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as atceres svinības Indianapolē
Indianapoles latviešu organi-

zāciju padome Latvijas valsts di -
bināšanas atceres svinības rīkoja 
20. novembrī Indianapoles lat-
viešu sabiedriskā centrā. Pēc svi-
nīgas karogu ienešanas un 
prāvesta Gunāra Lazdiņa vadītā 
svētbrīža ILB koris diriģentes 

baudījumā, Sarma Millere otro 
vietu par domrakstu. 

 ALAs atzinības rakstu par 
īpašiem sasniegumiem latviešu 
mūzikas kultūras dzīves rosi-
nāšanā un kopšanā Indianapolē 
saņēma Nora Ceriņa. ALAs 
priekšsēdis Dr. Juris Mežinskis 
pasniedza balvas jaunajiem cen-
so  ņiem. Pēc apbalvojumu pa -
sniegšanas ar trim raiti chore-
ografētām tautasdejām skatītājus 
iepriecināja Ivetas Asones vadī-
tais Indianapoles deju ansamblis 
„Jautrais pāris”.

Sarīkojuma oficiālā daļa bei-
dzās, godinot karogu un visiem 
nodziedot „Tev mūžam dzīvot, 
Latvija.” 

Dāmas bija klājušas bagātu 
auks  to galdu, daudzie apmeklētāji 
saviesīgajā vakarā mielojās un 
tērzēja, labi pavadot laiku. 

EVK

Profesors Kristaps Zariņš līdz-
tekus asinsvadu chirurga un jau-
no mediķu apmācību darbam 
jau vairāk nekā 30 gadu nodar-
bojas ar zinātnisko pētniecību. 
Čikāgas un Stanforda universitātē 
pētot zinātniskās bazes datus, 
viņš atklājis daudz ko jaunu sirds 
un asinsvadu slimību diagnostikā. 
Jaunā technoloģija kardioloģijas 
diagnostikā ir saistīta ar CFD 
(Computational Fluid Dynamics) 
analizi un datoru tomografiju. 
Līdz šim tomografs parādīja 
asinsvadus, bet ne asins plūsmu. 
Tagad, izmantojot komplicētu 
superdatoru programmu, iespē-
jams noteikt, vai pacientam ir 
asins plūsmas traucējumi. 

Profesors Kristaps Zariņš kopā 
ar biomechanikas inženieri pro-
fesoru Čārlzu Teiloru (Charles 
Taylor) sākuši klīnisko pētījumu 
darbus ASV, lai izvērtētu jauno 
kardioloģijas diagnostikas tech-
no  loģiju. Oktobra beigās tika 
izmeklēts pirmais pacients Ame-
rikā, lietojot jauno technoloģiju. 
Latvijā, lietojot šo metodi, pir-

mais pacients tika izmeklēts 
pirms gada. Pētījumi sekmīgi 
īstenoti, ilggadēji sadarbojoties 
Stanforda universitātes zināt nie-
kiem un Latvijas Rīgas Stradiņa 
universitātes ārstiem. Profesora 
Kristapa Zariņa sadarbība ar Lat-
vijas mediķiem sākās jau 1989. 
gadā. Bijušas ārstu apmaiņas vi -
zītes, daudzi jaunie Latvijas ārs ti 
apmācīti Stanforda univer sitātē. 

Rīgā 1996. gadā notika starp-
tautiska ārstu konference, tajā 
piedalījās četri Stanforda profe-
sori – asinsvadu chirurgs Kristaps 
Zariņš, sirds chirurgs Tomass 
Fogartijs (Thomas Fogarty), kar-
diologs Stīvens Osterlī (Stephen 
Oesterle) un radiologs Maikls 
Deiks (Michael Dake). Konfe-
ren  ces laikā ASV profesori iepa-
zinās ar dr. Andreju Ērgli. Dr. A. 
Ērglis tika uzaicināts uz Stanforda 
universitāti, kur viņš papildināja 
zināšanas invāzīvajā kardioloģijā. 
Tagad dr. A. Ērglis Rīgā vada 
kardioloģijas kateri zācijas cent-
ru, kuŗā ir pasaules līmeņa 
technoloģija. Viņu aicina lasīt 

lekcijas mediķu konferencēs visā 
pasaulē. 

Dr. K. Zariņš ar kollēgu satie-
kas vairākas reizes gadā. Šogad 
septembrī, Vašingtonā, DC, dr. 
A. Ērglis demonstrēja rezultātus, 
lietojot profesoru Kristapa Zari-
ņa un biomechanikas inženieŗa 
Čārlza Teilora jauno technoloģiju. 
Ar tās palīdzību kardiologi spēs 
noteikt, vai pacientam nepie cie-
šama invāzīvā sirds slimību di  ag-
 nostikas procedūra jeb vai pa  -
cientu var ārstēt tikai ar zālēm. 
Mediķiem ir pārliecība, ka jaunā 

metode glābs dzīvības, ietaupīs 
līdzekļus, kā arī uzlabos pacientu 
ārstēšanu. 

Rīgas Stradiņa universitātes 
slimnīcā, lietojot jauno techno-
loģiju, izmeklēti 20 pacienti. 
Pētījumu direktors bija Latvijas 
kardioloģijas centra vadītājs dr. 
Andrejs Ērglis. 

Stokholmā, Zviedrijā, šogad no 
29. augusta līdz 1. septembrim 
notika Eiropas kardiologu biedrī-
bas kongress. Tajā piedalījās pār-
stāvji no 150 pasaules valstīm – 
ārsti, zinātnieki, žēlsirdīgās mā -

sas, technologi, epidemiologi u. 
c. Kongresā bija 30 lekciju zāles, 
milzīga izstāde 215 000 kvad rāt-
pēdu platībā, kur eksponēja me -
di  cīnas produktus, iekārtas un 
pakalpojumus. 

Kongresa degpunktā bija sirds 
asinsvadu slimības, no ģenētikas 
līdz jaunāko klīnisko pētījumu 
rezultātiem. Kardioloģe dr. Sand-
 ra Jēgere veic zinātniskus pētī-
jumus Rīgas Stradiņa universitātē. 
Pirms pāris gadiem arī viņa 
mācījās Stanforda universitātē, 
vairākus mēnešus dzīvojot profe-
sora K. Zariņa mājās. 

Kongresā Stokholmā dr. Sandra 
Jēgere demonstrēja jaunās tech-
no loģijas sistēmas rezultātus, vi -
ņas lekcija pievērsa uzmanību un 
izraisīja lielu interesi, jo nekur 
citur pasaulē šāda technoloģija 
vēl nebija izmēģināta. Acīmredzot 
Latvijas mediķi kardioloģijas 
diag  nostikā aizsteigušies priekšā 
Japānas, Ķīnas un Dienvida me-             
 r i   kas kardiologiem. 

Biruta Magone

Jau nas technoloģijas attīstība kardioloģijas diagnostikā 

Profesors Kristaps Zariņš Andrejs Ērglis

Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības Indianapolē

Deju kopa ,,Jautrais pāris” Aijas Vineres-Brugmanes vadībā 
sveica sarīkojuma dalībniekus ar 
skanīgu dziesmu virkni: „Manai 
dzimtenei”, ,,Tēvzemei”, ,,Div’ 
pļaviņas es nopļāvu”, ,,Aiz ezera 
augsti kalni” un ,,Es nopirku 
kumeliņu”, klavieŗpavadījumu 
spēlējot pianistei Veltai Kirhnerei. 
Klausītājiem lielu prieku sagādāja 
ILB koŗa un Indianapoles latviešu 
skolas audzēkņu dziedātā dzies-

ma „Mazs bij’ tēva novadiņš”, 
kam klavieŗpavadījumu spēlēja 
Iveta Asone. Klausītāji godināja 
dziedātājus, ilgi aplaudējot.

Uzrunājot sarīkojuma apmek-
lētājus, Indianapoles latviešu 
orga nizāciju padomes priekšsēde 
Aija Vitere-Brugamane nolasīja 
daļu no Latvijas valsts prezidenta 
Valža Zatlera uzrunas tautiešiem 
Latvijas Republikas 92. gadadienā 

un paziņoja, ka 2010. gada PBLA 
balva piešķirta Dr. Līgai Rupertei 
par viņas ilggadējo vadību un 
līdzdalību, izveidojot un sekmējot 
3x3 nometņu kustību. 

Labi pārdomātu svētku runu 
„Kas ir panākts, kur mēs ejam” 
teica ALAs valdes priekšsēdis dr. 
Juris Mežinskis. 

Indianapoles latviešu skolas 
priekšnieks Roberts Inveiss zi -
ņoja, ka šogad PBLA Izglītības 
padomes konkursā „Mans pētī-
jums par Latviju un latviešiem” 
piedalījās trīs skolnieces, kas 
visas pelnījušas atzinību – Krista 
Roze, Liene Millere un Krista 
Grendze. Skolas audzēkņi ieguva 
balvas arī ALAs Izglītības noza-
res gadskārtējos pārbaudījumos. 
Valodas un vār du izpratnes pār-
baudījumā Niko lajs Kārkliņš 
ieguva pirmo vietu, Ojārs Bērziņš 
otro vietu Latvijas vēstures pār-
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Krista Roze, Sarma Millere un Krista Grendze
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu
ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "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.

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
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 

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. 

Laika mākslas kalendāra 
veidotājiem!

2011. gada Laika kalendāra vā -
ka bilde ir tiešām visneglītākā, 
visnepiemērotākā, visnelat viskā-
kā bilde, ko esat jebkad likuši šajā 
kalendārā! Jūsu gaume kļuvusi 
tik nelatviska.

Bildes arī citās lapās atgādina 
tādas, kādas parādījās padomju 
laikos! Kur paliek mūsu tautas 
individuālitāte, pagastu un nova-
du īpatnības, dažādības? Mēs visi 
neesam vienādi, nedz arī mūsu 
goda tērpi ir klones.   

Maija
P. S. Vāka bildi jau tagad likvi-

dēju...
Jaunā gadā meklējiet sev jau-

nus Mākslas Laika kalendāra 
vei dotājus.

Jaunais kalendars
Augsti godājamie Laika  redak-

tori! Pēc manām domām Jūsu 
jaunais Laika kalendārs ir izde-
vies tīri labi. Nekad jau visiem 
pa prātam neizdarīsi. Vienmēr 
būs bargi kritiķi, kam kaut kas 
nepatiks. Šai sakarībā tad man 
nāk prātā kaut kur sen dzirdēts 
teiciens „Vienam patīk māte, 
otram meita un trešam kleita.”Tā 
tas ir arī ar Jūsu kalendāra patik-
šanu un nepatikšanu.

Patiesā  cieņā 
Jūsu Gunārs Zariņš,

Appletonā, Viskonsīnā

Mūzikālais tukšpadsmit
Laika 2011. gada kalendāra 

titullapā „Latviešu Dziesmu svēt-
ki” neko uzjautrinošu nevar ie -
raudzīt un jājautā, par ko gan 
blakus stāvošā meitene tautiskā 
segā tik vēlīgi smaida. 

Paliek iespaids, ka sunītis, kuŗa 
vieta ir uz zemes, ir paņemts līdz 
kādā dziesmu svētku sarīkojumā 
un kā talantīgs korists „rauj” 
suitu sievām līdz. Tādā gadījumā 
iespējams, kad skatītājam vai 
klausītājam no citas kultūras vi -
des var rasties iespaids, ka latviešu 
skaņu mākslā ir vieta pat sunis 
kam solo izpildījumam, kā to 
dokumentē Laika kalendārs. Dai-
 les variācijas ir neizsme ļa mas.

Ar labākajiem vēlējumiem 
Ziemsvētkos un Jaunajā gadā

Dr. Visvaldis Dzenis
 

Par krustvārdu mīklām
Labdien!
Krustvārdu mīklas ir viena no 

šī Laika lasītāju atrakcijām Jūsu 
avīzē. Diemžēl mīklu autori 
samērā bieži neskaidri un pat 
apstrīdami definē vajadzīgos 
ierakstus, kam pamatā vajadzētu 
būt faktiem un loģikai. Tas mazi-
na interesi par viņu uzdotām 
„mīklām”. 

Sevišķi „grēko” Kārlis Pēter-
sons: daudzi pārāk grūti samek-
lējami vārdi (pat ar enciklopēdi-

Kļūdas labojums
Māras Celles rakstā par 18. 

novembŗa sarīkojumu Filadel-
fijā Laika  46. numurā ieviesu-
sies aplamība. Autore skaidro: 
„ Nevar būt, ka Kariņš teica: 
„Katru gadu no Latvijas emigrē 
100 000 cilvēku.” Skatos savās 
piezīmēs, un izskatās, ka viņš 
teica: „pēdējos gados no Lat-
vijas emigrējuši 100 000 cil-
vēku.” Varbūt būtu loģiskāk, ja 
viņš būtu teicis, ka pēdējos 
gados no Latvijas katru gadu 
emigrē apmēram 10 000 cil-
vēku. Tātad desmit tūkstoši, 
nevis simt.”

ju, vārdnīcu, tīmekļa palīdzību!), 
mazas un nesvarīgas ģeografis-
kas vietas (kuŗu latviskā rakstība 
ir debatējama!) – ir daži vispārīgi 
piemēri. Nesaprotu, kā Pētersona 
kungs  var nezināt, ka Haiti nav 
valsts Vidusamerikā, bet atrodas 
Antiļu salu grupā starp Karaību  
jūru un Atlantijas okeanu. Manos 
atlasos „Soledada” nav nav atro-
dama kā Austrumfolklendas sala.

Lūdzu, paturiet vērā arī caur-
mēra mīklu minētāju iespējas un 
varēšanu atrast vajadzīgos vār-
dus. Būtu interesanti uzzināt Pē -
tersona kunga mērķi krustvārdu 
mīklu sastādīšanas procesā un tā 
rezultātā? Visu labu!

Uldis Inveiss  
Redakcijas piebilde. Pateicamies  

Inveisa kungam par ieinteresētī-
bu krustvārdu mīklu risināšanā. 
Viņa vēstuli nodevām krustvār-
du mīklu sastādītājam Kārlim 
Pētersonam.
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Ir pienācis pēdējais brīdis 
ārzemju latviešu mākslinieku 
darbus iekļaut Latvijas vispārējā 
kultūras apritē. Par to jau vairākus 
gadus gādā bezpeļņas organizācija 
„Pasaules latviešu mākslas sa -
vienība” (PLMS). ASV latviešu 
centros pašlaik skatāma ceļojošā 
izstāde „Latviešu bēgļu māksla 
1944-1950”, savukārt sadarbībā 
ar Valmieras Novadpētniecības 
mūzeju  sarīkota ceļojošā izstāde 
ar mūsdienu ārzemju latviešu 
mākslinieku darbiem. Līdz 15. 
janvārim to vēl var paspēt apskatīt 
Aizkrauklē. „Tēvu zemei Lat-
vijai. Pasaules latviešu mākslas 
izstāde 2008-2010” bija skatā-
ma, Rīgā, Madonā, Limbažos, 
Talsos, Ventspilī, Cēsīs un citās 
Latvijas pilsētās. Turpmāk vai-
rāk nekā 150 mākslinieku darbi 
glabāsies Cēsīs, kur taps Pasau-
les latviešu mākslas centrs. 
Novembŗa mēnesī Cēsīs viesojās  
PLMS valdes priekšsēdētāja 
Lelde Kalmīte (Čikāga) un valdes 

locekle Guna Mundheima (Ņu -
jorka), sarunās ar Cēsu novada 
domes izpilddirektoru Jāni Ro -
zenbergu tika panākta vieno -
šanās par  mākslas darbu novie-
tošanu, kā arī apskatītas vairākas 

Pasaules latviešu mākslas centrs būs Cēsīs!

ASV latviešu mākslinieki 1959. gadā Dailoņa Stauera galerijā. No 
kreisās: Ansons, Ābolinš Rūdolfs, Jānis Kalmīte, Jānis Strods

ēkas, kur turpmāk varētu atrasties 
Pasaules latviešu mākslas centrs 
un galerija. PLMS mērķis ir 
savākt un nogādāt uz Latviju vai-
 rā  kus tūkstošus mākslas darbu, 
kas tapuši ārpus Latvijas pēc 

Otrā pasaules kaŗa, tādā veidā 
paglābjot tos no varbūtējas iznī-
cības un dodot iespēju ar Trimdas 
mākslu iepazīties tautiešiem  
Latvijā. Kā norāda L.Kalmīte: 
„Izveidojot piemērotu vietu Lat-
vijā šādai kollekcijai, Pasaules 
latviešu mākslas centrs kļūs par 
nozīmīgu mākslas informācijas 
avotu latviešu mākslas vēstur-
niekiem un mākslas cienītājiem, 
kā arī vispārējai publikai.  Izman-
tojot savas zināšanas, spējas un 
kontaktus, PLMS rīkos izstādes 
un citas izglītības programmas, 
kā arī vadīs un atbalstīs pētniecību 
par Trimdas mākslas attīstību.” 

Kāpēc tieši Cēsīs?
Līdz ar ceļojošās izstādes  „Tē-

vu zemei Latvijai” izskaņu Aiz-
krauklē beidzas PLMS vairāku 
gadu ilgusī sadarbība ar Val-
mieras Novadpētniecības mūze-
ju. Latviju apceļojošie un māks-
linieku dāvātie darbi glabāsies 
Cēsīs. Novada vadība ir izstrā-
dājusi vīziju veidot Cēsis par par 
kultūras pilsētu ar nacionālu un 
starptautisku atpazīstamību. Lat-
vi  jas mērogā Cēsis jau vairākkārt 
ir pierādījušas, ka, uzdrīkstoties 
un izvirzot lielus mērķus, var 
sasniegt nozīmīgus rezultātus. 
Apliecinājums tam bija Cēsu 800 
gadu svinības, kas tika iekļautas 
UNESCO 2006. gada notikumu 
kalendārā. Savukārt Cēsu Māks-
las festivāls ir lielākais profesio-
nālās mākslas notikums ārpus 
Rīgas, kas atzīts par valstiski 
nozīmīgu pasākumu. Šovasar ar 
Cēsu novada varas pārstāvjiem 
tikās PLMS valdes locekļi Juris 
Ubāns un Dainis Mjartāns. Juri-
diskās formalitātes saistītas ar 
centra izveidi Cēsis kārtos PLMS 
partneris Latvijā zvērinātu advo-
kātu birojs  „Kļaviņš & Slaidiņš 
LAWIN.”

Pirmie ziedojumi Mākslas 
centram saņemti

PLMS izsaka visdziļāko patei-
cību par USD 5000 ziedojumu, 
kas saņemts no ASV latviešu 
māks  linieces Gerdas Rozes, 
tuvāk ar viņas darbiem var iepa-
zīties www.gerdarozeart.com. 
Nododot ziedojumu, māksliniece  
G.Roze raksta: „ Mūsu ārzemju 
latviešu māksla nepazudīs kā 
jūras vēja izkaisīti smilšu grau-
diņi, ja mēs atradīsim šai vien-
reizējai vēsturiskajai kollekcijai 
piemērotu mājasvietu. Mēs dā -
vinām to Latvijai un  nākamajām 
paaudzēm! Es solu atbalstīt 
PLMS mūzeja projektu un esmu 
pārliecināta, ka citi trimdas mā -
sas un brāļi  man pievienosies.”

Liels pagodinājums „Pasaules 
latviešu mākslas savienībai” ir 
saņemtie USD 10 000 no Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonda, kas domāti tieši Pasaules 
latviešu mākslas centra izveidei 
Cēsīs.  Savukārt ALAs Kultūras 
fonds ceļojošās latviešu bēgļu 
mākslas izstādes izdevumu 
segšanai piešķīris USD 4400. Vi -
siem ziedotājiem un atbalstītā-
jiem PLMS valdes vārdā sirsnīgs 
paldies. 

Kopā mēs varam ! 
PLMS ir 501c3 bezpeļņas 

organizācija Ilinojas pavalstī 
(skat.www.latvianart.org). 
Ziedojot naudu vai mākslas dar-
bus PLMS, ziedotājs ASV, 
aprēķinot nodokļus, ir tiesīgs 
atņemt ziedoto summu no 
ienākumiem.  Visiem ziedotājiem 
un interesentiem lūdzams 
kontaktēties ar Leldi Kalmīti, 
10830 South Hale Avenue 
Chicago, IL 60643-3342, USA  
Tālr. 708-369-2355; 773-445-
6563; lkalmite@latvianart.org

Dainis Mjartāns

Opera ,,Vilkaču mantiniece” ir 
naida un mīlestības stāsts. Tajā 
darbība noris Vidzemes lauku 
mājās 19. gadsimta beigās. Divas 
ģimenes – Dievlodziņi un Vilkati 
– savstarpēji naidojas, bet šo 
ģimeņu atvašu starpā uzplaukst 
mīlestība, kas gūst virsroku pār 
naidu, ko radījusi māņticība, 
greiz sirdība un aprobežotība. 
Dievlodziņu naidīgumu izrai sī-
jusi skaudība, jo Vilkatu ļaudīm 
vienmēr viss labāk padevies nekā 

Par “Vilkaču mantinieci”

Aicinājums uz operu
Latvijas Nacionālās operas ģilde (ASV) vēl piedāvā labas sēdvietas 

Bruno Skultes ,,VILKAČU MANTINIECE” pirmizrādē 
Latvijas Nacionālā operā 2011. gada 3. jūnijā. 

