Vankuveras Olimpisko spēļu 
sudraba medaļas laureāts Martins 
Dukurs Kanadā, Vistleras trasē 
izcīnīja piekto vietu.  Viņš pirma-
jā braucienā sniegainos laika ap -
stākļos sasniedza trešo labāko 
rezultātu, otrajā braucienā pieļāva 
vairākas kļūdas un izcīnīja sesto 
vietu. Līdz ar to divu braucienu 
summā Martina Dukura rezultāts 
bija 1:48,06,  par 0,50 sekundēm 
sliktāks nekā sacensībās uzva-
rējušā kanadieša Džona Montgo-
merija laiks. 

Martina brālis Tomass Dukurs 
pēc 14. rezultāta pirmā braucienā, 

Iepriekšējā Laika numurā raks-
tījām par problēmām parao lim-
piskajā sportā. Bija apdraudēta 
paraolimpiešu piedalīšanās pa -
saules meistarsacīkstēs nākamajā 
gadā, jo trūkst līdzekļu. Parao-
limpisko spēļu divkārtējais  čem-
pions Aigars Apinis situācijas 
glāb  šanai bija nolēmis kollek cio-
nāriem pārdot savu izcīnīto 
medaļu...

Latvijas Paraolimpiskās komi-
tejas izmisuma sauciens tomēr 
tika sadzirdēts. LPK prezidente 
Daiga Dadzīte paziņoja, ka mūsu 
sportisti uz Pasaules meistar-
sacīkstēm varēs braukt.  Ministru 
kabineta ārkārtas sēdē, no pa -
mat budžeta līdzekļu pārdales 
starp ministrijām, Latvijas Pa -
raolimpiskajai komitejai piešķirti 
30 573,20 lati. 

LPK prezidente Daiga Dadzīte 
sacīja: “Patiess prieks, ka mūs 
sadzirdēja gan sabiedrība, gan 
ministri. Aigara Apiņa “izmisuma 

Paraolimpiešu problēmas atrisinātas

solis” izsolīt savu pirmo Para-
olimpisko spēļu medaļu bija tuvu 
īstenošanai, jau bija noskaidroti 
iespējamie kollekcionāri un 
izsoļu portāli. Paldies, ka tas nav 
jādara! Lielu paldies vēlos pateikt 
Latvijas sportistiem, kuŗi juta 
līdzi un turēja īkšķus, īpaši - 
Jurim Tonem, kuŗš arī bija gatavs 
ziedot arī savu Olimpisko me -
daļu, lai atbalstītu paraolimpiešus. 
Paldies tiem labajiem cilvēkiem, 

kuŗi ieskaitīja mūsu kontā 
naudiņu - ziedojumus LPK vienī-
bas sportistu uzvarām Pasaules 
meistarsacīkstēs.”

Uz Pasaules meistarsacīkstēm 
Jaunzēlandē dosies pieci mūsu 
vieglatlēti - Aigars Apinis (disks, 
lode), Edgars Bergs (disks, lode), 
Taiga Kantāne (disks, lode), 
Dmitrijs Silovs (200 m skriešana, 
tāllēkšana, šķēps), Liene Gruzīte 
(tāllēkšana). LPK cer uz vismaz 
trīs godalgām un varbūt arī 
uzlabotiem mums jau piede-
rošiem pasaules rekordiem.

Sportistiem jācīnās par ceļa zī-
mēm uz 2012. gada Parao lim-
piskajām spēlēm Londonā. Mūsu 
sportisti startēs Pasaules meistar-
sacīkstēs loka šaušanā, Pasaules 
un Eiropas meistarsacīkstēs ri -
teņbraukšanā (šoseja), Eiropas 
meistarsacīkstēs sēdvolejbolā, 
Ei  ropas meistarsacīkstēs un 
Pasaules kausa izcīņā džudo un 
vēl dažos citos sporta veidos.

Aigars Apinis

otrajā sasniedza astoto laiku un 
divu braucienu summā pakāpās 
uz 10. vietu. Tomass no uzvarētāja 
atpalika 1,13 sekundes. 

Pasaules kausa izcīņā  skeletonā 
notiks astoņi posmi - līdz gadu 
mijai četri Ziemeļamerikā, pēc 
tam četri Eiropā. Pasaules meis-
tarsacīkstes skeletonā vīriešiem 
24. un 25. februārī risināsies 
Vācijā, Kēnigzē trasē, kuŗā Mar-
tins Dukurs pagājušajā sezonā 
izcīnīja uzvaru.

*
Latvijas skeletoniste Undīne 

Vītola izcīnīja 15.vietu Inter-
nacionālā kausa izcīņas pirmajā 
posmā Vinterbergas trasē Vāci-
jā.

Pirmajā braucienā Vītola sas-
niedza 12. labāko rezultātu,  otrā 
braucienā Latvijas sportiste trasi 
veica ar 17. labāko laiku. Divu 
braucienu summā Vītolas rezul-
tāts bija divas minūtes un 0,14 
sekundes, kas bija par 2,72 se -
kundēm sliktāk nekā sacensībās 
uzvarējušās vācietes Sofijas Grī-
beles laiks.