Operas viesdiriģents būs Andrejs Jansons. Operu izrādīs arī Rīgas operas festivālā 
15. jūnijā. Par šo operu ir liela interese, un LNOĢ pagaŗinājusi ieejas karšu 
iegādāšanās datumu līdz 28. decembrim. Sīkāku informāciju var uzzināt, rakstot vai 
zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 516-433-4137, e-pasts: aijap@yahoo.com 
 
Aicinām iegādāties ,,Vilkaču mantinieces” tvartu, tā būtu skaista svētku dāvana, kas 
ikvienu iepriecinātu. Operā dzied izcili LNO solisti. (Cena $25 – divi tvarti, buklets, 
pasta izdevumi ieskaitīti). Tvartu var pasūtināt, rakstot: LNOĢ c/o Aija Pelše, 120 
Harding Ave, Hicksville, NY 11801 .

Scēnografes Ievas Jurjānes skice operas ,,Vilkaču mantiniece” izrādei Latvijas Nacionālā operā 

kaimiņiem. Pēdējais Vilkatu 
saim    nieks mirstot novēl mantību 
attālai radiniecei Marutai, operas 
galvenai varonei. Viņa ierodas 
jaunajās mājās ar apņēmību 
sargāt iepriekšējo paaudžu sa -
strādāto. Drīz vien viņa atskārš 
ļaužu aizdomas pret Vilkatiem 
un viņu – Maruta tiek uzskatīta 
par burvi un raganu. Dievlodziņu 
dēls Raitis iemīlas Marutā. Raitis 
ir Marutas jaunpiedzimušā bērna 
tēvs, bet viņš solījis precēt bagāto 

saimnieku meitu Ievu un, citiem 
dzirdod, peļ Marutu. Kādā naktī 
vecais Dievlodziņš seko Raitim, 
kas zogas uz Vilkatiem. Kamēr 
viņi strīdas, abas zemnieku mājas 
nodeg. Vecais Dievlodziņš no -
mirst, bet, pirms Dievlodziņu 
saime paspēj apvainot Marutu, 
atskrien Raitis. Viņš atzīst sevi 
par Marutas bērna tēvu. Maruta 
un Raitis sāk jaunu dzīvi bez 
skaudības un naida. 

Ilze Pētersone 

Māra Celle. 
Ilgais ceļš mājup 

(serijā „Laika grāmata”, 390. lpp., bagātīgi illustrēta).

Autore stāsta par savu 40 
gadus ilgo ceļu uz Latviju, par 
to, kā viņai tēvzemē klājies.

Grāmatu var iegādāties
■ ”Zvaigznes” grāmatnīcās un 

citās grāmatu tirdzniecības 
vietās Rīgā un Latvijā;

■ Okupācijas mūzeja grāmatu 
galdā;

■ Laika Rīgas redakcijā;
■ ASV – no Sarmas Liepiņas,  

čekus sūtot uz adresi 
  27 Highland Rd., Boxford, 

MA 019210 
  (Cena USD 20, - plūs USD 3, 

- par pasta izdevumiem).

Dāviniet saviem mīļajiem Ziemsvētkos grāmatu!

***
Sagatavošanā 

JUŖA ZĪVERTA grāmata 
„Kā mēs pārdzīvojām vēstures visinteresantāko 

laiku?” – 
apjomīgs, bagātīgi illustrēts atmiņu stāsts par laiku no 

pag. gs. 20. – 60. gadiem latviešu dzīvē.

Sekojiet informācijai!

NĀKUSI KLAJĀ JAUNA GRĀMATA
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Kā tu raksturotu Orgeonas 

latviešu biedrību un tās darba 
lauku?

Mums ir ļoti draudzīgs latviešu 
pulciņš, un tas ir patīkami, es tā 
jūtos kopš 90. gadiem, kad mūsu 
ģimene iebrauca Portlandē, un to 
varu teikt joprojām – te ir mīļi un 
jauki cilvēki, mēs labi sa  dzī vo-
jam.

Kādi ir galvenie darbi, ko jūs 
darāt? Ko  pašreiz ir svarīgi 
darīt latviešu sabiedrībā?

Ir svarīgi, lai mēs turētos kopā, 
lai mūsu sabiedrība neietu 
mazumā, bet lai tā augtu. Lai 
jaunos cilvēkus, kas ir ieradušies 
Oregonā, varam piesaistīt lat-
viešu sabiedrībai.  Lai nesen ie -
braukušie no Latvijas justos šeit 
gaidīti, lai arī viņiem Oregonā 
būtu Latviešu nams. Nesen 
at braukušajiem materiālā dzīve 
tikai vēl sākas, viņiem ir vairāk 
jāstrādā. Taču latvietība maksā 
naudu  -  vienmēr ir ziedojumi, 
par pasākumiem jāmaksā ieejas 
maksa, uz sarīkojumu jānāk ar 
groziņiem,  tas viss maksā.

Ja sabiedrībā atrod savu drau-
gu, ja ir cilvēki, kas pajautā  “kā 
klājas?”, ja  parunājas par viņu 
problēmām, saprot tās un var dot 
padomus, jaunatbraucēji  jūtas, 
ka viņi ir ievēroti.

Katrā cilvēkā ir kaut kas inte-
resants, un, ja mēs nepaliekam 
vienaldzīgi,  ja “ izvelkam to gais-
   mā”,  dalāmies ar to, ko cilvēks 
var, - tad  viņš paliks kopā ar 
mums. Vai tā ir gleznošana, 
dziedāšana, mūzikas instrumen-
ta spēle vai fotografēšana, kuli-
nārija, dārzkopība, ik cilvēks ar 
savu talantu būs mums atra-
dums, un mēs atradīsim viņā tās 
pērlītes. Katrs grib passtāstīt par 
sevi, un gudrs ir tas, kuŗš prot 
pajautāt un klausīties. Tad, uz -
klausīts un saprasts, viņš būs 
mūsējais. Prieks ir par jauno 
paaudzi, un prieks, ka dzimst 
bērni un ka bērni nāk uz latviešu 
skoliņu.

Darām, ko varam. Pēdējos 
divus  gadus svinam Jāņus, un 
mums pašiem ir savs Jāņu 
kalniņš. Agrāk tā bija vienkārši 
neapkopta territorija, kuŗu talkās 
sakopām. Tagad ir, kur Jāņos 
pulcēties. Jāņus svinam īstajā 
datumā  - Līgo vakarā -  paši savā 
Jāņu kalniņā, un tad nedēļas 
nogalē varam braukt uz Kursu 
svinēt svētkus Šeltonā. Portlandē 
mēs sagādājam Jāņus vecākiem 
cilvēkiem, jo viņiem varbūt grūti 
ir aizbraukt uz Kursu, un uz 
līgošanu sanāk kupls pulks.

Vai tev ir  kāds īpašs sapnis 
vai mērķis, strādājot latviešu 
sabiedrībā?

Esmu atradusi savu vaļasprieku 
-  gleznoju akvareļus. Mani drau-
gi Sietlas pusē arī ir gleznotāji, 
un mēs kopā atrodam veidu, kā 

Saruna par kultūru, latvietību un mākslu
Dace Micāne Zālīte viesos pie mākslinieces Ināras Beitleres Oregonā

gleznot, veidot izstādes, strādāt 
plenērā.

Šogad rīkojam mākslas dienas 
Portlandē – gribam apzināt 
šejienes māksliniekus un sniegt 
viņiem mākslas svētkus vienas 
nedēļas nogales gaŗumā. Māks-
linieku kopa saucas „Vienoti 
mākslai”. Mēs skaitāmies pie 
Sietlas, bet tagad plānojam 
mākslas dienas rīkot Portlandē. 
Tas ir brīvas gribas cilvēku kop-
darbs, un tad notiek labas lie-
tas! Mana dzīves pieredze rāda, 
ka svētki nāk ar darbu, un man ir 
garlaicīgi pievienoties pie visa 
gatava, man patīk notikumos un 
darbos ielikt savu izdomu, stilu.

Baltiešu pasākumā septembrī 
izsolē nopirkām amerikāņu kori, 
un tas mums koncertēja18.
novembŗa svētkos, dziedāja lat-
viešu mūziku. Tagad kopā ar 
lietuviešiem un igauņiem gata-
vojamies sagaidīt Jauno gadu – 
pulcēsimies visi kopā jau dienā.
Tad varēsim laikā, kad Baltijā 
iesākas Jaunais gads, kopīgi pa -
celt šamapnieša glāzi un noklau-
sīties Baltjas valstu prezidentu 
svētku runas, arī tā ir vienotība.

Tu esi ne tikai sabiedriska 
darbiniece, bet diplomēta 
architekte, un tu arī glezno. 
Kāds ir kopīgs architektūrai un 
akvarelim?

Architekti ļoti bieži glezno, to 
māca architektu skolā, mans 
paidagogs bija Pauls Duškins, 
slavens Latvijas akvarelists, 
mācījos arī Mākslas akadēmijas 
kursos, jo architektam ir jāprot 
gleznot un zīmēt. Daudz gadu, 
kamēr auga dēli Uģis, Didzis un 
Ģirts, gleznošanu biju piemirsu-
si, bet, kad mani dēli bija izauguši, 
sāku atkal domāt, ka es labprāt 
ko darītu savam priekam. Es biju 
lasījusi atziņu, ka tas noslēpums, 
no kurienes  mums ir kāds ta lants 
vai dzirksts, vai patikšana  mek-
lējams mūsu bērnu dienās, jāat-
ce ras, ar ko mēs aizrāvāmies. Es 
bērnībā vienmēr zīmēju... Man 
bija tādas švakas akvareļu krāsas, 
ar ko gleznoju.  Arī mans tētis to 
ir darījis un mani dēli arī. Visi 
trīs dēli to darīja labi, un Didzis 
to izvēlējās par savu  profesiju. 
Pašreiz man nav darba, daudzi 
architekti ir lielās grūtībās, bet es 
baudu šo dzīves privilēģiju,  varu 
atlicināt laiku gleznošanai.

Kā tu raksturotu teicienu- 
radoša pieeja dzīvei?

O, tā ir interesanta! Man liekas, 
ka man iekšā sēž tāda dzirkstelīte. 
Mani neaizrauj darīt to, ko dara 
citi. Piemēram, es nekad viesībās 
negatavošu tādu ēdienu, kādu 
gatavo citās mājās, man arī patīk 
ģērbieties interesanti, ar stilu.

Tavas domas par  kultūru un 
latvietību?

Latvijā kultūra ir tā, kas tautu 

iznes cauri grūtībām. Kad mēs, 
visa ģimene,  gadsimtu mijā bi -
jām Latvijā, aizgājām uz operu 
„Aīda” – cik brīnišķīga izrāde! 
Cilvēki iet uz operu, tas ir ie -
audzināts no skolas laikiem. 
Latviešu dzeja, prasme izteikties 
dzejnieka vārdiem... Man dažkārt 
tās pietrūkst svinībās, jubilejās. 
Šeit vienmēr ir ēdiens, bet trūkst 
runu. Kad es tieku pie vārda, es 
ņemu „palīgā”  dzejnieku un pa -
saku domu skaistiem dzejnieka 
vārdiem.

Orģinālgleznas – tā ir fiziska 
sajūta, kad man mājā atrodas 
mākslinieka glezna, ne repro-
dukcija, jo es jūtu, ka šīs glezna 
ar mani runā, tā ir enerģijas ap -
maiņa.

Vai caur kultūras aspektu lat-
vietība nesaglabājas tīrrad nī?

Tā  ir mūsu bagātība -  kultūra 
un māksla, valoda, kas runā pati  
par sevi, un tad mēs esam tuvāk 
savai tautai. Publika mīl apmeklēt 
teātŗa izrādes un koncertus, kad 
pie mums viesojas Latvijas māk-
s linieki,  un tā ir saikne, kas ļauj 
izdzīvot svešumā, turpināt latvie-
tību. Kultūra ir tilts starp tautu te 
un Latvijā.

Kā tu portretētu latviešu 

sievieti, māti, mākslinieci?
Latviešu sievietes ir varones. 

Tā tas bija arī padomju laikos. 
Paaudze, kas nāca ar gleznotājām 
Maiju Tabaku, Džemmu Skulmi, 
vēlāk Aiju Zariņu, Ievu Iltnerii . 
Sievietes-mākslinieces, šar man-
tas, elegantas, stipras. Vi  ņas  rū -
pējas par ģimeni, audzina bērnus, 
uztur māju, gatavo ēdienu. Tikai 
vēl pirms dažiem gadu desmi-
tiem sievietēm Latvijā bija ve -
ļa  jāmazgā pašām... Sievietes 
dzī   vē iznes lielu smagumu, bet 
ap sevi  izstaro skaituma mīlestību 
-  ar ziediem, ar gaumi, tas ir 
mūsu kultūrā. Piemineklis ir jā -
ceļ sievietei, bet... sievietei blakus 
vajag arī  vīrieti, tas ir tan dēms. Un 
prieks redzēt laimīgas ģimenes.

Kādas temas tu glezno akva-
reļos? Biju patīkami pārsteigta 
tavos darbos blakus ziediem 
skatīt drosmīgas tiltu kon-
strukcijas, kuģi. Kas ir tava tēlu 
pasaule?

Man patīk gleznot arhcitektūru 
– tur ir tagadnes klātbūtne, tas ir 
mājoklis, tā ir mana profesija, 
skaistas formas, tur ir vide, cil-
vēks, skaistums, harmonija. 
Glez    not nav grūti, ir jātrenē roka 
un otas  pieskāriens.

Kādas ir tavas sarunas ar 
ziediem, kas daudz gleznoti?

Bērnībā man bij trīs aizraušanās. 
Pirmā, es vienmēr taisīju sev 
māju -  no dažādiem dēļiem, kas-
 tēm... es vienmēr būvēju mājas. 
Otra – es liku vāzēs lauku puķes, 
staigāju pa pļavām un lasīju lauku 
puķes, burciņās liku ziedu kom-
pozicijas. Trešā aizraušanās man 
bija, kad es teicu :”Es iešu laukā 
taisīt dārziņu”. Saplūcu lauku zie-
dus un no ziedlapiņām veidoju 
kompozicijas – baltas, sarkanas, 
dzeltenas ziedlapiņas, saliktas 
dārziņā. Man arī ir fotogra-
fētu  ziedu kartītes – mazi minia-
tūri mākslas darbiņi.

Tev ir savs „burvju otas 
pieskāriens” – ko tu dari ar mā -
ju jumtiem, kad tos glezno 
ainavā? Un kāpēc?

Es uzlieku savus jumtus, es 
parasti tos pārjumju, jo māks-
linieks drīkst nokrāsot tādus, 
kādus viņš tos redz. Es tos redzu 
sarkanus, tā ir Eiropa, atgādina 
arī Vecrīgas sarkanos kārniņu 
jumtus. Te kārniņu nav tik daudz, 
tad es uzlieku mājām sarkanu 
jumtu. Tas ir kā mans paraksts. 
Man patīk sarkana krāsa, mani 
tā aizrauj ar aktīvu  jūtu un ener-
ģijas plūsmu un izstarojumu.
Un  es atrodu, kur šo sarkano 
krāsu pielikt. Man arī mājās 
interjerā ir sarkans – krūze, tēj-
kanna.

Kad mēs staigājām pa kalna 
ceļu, tad tu man rādīji vienu 
apaļu,  vīnogulājiem apaugušu 
pauguru. Tu teici:  “Tas ir kā 
Zeme, kā to krāso bērnu grā-
matās, - apaļa.” Kā tu krāsotu 
Zemi, ja tev zīmējums būtu 
jāsūta uz citām planētām?

Man šķiet,  es Zemi gleznotu 
saulainu, siltiem toņiem , zeltai-
nu. Es arī jūtu, ka manas gleznas,  
to man ir teikuši  citi, mani glez-
notie darbi ir pozitīvi un saulaini. 
Tā ir mīlestība pret zemi, es esmu 
zemes cilvēks, tā ir mana dārz-
kopība, man vajag parušināties 
pa zemi, tie ir lauku ziedi, kalnu 
takas. Tā ir mana svētnīca  -  pie 
dabas. Tādu es gleznotu Zemi – 
puķainu, krā sainu, saulainu, sil-
tu.

Abas ar Ināru Beitleri esam atgriezušās no kalnu pastaigas 
Portlandē, kur mežā koki ap  auguši ar bieziem ķērpjiem un kal-
nos negaidīti uzsnidzis sniegs. Saruna veltīta gan Oregonas 
latviešu biedrības darbam, tās priekšēde ir Ināra, gan viņas   
pasaules redzējumam mākslinieces acīm. Pēc Ināras ielūguma 
esmu ar Valsts svētku runu viesojusies gan Sietlā, gan Portlandē 
un satikusies ar latviešiem, piedzīvojot sirsnīgu un mīļu 
uzņemšanu, patiesus pārdzīvojuma mirkļus, pieredzētu un 
apliecinātu mīlestību pret Latviju un mūsu taut. To latvieši tālājā 
Klusā okeāna krastā uztur ik dienu, ne tikai svētkos.

Sestdien, 23. oktobrī, ar vīnu, 
uzkodām un kokļu mūziku, 
Otavas Miera draudzes namā 
tika atklāta 3. Otavas latviešu 
mākslas izstāde. Izstādi rīkoja 
Otavas latviešu biedrība un tās 
iniciātors un galvenais izkārtotājs,  
tāpat kā iepriekšējos gadus, bija 
otavietis Uģis Lāma. Apmeklētāji 
bija galvenokārt Otavas latvieši, 
bet bija manāms arī viens otrs 
kanadietis.

Izstāde pārsteidza ar savu 
eksponātu dažādību, darbi bija 
sakārtoti pa temām. Bez tradi-
cionālām gleznām (eļļas, krīta, 
akrila, ūdenskrāsu) izstādē bija 
skatāmas arī krāsu un melnbal-
tas mākslas fotografijas, dažādu 
techniku portreti, tekstilmākslas 
paraugi, kartītes ar tautiskiem un 
dabas motīviem, tradicionālie 
izšūtie spilveni, kā arī izšūts lina 
galdauts (no 1937. gada) un sie-
nas segas. Izstādē bija piedalījušies 
arī bērni, viņu darbiem bija 
iekārtots speciāls stūrītis. Sevišķu 
interesi piesaistīja draudzes 
priekšnieces Ligitas Miezītes iz -
stādītās brass rubbings (ar spe-
ciāla papīra berzēšanu kopētas 

Mākslas izstāde Otavā

piemiņas plāksnes). Miezīša 
kun  dze šīs vēsturiskās piemiņas 
plāksnes nokopēja vecā baznīcā, 
Nīderlandes Goudas pilsētā, kad 
viņa ar vīru tur uzturējās 1979. 
gadā. Latvijas vēstnieka kundze 
Sandra Krama bija izrādījusi sava 
talanta daudzpusību, izstādot 
gleznas, mākslas fotografijas un 
apgleznotus šķīvjus. 

Izstādes tour de force bija paša 
priekšnieka lielformāta eļļas 
glezna ar nosaukumu „Skaista ir 
jaunība”. Pamatojoties uz 
pazaudētu un tad atkal atrastu 
vecu fotografiju, gleznotājs 
vairāku gadu gaŗumā bija izgata-
vojis skatu no 1986. gadā Otavā 

notikušās Vispasaules latviešu 
jauniešu kongresa noslēguma ball-
es. Tas attēloja jauniešus, grie  žoties 
jautrā dejā ar priecīgām sejām.

Vēl īpašu apmeklētāju interesi 
piesaistīja Latvijas jaunieša Pēteŗa 
Rituma akrila glezna „Logs”, kuŗā 
bija saredzams vecāks vīrs ar 
izmocītu skatu, raugoties no 
tum  sas uz gaismu.

Izstādē bija kaut kas visām 
gaumēm. Dažus no darbiem bija 
iespēja nopirkt. Jācer, ka šī 
vērtīgā, latviskā tradicija turpi-
nāsies un ka nākošreiz vairāk 
otaviešu un viesu atlicinās laiku, 
lai to apmeklētu.

Vitālijs Būcēns

Ināra Beitleri ar saviem darbiem

Elīna Čaklā pie dēla Pēteŗa gleznām
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Vienīgi to, ka viņa ir glīta, 
patīkama sieviete, kas nav uz 
mutes kritusi. Šai ziņā viņš nebija 
ticis tālāk par pagājušās nakts 
minējumiem. Kas viņam zinātu 
pastāstīt kaut ko tuvāku? Saim-
niece? Bet tai taču tādas lietas 
nedrīkstēja jautāt. Tur varēja ras-
ties visai nepatīkami pārpratumi. 
Šī doma nepatīkami skāra viņa 
patmīlību. Meklēt šādus tal-
ciniekus, it kā viņš pats nespētu 
nekā! Nē, šis jautājums jāno-
skaidro pašam. Kā to izdarīt, to 
Oskars pagaidām vēl nezināja, 
bet gan jau par to pagādās Viņa 
Majestāte Gadījums. Šā vai tā, 
bet Liepas kundzes acīs viņš 
nebija tikai nejaušs garāmgājējs 
vien.

Pieķēris sevi pie domāšanas 
žurnālistiskā stilā – Oskars le -
pojās ar šo paša atrasto defi-
nējumu – viņš trūkās kājās, 
uzrāva mēteli un devās uz prie-
dēm. Vajadzēja izvēdināt galvu.

Vasarsvētku meijas jau bija 
sakaltušas un nomestas malkas 
palievenī. Kartupeļi stiepa dienu 
pa dienai augstāk pret debesīm 
leknos lakstus. Laiks jau vairāk 
kā nedēļu turējās spiedīgs, bet 
pērkons nenāca. Vēl dažas die-
nas, un tad jau vajadzēja sākt 
padomāt par līgošanu.

Šīs dažas nedēļas kopš iepa -
zīšanās ar Liepas kundzi Oskars 
bija pavadījis dīvainās pretrunās 
pats ar sevi. Jaukais dzīvoklītis, 
par kuŗu viņš vēl nesen bija tā 
priecājies, tagad viņam izlikās 
pārāk vientuļš, vecās saimnieces 
uzturētā kārtība nepietiekama. 
Kaut arī viņš spītīgi centās atvairīt 
priekšstatus par to, kādu viņš īsti 
vēlētos savu vidi, tomēr aizvien 
neatlaidīgāk uzmācās doma – kā 
šeit izskatītos, ja saimniekotu 
viņa, tā pati, kuŗas vārdu viņš 
līdz šim vēl nebija paguvis 
uzzināt. Bet tad viss šis domu 
gājiens atkal šķita tik muļķīgs un 
bērnišķīgs, ka Oskars ar visu 
sparu metās darbā, lai neļautu 
sevi izsist no sliedēm.

Šis svārstīgais garastāvoklis lai-
kam bija paguvis kaut kādā veidā 
izpausties arī uz āru. Kollēgas pa 
reizei sāka izmest pa noslē-
pumainai un zobgalīgai piezīmei, 
tāpēc Oskars kļuva divkārt 
ausīgs. Viņš sāka aizvien vairāk 
pievērsties darbam. Redakcijai 
ievajadzējās veselas rakstu sērijas 
par Abesiniju, jo patlaban brieda 
šīs Afrikas vienīgās neatkarīgās 
valsts konflikts ar Italiju. Šo dar-
bu piedāvāja Oskaram, un viņš 
to pieņēma ar prieku. Sapircis un 
savācis pa bibliotēkām veselu 
kaudzi grāmatu, viņš ierakās ta -
jās un veselu nedēļu neizgāja no 
mājas. Redakcijā, viņa klātbūtne 
nebija nepieciešama, bet visu 
steidzami kārtojamo varēja 
paveikt arī pa tikko ievilkto tāl-
runi.

Kādā rītā saimniece, tikko 
pārnākusi no veikala, ienāca pie 
Oskara, kaut gan sevišķas vaja-
dzības tai nebija. Viņa neveikli 
pagrozījās, it kā gribēdama kaut 
ko kārtot, un Oskars tūliņ 
nomanīja, ka viņai ir kaut kas uz 
sirds.

Laimes santims
„Nu, kas jauns pasaulē?” viņš 

pa paradumam apjautājās.
„Nav jau nekā,” saimniece at -

bildēja. „Tikai Liepas kundze 
lūdza jūs pasveicināt.”

„Liepas kundze?” Oskars 
pārsteigts nolika spalvu.

„Jā, satikāmies veikalā. Viņa 
apvaicājās, vai jūs neesot slims. 
Agrāk esot bieži sastapušies 
autobusā, bet tagad jūs jau labu 
laiku neesot redzēts. Kas nu par 
slimību, es atteicu, strādā, cilvēks, 
caurām dienām un naktīm. Viņa 
pasmējās, ka jūs gribot stāvus 
bagāts palikt un tad lūdza, lai 
pasveicinot un pasakot, ka tik 
jaukā laikā neesot veselīgi istabā 
vien sēdēt. Es jau arī to pašu 
saku, jauns cilvēks, vai nu kādi 
kalni jāgāž.”

„Paldies par sveicienu,” Oska-
ram, kā par brīnumu, nebūt 
nebija nepatīkami, ka nejaušā 
kārtā atkal nācās pieskarties 
tematam, no kuŗa tas visu laiku 
bija centies izvairīties. „Nemaz 
nezināju, ka arī jūs esiet pazīstama 
ar Liepas kundzi.”

„Kā nu nē, es jau šeit esmu 
veca iemītniece, pazīstu vai katru 
cilvēku,” saimniece noteica ne 
bez lepnuma. „Liepas kundze 
gan jau tikai ap Ziemassvētkiem 
pārnāca uz šejieni. Diendienā 
tiekamies gan veikalā, gan dažreiz 
uz ielas.”

Oskars redzēja, ka saimniecei 
gribas izpļāpāties. Arī viņā par 
jaunu pamodās ar varu apslāpētā 
interese. Bet vecenītes priekšā 
nācās tēlot vienaldzīgo.

„Jā, esam pāris reizes sastapušies 
autobusā,” viņš noteica un laiski 
atstiepās krēslā. „Tik es viņu arī 
pazīstu. Viņas vīru neesmu pat 
redzējis, nezinu, kāds tas izska-
tās.”

Tā, beidzot gluži nejauši bija 
izsprucis klajā ilgi sasāpējušais 
jautājums! Tagad vajadzēja nākt 
visu noskaidrotājai atbildei.

Bet saimniece tikai nevarīgi 
noplātīja rokas.

„Jā, to es arī nezinu,” viņa 
atzinās. „Reizēm domāju, ka viņa 
nav precējusies, bet tad dzirdēju, 
ka veikalniece to godināja par 
kundzi. Es domāju, ka laikam 
būs atraitne.”

„Kāpēc tā?” Oskars jautāja. 
„Var jau būt, ka šķīrusies vai arī 
nedzīvo ar vīru kopā?”

„Varbūt, bet man lāga negri-
bētos ticēt. Liekas tāda laipna un 
saticīga, vai nu tāda nesadzīvotu 
ar vīru. Kas nu to var zināt, 
visādu cilvēku pasaulē diezgan.”

„Vai viņa, diezi, kaut kur 
strādā?”

„Laikam nē. Tad jau viņa 
nevarētu tā diendienā dzīvot pa 
māju. Jā, bet ko nu es tik daudz te 
pļāpāju, jāliek pusdienas vārīt. 
Bet jums gan vajadzēja mazlietiņ 
izvēdināties. Galīgi nonīksiet pa 
istabu vien.”

Saimniece izlīgoja virtuvē. Os -
karu pēkšņi pārņēma savāds 
nemiers. Uz darbu negribējās ne 
paskatīties. Tikai tagad viņš 
atģidās, ka viņa ilgajam labprā-
tīgajam ieslodzījumam nav bijis 
nekādas nozīmes. Ikviena doma, 
kuŗu tas bija mēģinājis šķetināt, 

aizvērpās līdz vienam un tam 
pašam gala mērķim – Liepas 
kundzei.

Jā, nav vairs vērts kvernēt 
istabā, tik un tā tur nekas 
neiznāks. Braukt uz pilsētu bija 
vēl par agru. Oskars pameta uz 
galda visas grāmatas un papīrus 
tā, kā tur bija strādāts, un gāja 
laukā.

Pa smilšu laukumu vārtu 
priekšā saķērušās staigāja trīs 
mazas meitenītes, puķēm matos, 
un pilnā kaklā dziedāja kādu 
noklausītu šlāgeri. Ieraudzījušas 
Oskaru, viņas mazliet aprāvās, 
bet tad koķeti pasmaidīja un 
dziedāja tālāk.

Šī mazā, tik ikdienišķā ainiņa 
atstāja uz Oskaru tīkamu, 
nomierinātāju iespaidu. Viņš 
mazliet brīnījās pats par sevi. Vai 
tā nebija aplamība, vairīt no sevis 
prom to, ko viņš visu laiku bija 
tik karsti vēlējies? Kāpēc gan viņš 
bija īgns pret likteni, ko viņš tam 
varēja pārmest? Vai tad viss 
nevarēja iet tā, kā viņš to no 
reizes bija iedomājies? Tas taču 
bija viņš pats, kas vēla sev ceļā 
akmeņus. Un kas tam bija par 
iemeslu? Patiesībā – nekāda. 
Nezin kāpēc viņš centās aizdzīt 
domas par cilvēku, kuŗš viņam 
patika un kuŗam arī viņš nebija 
gluži vienaldzīgs? Kāpēc viss 
nevarēja iet nolikto gaitu? Šķēršļi? 
Par tādiem viņš nebija pat 
iedomājies. Un ja tādi arī 
pastāvētu, tad tikai tāpēc, lai tos 
pārvarētu.

„Atkal žurnālistiskais stils,” 
Oskars jocīgā izmisumā nodo -
māja un nevarēja izšķirties, uz 
kuŗu pusi doties. Visas trīs mei-
tenītes pa to laiku bija aizklai-
ņojušas uz priežu pusi. Viņu pašu 
gan īstenībā vilka pavisam pretējā 
virzienā, bet paklausīt šim dzenu-
lim šoreiz būtu krišana no vienas 
galējības otrā. Tāpēc viņš vēlreiz 
pārvārēja sevi un nolēma uz brīdi 
griezties atpakaļ. Savās četrās 
sienās domas tomēr strādāja 
visdisciplinētāk.

Bet arī tur šodien nebija miera. 
Brīdi pakārtojis galdu un, lāga 
nezinādams, pie kā ķerties, 
Oskars atkal devās laukā, šoreiz 
jau tieši uz mežu.

Veŗot vārtus viņa skats atdūrās 
pret to vietu, kur tas kādreiz bija 
atradis santimu. Tur kaut kas tā 
kā pamirdzēja, bet kad Oskars ar 
kurpes purnu parušināja smiltis, 
tad izrādījās, ka tas ir tikai zaļa 
stikla gabaliņš.

„Skaties, čaklais strādnieks arī 
reiz parādās laukā!” viņa ausīs 
negaidot iešalca pazīstamā, zob-
ga  līgā balss.

Uz Ķeguma ielas asfalta, tur-
pat, pie dārza žoga, stāvēja Liepas 
kundze.

Tagad bija skaidrs, ka uz mežu 
iešana neiznāks. Oskarā atkal 
pacēla galvu pirmītējais nemiera 
velniņš, bet viņš to varonīgi 
nospieda atpakaļ un piegāja klāt 
Liepas kundzei, kas, kā likās, uz 
to bija gaidījusi.

„Nostrādājies gluži bāls un 
vājš,” viņa smējās, kad Oskars 
pirmajā mirklī nevarēja izrunāt 
ne vārda. „Pat runāt aizmirsis, 
nabadziņš! Ko jūs ar to gribiet 
panākt?”

Nenogaidījusi atbildes, viņa 
turpināja: „Man te mazliet jāpa-
ietas līdz Čiekurkalnam. Vai 

nepanāksiet līdz? Jeb, varbūt, 
jums nav laika?”

Oskars uztvēra viņas šķelmīgo 
skatu un sapurinājās.

„Patiesībā nav gan, bet kad tik 
laipni un neatlaidīgi lūdz, tad 
nav iespējams atteikt,” viņš at -
bildēja, cenšoties atdarināt viņas 
toni.

Abi iesmējās un sāka iet.
„Vai jūs nopietni arī protiet 

runāt?” Oskars turpināja.
Liepas kundze jocīgā izbrīnā 

iepleta acis.
„Nopietni? Neesmu mēģinājusi, 

bet, varbūt, ka iet. Kāpēc jūs tā 
jautājat? Vai gribiet man sacīt 
kaut ko nopietnu?”

Oskaram gribot – negribot 
nācās atzīt viņas pārākumu 
sarunās. Tik tieši uzstādīts jau-
tājums viņu mazliet apmulsināja, 
un viņš lūkoja pāriet uz citu 
te matu.

„Drīz būs Jāņi,” viņš ierunājās.
„Tā jau stāsta,” Liepas kundze 

atbildēja. „Vai jums otrais vārds 
nav Jānis?”

„Diemžēl, nē.”
„Bēdīgi. Biju nodomājusi jūs 

aplīgot, bet tad jau nekā.”
„Toties mans vectēvs bija Jānis, 

tā kā ģimenē šis vārds tomēr ir.”
„Un, varbūt, dēls būs Jānis,” 

viņa piebilda, bet tad it kā 
apķērās, ka tas varētu būt par 
stipru sacīts, un aprāvās.

„Varbūt,” toties Oskars kļuva 
drošāks. „Tikai līdz tam vēl ilgi 
jāgaida!”

„Ko var zināt – var gadīties, ka 
jau nākamajos Jāņos jūs var aps-
veikt kā Jāņa tēvu.”

„Protams, mūsu radio un 
modernās technikas laikmetā 
šādi brīnumi nav neiespējami.”

„Redziet nu, tā laikam jūsu 
nopietnība?” viņa kaitināja.

„Kā sauc, tā atskan,” viņš nepa-
devās.

„Bet jūs tā kā gatavojāties man 

kaut ko sacīt?” viņa jautāja.
„Gatavojos gan,” viņš atzinās. 

„Gribēju tikai pajautāt, kur šogad 
domājat Jāņus līgot? Vai ir jau 
kaut kas padomā?’

„Vēl īsti nav,” viņa kļuva 
domīga. „Pilsētā palikt 
negribētos.”

„Protams, ka nē,” Oskaram 
acumirklī drosme sakāpa līdz 
pat kaklam. „Man būtu kāds 
projekts: ja jūs šeit nekas nesais-
ta, brauciet man līdz uz 
Zemgali!”

„Jums līdz?” viņa pārsteigta uz 
mirkli apstājās.

„Jā,” viņš iekaisis turpināja, pats 
mazliet brīnīdamies par savu 
pārdrošību. Bet galvenais jau bija 
izsacīts, un apstāties vairs 
nevarēja. „Man tur ir skolas-
biedrs – mežzinis, nesen kā 
precējies. Ļoti laipni cilvēki, kas 
tiešām priecāsies par mūsu apci-
emojumu.”

„Tā, tā,” viņa neapmierināti 
nogrozīja galvu. „Jūsu skolas-
biedrs – priecāsies par mūsu 
apciemojumu? Un kā jūs 
domājiet mani ar viņiem 
iepazīstināt? Kāda loma man būs 
jātēlo?”

„Nu... vienkārši... paziņa...” 
Oskars pārsteigts stomījās.

„Jā, jums tas liekas vienkārši, 
bet man gan nē,” viņa ierunājās 
ar asuma pieskaņu balsī. „Mēs 
taču paši esam vēl tikko pazīstami. 
Jūs par mani nezināt nekā. Ko 
jūs stāstīsiet, kad jūsu draugs 
sāks taujāt?”

„Viņi nekā netaujās...” viņš 
nevarīgi taisnojās.

„Vēl jo sliktāk, un arī jūs no 
savas puses viņiem nevarēsiet 
nekā pasacīt. Tātad, es tur būšu 
gadījuma sieviete, kuŗu jūs 
paņēmis līdz, lai jautrāk 
nosvinētu Jāņus, vai nē?”

(Turpinājums sekos)

Emīls Skujenieks

Latvijas 92. gada svētkus 
svinēja arī Lasvegu latvieši

Sēž (no kreisās): Līga Berklāva-Šelle (Schelle),  Elizabete Freija, 
Biruta Salaka-Nelsone; stāv: Vineta Bome, Vija Hamiltona, Edīte 
Ziemele, Marģeris Matulis, Rasma Hičklife (Hitchcliffe), Dzintra 
Landera, Skaidrīte Sannera

Tieši 18. novembŗa pēcpusdienā desmit Lasvegu latviešu pulcējās 
Elizabetes Freijas mājā, kur nodziedāja  Latvijas himnu un tukšoja 
glāzi vīna par godu  Latvijas 92. gada svētkiem. Edītei Ziemelei bija 
dzimumdiena, viņu apsveica, nodziedot ,,Daudz baltu dieniņu!”
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AALPF stipendijas saņēmēja 
māc. Biruta Puiķe par sevi rak-
sta: ,,Esmu dzimusi 1969. gada 7. 
jūlijā Jelgavas rajonā Elejā, Vijas 
Smuidras un Jona Vincas Puiķu 
ģimenē. Pēc brītiņa saules gaismu 
ieraudzīja arī mans dvīņu brālis 
Jānis. Ģimenē jau bija divas mei-
tas Irēna un Daiga; pēc deviņiem 
gadiem piedzima brālis Juris. Jau 
agrā bērnībā iemācījos lauku 
darbus. Vasarās pelnīju iztiku, 
dodot brīvdienas slaucējām far-
mā, kuŗā strādāja māte, darīju arī 
citus darbus – kaplēju bietes, pie-
notavā pieņēmu pienu. Mātei 
farma nebija vienīgā darbavieta, 
tēvs strādāja pagasta lopu kau-
tuvē. Mātei nebija izglītības, jo 
astoņu gadu vecumā viņu kopā 
ar māti un trim nepilngadīgiem 
brāļiem uz astoņarpus gadiem 
iz  sūtīja uz Omskas apgabalu. 
Bēr  nību pavadīju Vilces pagastā, 
mācījos Ausmas astoņgadīgajā 
skolā, 1987. gadā beidzu Rīgas 
16. arodvidusskolu. Pēc skolas 
beigšanas strādāju par šuvēju 
veikala „Lotoss” (tagad „Bergs”) 
šūšanas nodaļā. No 1989. līdz 

1993. biju paraugu šuvēja a/s 
„Rīgas Apģērbs”, vēlāk „Vēlme” 
un „Sadarbība” eksperimentālajā 
nodaļā. 1993. gadā darba vietā 
samazināja darbinieku skaitu, 
tāpēc sāku mācīties sekretāru-
referentu kursos un pēc to 
beigšanas strādāju LU Teoloģijas 
fakultātē par sekretāti, vēlāk – 
studentu lietu inspektori. No 
1996. līdz 2000. studēju LU 
Teoloģijas fakultātē, ieguvu baka-
laura gradu teoloģijā, līdztekus 
būdama lietvede LU TF sveš va-
lodu katedrā. Pēc studiju beigša-
nas mani aicināja kalpot Man-
česteras un Vilimantikas latviešu 
draudzē Konektikutā (CT), iegu-
vu papildizglītību Clinical 
Pastoral Education (2000. - 
2001.). Mani ordinēja par macī-
tāju 2001. gada 20. oktobrī; abās 
draudzēs kalpoju trīsarpus gadu. 
Kopš 2004. gada 1. janvāŗa esmu 
Kalamazū latviešu ev. lut. apvie-
notās draudzes mācītāja. 2009. 
gada pavasarī, saņemot AALPF 
atbalstu, sāku studijas Western 
Michigan University maģistra 
programmā, lai iegūtu laulāto, 

Mācītāja Biruta Puiķe - archibīskapa Arnolda Lūša 
piemiņas fonda stipendiāte

pāŗu un ģimenes padomdevējas 
speciālitāti (Family, Marriage 
and Couple Counselor). Kopš 
2009. gada rudens esmu LELBAs 
Palīdzības nozares vadītāja.

Man bieži jautā, kāpēc es 
nolēmu kļūt par mācītāju? Manā 
ģimenē nekāda kristīgā audzi-
nāšana nenotika, uz baznīcu ne -
gājām. Mēs, visi bērni, tikām 
kris  tī ti vēl mazi. Uz jautājumu, 

kāpēc māte mums neko nestāstīja 
par Dievu, viņa atbildēja: ,,Jūs 
jau tāpat atšķīrāties no citiem, 
bijāt slaucējas bērni, es negribēju, 
lai par jums ņirgātos vēl vairāk.” 
Māte vēlējās mūs pasargāt. Mana 
vidējā māsa 1980. gadā piecpad-
smit gadu vecumā nomira un, 
meklējot sirdsmieru, māte bieži 
brauca uz baznīcu. Vēlāk, kad uz 
Sibiriju izsūtietie drīkstēja par 
notikušo runāt atklāti, māte pa -
stāstīja, ka vienīgais, ko viņas 
māte paņēmusi līdzi, bija svēt-
bilde. Par Dievu atklātībā nekad 
netika runāts, tomēr manas 
mātes un arī manā dzīvē vienmēr 
bijusi jūtama Dieva klātiene. 
1991. gadā iesvētījos, lai gan tor-
eiz lielāka bija vēlēšanās uzvilkt 
balto kleitu un baudīt maizīti, 
kas pati kūst mutē, kā reiz 
bērnībā, runājot par iesvētībām, 
māte bija teikusi. 

Pagrieziens manā dzīvē notika, 
kad 1993. gada vasarā kopā ar 
katoļu draudzeni devos svēt ce-
ļojumā uz Aglonu. Jo ilgāk gājām 
un miesa nogura, jo vairāk sirds 
sāka ilgoties pēc Dieva. Ieejot 
Aglonā, mana lūgšana bija – 
Dievs, ņem manu dzīvi savās 
rokās un vadi, kā to redzi! Un 
viss manā dzīvē mainījās – 

zaudēju darbu, bet sāku strādāt 
Teoloģijas fakultātē. Drīz man 
konstatēja audzēju. Atrodoties 
onkoloģijas centrā, nezinot kāda 
veida audzējs man ir, mani pār-
ņēma dažādas emocijas. Brī dī, 
kad jutos savas dzīves zemākā 
punktā, slimnīcā nebija neviena, 
ar ko varētu runāt par savām 
bailēm, neziņu, bezcerības sajūtu. 
Chirurgi bija aizņemti savā 
darbā, garīgi nebija neviena, kuŗš 
stiprinātu slimniekus. Un tieši 
tajā brīdi saklausīju aicinājumu, 
ka man jābūt cilvēkam, kuŗa 
uzdevums ir būt blakus citam, 
kam nepieciešams garīgs stipri-
nājums. Pēc dažām dienām saņē-
mu biopsijas rezultātus – man 
bija labdabīgs audzējs. Neziņas, 
izmisuma, bezcerības brīdi Dievs 
ar mani runāja, un es Viņa teikto 
uzklausīju un sekoju aicinā ju-
mam. Šis aicinājums mani atve -
da uz Ameriku. Es pateicos Die-
vam par visu, kas manā dzīvē 
noritējis gludi, bet vislielākā 
pateicība ir tieši par krizes situā-
cijām, jo tām bija jānotiek, lai es 
varētu saņemt svētību.”