Pagājušajā sezonā Vītola star-
tēja tikai dažās sacensībās, bet 
šosezon viņa apņēmusies pieda-
līties četros Internacionālā kausa 
izcīņas posmos un divos Eiropas 
kausa izcīņas posmos. Ja atļaus 
izcīnīto punktu daudzums, tad 
Vītola piedalīsies arī kādā no 
Pasaules kausa izcīņas posmiem.

Vītola startētu arī pasaules 

junioru meistarsacīkstēs janvārī  
ASV, taču ir pārāk dārgas izmak-
sas. Latvijas sportiste tre nē  jas un 
piedalās sacensībās, pateicoties 
tēva materiālajām ie  spējām, jo 
cita atbalsta Vītolai pagaidām 
nav.

Vītola šogad fiziskās sagata-
votības treniņos strādāja kopā ar 
brāļiem Martinu un Tomasu Du -
kuriem. Pateicoties Siguldas star-
ta estakādei, ir krietni uzlabojusi 
savu startu. 

 Bobslejs
 Jānis  Miņins kopā ar 

stūmējiem Daumantu Dreiškenu, 
Michailu Archipovu un Intaru 
Dambi uzvarēja Eiropas kausa 
izcīņas trešā posma sacensībās 
bobsleja četriniekiem. Viņiem uz 
papēžiem abos braucienos mina 
krieva Ņikitas Zacharova ekipāža 
– pirmajā braucienā viņš Mi -
ņinam zaudēja 0,08 sekundes, 
otrā tikai 0,06 sekundes. Divu 
braucienu summā Ņikitins pie -
kāpās Miņinam 0,14 sekundes.

Trešajā vietā ierindojās Edgars 
Maskalāns ar stūmējiem Uģi 
Žaļimu, Raivi Broku un Jāni 
Strengu. Viņi divu braucienu 
summā Miņina četriniekam pie -
kā  pās 0,65 sekundes,  par 0,17 
se  kundēm apsteidza pieredzējušā 
šveicieša Beāta Hefti ekipāžu, kas 
ierindojās ceturtajā vietā.

Trešā Latvijas ekipāža, ko pilotē 
Oskars Melbārdis, ierindojās 14. 
vietā, uzvarētājiem zaudējot 2,21 
sekundes.

Biatlons
Pieredzējušais Latvijas biatlo-

nists Ilmārs Bricis izcīnīja pār-
liecinošu uzvaru Starptautis kās 
biatlona federācijas (IBU) kausa 
izcīņas pirmā posma 10 km 
sprin  ta sacensībās. Bricis divās 
šautuvēs pieļāva vienu kļūdu, 
finišējot pēc 28 minūtēm un 10,4 
sekundēm, par 34,2 sekundēm 
apsteidzot krievu Viktoru Vasiļ-
jevu, kuŗš šaušanās kļūdījās divas 
reizes.

Edgars Piksons pēc otrās šau-
šanas bija piektajā vietā, tomēr 

finišā viņš atkrita līdz 11. pozi-
cijai, Bricim zaudējot minūti un 
9,7 sekundes.

Dāmu konkurencē Madara Lī -
duma izcīnīja devīto vietu.

Otrās dienas sacensībās pieda-
lījās Anete Brice un Žanna Juš-
kāne. Anete pirmajā šaušanā 
kļū   dījās vienu reizi, kas deva ce -
rības uz atzīstamu rezultātu. 
Diemžēl otrajā šaušanā pielaistās 
četras kļūdas cerības izdzēsa. 
Galarezultātā Bricei 48. vieta 63 
dalībnieču konkurencē.

Žanna Juškāne, šaujot guļus, 
no  pelnīja četrus soda apļus. Ot -
ra  jā šaušanā viņa raidīja garām 
tikai vienu šāvienu, kas ļāva 
ie rindoties 55. vietā. 

„Gada balva 
sportā 2010”

„
Gada balvā sportā 2010” 

līdzjutēju balsojumā par popu-
lārāko sportistu/sportisti pēc 
pirmās nedēļas izkristallizējies 
vadošais četrinieks.

Balsojuma līderis ar 579 balsīm 
bija skeletonists Martins Dukurs. 
Viņam sekoja BMX riteņbraucējs 
Māris Štrombergs -529,  plūd-
males volejbolists Mārtiņš Pļa-
viņš – 528, un Rīgas Dinamo 
kapteinis Sandis Ozoliņš - 455 
balsis.

Vadošā četrinieka tuvākā 
sekotāja ar 232 balsīm  ir Eiropas 
čempione tāllēkšanā Ineta 
Radēviča.

P. Karlsons

DVD “Patiess stāsts” 
lieliska dāvana ikvienam!  
Tajā atspoguļota mācību 
meto dika par veselības sakār-
tošanu paša spēkiem. 
Metodes autore - Latvijā 
pazīstamā INESE ZINĢĪTE! 

Rīvēšanās metode, ko viņa izstrādājusi, pārliecina, ka 
āda ir jākustina gluži tāpat, kā trenējam muskuļus un 
sirdi. DVD ierunāts latviešu, krievu, vācu un angļu 
valodās. 

Īpaša cena ASV un Kanadā $ 9.99
 www.yourhealthylife.us         (415)-568-6257, Sandra