Rītdienas fonda un AALPF 
vār dā novēlam labas sekmes 
studijās. 

JR

 ,,Latvi, lai kuŗā zemes daļā tu 
nonāktu, – piemini Latviju! Turi 
Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 
Turi to kā lielāko dārgumu, ko 
nedrīkst pazaudēt,” savulaik mu -
dināja Jānis Jaunsudrabiņš. Šķiet, 
šos rakstnieka viedos vārdus 
ārzemēs dzīvojušie latvieši, vis-
maz vecākā paaudze, nekad nav 
aizmirsusi. 

 Ņudžersijas latvieši 21. no -
vembrī pulcējās savā namā 
Priedainē, lai svinētu Latvijas 
valsts dibināšanas 92. un ne  at -
karības atgūšanas 20. gadskārtu. 
Mācītāja Ieva Pušmucāne-Ki-
neiko svētbrīdī pateicās Dievam, 
ka varam svinēt, jo mūsu valsts ir 
neatkarīga. Kopā ar mācītāju 
lūdzām Dievu par Latviju, par 
tās iedzīvotājiem, kuŗi savā 
dzimtenē cīnās, kā katrs spēj un 
prot, arī par tiem, kuŗi zaudējuši 
ticību un cerību un devušies 
prom no mājām, no sava dzimtā 
krasta. Svētbrīža beigās sarīko-
juma apmeklētāji nodziedāja 
Dievs, sargi mūsu tēvu zemi, / Ka 
viņa ziedoša un stipra top.

Ņudžersijas latviešu biedrības 
valdes priekšsēdis Jānis Students 
pastāstīja par mūsu tautas pa -
gātni, kas latviešiem palīdzējis 
izdzīvot dažādo varu krustugunīs 
un kaŗa laikos. Jānis aktīvi pie-
dalās literārās kopas diskusijās 
un vienā no pēdējām nesen 
apspriesta rakstnieka Jāņa Lejiņa 
triloģija ,,Zīmogs sarkanā vaskā” 
stāsts par 12. un 13. gadsimta 
Tālavas valsti. J. Students klausī-
tājiem nolasīja dažus J. Lejiņa 
atzinumus no intervijas ar viņu 
17. novembŗa ,,Latvijas Avīzē” – 
,,Mūsdienās cilvēki bieži saka: 
Latvija ir brīva valsts, tāpēc 
varam uzelpot! Nē, mēs nekad 
nevarēsim pilnībā atslābināties 
un uzelpot. Latviešiem ir jāsaprot, 
ka mēs gadsimtiem ilgi esam 
dzīvojuši uz tilta starp austrumi-
em un rietumiem, tilta pozicijā 
esam šodien un būsim nākotnē. 
Šīs pozicijas dēļ mums nekad 
nebūs pilnīgs miers un pilnīga 
atelpa. Vienkārši tāpēc, ka 
dzīvojam šajā skaistajā zemē, ko 
sauc par Latviju. Bet pārējai 
pasaulei Latvija ir tikai tilts starp 
austrumiem un rietumiem. Šādā 
tilta pozicijā, starp diviem 

Teic, kur zeme tā
dzirnakmeņiem dzīvojot, reti 
kuŗa tauta ir spējusi izdzīvot. 
Iekaŗotāji ieguva polītisko varu, 
tirdzniecības ceļus, pārvaldīja šo 
zemi, bet nespēja iegūt mūsu 
dvēseli. Cauri gadsimtiem mēs 
esam spējuši sevi saglabāt un ik 
pa brīdim pacelt galvu. Ja kādam 
liekas, ka viņam dzīvē iet grūti 
un pārņem bezcerība, tad 
atcerēties Latvijas valsts tapšanu, 
to, kāda Latvija izskatījās pēc 
pirmā pasaules kaŗa. Sagrauta, 
izpostīta, nabadzīga, daudzi bija 
bēgļu gaitās, dzīvoja zemnīcās. 
Un jau pēc 20 gadiem Latvija bija 

Baltu ciltis sāka apdzīvot terri-
torijas pie Baltijas jūras un 
izveidoja mazas valstiņas – 
Tālavu, Jersiku, Sēliju u. c. Šo 
valstu iedzīvotāji nebija primitīvi 
me  žoņi, kā viņus labprāt rak-
sturo austrumu un rietumu 
kaimiņi. Viņi nodarbojās ar lop-
kopību un zemkopību, dibināja 
sakarus ar Hanzas savienības 
pilsētām līdz pat Venēcijai dien-
vidos un Novgorodai austrumos. 
Iekaŗotāji vairākkārt postījuši 
Baltijas zemi, mēģinot pakļaut 
un pat iznīcināt tās iedzīvotājus. 
Tas tomēr neizdevās.

likumdošanā. Lauksaimniecība 
valstī tika pārvērsta par lielgrunt-
niecību, kas nekādā ziņā neveici-
na aktīvitāti laukos. Jaunie ļaudis 
bēg uz pilsētām vai uz citām 
zemēm. Latvijas meži un zeme 
pakļauta spekulācijai, bet veselībā 
un izglītībā nenotiek pozitīvas 
pārmaiņas. Šķiet, 10. Saeimas 
vēlēšanu iznākums liecina, ka 
polītiskais un ekonomiskais stā-
voklis sācis stabilizēties.

,,1918. gada 18. novembŗa 
neatkarības deklarācija kalpo 
valsts pilsoņu interesēm, nevis 
kosmopolītu korrektajiem apsvē-
rumiem. Šī deklarācija ir ārkārtīgs 
sasniegums mūsu tautas labā,” V. 
Dzenis teica savas runas beigās 
un citēja pašsacerētas vārsmas: 
Latvieti, kas un kur pasaulē tu 
būtu, /Kādreiz apstājies un atska-
ties. / No Liepājas līdz Zilupei, – /
Šai vietai , lai aizvien ir stūrītis 
tavās krūtīs. / Sniedz roku drau-
gam dzimtenē, /Met skatu tālāk 
nākotnē, /Neaizmirsti un 
nešaubies!”

   Lai Latvija plauktu un zeltu, 
nepietiek ar vārdiem vien. Svarīgi 
ir rīkoties. V. Dzenis ir ne tikai 
runātājs, bet arī darītājs. Viņš 
Latvijā, Allažos, nodibinājis kok-
ap  strādes uzņēmumu. Sākumā 
tajā strādāja divdesmit, bet tagad 
jau 200 cilvēku. Uzņēmums 
turpina attīstīties, produkciju tas 
eksportē arī uz ārzemēm. Šogad 

tā apgrozījums esot sasniedzis 
astoņus miljonus latu. Ilze Bai-
diņa Valmieras pusē, Dauguļos, 
savās tēva mājas ,,Gāršās” atjau-
nojusi zemnieku saimniecību. 
Tur tiek apkopti 100 ha zemes un 
audzēti gaļas lopi. Šie ir tikai divi 
piemēri, kā ārzemju latvieši 
palīdz savai dzimtenei, un viņiem 
noteikti būs sekotāji.

Svētku atceres dienā priedai-
niešus iepriecināja ne tikai saul-
ainais laiks un zemē sabirušās 
krāšņās lapas, bet arī vijolniece 
Una Tone un pianists Uga Grants. 
Abi makslinieki Priedainē kon-
certēja jau otro reizi. Viņi at -
skaņoja vairāku komponistu 
skaņdarbus, bet latviešu sirdis 
visvairāk sasildīja Emīla Dārziņa 
,,Melancholiskais valsis”.

 Priedaines saimnieces Ilze 
Sermoliņa un Dzidra Īzaka, 
palīdzot Ingridai Valdmanei un 
viņas meitai Jolantai, cēla galdā 
siltas pusdienas, un viesi varēja 
justies gandrīz kā Jaunsudrabiņa 
laikos, kad: ,,Latvijas vasaras 
beigu cienastā arvien bija galdā 
smaržīgā jaunu rudzu maize, kas 
tīkami garžoja ar svaigu sviestu, 
piestrebjot paniņas.” 

Allaž atcerēsimies rakstnieka 
teikto: ,,Dzimtene ir tikai viena, 
– kur esi dzimis, kur dzimuši un 
mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, 
tavi senči, paaudžu paaudzes.” 

Laima Dzene

otrajā vietā Eiropā piena produk-
tu ražošanā un ļoti augstā vietā 
izglītības ziņā. Šodienas grūtības 
ne tuvu nav tik lielas kā tolaik, 
un tās mēs pārvarēsim.” 

 Visvaldis Dzenis savu svētku 
runu iesāka ar vārdiem: ,,Domājot 
par nesen notikušajām vēlēšanām 
šķiet, ka jauns vējš Latvijas kuģi 
ar uzrakstu mēs gribam būt kungi 
savā dzimtajā zemē nes latviešus 
viņu interešu virzienā.” V. Dzenis 
piedzimis trīs gadus pēc Latvijas 
valsts dibināšanas, iesācis studēt 
Latvijas lauksaimniecības aka-
dēmijā, bet doktora gradu iegu-
vis Vācijā. Viņš ir izgudrojis un 
ražojis siera rūpniecības mašīnas, 
un viņa vārds pazīstams vairākās 
pasaules valstīs. 

 V. Dzenis klausītājiem atgā-
dināja latviešu tautas attīstības 
vēstures posmus. Pamatojoties 
uz archaiologu, valodnieku un 
chronistu pētījumiem, baltu tau-
tu grupu pārvietošanās no Indijas 
uz ziemeļiem sākusies laikā, kad 
Ēģiptē cēla pirmās piramīdas. 

 Pirmo 19. gadsimta latviešu 
domātāju – Krišjāņa Valdemār, 
Krišjāņa Barona, Kronvaldu Ata, 
Jāņa Raiņa, Kārļa Skalbes, Kārļa 
Ulmaņa – idejas ietekmēja daud-
zus. Pasaules spēku samēri sāka 
mainīties, 1918. gada 18. novem-
brī tika dibināta neatkarīga Lat-
vijas valsts. Latviešu valoda sa -
glabājās tāpat kā cimdu raksti un 
tautiskās jostas.

 Pirmais un Otrais pasaules 
kaŗš tautām nesa milzīgu postu. 
Polītisko spēku samēri atkal un 
atkal mainījās,1940. gadā Latvija 
zaudēja neatkarību. Okupantiem 
tas likās izdevīgs manevrs, bet 
okupētajiem tas nozīmēja polītis-
kās, ekonomiskās un kultūras 
dzīves pārorientēšanos. Pamat-
tautas dzīvais spēks samazinājās. 
PSRS sabrūkot, 1991. gadā atdzi-
ma neatkarīgā Latvijas Republika. 
Pēc formas tā šķiet nacionāla, bet 
pēc satura kosmopolītiska, visai 
nelatviska. Divdesmit atgūtās ne -
atkarības gados mainījušās varas 
un pieļautas daudzas kļūdas 

No kreisās: Ņubransvikas-Leikvudas draudzes koŗa vadītāja Dzintra 
Rumpētere, bij. Bronksas latv. skolas pārzine Nanija Pētersone, māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineiko, laikraksta ,,Laiks” izdevēja Dace Rudzīte, 
Ņudžersijas latviešu biedrības valdes priekšsēdis Jānis Students, 
Sigrida Dzene, Dzeņu mazdēls Augusts Hess, Visvaldis Dzenis, 
draudzes ērģeļniece Velta Kaņepāja, literārās kopas vadītāja Valija 
Skrodele.

Vijolniece Una Tone un pianists Uga Grants
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Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Ethnicity a Basis for Rather than Threat to 
Democracy and Freedom, Tartu Conference Concludes

Oktobŗa otrā nedēļas nogalē, 
kad Kanadā svin Pateicības die-
nu un ASV Kolumbus dienu, 
Daugavas vanagu un vanadžu 
pārstāvji no abām zemēm pul-
cējās gadskārtējā kopsēdē. Arī 
DV organizācija varēja pateik ties 
par daudzām lietām un vei-
kumiem 60 gados kopš orga ni-
zācijas dibināšanas. Paaudzes 
mainījušās, klāt nākuši jauni 
biedri, kaut ne tik lielā skaitā, kā 
to vēlētos. Tomēr DV organi zā-
cija vēl arvien ir stipra un spēj 
sniegt palīdzību dažādos veidos 
visām paaudzēm gan mītņu 
ze mēs, gan Latvijā. Lai Dievs 
dod veselību, spēku un izturību 
tur pināt pilnveidot DV nospraus-
tos mērķus!

Kaut dažiem dalībniekiem, 
kuŗi mēroja ceļu no Kanadas, 
ilgs laiks bija jāpavada pie 
ro bežas, gaidot rindā uz muitas 
kon troli, tas bija skaists brau-
ciens. Saulstaru apmirdzētie ko ki 
ar savu krāsu bagātību sniedza 
gleznainus skatus. Siltais un sau-
lainais laiks turpinājās vi su ne  -
dēļas nogali.

Piektdienas vakarā katrai 
ze mes valdei bija atsevišķa sēde. 
Sestdienas rītā pēc atpūtas un 
labām brokastīm kopsēdi atklāja 
DV ASV priekšsēdis Zigurds 
Rīders, sveicot visus klātesošos 
un novēlot sekmīgu sēdes gaitu. 
Viņš pateicās visiem, kas pieda-
lījās balsošanā, lai ievē lē tu 10. 
Saeimas deputātus Lat vi jā,  mu -
dināja visus atbalstīt jau no val-
dību, bet tajā pašā lai kā prasīt 
Latvijas vēstures mā cīšanu skolās 
kā atsevišķu priekš metu un 
latviešu valodas lietošanu visās 
iestādēs un paš valdībās.

Sēdes dalībniekus sveica arī 
cie ma „Gaŗezers” vecākais An d-
rejs Rozentāls.

Sēdi vadīja Zigurds Rīders un 
Juris Eglītis (DV Kanadā valdes 
priekšsēdis). Par galve no sek-
retāru izraudzīja Marģeri Pinni 
ar palīgu Vili Dāboliņu. Par 
rezolūciju komisijas locek ļiem 
aicināja Astru Iesalnieci, Sarmu 
Knochu (abas no ASV) un Intu 

DV ASV un DV Kanadā kopsēde Gaŗezerā
Purvu un Guntu Reynoldi (abas 
no Kanadas).

DV priekšnieks Juris Au gusts 
pastāstīja par DV CV sēdi Strau-
 mēnos, Anglijā. Strau mē ni ir 
vislielākais latviešu centrs Ang-
lijā, un tur notiek dažādas latviešu 
sabiedriskās aktīvitā tes. DV CV 
sēdē piedalījās arī pārstāvji no 
Daugavas Vana giem Latvijā. Ir 
pārrunāts par „Sid rabeni” – 
Slokas ielas īpašumu Rīgā, tā 
uzturēšanu un apkopšanu un ar 
to saistītiem maksājumiem, tāpat 
par īres maksām un to iekasēšanu 
utt. Ierosināts, lai Daugavas Va -
nagi Latvijā izstrāda plānu, kā 
„Sid rabene” varētu sevi financiāli 
uzturēt. Latvijas likumi ir atšķi rī-
gi no Ziemeļamerikas liku miem, 
tādēļ bieži arī rodas grū tības 
saskaņot saimniecisku dar bību.

Pārrunāts arī gājiens pie Brī-
vības pieminekļa 16. martā. 

Jāturpina sadarbība ar DV jau-
natni Latvijā. Labus rezul tā tus 
deva Imanta Baloža rīkotais vēs-
turiskais seminārs „Trešā at mo-
da”. Ir izrādīta liela interese par 
globālo rakstu konkursu „Pie-
mini Abreni”, it īpaši Lat vijā.

Jānis Kukainis, PBLA un ALAs 
informācijas nozares va dītājs, 
pa  teicās visiem, kas pie da lījās 
Saeimas vēlēšanās un atbal stī-
tājiem, kas veicināja, lai latvieši 
ietu vēlēt. Pāri par 700 cilvēku 
ASV dabūja jaunās biometriskās 
Latvijas pases.

Trīs tenoru koncertturneja ar 
jaunatnes grupas „Vilcēni” pie-
da līšanos 23 Latvijas pilsētās arī 
ir bijusi sekmīga. Tās no lūks bija 
mudināt ļaudis pieda lī ties vēlē-
šanās. 

J. Kukainis pastāstīja par PBLA 
sēdē Latvijā pieņemtām rezo-
lūcijām. Jāatbalsta Vēlē ša nu re -
for   mu biedrība, kas strādā, lai 
uzlabotu Saeimas vēlēšanu sistē-
mu, izveidojot optimāli 13 vēlē-
šanu iecirkņus Latvijā, tā darot 
ievēlētos deputātus daudz atbil-
dīgākus saviem vēlētājiem. Tam 
visam vajadzīgas likumu maiņas. 
Ieteic arī ieviest vēlē tāju reģistru 
Latvijā.

ALA atzīmēs 60 gadu pa stā-
vēšanu un vēlētos, lai būtu 6000 
biedru! Ar Latvijas Ār lietu min-
istriju tiks runāts par pārvie to-
jamās pasu izgata vo ša nas aparā-
tūras iegādi, lai pases varētu izs-
niegt arī Vašingtonā. Likums par 
dubultpilsonību bū tu jāmaina, 
lai tie, kas dažādu iemeslu dēļ 
nepaspēja to pie prasīt līdz 1995. 
gadam, to varētu izdarīt vēl tagad 
un arī ārpus Latvijas dzimušie 
bērni, kuŗu vecāki ir Latvijas 
pavalstnieki, to varētu saņemt.

Ieteic atjaunot ciešāku sadar-
bību ar Michigan National Guard, 
kas ir palīdzējusi Lat vijā izveidot 
militārās struk tū ras un Zemes-
sardzi. Latvijas piederība Eiropas 
Savienībai liek Latvijai ievērot tās 
notei kumus par ieroču nēsāša-
nu.

Latvietības saglabāšanai Zie-
meļamerikā ALA sagādā mācī bu 
materiālus Gaŗezeram un palīdz 
izkārtot skolotāju apmai ņu ar 
Latviju.

DV Mēnešraksta redaktore 
Inta Purva saka, ka ir vajadzīgs 
vairāk lasītāju un arī vairāk 
rakstītāju, jo vajadzīgs intere-
sants saturs un labas bildes. 
Fotografijas jāsūta tieši apgāda 
vadītājam Zigurdam Kārkli ņam, 
bet ne caur 3 datoriem, kad viss 
iznāk saplūdis un ne skaidrs. Z. 
Kārkliņa adrese: 10134 Carrolton 
Ave, Indiana polis, IN 46220, USA.

„Laiks. Telpa. Ļaudis” 6. grā -
matas izdošana ir ieilgusi, jo nav 
atrasts cilvēks, kas varētu šo 
grāmatu rediģēt. Indulis Bēr ziņš 
un Mārtiņš Sausiņš palī dzēs 
sameklēt.

Jaunais 2011. gada DV ka len -
dārs ir iespiests un tiek izdalīts 
aizvešanai uz apvie nī bām un 
nodaļām. Kalendāra re daktors 
Samuēls Knochs patei cas visiem 
palīgiem, kas pieli kuši savu roku 
vai devuši pa domu kalendāra 
izveidošanā. Viņš arī lūdz, lai 
kalendāram iesūta fotografijas 
vai arī 1. kla ses digitalizētas.

DV CV apkārtrakstam domā-
tie uzņēmumi jāsūta Aivaram 
Sinkam Anglijā.

Pēc spraigām pārrunām un 
domu apmaiņām, kā arī pēc pus-
dienas pārtraukuma bija iespēja 
mierīgi pasēdēt Klin klāva galerijā 
un paklausīties mākslas skolotāju 
Līgu Ejupi, kas ar slīdīšu aparāta 
palīdzību un norādot uz pie sie-
nas eso šām gleznām, ļoti inte-
resanti pa stāstīja par trimdas 
māksli nie kiem. Viņai ir sagata-
vota ceļojošā izstāde, ar kuŗu 
viņa viesosies dažos latviešu cen-
tros šajā rudenī. Daudzi bija iein-
te resēti to parādīt plašākai pub-
likai citās pilsētās, arī Kanadā. 

Blakus telpā redzējām lielo 
tautas lietiskās mākslas klāstu. 
Kas tā par bagātību! Tur pār-
stāvētas visas daiļamatniecības 
nozares. Tā jāredz katram lat vie-
tim. Mūsu bērni un jaunieši var 
būt lepni par savu senču mākām 
un latviešu kultūru.

Kopsapulces saimnieces bija 
sagādājušas bagātīgas vakari ņas, 
kuŗās, ja vēlējās, varēja piedalīties 
arī Gaŗezera ciema ļau dis. Pēc 
ieturētās maltītes visi bija gatavi 
izvingrināt savas balsis. Par 
dziedāšanu rūpējās Raimonds 
Mati sons, dziesmas pavadot uz 
pār nēsājamām „klavierītēm”. Lai 
visiem būtu vienādi vārdi un 
pantiņi nesajuktu, Astrīda Rī de-
re izdalīja dziesmu grāmatiņas. 
Balss atpūtināšanai pa starpām 
tika stāstīti joki, jo smieties ir 
veselīgi. Tā jautrībā tika pava dīts 
skaists vakars.

Svētdienas rītā atsākās no piet-
nas pārrunas par dažādiem jau-
tājumiem. Vispirms tika ap  skatīti 
jautājumi saistībā ar Les tenes 
Brāļu kapiem, kā pie mē ram, kas 
nosaka cenu par pār bedīšanu? 
Lūgs A. Mežmali to noskaidrot.

Rezolūciju komisija nolasīja 
iesūtītās rezolūcijas, kas tika 
pārspriestas un uzlabotas pirms 
pieņemšanas.

Kopsēdes dalībnieki pateicās 
DV ASV zemes valdei un vi sām 
saimniecēm par draudzīgo uz -
ņem  šanu un garšīgajām mal tī-
tēm un, novēlot labu ceļu mā jup 
braucot, atvadījās līdz nāka-
majam gadam.

Kopsēdē pieņemtie lēmumi
1. Ieteikums katrai nodaļai vai 

apvienībai uzņemties sūtīt 1 
apmaksātu DV Mēnešraksta 
abo    nementu kādai bibliotēkai 
vai DV nodaļai Latvijā, pēc pašu 
izvēles, bet sūtīšanu sa ska ņojot 
ar savas zemes DVM pārstāvi.

2. Izsakām lielu paldies PBLA 
valdes priekšsēdim Mār ti ņam 
Sausiņam un atvaļinātam admi-
rālim Andrejam Mež ma lim par 
lielo darbu, ko viņi vei ca sakarā 
ar 10. Saeimas vē lē šanām Latvijā, 
mudinot tautu balsot un snie-
dzot plašu, iz smeļošu infor mā-
ciju.

3. Izsakām atbalstu Vēlēšanu 
reformas biedrībai ar vadītāju 
Val  di Liepiņu un ģenerāl sek-
retāru Induli Bērziņu, strādājot 
pie vēlēšanu apgabalu skaita 
palielināšana (13) un ieviešot 
vēlētāju reģistru.

4. Kopsēdes dalībnieki at bal sta 
PBLA centienus atjaunot du bult-
pilsonības piešķiršanu ār zemju 
latviešiem.

5. Iesakām apvienībām un noda-
ļām, kas nosūtījušas ar chīvu mate-
riālus Latvijas valsts un vietējiem 
mītņu zemju ar chīviem, noskaid-
rot, vai tie ir sakopoti un pieejami.

6. Izsakām pateicību Sa muē-
lam un Anitai Knochiem un 
Olgai un Maksim Jansoniem par 
DV Kalendāra salikšanu un redi-
ģēšanu.

7. Izsakām pateicību DV ASV 
zemes valdei par kop sē des izkār-
tošanu un saimniecēm par garšī-
gām maltītēm.

8. Aicinām mītņu zemju iedzī-
votājus atbalstīt komū nis ma 
upuŗu pieminekļu uzturēš anu 
un tapšanu Vašingtonā, DC 
„Victims of Communism Me mo-
rial” un „Tribute to Liberty” 
Otavā, Kanadā.

E.D.

Staunton, December 3 – Many 
analysts routinely assume that 
ethnic identity and the individual 
rights that are the foundation of 
a free society are competitive or 
even contradictory, but a 
conference at the University of 
Tartu in Estonia this week argued 
the reverse and suggested that 
“ethnic identity [itself] is the 
main precondition for democracy 
and freedom.”

Without a strong sense of 
ethnic identification, its 

participants argued, a society will 
often lack the social cohesion 
democracy and individual 
freedom require. Moreover, 
when one nation ignores the 
claims of ethnic communities 
within its population, that 
undermines the chances for 
democracy and individual rights. 

Hosted this week by the 
Institute of the Rights of Peoples 
and the Oriental Studies Center 
at the Tartu, the conference 
featured reports by Estonian 
researchers Eiki Berg, Mart 
Rannut and Mart Laanemets as 
well as speeches by Estonian 
political figures Mart Laar, Mart 
Nutt and Andres Herkel. And 
besides Estonians, it drew guests 
from Udmurtia, Chechnya and 
Buryatia.

Sven Grunberg, the director of 
the Institute of the Rights of 
Peoples, argued that “it is the 

suppression of ethnic mentality 
that creates problems and not 
ethnic mentality or nationalism 
in and of itself as some tend to 
assert,” a view that all other 
speakers echoed in one way or 
another.

Andres Herkel, an Estonian 
MP who is vice president of the 
Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe, said that 
Tallinn will continue to support 
peoples without statehood. He 
and other speakers said that the 
situation in the Russian 
Federation has fundamentally 
changed and that this change 
requires a new approach to such 
peoples there.

At the end of the 20th century, 
speakers said according to a 
press release, “peoples in the 
Russian empire felt optimistic” 
about their prospects for retaining 
their national identities and even 

achieving statehood, “today 
[these nations] are in considerably 
harder conditions,” something 
that requires new approaches.

According to Herkel, Estonian 
political figures can and will 
serve as “effective interme-
diaries” for these peoples to 
inform the Council of Europe 
and other international organi-
zations about the situation of 
these nations. “We have always 
done this before, and our contacts 
and meetings allow it to do it 
better still,” Herkel said.

The meeting was dedicated to 
the memory of Linnart Mall, an 
Estonian scholar who was the 
founder of the Unrepresented 
Nations and Peoples Organiza-
tion, a group that since 1991 has 
been an advocate for “indigenous 
peoples, minorities and 
unrecognized or occupied 
territories” in national and 

international forums.
Mall, who died this past 

February from cancer, was 
trained at Tartu State University 
and the Moscow Institute of 
Oriental Studies in Soviet times. 
Between 1969 and 1973, he 
taught history at Tartu but was 
dismissed for his anti-Soviet and 
anti-communist views. Only in 
1983 was Mall partially 
rehabilitated and allowed to 
teach again.

An internationally recognized 
expert on Buddhism, Mall 
himself converted to that faith.
But he was also an activist not 
only for Buddhism – he helped 
to organize both of the Dalai 
Lama’s visits to Estonia (1991 
and 2001) – but for his own 
nationality, the Estonians, and 
other numerically small peoples. 
Sadly, Mall died of cancer last 
February 14th.
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Pēc stundas dakteris Leonīds 
mazliet aizkavējies, bet tomēr 
atbrauc. Atvainojas. Starplaikā 
esot kādam izgriezis galvas 
audzēju. Domā, ka pacients dzī-
vos. Man šis vīrs sāk patikt. 
Varbūt, ka viņš tiešām ir dakteris. 
Katrā ziņā patīkami atšķirīgs no 
ASV pompozajiem mediķiem. 
Saka, ka viesnīcas dārgas. Viņam 
esot brīvs dzīvoklis. Nu ko? 
Apskatīsim. Aizved uz padomju 
laika bloka māju un rāda 
apmēram tādu dzīvokli, kādi bija 
redzami Purvciemā tūdaļ pēc 
neatkarības atgūšanas. Cik 
jāmaksā? Lai maksājot, cik gri-
bot. Dzīvoklis tīrs, divas gultas ir. 
Noīrējam. Ko mēs tagad gribot 
darīt? Nu, te Intā laikam viss 
redzēts. Brauksim uz Abezu. Sē -
žamies atkal Leonīda mašīnā un 
dodamies atpakaļ uz staciju.

Tā kā Leonīds pats atzīst, ka 
Intā dzīve ir grūta un nākotne 
šaubīga, ceļā uz staciju prasām, 
kā tas nākas, ka viņš ir izvēlējies 
dzīvot un strādāt šeit tādā polārā 
nomalē. Viņš atbild –  esot 
papildinājies arī Vācijā un Polijā, 
zinot kāda tur prakse, un varētu 
strādāt citur, piemēram Maskavā. 
Bet tur viņš būtu viens no sim-
tiem. Te viņš esot svarīgs. Te viņš 
esot vajadzīgs un respektēts. Pro-
tams, Intā dzīvojot, lai iztiktu, 
esot jādara tas, ko citur nedarītu, 
kā, piemēram, jāizvadā mūs un 
jāizdod mums dzīvokli. Bet tas 
esot tā vērts. Un varot jau arī 
izklaidēties, makšķerējot upēs un 
Urālu nacionālā parkā, kas no 
Intas ir 60 km attālumā. Tagad es 
skaidri zinu, ka man šis vīrs 
patīk. 

Abeza
Vienīgais veids, kā tikt no Intas 

uz Abezu, ir ar vilcienu. Braucamā 
ceļa uz turieni nav. Kad tiekam 
stacijā, vienīgais vilciens uz 

Ceļojums nāves ielejā – Gulaga smiltis Katskiļu kapsētā
Abezu jau ir nokavēts. Ko nu? 
Atkal mums laimējas. Pēc pāris 
minūtēm atiešot strādnieku vil-
ciens, kas gan neesot domāts un 
faktiski pasažieriem  aizliegts, 
bet, protams, par blatu, kādreiz 
varot aizbraukt. Jautājums esot, 
vai tieši šī vilciena apkalpe cienīs 
blata principu. Izlemjam pamē-
ģināt. Sliktākā gadījumā mūs 
izmetīs no vagona. 

Pēc kāda laika vilciens atiet, un 

kasiere nebija par cenām sazi-
nājusies ar Intas mūzeju.

Brauciens liekas ārkārtīgi gaŗš. 
Vilciens apstājas katras pāris 
minūtes, lai savāktu strādniekus. 
Kādā mazā, mazā stacijiņā 
redzam kaut ko šai drūmā, tukšā, 
atbaidošā apkārtnē ļoti neparas-
tu. Vilcienu sagaida uzkrītoši uz -
cirtusies stacijas pārzine: rūpīgi 
safrizēti mati, nejēdzīgi augsti 
kurpju papēži, pavisam īsi uni-

laga prakse bija darba spējīgos 
savest Intā uz raktuvju un meža 
darbiem. Slimos un nespējīgos 
pārsūtīja uz Abezu, lai tur nomir-
tu. Tur viņiem tika uzdoti vieglāki 
darbi. Mana tēva veselība jau bija 
vāja pirms izsūtīšanas. Pēc pāris 
mēnešiem Intā viņu pārsūtīja uz 
Abezu, kur viņš mira 1954. gada 
janvārī 48 gadu vecumā. Pirms 
atgriešanās Latvijā, arī Tālava 
tēvs 1956. gadā pāris mēnešus 
dzīvoja Abezā.

Esam ļoti gandarīti, ka varējām 
atbraukt uz Abezu, jo šeit vairāk 
nekā Intā un Vorkutā var izjust, 
cik smaga bija izsūtīto dzīve. Šī ir 
vienīgā vieta, kur saglabājusies 
viena no Gulaga barakām. Ikdie-
nas dzīve bija tāda pati kā Intā. 
Krievijas labdarības organizācija 
Memorial ir pilnīgi atjaunojusi 
vienu no 14 kapsētām. Kapsēta 
novietota purvainā pļavā. Staigā-
jot kājas kājas grimst sūnās.  Re -
dzam mazās koka plāksnītes, 
kuŗas it kā reprezentē mirušā 
identitāti. Piemēram, A-234, 
B-456. Bet visiem mirušiem jau 
tādas plāksnītes neuzlika. Kādreiz 
Abezā miroņu bija tik daudz, ka 
viņus, tāpat kā Intā, vienkārši 
sameta kopējās bedrēs, ko ar bul-
dozeriem aizbēra. 

Stāvot šeit, tukšā, bezcerīgā 
tundrā, var iedomāties, kā klājās 
izsūtītiem. Vasarā odu mākoņi. 
Jāvalkā vēja jakas, bikses ar ga -
riem stilbiem un zeķes. Simtiem 
odu sasēžas uz muguras. Izsūtī-
tiem nebija ne odu smēres, ne 
vēja jakas ne kārtīgu bikšu un 
zeķu. Ziemās neciešams auk-
stums. Elle.

Satiekam Viktoru. Viņš ir Abe-
zas Gulagu eksperts. Stāsta, kas 
šeit noticis. Tāpat kā Intā, dzir-
dam, ka, dārziņus iekārtojot un 
kolhozus būvējot, racēji uzrakuši 
cilvēku kaulus. Bērni spēlējušies 
ar galvaskausiem. 

Parāda vietu, kur bijusi galvenā 

slimnīca. Viņš saka, ka esot 
savācis visu 1500 izsūtīto vārdus, 
kas aprakti Memorial atjaunotā 
kapsētā. Rūpīgi caurskatām Vik-
tora sarakstu, bet mana tēva vār-
 du neatrodam. Kur nu. Te jau 
bija vēl 13 citas kapsētas.

Vakars jau klāt. Saule zemu pie 
apvāršņa, bet vasarā tā nekad 
nenoriet. Gaišs ir visas 24 stun-
das. Viktors mūs pavada uz vil-
cienu. Stāsta, ka droši vien pēc 
pāris gadiem Abeza pazudīs no 
redzesloka. Tagad valdība darot 
visu iespējamo, lai tas notiktu. 
Esot aizslēguši staciju, pārvietojot 
Abezas iedzīvotājus, traucējot 
viņa darbu. Krievija jau gribot, 
lai par Gulagiem aizmirst.

Gaidot vilcienu, es jūtos gan-
darīts, ka varējām uz Abezu at -
braukt. Es to atstāju ar smagu 
sir  di un cerību, ka mans tēvs ne -
bija viens no tiem nelaimīgajiem, 
kuŗa pīšļi tika uzrakti un suņu 
vai cilvēku izmētāti, ka vismaz 
nāvē viņš atrada mieru. Cik zinu, 
tēvs nomira draugu pavadīts. 
Viens no tiem, agronoms Slai-
diņš, viņam veltīja šo dzejoli:

Latvju zemē pirmo reizi
Glauda Tevi saules stars,
Glauda mātes mīļās rokas,
Plauka pirmais pavasars.

Daudzos dzīves pavasaŗos
Sveica Tevi ievu zieds,
Kad par dzimtās zemes mīlu
Sāpju ceļš vēl nebij iets.

Tagad ziemeļtundras salā
Krūtīs rimusi Tev sirds,
Un pār kapu svešā malā
Tikai sniega pārslas mirdz.

Bet, kad siltos pavasaŗos
Dzimtenē plauks ķiršu zars,
Tad uz dzimto zemi ciemos
Sauks tev’ mīļās mātes gars.

Jānis Bolis

(Turpinājums sekos)

mēs vēl sēžam. Nu gan dzīve var 
kļūt interesanta! Kas notiks, ja 
mūs izmetīs kaut kur pa ceļam? 
Tundrā var satikt tikai odus. Ar 
Sibirijas odiem jāuzmanās. Kā 
gan lai ar viņiem tiek galā? 

Laimīgā kārtā pēc kāda laika 
pienāk negaidīti smaidīga dāma 
un lūdz 100 rubļus (apmēram 
$3.00) no katra. Mēs esam tikai 
ieguvēji, pasažieŗu vilciens būtu 
bijis daudz dārgāks. Vēlāk Abezā 
saprotam, kādēļ tik lēti. Izrādās, 
ka tas ir galvenais veids, kā Abe-
zas ļaudis, kuŗiem Abezā kārtīga 
veikala vispār nav, tiek uz Intu 
iepirkties. Viņi visi maksā 100 
rubļus. Labi gan, ka vilciena 

formas svārciņi ar vareni gaŗu 
izgriezumu svārku sānos, kas 
atsedz elegantās kājiņas. 

Abeza atrodas apmēram 120 
km uz ziemeļiem no Intas, un 
abas kopā veido tā saukto Minlag 
nometņu grupu. Kaut gan Inta 
atrodas meža tundrā, Abeza jau 
ir pašā tundrā. Tā ir līdzena, 
bezcerīga, garlaicīga, purvaina 
prērija, bez kokiem, bez krūmā-
jiem, bez putniem, bez kādas 
dzīvības. Šur tur vēl redzamas ne -
no  kusušas, netīras sniega kupenas. 

Šodienas Abeza ir mazs mies-
tiņš ar 400 iedzīvotājiem. Toties, 
Gulaga laikā Abezā bija 14 
nometnes un 14 kapsētas. Min-

(2. turpinājums)

Piektvakarā dzimušie cilvēki 
esot apveltīti ar īpašu spēku un 
spējām, viņi izstarojot gaismu. 
Bostonas Piektvakara puduŗa 
dalībnieki kopā ar saaicinātiem 
ciemiņiem no tuvienes un tā -
lienes 23. oktobrī Trimdas drau-
dzes sabiedriskajās telpās svinēja 
puduŗa 40 gadu jubileju. Vērojot, 
kā piektvakarieši ciemiņus mīļi 
sveicina un, visu vakaru kopā 
dziedot, šķita, ka nebūt nav jā -
piedzimst piektvakarā, lai dzīvē 
staigātu ar sevišķu spēku un 
iekšēju gaismu. Vajag vienīgi pie-
dalīties piektvakara puduŗa drau-
dzīgajās sanākšanās. Vajag apzi-
nī gi un ar prātu un atklātu sirdi 
pakavēties latviešu senatnes gais-
mā.

Maija Meirāne 2001. gadā raks-
tīja par Piektvakara puduŗa vēs-
turi: ,,Piektvakara puduris Bos-
tonā turpat vai organiski izauga 
no kokļu dienām. Tas notika 
1970. gada 14. oktobrī, rīkotājiem 
jau vairāk nekā gadu pirms tam 
pulcējoties ikmēneša sanāksmēs, 
lai vāktu un plānotu dažādas 
folkloristiskas norises. Kad kokļu 
dienas – ar referātiem, izstādēm, 
koncertu, dziesmām un gaviļ-
dančiem bija izskanējušas, pēc -
svēt  ku sanāksmē raudzījāmies 
cits citā un taujājām: vai tas būtu 

viss?”
,,Piektvakaram 40!” liecina, ka 

tas nebūt nebija viss, tikai sākums 
ilggadējai sanākšanai tiem, kam 
svarīgi saglabāt latviskumu. 
Piektvakara pudurī jau no pašas 
dibināšanas darbojās gan diev-
tuŗi, gan labvēļi, tas ir, citu ticību 
piederīgie. Puduŗa pirmais vadī-
tājs Jānis Melgailis sarīkojumā 
uzsvēra folkloras pētnieka un 
dievtuŗu dižvadoņa Arvīda Bras-
tiņa nopelnus, viņa padomus un 
garīgo atbalstu puduŗa tapšanā.

Ielūgumā viesi tika aicināti: 
,,Nāciet sērst, labi ļaudis, Piekt-
vakaru izdziedāt.” Un aicinājums 
nebija tukšs solījums. Piektva-
karieši sasēdās trīs rindās zāles 
kreisajā pusē, viņiem visapkārt 
bija mūzikas instrumenti. Kļuva 
skaidrs, ka šī nebūs skatuves iz -
rāde, bet vakars tuvai saskaņai ar 
katru ciemiņu. Ielūgumā bija arī 
vēstīts: ,,Valdzenis ieskrēja, ieau-
da skaņās, Izauda mītos, izbira 
rakstos.”

Sanākšanu vadīja saimnieks 
Rit  vars Asbergs. Viņš kopā ar 
piektvakara dalībniekiem veda 
mūs ,,reizēm chronoloģiskā, rei-
zēm tematiskā ceļojumā”. Izman-
tojot četras varenbiezās un inte-
resantās puduŗa chronikas grā-
matas un citus materiālus, Maija 

Meirāne-Šlesere bija sacerējusi 
gan informātīvu, gan dainu apro-
tātu burvīgu tekstu. To papildināja 
Marutas Vītolas un Juŗa Šlesera 
sakārtoti attēli uz ekrāna: palie-
linā tas fotografijas, programmu 
vāki, oriģinālzīmējumi, deko-
rācijas un avīžu izgriezumi. Šad 
tad acs novērsās no ekrāna, jo 
vilināja zāles malā vai galā iz -
kārtās Mairas Reinbergas oriģi-
nāl  dekorācijas kādam no piemi-
nētajiem sarīkojumiem vai uzve-
 du  miem.

Uzzinājām, kā latvieši senatnē 
svinējuši dažādus gadasvētkus 
un kā piektvakarieši šīs tradicijas 
turpinājuši savā pudurī. Sevišķās 
reizēs piesaistīta plašāka publika. 
Chronikas izvilkumos bieži pa -
vīd dzejnieces Valdas Melngailes 
vārds – viņa bija lektore vai jauna 
uzveduma programmas sastā-
dītāja. Piemēram, viņas vadībā 
no 1974. gada līdz 1980. gadam 
Bostonā, Filadelfijā un Ņujorkā 
latviešiem bija iespēja noskatīties 
piektvakariešu uzvedumu ,,Bālē-
liņš – kaŗavīrs” ar ,,Kolibri” an -
sambļa mūziku. Uzvedumā pie-
mi  nēja ,,latviešu kaŗavīra gaitas 
gan svešajos, gan pašu tautai 
nozīmīgos kaŗos no 9. līdz 20. 
gadusimtenim”. 1989. gadā Ilzes 
Raudsepas vadībā tapa uzvedums 
,,Jūras māte”. Par tajā iekļauto 
,,Jūras dziesmu” ar Maijas Mei-
rānes vārdiem un Pēteŗa Aldiņa 

mūziku Ilze Šedrika-Levis raks-
tīja laikrakstā Laiks, ka tā ,,domā-
ta kā burvju vārdi Baltijas jūŗas 
glābšanai. Tā apvienoja tautas-
dziesmu ritmus un savdabīgas 
vārdu gleznas, ansamblim pa -
mīšus deklamējot uz mūzikas 
fona”.

Uzzinājām arī, ka satiekoties 
piektvakara puduris vēl arvien 
ievēro Melngaiļu Jāņa seno mu -
di  nājumu katrā saietā dziļāk 
iztirzāt kādu tematu. Iztirzāto 
tematu ir daudz – no apcerēm 
par pirtsslotām, kuršu zilajām 
go  vīm un maizes cepšanas tra-
dicijām līdz spoku stāstiem un 
latviešu literātūras apskatiem.

Ja kādam piektvakarietim bijis 
kāds liels dzīves gods, tad puduŗa 
dalībnieki ir bijuši klāt to pie-
dienīgi nosvinēt. Piemēram, 
1986. gada Ziedu mēnesī tika 
svinēta Noras Kūlas mārtošana.

Rudenī starp Miķeļiem un 
Mārtiņiem notiek ,,mūsu mīļo 
veļos aizgājušo pieminēšana” – 
Velaines-Dievaines. Būtu nepa-
rasti, ja 40 gadu laikā kāda grupa 
būtu bez veļu valstībā aizgājušiem. 
Arī šajā vakarā tika aizdedzinātas 
astoņas sveces, pieminot piekt-
vakariešus Ilzi Šedriku-Levis, 
Valdu Dreimani-Melngaili, Ilgu 
Baumani-Paddock, Ilgu Krūmi-
ņu-Dinbergu, Baibu Aldiņu, 
Olģer tu Kutceru, Noru Kūlu-
Priedīti un Edi Vallenu. Skumjš, 

bet daudzu klātesošo no sirds 
izjusts klusuma brīdis šai vēlā 
rudens vakarā.

Tā kā piektvakarieši ir darītāji, 
folkloras iedzīvinātāji, ne tikai 
vēstures stāstītāji, manuprāt, 
vakara vissaistošākais papil di-
nājums bija stāstījumā ievītās 
kopdziesmas mūziķu Krisītes 
Ska  res un Maikla Glašova 
(Michael Glashow) pavadījumā. 
Dažas dziesmas vai meldijas, 
šķiet, nebija daudziem viesiem 
pazīstamas, piemēram, ,,Zaļa 
tau  tu miežu rija” vai ,,Aurēdama 
vēja māte” bet kopā dziedāšana 
ātri vien vienoja viesus ar stās-
tītājiem. Un dabiski, ar dziesmu 
visi vēlāk aizviļņoja pie vaka-
rēšanas, kur starp apsveikumu 
uzklausīšanas un spraigām saru-
nām, starp saimnieču sarūpētiem 
svaigu pīrāgu kalniem un pelēku 
zirņu saujām varējām izdziedāties 
par Laimu un pat pačivināt kā 
cekulainas zīles. 

Vakara norise beidzās, dažiem 
agrāk aizbraucot, citiem vēl ilgi 
dziedot un omulīgi ciemojoties, 
bet visiem sarīkojuma “Piekt va-
karam 40!” apmeklētājiem pali  ka 
vārdi, ar kuŗiem piektvakarieši 
beidza savu 40 gadu atceres stās-
tījumu:   

Ir divas Latvijas.
Ta īstā Tur,
tā otra mūsos pašos.

Sarma Muižniece Liepiņa

Piektvakaram 40!

Izsūtīto barakas Abezā
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Valsts prezidents Valdis Zatlers 
6. decembrī atklāja Šimona Dubnova Rīgas Ebrēju vidusskolas 

jaunās telpas. Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents uzsvēra: „Katras 
skolas atvēršana ir īpaša, jo skola ir tā vieta, kur sākas mūsu nākotne. 
Šī ir īpaša diena, jo mēs atveŗam ebrēju vidusskolu jaunā ēkā. 
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šī ēka ir celta kā skola, – šeit vienmēr ir 
bijusi un būs skola ar pēctecību no paaudzes paaudzē.”

Turpinot aizsākto tradiciju, prezidents kopā ar dzīvesbiedri un 
stip rajām un kuplajām ģimenēm no visas Latvijas pie Rīgas pils 
iededza Ziemsvētku eglīti. 

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijas (EDSO) galotņu apspriedes laikā Kazachstā-
nas galvaspilsētā Astanā EDSO augstajam  komisāram nacionālo mi -
noritāšu jautājumos Knutam Vollebekam skaidroja Latvijas situāciju 
mazākumtautību jautājumā. Vollebeks vizītē Latvijā 2008. gadā ai  ci-
nāja piešķirt pašvaldību vēlēšanu tiesības nepavalstniekiem, kā arī 
atvieglot naturālizāciju.  

Latviešu mākslinieks Andris Freibergs atzīts par sezonas labākās 
scēnografijas autoru. Viņam piešķirta Italijas augstākā nacionālā 
atzinība teātŗa mākslā – balva Il Premio Ubu. Balva piešķirta par telpas 
iekārtojumu Alvja Hermaņa izrādē Vilku muižas jaunkundzes. (Le 
signorine di Wilko). Izrādi no decembŗa līdz februārim rādīs dau -      
dzās Italijas pilsētās.

Latviešu diriģents Mariss Jansons kopš 2004. gada ir Amsterdamas 
karaliskā Concertgebouw orķestŗa virsdiriģents. Viņš  izvirzīts divām 
nozīmīgām mūzikas Grammy balvām. Jansons nominēts divās 
katēgorijās: “Labākais klasikas albums” (tajā iekļauts austriešu kom-
ponista Antona Bruknera skaņdarbs Bruckner - Symphonies Nos. 3 & 4) 
un “Labākā orķestŗa uzstāšanās” (Bruknera skaņdarba atskaņošana).

Latvijas Banka laidusi apgrozībā viena lata monētas ar pakava 
attēliem reversā. Vienā variantā pakavs pavērsts uz augšu, otrā – uz 
leju. 

Latvijas ev. lut. Baznīcas 25. sinodes balsojumā archibīskaps Jānis 
Vanags saglabāja savu amatu. Par to, ka Vanagam arī turpmāk jāveic 
archibīskapa pienākumi, balsoja 251 sinodālis, pret nobalsoja 88. 

Latvijas vēsturnieki nodibinājuši „Latvijas vēstures mazās 
bibliotēkas fondu”. Tā mērķis ir pretoties propagandas polītikai, ko 
Krievija īsteno pret Latviju un citām bijušajām PSRS republikām. 
Fonda priekšsēdis ir LU profesors Inesis Feldmanis. Ar fondu var 
sazināties pa e-pastu: ainars_lerhis@yahoo.co.uk. Adrese: LV-1010, 
Rīga, K. Valdemāra iela 20-6. 

Tīmekļa vietnes WikiLeaks atklātībai nodotie ASV diplomā-
tiskās sarakstes dokumenti liecina, ka NATO un ASV izstrādājušas 
plānus Baltijas valstu aizsardzībai pret Krieviju. Britu laikrakstā The 
Guardian publiskotās diplomātiskās telegrammās plānots paplašināt 
Polijas aizsardzības stratēģiju, iekļaujot tajā arī Igauniju, Latviju un 
Lietuvu. Šā gada janvārī ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone pa -
rakstījusi slepenu telegrammu, kuŗā teikts, ka militārajā aliansē pa -
nākta vienošanās paplašināt Polijas aizsardzības plānu un iekļaut tajā 
arī visas trīs Baltijas valstis.  

Valdība apstiprina 2011. gada 
valsts budžeta projektu

Ministru kabinets ārkārtas sēdē 
6. decembrī apstiprināja 2011. ga -
da valsts budžeta likumprojektu 
un vidēja termiņa makroeko no-
miskās attīstības un fiskālās po -
lītikas ietvaru 2011.-2013. gadam. 
Apstiprinātie dokumenti 7. de -
cem brī tika iesniegti Saeimā.

Konsolidētā kopbudžeta ie  ņē-
mumi nākamgad plānoti 5,1 mil-
jards latu, izdevumi - 5,7 miljardi 
latu. Budžeta deficits nākamgad 
būs 5,5%  iekšzemes kopprodukta. 
Par daļu no veicamajiem pasā-
kumiem gan joprojām turpinās 
sarunas ar starptautiskajiem aiz-
devējiem, tāpēc vēl iespējamas 
korrekcijas.

Kopējā nākamā gada kopbu-
džeta konsolidācijas summa ir 
290,67 miljoni latu. Tiek plānots 
iekasēt par 5,4% vairāk nodokļu 
nekā šogad. Šā gada budžeta ie -
ņēmumu prognoze ir 3,38 miljar -
di latu,  nākamgad nodokļos tiek 
plānoti  3,56 miljardi latu ieņē mu-
mu jeb pieaugums par 5,4%.

Pēc DnB NORD Bankas eko -
nomikas eksperta Pēteŗa Strau-
tiņa domām, šajā polītiskajā si  tu-
ācijā valdības apstiprinātais bu -
džets droši vien ir viens no labā-
kajiem iespējamiem, taču ganda-
rījumu tas nerada. Tāpēc ar 2012. 
gada budžetu jāsāk strādāt pa  š-
laik, lai izmantotu visas vēl neiz-
mantotās efektīvitātes celšanas ie -
spējas. Jābrīdina gan, ka, paliekot 
spēkā patlaban prognozētajam 
2012. gada konsolidācijas apmē-
ram, ar tām nepietiks un būs jā -
samazina sociālā budžeta izdevu-
mi. Vērtējums par nepieciešamo 
2011. gada konsolidāciju šā gada 
gaitā būtiski mainījās. Patlaban 

neviens nevar precīzi prognozēt, 
cik būs jākonsolidē 2012. gadā.

Gatavojas vizītei  Maskavā
Valsts prezidenta kancelejas va -

dītājs Edgars Rinkēvičs preses 
kon  ferencē paziņoja, ka Valsts pre-
zidenta Valža Zatlera vizīte Krie-
vijas galvaspilsētā Maskavā un 
Pēterburgā plānota īsi pirms 
Ziemsvētkiem, no 19. līdz 21.de -
cembrim.   

Vizītes laikā paredzētas valstu 
delegāciju un prezidentu sarunas, 
gan Maskavā, gan Sanktpēter -
burgā notiks uzņēmēju forumi. 
Latvijas pārstāvji 13. decembrī do -
sies sagatavošanas vizītē uz Krie-
viju. Tad kļūšot zināms, vai Valdi 
Zatleru pieņems Krievijas prem-
jērministrs Vladimirs Putins. 
Valsts prezidenta dzīvesbiedrei 
Lilitai Zatlerei tiek gatavota īpaša 
programma. 

Vizītē parakstīšanai sagatavots 
Latvijas un Krievijas līgums par 
sadarbību cīņā pret organizēto 
noziedzību, dubultnodokļu kon-
vencija, līgums par atvieglotu ro -
bežas šķērsošanu pierobežas ie -
dzī votājiem, līgums par sadarbību 
ārkārtējo situāciju un draudu no -
vēršanas jomā, līgums par sadar-
bību vides aizsardzībā, kā arī lī -
gums par sadarbību tūrismā.

Abu valstu prezidentu sarunās 
varētu tikt skarti arī „sāpīgie jau-
tājumi”- Latvijas un Krievijas at -
šķirīgā vēstures izpratne, nepa-
valst nieku jautājums u.c. Zatlers 
skaidros Latvijas poziciju, ja tāda 
iespēja radīsies, tomēr šie jautā-
jumi vizītes gaitā nebūs galvenie. 
Notiks saruna par abu valstu vēs-
turnieku komisijas izveidi. Ar ko -
misiju tiek saistītas cerības, ka tā 
pavērs Latvijas vēsturniekiem ceļu 
uz slēgtajiem Krievijas archīviem.

Tiek saskaņots Latvijas delegā ci-
jas sastāvs. Tajā varētu būt iekļauts 
ekonomikas ministrs Artis Kam-
pars (JL), iekšlietu ministre Linda 
Mūrniece (JL), iespējams, arī vides 
ministrs Raimonds Vējonis (ZZS) 
un satiksmes ministrs Uldis Au -
gulis (ZZS). Delegācijas sastāvā    
ie  k  ļauts Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs Andris Teikmanis, Rīgas 
pilsētas galva Nils Ušakovs (SC)  
un Latvijas pareizticīgo mētropo-
līts Aleksandrs. Saskaņā ar dip lo-
mātisko praksi ārlietu ministrs 
Ģirts Valdis Kristovskis nebūs 
Valsts prezidenta Valža Zatlera de -
legācijas sastāvā. Ārlietu ministrs 
pēc protokola gandrīz nekad ne -
pavada Valsts prezidentu valsts 
vizītēs. 

Par ko Valsts prezidentam 
būtu jārunā Maskavā?

Dienas  aptaujātie eksperti pauda 
dažādus viedokļus par Valsts pre -
zidenta Valža Zatlera un Krievijas 
prezidenta Dmitrija Medvedeva 
sarunu tematiem. Pēc eksprezi-
denta Gunta Ulmaņa domām, 
sva  rīgi ir dot uzstādījumu, ko mēs 
gribam ar šo vizīti sasniegt. Krie-
vija prot veidot divpusējas attie-
cības, ja to vēlas. Iespējams, Krie-
vija vizītes programmā gribēs ie -
kļaut kādu kapu vai pieminekļa 
ap  meklējumu. Pret citas valsts vēs-
turi jāizturas ar cieņu, neaizmir-   
stot akcentēt arī savas valsts vēsturi. 
Iepriekš labi jāizstrādā pozicija 
cilvēktiesību jautājumos, kur Lat-
vija ir ļoti daudz izdarījusi. Ulma-
nis Medvedevam jautātu, kāpēc 
Latvija Krievijā joprojām tiek uz -
tverta kā ienaidniece, un darītu 
visu, lai šo polītiķu mākslīgi vei-
doto sindromu pabalinātu.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga Krievijas ziņu aģentūrai Reg-
num sacījusi, ka pēc divdesmit ga -
du ilgām nenormālām attiecībām, 
kad nebija nevienas divpusējas 
vizītes, šis ir solis pareizajā virzie-
nā. Zatlers ielūgumu doties vizītē 
uz Maskavu saņēma jau pirms   
trijiem gadiem. Krievijas ilgā vil-
cināšanās ar vizītes datuma no -
teikšanu „nav īsti glīti”. Pēc tam, 
kad būs notikusi Latvijas prezi-
denta vizīte Krievijā un Krievijas 
prezidenta atbildes vizīte Latvijā, 
varēs teikt, ka mums ir normālas 
kaimiņattiecības. 

Vēsturnieka Antonija Zundas 
ieskatā Latvijas un Krievijas saru-
nās būtu iekļaujams jautājums      
par vēstures problēmām. Atbal- 
s tāma būtu ideja par kopīgas Lat-
vijas un Krievijas vēsturnieku ko -
misijas izveidošanu. Tās darbs va -
rētu dot pienesumu abu valstu at -
tiecību izvērtēšanai. Latvijas vēs-
tur  nieki Krievijas valsts archīvos 
atraduši daudz svarīgu dokumen-
tu, bet svarīgi būtu piekļūt resoru 
archīviem – Federālajam Valsts 
drošības dienesta archīvam, Krie-
vijas Federācijas Ārlietu minis- 
t rijas archīvam u. c. Pēdējos piec-
padsmit gados neviens vēstur -
nieks no Latvijas tur nav bijis.

Saeimas Ārlietu komisijas  
priekš sēdis Ojārs Kalniņš iero si-
nājis Maskavā runāt par Latvijas 
un Krievijas attiecību normāli zē-
šanu un uzlabošanu. Vajadzētu ru -
nāt arī par mūsu lomu ES un 
NATO un šo organizāciju attie-
cībām ar Krieviju.

Lembergs izspēlē situācijas... 
Polītikas vērotājs Jurģis Liep-

nieks paudis viedokli - lai ne  pie-

ļautu, ka Valsts prezidenta ama -
tam Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS) virza savu kandidātu, partiju 
apvienība Vienotība atbalstīs līdz-
šinējā prezidenta Valža Zatlera pa -
likšanu amatā uz otru termiņu. 
Nākamā prezidenta izraudzīšanas 
process būs slepens, un ZZS no -
teikti cīnīsies par savu kandidātu.

Partiju apvienības Par labu Lat-
viju līderis Ainārs Šlesers plašsa-
ziņas līdzekļos iepriekš  bija izteicis 
pieņēmumu, ka to, kas būs nā  ka-
mais Valsts prezidents, izlems 
Vents pils pilsētas galva Aivars 
Lembergs. „Partijai, kuŗai ir Saei-
mas priekšsēdis  un Ministru pre-
zidents, nevar būt arī prezidents. 
Tad ir par daudz. Tad zūd līdz-
svars. Man šķiet, ka Lembergs ir 
ļoti veiksmīgi izspēlējis situāciju, 
iedodot Vienotībai divus galvenos 
amatus. Lai šo valdību varētu sa -
glabāt, zaļie zemnieki noteikti iz -
teiks pretenzijas uz prezidenta 
ama  tu. Tas būtu pilnīgi loģiski. 
Zatlers vai kāds cits, to noteiks 
Lembergs,” atzina Šlesers.

ASV vēstniecība atbalsta 
apmācību cilvēktirdzniecības 

apkaŗošanas stratēģijā
Vairāk nekā 40 cilvēku no da  žā-

dām Latvijas valsts iestādēm un 
sabiedriskām organizācijām 2. de -
cembrī beidza četru dienu apmā-
cības kursu, kuŗa mērķis bija mā -

cīties palīdzību cilvēktirdzniecības 
upuŗiem. Starptautiskās Migrā-
cijas organizācijas (IOM) rīkoto 
apmācības kursu financiāli at  bal-
s tīja ASV Valsts departaments. 
Kursā piedalījās vietējie Latvijas  
un IOM eksperti no Moldovas un 
Ukrainas. Apmācību kursa dalīb-
nieki pārstāvēja trīspadsmit valsts 
iestādes un trīs sabiedriskās orga-
nizācijas, un katrai no tām ir sva-
rīga nozīme cilvēktirdzniecības 
apkaŗošanā Latvijā. 

Starptautiskās Migrācijas orga-
nizācijas Latvijas pārstāvības va -
dītājs Ilmārs Mežs atzina, ka kurss 
noritējis ļoti veiksmīgi un tie -
sībsargājošo iestāžu pārstāvji bi -
juši motīvēti uzzināt,  kā pilnveidot 
profesionālās iemaņas cilvēktirdz-
niecības apkaŗošanā.   

ASV vēstniece Latvijā Džūdita  
Gārbere preses konferencē uzsvē-
ra, ka  jebkuŗš cilvēktirdzniecības 
gadījums ir cilvēka pašcieņas pa -
zemojums. Vēstniece pateicās kon-
ferences dalībniekiem, piebilstot, 
ka  cilvēktirdzniecība ir globāla 
problēma, kuŗas risināšanai nepie-
ciešama „starptautiska reakcija un 
partnerība”. Viņa apsolīja, ka ASV 
vēstniecība arī turpmāk sadar-
bosies ar partneŗiem Latvijā un 
citās valstīs cilvēkktirdzniecības 
apkaŗošanā.  

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Sallija Benfelde

25. novembrī Rīgā 
tika sarīkots t.s. te  le-
tilts, ko bija ierosi nā-
jusi Krievijas Sabied-
riskā palāta. Pasā-
kuma mērķis bija 
mo  bilizēt sabied ris-

ko domu, aizstāvot Vasiliju Kono-
novu, ko Eiropas Cilvēktiesību tie-
sa atzina par vainīgu noziegumā 
pret cilvēci.

 Rīgas un Maskavas “profesio-
nā lie antifašisti” cildināja 88 g.v. 
Kononovu, kas nebūt nenožēloja 
asiņaino izrēķināšanos ar Mazo 
Batu iedzīvotājiem.

Palīgā Kononova aizstāvjiem 
bija atsteidzies 50 g.v. Avigdors 
Es kins no Izraēlas. Telavivas laik -
rakstā Ha’aretz 5. novembrī bija 
lasāms plašs raksts par šo cilvēku, 
arī intervija ar viņu. Eskins 19 ga -
du vecumā izceļoja no PSRS un 
pieslējās Meira Kahanes apvienī-
bai, kuŗas darbība pēc kāda laika 
tika aizliegta, jo to atzina par klaji 
rasistisku. 1999. gadā Eskinu 
apsūdzēja sazvērestībā - viņš plā-
noja nosvilināt kādas miera aiz -
stāvju organizācijas filiāli un ie -
mest cūkas galvu musulmaņu 
kapos pie Haifas. Spriedums - div-

Aizstāv Kononovu, NKVD, Staļinu
arpus gadi cietumā. 

Mēnesi pirms Izraēlas prem-
jērministra Jitchaka Rabina no -
slepkavošanas 1995. gada novem-
brī Eskins piedalījās naksnīgā ce -
remonijā, kad tika nolasīts rituāls 
lāsts, novēlot Rabinam nāvi. Vēl 
šodien Eskins to nenožēlo un cil-
dina Rabina slepkavu Igalu Ami-
ru, kuŗam piespriests mūža ie -
slodzījums. 

Š.g. oktobrī Eskins 10 dienas 
ciemojās Dienvidafrikā, kur so -
lidārizējās ar baltajiem būru ra -
sistiem, kuŗi negrib samierināties 
ar aparteida režīma atcelšanu šai 
valstī. Eskinam aizliegts uzturēties 
Gruzijā, jo viņš tiek uzskatīts par 
Krievijas aģentu. Viņa draugi un 
labvēļi ir Krievijas pārstāvis NATO 
mītnē Dmitrijs Rogozins un       
“Ei  rāzijas kustības” vadonis Alek-
sandrs Dugins, kuŗa žurnālā Ele-
menti man savulaik gadījās lasīt 
rakstus, kur cildināts SS “elitārais 
korpusa gars” un italiešu, franču 
un rumāņu labējo ekstrēmistu 
“pienesums Eiropas civīlizācijai”. 

 Un tāds Eskins nu ņemas šaus-
tīt “ksenofobiju” un “fašisma at -
rau gas” Latvijā! 

Eskina drauga un labvēļa Dmit-

rija Rogozina uzskati savukārt 
daudzējādā ziņā saskan ar Ma  s-
kavas nedēļas laikraksta Zavtra 
ideoloģijas ievirzi. 24. novembrī 
tur lasāms Jevgenija Lobkova ap -
cerējums Ebrēji raksta Staļinam, 
kur skaidri un gaiši pateikts, ka 
mirovoje jevrejstvo (World Jewry, 
Weltjudentum) savā naidā pret 
Vāciju darījusi visu, lai izraisītu 
Otro pasaules kaŗu.

 Jevgenijs Lobkovs retrospek -
tīvi attaisno slavenā žīdu režisora 
un aktieŗa Michoelsa noslepka-
vošanu 1948. gadā, kā arī Ebrēju 
Antifašistiskās komitejas vadītāju, 
rakstnieku un sabiedrisko dar-
binieku nošaušanu 1952. gadā. 

Šādi savārstījumi Eskinu 
acīmredzot neuztrauc. 

Krievijas imperisko šovinistu 
aprindās sašutumu sacēlis Krie-
vijas prezidenta Cilvēktiesību pa -
domes jaunā priekšsēža Michaila 
Fedotova paziņojums, ka 2011. 
gada janvārī šīs padomes sēdē 
tikšot apspriesti pasākumi desta-
ļinizācijas sekmēšanai, kā arī 
ierosināts pasludināt NKVD par 
noziedzīgu organizāciju. 

 Kas ir NKVD? Tā bija čekas 
kārtējā metamorfoze Staļina Lielā 

Terrora gados, kad šo iestādi pēc 
kārtas vadīja Jagoda, Ježovs un 
Berija. NKVD - Narkomat vnu-
trennich gjel (Iekšlietu tautas ko -
misāriāts). Pēdējos pirmskaŗa ga -
dos šo iestādi čukstus pieminēja 
kā “četrus burtus”, un viss bija 
skaidrs. 

Reaģējot uz Fedotova paziņo-
jumu, Maskavas žurnāls Russkij 
obozrevateļ nāca klajā ar NKVD 
aizstāvības rakstu, kas tūdaļ tika 
pārdrukāts Rīgas krievvalodīgajā 
avīzē Vesti Segodņa: sak, varoņi, 
kas 1941. gada 22. jūnijā līdz pē -
dējam elpas vilcienam aizstāvēja 
Brestas cietoksni, bija NKVD 
vienību vīri. Šo varoņu piemiņas 
apgānīšana esot neķītrība, zem 
kuŗas parakstītos pats Gebelss. 

Taču tai pašā rakstā minēts,            
ka Brestas cietokšņa garnizonā 
bijuši ne tikai robežsargi, kas        
bija pakļauti NKVD, bet arī 
NKVD konvoja bataljons, kam 
bija uzticēta triju cietumu apsar-
dze un ieslodzīto konvojēšana. 
Himlera Gestapo ekvivalents, ne -
kas cits. Šie vīri izmisīgi cīnījās, jo 
zināja, ka vācu gūstā viņus ne -
kavējoties nošaus. 

NKVD ir pelnījis pasludinā ša -
nu par noziedzīgu organizāciju  
un sava veida Nirnbergas prāvu. 
Vispār jau vajadzētu tiesāt arī 
pirmatnējo čeku, GPU, MGB un 
KGB, kuŗas veterāns ir Vladimirs 

Putins. Bet tas jau būtu par             
daudz prasīts...

 Tautu tēva, vadoņa un skolo -
tāja aizstāvji tagad lec vai no         
ādas laukā. Kāds Lavrentijs 
Gurdžijevs sarakstījis grāmatu 
Staļinisms ir Krievijas glābiņš,          
687 lappuses, izdota Maskavas 
apgādā Jauza-press. Tajā Staļins 
tiek slavināts, bet turpat viņam 
pārmests “neattaisnojams hu  mā-
nisms” un “veikto represiju nepie-
tiekama masveidība” !!!

Balstoties uz Marksa, Ļeņina un 
Staļina autoritāti, Gurdžijevs se -
cina, ka īsteni zinātniskā komū-
nisma attīstībai neizbēgami sekos 
tā saplūšana ar zinātnisko anti-
jūdaismu. 

Šī grāmata būtu jāizlasa Rīgas 
“profesionālajam antifašistam” 
Josifam Korenam. 

Un nobeigumā - kuriozs, rozī-
nīte: izrādās, ka Lielbritanijas gal-
vaspilsētā mūsdienās mājo The 
Stalin Society (BM Box 2521, 
London WCIN 3XX). 

“The aim of the Stalin Society is 
to defend Stalin and his work,” jo 
esot jādod pretspars pret viņu 
vērstajai kapitālistu, revīzionistu, 
oportūnistu un trockistu pro-
pagandai. 

 Kā jums tas patīk? (Pēc Šek- 
s pīra - As You Like It). 

Franks Gordons

Valdība budžeta 
likumprojektu ir 
sastādījusi, 7. de -
cem brī to iesniegs 
Saeimā. Kon so li-
dētā kopbudžeta 
ieņēmumi nākam-

gad plānoti 5,1 miljards latu, bet 
izdevumi - 5,7 miljardi latu. Fi  nan-
ču ministrs Andris Vilks teic, ka 
budžeta deficits nākamgad būs 
5,5% no iekšzemes kopprodukta. 
Savukārt Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis pieļauj, ka nā -
kamgad valsts budžetu vajadzēs 
grozīt. To Ministru prezidents at -
zina pēc valdības ārkārtas sēdes, 
kuŗā apstiprināja nākamā gada 
budžeta projektu. Pēc Dombrov- 
s ka teiktā, kaut gan budžeta pro-
jekts tiks iesniegts Saeimā, jo  pro-
jām turpināsies sarunas ar starp-
tautiskajiem aizdevējiem par vai-
rāku pasākumu atzīšanu. “Līdz ar 
to, ja būs kādas ne pārāk lielas 
prob lēmas, budžetu varētu korri-
ģēt uz otro lasījumu Saeimā,” sa -
cīja Dombrovskis un norādīja - ja 
ar aizdevējiem neizdosies ātri 
vienoties, budžetu, iespējams, vaja-
dzēs grozīt nākamgad. Vai tiks 
ieviestas korrekcijas budžetā līdz  
tā izskatīšanai parlamentā otrā 
lasījumā vai arī izdarīti grozījumi, 
valdības vadītājs atturējās pro- 
g nozēt, to noteikšot iznākums sa -
runās ar aizdevējiem. Dombrovs-
kis atgādināja, ka šobrīd Rīgā sā -
kas aizdevēju techniskā misija, 
savukārt janvāŗa otrā pusē būs 
pārskata misija.

Vārdu sakot, budžeta likum-
projekts ir sagatavots, un tagad 
paliek Saeimas deputātu un aiz-
devēju ziņā, vai tas tiks apstipri-
nāts. Protams, polītikas aizkulisēs 
klīst baumas, ka zaļie zemnieki 
pēkšņi varētu nostāties pret šo 

Nauda sadalīta
budžeta likumprojektu, jo viņu 
pārzinātās jomas - labklājība un 
veselība nav saudzētas. ZZS ve -
selības ministra Juŗa Bārzdiņa ie -
skatā budžets veselības nozarē šo -
brīd gan ir labākais iespējamais,  
un pēc viņa mierinošajām ru - 
nām, ka viss būs labi un sliktāk 
ne  pavisam nebūs, liktos dīvaini 
šonedēļ sagaidīt viņa demisiju           
un ZZS aiziešanu no valdības 
koalicijas.

Kāds tad ir budžeta likumpro-
jekts? Manuprāt, tas nav ne labs,   
ne slikts, tas ir atbilstīgs situācijai, 
Latvijas likumiem un tikumiem.

Un tas ir nepatīkams, jo ir pa -
lielināta darba ņēmēju sociālā no -
dokļa daļa no 9 līdz 11 procentiem, 
un šos divus procentus  ie  maksās 
otrajā pensiju līmenī, lai maksāju-
mi tajā nebūtu jāaptur vispār. 
Dabiski, Latvijā gandrīz visi ne  skai-
tāmas reizes ir dzirdē juši, ka izmak-
su kraušana uz dar ba spēka ple -
ciem ir nesaprātīga rī  cība, jo ne -
veicina konkurētspēju un padara 
nabadzīgāku lielāko daļu jau tā 
trūcīgo darba ņēmēju. Bet Latvijas 
tikumi un saprašana par lietu kār-
tību dara savu – val dība acīmre-
dzot neuzdrošinās likt tos divus 
procentus maksāt darba devējam, 
turklāt no darba ņēmē ja tos var 
droši atvilkt, ja ir darba līgums, bet 
neapmierināts darba devējs pilnīgi 
mierīgi darba līgu mu var neno -
slēgt vai var sociālo nodokli ne -
maksāt. Tā teikt, atņe mam tiem, 
kam atņemt ir visvien kāršāk, jo 
budžets taču kaut kā jāsalāpa.

Latvijas Darba devēju konfe de-
rācija (LDDK) savas intereses prot 
aizstāvēt spoži, viņu izturēšanās 
vienmēr liek atcerēties veco tei -
cie nu par lauvu, ko nevajag raus - 
tīt aiz ūsām. Atklāti sakot, jau sen 
gribas LDDK pajautāt, vai tiešām 

viņi nezina un pat nenojauš tos 
savējos, kuŗi nodokļus nemaksā 
un strādā ar „aplokšņu algām”? 
Tieši neiekasēto nodokļu dēļ 
valdībai nākas „ķerties pie rīkles” 
labklājības un veselības nozarei, 
nākas palielināt darba devējam 
maksājamo sociālo nodokli. Lat-
vijā nav miljons uzņēmēju, šīs 
vides cilvēki pazīst cits citu, un nav 
taču tā, ka LDDK dzīvo klosterī, 
kuŗā no ārpasaules neieplūst ne -
kāda informācija. Līdzīga pieeja        
ir arī Latvijas arodbiedrībām, kas 
zina tikai vienu vienīgo tekstu, 
kuŗu runā visos iespējamos vei -
dos: dodiet vairāk naudas! Varētu 
likties, ka tieši arodbiedrības vis-
labāk zina katrā nozarē notiekošos 
likumpārkāpumus, muļķības un 
neizdarības, ko valstij nākas segt 
no budžeta, tā savu naudas maciņu 
padarot plānāku un plānāku. To -
mēr nē, arodbiedrības negrasās 
traucēt „lielos vīrus” un viņu labo 
dzīvi, tās prasa no valsts un tikai 
no valsts.

Veselības aprūpes budžetā aina ir 
tikpat interesanta un absurda. Ie -
priekšējais ministrs, padomniecei 
Antrai Saknei piepalīdzot ar aprē -
ķiniem un sniedzot ieteikumus, 
sagatavoja nozares budžeta projek-
tu, kuŗā izdevumi salīdzi nājumā ar 
šo gadu bija samazi nāti par 8 mil-
joniem latu. Lai gan tobrīd valdības 
vadītājs vēl atzina, ka veselības 
aprūpi nedrīkst aiz tikt, pārliecības, 
ka izdevumi ne būs jāsamazina, 
nebija, un 8 miljoni tika atrasti, 
samazinot admi nistrātīvos izde-
vumus, kas Latvijā izvēršas astro-
no miskās summās. Piemēram,             
P. Stradiņa Klīniskā universitātes 
slimnīca gadā admi nistrātīvajiem 
izdevumiem tērē aptuveni miljo -
nu latu. Valdes locekļiem ir tūks-
tošos skaitāmas algas, viņi strādā 
arī par ārstiem un saņem vēl otru 
algu, slimnīcas galvenajai māsai ir 
gaŗa rinda vietnieku, kuŗu algas, 

protams, nav daži simti latu. 
Tikmēr Uzņemša  nas nodaļā bieži 
strādā tikai viens dežūrārsts un ar 
„ātro palīdzību” atvestais slimnieks 
gaida, sēžot gaitenī, trīs, četras, 
piecas stundas un pat ilgāk, jo nau-
das otra de  žūrārsta algai taču nav! 
Līdzīga aina ir arī citās Latvijas lie-
lajās slim nīcās, jo slimnīcu vadība 
vis  pirms rūpējas par savu labklā-
jību, it kā slimnīcas būtu celtas viņu 
dzīves nodrošināšanai, nevis slim-
niekiem. 

Budžeta veidošanas procesā 
izrādījās, ka veselības aprūpes 
budžetu nāksies īsināt par 12 mil-
joniem latu, tātad būtu jāatrod       
vēl 4 miljoni. Sākumā ministrs 
Bārzdiņš vēl kaut ko runāja par 
samazināmiem administrā tī va-
jiem izdevumiem, bet tad attapās, 
ka var samazināt kompensējamo 
zāļu apjomu, piedāvājot slimnie-
kiem mazāk to zāļu, kuŗu cenu 
valsts daļēji kompensē, un kom-
pensējamo zāļu sarakstā iekļaut 
tikai vislētākās, tātad bieži vien 
vecās paaudzes zāles. „Vēlos no -
raidīt sabiedrībā uzvirmojušās ba -
žas par slimnīcu slēgšanu. Ne vie  -
na slimnīca netiks slēgta. Arī ie -
priekš struktūrālo reformu gaitā  
pēc slimnīcu pārprofilēšanas slim-
nīcas nav slēgtas – tās joprojām 
strādā par veselības aprūpes ie  stā -
dēm, kur pacienti saņem kvali tā-
tīvu, bet izmaksu ziņā lētāku me -
dicīnisko palīdzību. Savukārt iz -
maksu ziņā efektīvāka par ārstē-
šanu slimnīcās ir plašāka palīdzība 
pie ģimenes ārstiem un ambu lā-
torajā sektorā – veids, kā nākotnē 
samazināt lielos pacientu līdz mak-
sājumus par ārstēšanos slimnīcās, 
par veiktajiem izmeklējumiem, 
kom pensējamiem medikamen-
tiem un medicīnas ierīcēm,” skaid-
ro ministrs.

Savukārt Veselības ministrija 
informē, ka financējuma samazi-
nāšana par 12,3 miljoniem latu 

tiks īstenota trīs virzienos: sama-
zinot financējumu valsts budžeta 
iestādēm, liekot uzsvaru uz am -
bulātorās aprūpes un dienas sta -
cio nāru plašāku izmantošanu 
slim   nīcās, kā arī panākot medika-
mentu ražotāju cenu samazinā-
jumu un veicinot racionālu zāļu 
lietošanu. Pirmajā brīdī viss liekas 
it kā pareizi, bet, ja ieskatās rūpī-
gāk, tā nav. Pirmkārt, kāpēc bija 
jāmeklē visi 12 miljoni un ie -
priekšējais budžeta projekts ne -
tika uzskatīts par pietiekami labu? 
Starp citu, arī tos papildu 4 miljo-
nus varēja atrast administrātīvajos 
slimnīcu izdevumos. Otrkārt, ru -
nāt par plašāku ģimenes ārstu 
izmantošanu ir vismaz nenopietni, 
jo jau tagad pacienti stāv rindās 
nedēļu, divas un pat trīs, lai vispār 
tiktu  pieņemti pie ģimenes ārsta. 
Ja esi slims, bet „ātrās palīdzības” 
saukšanai īsta iemesla it kā nav,  
tad dari, kā gribi, – ej uz darbu un 
ceri, ka izveseļosies. Treškārt, ru -
nas par zāļu cenu pazemināšanu 
uzjautrina, jo Latvija vienīgā visā 
Eiropas Savienībā ir radījusi lielos 
starpniekus – zāļu lieltirgotavas, 
kas, protams, uzliek savu uzceno-
juma daļu. 

Manuprāt, kāda nesena saruna 
starp Italijas veselības aprūpes ļoti 
augstu amatpersonu un kādu no 
mūsu topošajiem polītiķiem spilg-
ti raksturo domāšanas veidu Lat-
vijā. Un runa jau nav par to, ka 
ministrs Bārzdiņš būtu slikts ārsts 
un slikts slimnīcas vadītājs, runa       
ir par principiem un domāšanas 
veidu. Sarunas atstāsts:

- Kas jums tagad ir veselības mi -
nistrs?

- Reģionālās slimnīcas vadītājs.
- O! Tas taču nozīmē, ka viņš vi -

sur aizstāvēs savējos un naudu liks 
savā slimnīcā! Kāpēc jūs ārstu lie-
kat par ministru?

- Mums tāda polītika.
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Mūsu sarunas vispārīgais 
temats būtu – kas notiek Lat   -
vi  jas ev. lut. Baznīcā, gaidot 
Si  nodi, kas pēc archibīskapa 
Jāņa Vanaga lūguma lems par 
viņa pa  likšanu vai nepalikša -
nu amatā. Bet sāksim ar vienu 
konkrētu faktu – igauņi nule 
apvienoja savu ev. lut. Baznīcu 
trimdā un dzimtenē...

Bet mēs jau šai ceļā bijām pag. 
gs. 90. gadu sākumā, kad priekš-
noteikumi bija gluži dabiski. 
Proti, tas bija laiks, kad mūžī -  
bā aizgāja trimdas archibīskaps 
Lūsis un autokatastrofā gāja bo -
jā Latvijas archibīskaps Gailītis. 
Tātad – kāpēc nenotika apvieno-
šanās, respektīvi, kas izraisīja 
šķelšanos? Pēc manas pārliecī-
bas šķelšanos radīja tas, ka bija 
„izkritušas” vismaz divas mācī-
tāju paaudzes. Proti, pēc Otrā 
pasaules kaŗa mācītāju darbība 
Latvijā bija visai ierobežota. 
Īstenībā 50 gadus Baznīca Lat-
vijā bija aizliegta, cilvēki baidī -
jās iet baznīcā, jo sekoja repre-
sijas darbavietās, ticīgo ģimeņu 
bērni skolās tika nicināti, kristī-
gā literātūra – aizliegta. Rokraks-
tā tā, protams, gāja no rokas 
rokā, un tomēr – neizpratne bija 
liela, tā nomāca. Līdzīgi kā noti-
ka ar valodu – Latvijā jau tā 
pastāvēja, bet trimdā tika kul-
tivēta, uzturēta, kopta.

Citādi veidojās arī izpratne    
par tādiem jautājumiem kā sie-
viešu ordinācija, seksuālā orien-
tācija. (Mācītāju Juri Cālīti, pie-
mēram, izslēdza no LELB par 
vi  ņa atbalstītāja attieksmi pret 
homoseksuālistiem. – Red.) Bet 
Kristus ir teicis – „Nāciet visi!”

Un kas notika Padomju Sa -
vienībā ar mācītājiem?! Kad Lat-
vija atraisījās no PSRS, jauni, 
dedzīgi cilvēki patiesi vēlējās vir-
zīties uz priekšu, bet – nebija jau 
pieredzes, kontinuitātes. Ska-
tījums uz Baznīcu bija citāds.

Vai pareizi esmu uztvērusi, 

Kristus teica: „Nāciet visi!” 
Mācītājs, Latvijas Universitātes rektora padomnieks Klāvs Bērziņš sarunājas ar Ligitu Kovtunu

ka latviešu trimdā mācītājs ir 
ne tikai garīgais gans – viņa 
funkcijas ir plašākas, viņš ak -
tīvi piedalās arī visos laicīgos 
sarīkojumos, tā teikt, ir sa -
biedrisks darbinieks?

Pilnīgi pareizi, jo tā ir tradi  -
cija, kas mantota no pirmskaŗa 
Latvijas laikiem. Kas tad „vecajā” 
Latvijā ikvienā apdzīvotā vietā, 
ciemā vai pilsētā bija „galvenās 
personas”- skolotājs, mācītājs, 
ap   tiekārs... Viņi tika visur aici-
nāti un visur bija klāt. Mācītāja 
garīgā gana loma nebija atrau-
jama no sabiedriskās darbības.

Un vēl – ārzemēs mācītāji bija 
skolojušies, studējuši, turpretim 
Latvijas mācītāji savu pieredzi 
smēlušies, galvenokārt tikai kal-
pojot, praktiski strādājot. Tas arī 
bija viens no iemesliem, kāpēc 
Latvijas Baznīca un Ārpuslatvi-
jas Baznīca nespēja apvienoties.

Un tad nāca gadījums, kad, 
pārkāpjot Baznīcas Satversmi, 
archibīskaps Vanags tika ievēlēts 
uz mūžu. Tas notika, sasaucot 
ārpuskārtas Sinodi, un tas man 
nav pieņemams.

Runājot par garīdznieka sa -

biedrisko funkciju, gribu minēt 
kādu raksturīgu piemēru. Valsts 
svētku laikā biju Briselē, kur 
kopā ar Romas katoļu monsin-
joru Pēteri Dupatu un prāvestu 
no Kolkas Tomu Priedoliņu no -
turējām oikūmenisko svētbrīdi. 
Tas bija itin laicīgs sarīkojums, 
kuŗā piedalījās Briselē mītošie 
latvieši un kas sākās ar šo svēt-
brīdi. Pateicāmies Dievam un 
tad sākām dejot un diet, prie-
cāties. Jā, Ārpuslatvijas mācītājs 
to izprot par savu darba uzde-
vumu – iet uz laicīgiem sarī ko-
jumiem, prezentēt savu drau -
dzi. Vārdu sakot – es esmu sa -
bied    rības gans un arī piederu   
pie  šīs sabiedrības.

Varbūt te arī meklējami ie -
mesli, kāpēc Vecās Ģertrūdes 
baznīcas paspārnē darbojas 
tevis vadītā draudze, kuŗā pul-
cējas galvenokārt ārzemju 
latvieši, kas mīt Rīgā? 

Nu, tad stāstīšu, kā šī drau - 
dze radās. Latvijas ev. lut. Baz -
nīcas valdei un Ārpuslatvijas          
ev. lut. Baznīcai bija tāda no -
runa – Latvijas mācītāji sludina 
Latvijā, trimdas mācītāji – ār -

pus Latvijas. Bet pēc pāris mē -
nešiem presē izlasījām, ka Īrijā 
nodibināta LELB draudze, ko 
uzticēts vadīt mācītājam no   
Lat vijas Uģim Brūklenem. Tad 
vairs arī nejutāmies saistīti ar 
mūsu norunu. Dieva vārdu va -
ram sludināt ikkur – arī Latvijā! 

Turklāt – ELJAs 50 gadu ju -
bilejā, runājot paneļdiskusijā    
un uzklausot Latvijā mītošos 
trimdas tautiešus, kas pauda 
neizpratni par dažām lietām 
Latvijas baznīcās, jokojot teicu 
tā: „Rīgā dibināšu Svētā Klāva 
baznīcu!” Man pēc tam piezva-
nīja vairāki tautieši un jau -         
tāja – vai tu to teici nopietni?    
Un vispār – kāpēc Dievu ne  va-
ram lūgt kā agrāk? To man jau-
tāja mācītāja dēls Māris Sloken -
bergs. Kopā ar viņu arī izvei-
dojām šo draudzi un abi kopā 
devāmies pie Jāņa Vanaga. Mēs 
viņam darījām savu nodomu 
zināmu un lūdzām tikai ieteikt, 
kur, kuŗā baznīcā mēs varētu 
pulcēties.

Mums gan ieteica Sv. Jāņa 
baznīcu, bet sarunāt varējām 
Veco Ģertrūdi, kur joprojām       
arī pulcējamies dievkalpojumos.

Cik kuplā skaitā, un kāds ir 
jūsu statuss?

Lai draudzi varētu reģistrēt, 
jābūt vismaz 20 locekļiem. 
Mums, īpaši neaģitējot, piere-
ģistrējušies 36-38 locekļi. Uz 
dievkalpojumiem – ik trešo mē -
neša svētdienu plkst. 15 iero -     
das starp 40 līdz 60. Šogad          
18. novembrī bija atnākuši 150. 
Nāk arī cilvēki no citām drau-
dzēm, nāk ārzemju latvieši,       
kas tobrīd ir Rīgā, Latvijā.

Esam gatavi iestāties LELBĀL, 
līdz šim bijām alternātīva drau-
dze, kas ievēro vecās tradicijas – 
dievkalpojumos nav lieka grez-
numa, ārišķības. Mūsu ieskats – 
cilvēkam jājūtas pilnīgi brīvam, 
lai viņš atvērtos Dievam. Ja cil-
vēks grib misi vai ja viņu netrau-

cē vīraka smarža, viņš taču var 
iet uz katoļu baznīcu. 

Vai archibīskaps Rozītis pie-
dalīsies šai Sinodē?

Archibīskaps Rozītis LELB 
Sinodēs piedalās kā viesis –         
viņš apsveic un tad klausās. Es 
uz Sinodi gan neesmu ielūgts, 
varbūt esmu aizmirsts. Mani 
aicina uz Rīgas mācītāju kon-
ventiem, kur varu piedalīties 
profesionālā domu apmaiņā, 
manī arī ieklausās, iznāk sa -
runas.

Kāds ir tavs kalpošanas    
lauks? Lasītājiem turklāt būs 
interesanti zināt, ka esi Lat-
vijas Universitātes rektora pa -
domnieks kvalitātes sistēmu 
jautājumos un tava profesio-
nālā izglītība ir ekonomika.

Esmu Vācijas latviešu drau-
dzes apriņķa prāvests, un manā 
pārziņā ir latviešu draudzes 
Ķelnē, Diseldorfā, Minsterē un 
Menchengladbachā,  arī Briselē 
un Amsterdamā. Jāteic gan, ka 
dažas drīzāk varētu saukt nevis 
par draudzēm, bet gan par lūg-
šanu kopām, kuŗās pulcējas ne -
liels kristīgo pulciņš, jo kādrei-
zējās trimdas latviešu jau kļūst 
arvien mazāk.

Uz šīm kopām nāk arī jaun-
iebraucēji, gan lielākoties uz 
Ziemsvētkiem un Valsts svēt-
kiem. Kāds asprātis reiz pajo-
koja: „Kā tas, Klāv, sanāk – kad 
es nāku uz baznīcu, tu esi iz -
pušķojis eglīti!” Jā, esmu eglītes 
pušķotājs, sekretārs, kafijas vā -
rītājs un trauku mazgātājs un 
mācītājs vienlaikus. Bet nesūks-
tos – man tas viss sagādā prie-
ku.

Nu, vai tad nav tāpat kā ar    
jūsu Brīvo Latviju – lasītāju skaits 
atspoguļo tendenci: vecā trimda 
aiziet...

Un tai ir jāatdod gods un tā 
jāatbalsta, izprotot viņu vēlmes 
un vajadzības...

Pavisam noteikti! 

No kr.: K. Bērziņš, monsinjors P. Dupats un prāvests               T. 
Priedoliņš

Jūs kalpojat vienā no skais tā-
kajiem Latvijas dievnamiem, 
tradicijām bagātā baznīcā. Te, 
piemēram, pirmatskaņojumu 
piedzīvojusi  Lūcijas Garūtas 
kantāte „Dievs, Tava zeme 
deg!” – latviešiem tik nozīmīgs 
un vēsturisks garīgais aplie ci-
nājums. Cik liela ir draudze,  
ko jūs vadāt? 

 Draudzē šobrīd ir ap tūkstoš 
locekļu. Domāju, ka esam                    
arī vie  na no „jauneklīgākajām” 
drau  dzēm, jo ir liels jauniešu 
īpatsvars.

Droši vien sava nozīme ir        
arī tam, ka pats esat jauns...      
Cik ilgi jau kalpojat, un kāds ir 
jūsu ceļš uz Baznīcu?

Mācītāja amatā esmu 10 gadus. 
Manas saknes ir Saldū, es augu 
ģimenē, kas nebija kristīga, var-
būt drīzāk otrādi. Taču es jau agri 
sāku pievērsties kristietī bai, dar-
boties kristīgo jauniešu kopās, 
kur bija mani domubiedri. 

Pirmo augstskolas izglītību   
gan ieguvu Policijas akadēmijā, 
pēc tās beigšanas trīsarpus gadus 

Kur meklēt spēku turpmākam darbam? 
Saruna ar Rīgas Vecās Ģertrūdes ev. lut. draudzes mācītāju Rinaldu Grantu

strādāju Iekšlietu ministrijas sis-
tēmā, Interpola Latvijas nodaļā. 
Taču parallēli iestājos Lutera 
akadēmijā – tai pašā gadā, kad to 
nodibināja. Biju jaunākais au -
dzēknis savā kursā – tolaik man 
bija 22 gadi. Tai pašā kursā stu-
dēja arī, piemēram, 60 gadus 
vecs vīrs. Sāku strādāt ar kristī-
gajiem jauniešiem Svētdienas 
skolā, vēroju, kā kalpo manas 
draudzes mācītājs Jānis Bitāns, 
un sapratu – mana sirds ir tur... 
Mācītāja darbā gūstu piepil dī-
jumu, gandarījumu.

Vai netraucēja pieredzes trū-
kums, vai jauns cilvēks bez dzī-
ves pieredzes tomēr var būt 
dvēseļu gans ar autoritāti?

Uzticību tiešām nācās izpel nī-
ties. Un stingri jāievēro robeža, 
cik tālu var runāt pats, – ir jāļauj, 
lai Dievs uzrunā tavu sarun-
biedru. Protams, daudz klausī-
jos, lasīju, domāju.

Esmu dzirdējusi, ka daudzi 
ārzemju latvieši, kas pārcēlu-
šies uz dzīvi Rīgā, ceļu atra - 
duši tieši uz Veco Ģertrūdi – 

dau  dzus saista tradiciju saik -
ne: vecāki un vecvecāki ap -
mek lējuši šo draudzi, te laulā-
jušies. Ik trešo mēneša svēt-
dienu Vecajā Ģertrūdē pulcējas 
arī Klāva Bērziņa vadītā trim-
das tautiešu draudze. Vai tie ir 
cilvēki, kas ar kaut ko bija ne -
mierā un tāpēc izveidoja paši 
savu draudzi?  

Iespējams, ka šie tautieši tiešām 
nevarēja kaut ko pieņemt, integ-
rēties. Varbūt mūsu draudzes 
dievkalpojumos ir citi akcenti – 
nevis kā viņi savās mītnes zemēs 
pieraduši. Esmu bijis Amerikas 
latviešu draudzēs – mēnesi vieso-
jos Bostonā, biju ciemos arī pie 
sava tuva drauga Krista Kalniņa, 
kad viņš kalpoja Čikāgā. 

Pēc maniem vērojumiem Ame-
rikas latviešu Baznīcai ir izteik-
tāka sabiedriskā funkcija, mācī-
tāji aktīvi piedalās vai visās lat -
viešu laicīgajās norisēs. Jāteic 
gan, arī mēs sākam aktīvāk iziet 
ārpus baznīcas sienām, piemē-
ram, braucam kalpot cietumos. 

Rinalds Grants: "Domāju, ka šis ir izaicinātājs laiks, fantastisku 
iespēju laiks. Arvien biežāk domāju par Kristus vārdiem: „Jūs esat 
zemes sāls un pasaules gaišums.” Un domāju par to, vai esam pie-
tiekami labi kalpojuši sabiedrībai, kuŗas vidū esam likti" (Turpināts 13. lpp.)
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Uz skatuves viņš bija spējīgs 
un stalts, ar gudrību un sapra-
šanu kā Dūdars, Lionardo, Na -
riškins, Šekspīrs, Moriss (Zīver -
ta “Cilvēks grib dzīvot”) un 
daudzos citos tēlojumos. Skolā 
starpbrīžos bieži diskutējām, 
kuŗš romantiskāks - Jānis Lejiņš 
vai domīgais, komplicētākais 
Kārlis Veics. Izšķirīgu atbildi        
uz šo jautājumu, cik atceros, 
tomēr neatradām. 

Mērbekieši iebrauca Vircbur-
gā ar milzīgu automašīnu, ko 
viņi sauca par Drednautu un   
kas bija pilna ar Dajevska da -
rinātām dekorācijām un kostī-
miem un ar aktieŗiem. Viņi 
mums atveda Šekspīra “Div-
pads mito nakti”. Jūsmojām par 
grezno izrādi, kur Nina Melbār-
de mums, meitenēm, uzbūra it 
kā jaunu pasauli: meitene var 

SKATUVES JŪSMĀS – VIRCBURGĀ 
(atmiņu stāsts)

ğērbties kā zēns un tomēr ne -
zaudēt sievišķīgumu. Bija pēc-
kaŗa laiki un drēbju trūkums, 
bet pēkšņi gaŗo bikšu valkāšana 
kļuva par nepieciešamību. Hil-
das Princes grāfiene Olīvija pau-
da maigu aristokratisku stāju 
pretstatā visādām komiskām        
iz  darībām  Bālğīmja (Uršteina), 
Mal  volio (Lagzdiņa) un Sera To -
bija (Ğērmaņa) tēlojumā. Un, 
pro tams, meiteņu aizrautība ne -
varēja aizmirst Rūdolfa Muce-
nieka Orsīno. Citu reizi nespē-
jām aizmirst Mucenieka mē  ļo-
šanu Anšlava Eglīša “Kazanovas 
mētelī” – izrādē, kur izcēlās An -
na, labestīgā un saprātīgā vies-
nīcniece Mildas Zīlavas tēlo ju-
mā.

Osvalda Uršteina vadībā iepa-
zināmies arī ar Šillera “Vilhel -
mu Tellu”. Un kuŗš no mums 

varēs aizmirst Moljēra “Skapē -
na nedarbus” ar Uršteinu at -
jautīgā nedarbnieka Skapēna 
lomā? Teātris mūs iepazīstināja 
ar plašāka mēroga skatuves vēr-
tībām.

1948. un 1949. gads bija it kā 
apzeltīti manās teātŗa atmiņās. 
Ap to laiku arī mums, meite-
nēm, ienāca prātā iegādāties ie -
sietas grāmatiņas, kur mēğināt 
pēc izrādēm savākt mākslinieku 
ierakstus un parakstus. Sākumā 
ļoti kautrējāmies uzrunāt kādu 
no aktieŗu saimes. Es nejauši ti -
ku vadones postenī, jo pazinu 
Rozīti un Valfrīdu Streipu. Rozī-
tes māsa un mana mamma 
draudzējās kopš Latvijas Koser-
vātorijas laikiem, un ar viņiem 
viesojāmies ik reizes, kad eslin-
genieši iebrauca Vircburgā. Ar 
laiku kļuvām drošākas, papil-

dinot mūsu autografu kollek-
cijas. Nezinu, kur palikušas ma -
nas tā laika draudzenes, klases 
biedrenes un dvīņumāsas. Zinu 
tikai, ka mana autografu grā-
mata, drusku pabālējusi, vēl šo -
dien atrodas manā darba istabā. 
Šķirstu lappuses un jūtos kā jau-
nībā, lasot dzeju un jaukos vār-
dus ne tikai no aktieŗu saimes, 
bet arī no operniekiem, dzej-
niekiem un citiem, kuŗi toreiz  
tik daudz deva trimdas publikai. 
Un varbūt arī toreiz tādas mei-
teņu autografu grāmatas deva 
kaut mazu apliecinājumu mūsu 
māksliniekiem, ka darbs, ko        
viņi turpināja tik neparastos un 
grūtos apstākļos, dos palieka-
mas kultūras atmiņas nākamai 
paaudzei. 

Kas palīdzēja atrisināt šo at -
miņu kamoliņu? Pirms dažiem 

gadiem Meinas pavalsts vidienē 
ieviesās paraža svinēt Jāņus 
vienās vai otrās mājās. Sanāca 
apbrīnojami daudz ļaužu, un 
sarunās es satikos ar Zīlavas un 
Lietiņa meitu Marutu un 
Melbārdes un Lagzdiņa meitu 
Ievu. Sākām runāt par viņu bēr-
nības dienām Mērbekā, par ma -
nu aizraušanos ar teātri un viņu 
vecāku tēlojumu uz skatuves. 
Reizēm pasaule šķiet tik maza, 
sevišķi latviešu vidū, kur viegli 
atrodam sakarus no pagātnes. 
Man bija jārāda aktieŗu foto -
gra fijas no Vircburgas laikiem 
un, protams, arī mana autografu 
grāmata, kur abas atrada savu 
vecāku ierakstus. Atmiņu ka  mo-
liņš atrisa dzīves teātrī!

Ilga Winicov Harrington
Waldoboro, Maine, USA

(Turpināts no BL Nr. 46)

Šo izdevumu iesāk „Mācītāja 
Kārļa Zuikas uzruna Mores kau-
ju atmiņai” (Morē 26.09.98). Mā -
cītājs stāsta par armijas, aizsar - 
g u iznīcināšanu un tautas iz  ve-
šanu, kad krievi ienāca Latvijā. 
Par Latvijas brīvību ir cīnījušies  
Skalbe, Grīns, Akuraters u. c. 
Pirmā pasaules kaŗā. Otrā pa -
saules kaŗā mūsu zemi aizstā -
vēja leģionāri, kas atdeva dzī -
vību, cīnījās par latviešu tautu, 
par skaisto zemi, laukiem, bir-
zīm.

Atvaļinātais flotiles admirālis 
Andrejs Mežmalis „Krievijas, 
Kremļa un kreiso (KKK) izvēr- 
s tais psīcholoģiskais kaŗš” raksta 
par baismīgo 50 gadu laika pos-
mu, kad tika apspiesti un pazu-
dināti 30% latviešu tautas. Vēl 
tagad KKK grib valdīt pār bal-
tiešiem, poļiem, gruzīniem, čeče-
niem, ukraiņiem u. c. Latvijai – 
NATO dalībvalstij - ir arī pienā-
kumi NATO aizsardzības jomā. 
Mums ir jāsaprot, ka ienaid - 
nieks var sagraut valsti, neizšau-
jot nevienu lielgabala lādiņu. 
Ļeņins ir teicis: „Ja meli tiek 
atkārtoti pietiekami daudz reižu, 
tad tie kļūst par patiesību.” Taču 
mēs zinām - vislabākais ierocis 
pret psīcholoģisko uzbrukumu   
ir patiesība.  

Egīls Līcītis „No savas vēstures 
nevar izbēgt”. (Latvijas Avīze) Ar 
Kaŗa mūzeja direktora vietnieku 
Juri Ciganovu un Okupācijas 
mūzeja pētnieku Uldi Neiburgu 
sarunājas žurnālisti Voldemārs 
Krustiņš un Egīls Līcītis. Latvijai 
ir vajadzīgi nacionāli un patrio-
tiski noskaņoti cilvēki, kuŗiem 
valsts nākotne rūp kaut drusku 
vairāk par privātajiem uzņēmu-
mu projektiem. Jābūt lepnam,       
ka esi latvietis. Nekur tālu nav 
jāmeklē – vēsture, valoda kalpo 
par būvmateriāliem ikvienai nā -
cijai, lai veidotu nacionālo ideo-
loģiju. 

Anda Līce „Par valsti ir atbil-
dīgs katrs latvietis” (Latvijas 
Avīze). Divdesmit gadus ļoti dau-
dzi, iespējams, pat lielākā daļa 
sabiedrības ir turpinājuši dzīvi 
pēc padomju morāles princi-
piem. Vēsturi skaidrot var tikai 
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ar pašu vēsturi, nevis ar tādu 
mainīgu lielumu kā polītiskās 
simpatijas vai antipatijas.

 Aizsardzības ministrs Imants 
Lieģis „Bruņoto spēku mācības 
un sabiedrības labums” apraks -
ta Latvijas Bruņoto spēku dalību 
ikgadējās starptautiskās jūras 
spēku mācībās BALTOPS. Sa -
darbībā ar ASV militārajiem in -
ženieŗiem  būvdarbus vadīja un 
kontrolēja Latvijas būvdarbu uz -
raugs. Ministrs ir gandarīts, ka 
pie mums uzbūvēti infrastruk-
tūras objekti, kuŗi kalpos gan 
aizsardzībai, gan sabiedrībai ko -
pumā.

M. Ruks „Neizdzēsīsim savu 
atmiņu...”. Autors jautā, kāpēc 
atbildīgais ārlietu resors Latvijas 
valdībā nerūpējas par patieso 
„leģionāru lietu”. Kāpēc leģio -
nāri un represētie tiek pazemo -
ti, kad viņi noliek ziedus pie Brī-
vības pieminekļa. 

Atis Skalbergs „Ar viltu un 
meliem”. Kad maijā Rīgā no -     
tika NATO parlamentārā sesija, 
ie  radās arī V. Žirinovskis un                    
D. Ra   gozins. Viņi sarīkoja preses 
konferenci un teica draudzīgus 
vārdus par Latviju un latviešiem. 
Šie vīri ir gatavi nevis mums 
palīdzēt, bet gan ievilināt mūs 
Kremļa slazdos. 

Atvaļinātais ASV armijas plkv-
ltn. I. H. Dambergs „Vestpointas 
militārās akadēmijas un Jūras 
flotes akadēmijas futbolvienību 
sacensības” raksta, ka mums kat-
ram ir savs sapnis, bet ne jau visi 
piepildās. Autors bēgļu gaitās 
nonācis ASV, beidzis technisko 
institūtu un iestājies Kaŗa skolā. 
Militāro akadēmiju Vestpointā  
ir beiguši vairāki latvieši. „Man 
ir vēl viena kvēla vēlēšanās – lai 
mūsu tēvzemes virsnieki un 
kaŗavīri dienētu un izceltos ar 
centību, kārtīgumu, godīgumu, 
būtu priekšzīmīgi savas tautas 
pārstāvji un vienmēr atcerētos 
devīzi „Gods kalpot Latvijai!”. 

Kaspars Kļaviņš, Dr. hist. „Vai 
krievi 1939. gadā gatavojās iz -
beigt Baltijas valstu neatkarību?”. 
„Slepeni ziņojumi no Francijas 
Ārlietu ministrijas dokumentu 
archīva.” (Latvijas Avīze) Do -

kumenti ļoti interesanti ne tikai 
no Latvijas un Baltijas, bet arī no 
Eiropas un pasaules vēstures 
viedokļa. „Brīdina no Skandi na-
vijas valstu egoisma”. To jau 
piedzīvojām ar leģionāru izdo-
šanu pēc Otrā pasaules kaŗa.

„Ebrējus un latviešus netaupa”. 
Redzot mūsdienu pasaules pro-
cesus, kārtējo reizi varam ap -
domāt – cik maz cilvēce no sa -
vām kļūdām spēj mācīties. 

„Padomju propaganda – 75 000 
rubļu”. Šī summa tika piešķirta 
propagandas vajadzībām Pa -
dom ju Krievijas vēstniecībai 
Rīgā 1925. gadā. 

1939. gada 4. oktobrī slepenā 
franču pretizlūkošanas vēstī -
jumā skaidri uzsvērts, ka „Krie-
vija gatavojas likvidēt visu trīs 
Baltijas valstu neatkarību”.        

Redzēts – dzirdēts
Elita Roze „Kaŗavīru dziesma 

skan Siguldā”. Jau 15 gadus Le -
ģionāru dienas priekšvakarā 
kon certā – salidojumā pulcējas 
kaŗavīru ansambļi. Idejas auto - 
re ir Kaŗa mūzeja speciāliste      
Ieva Kvāle. 

„Mierīga leģionāru diena”.      
Par spīti naidīgo spēku pūlēm        
šī diena šogad noritēja ļoti mie-
rīgi. Leģionāri un viņu atbalstī-
tāji nolika ziedus pie Brīvības 
pieminekļa. Lestenes Brāālu ka -
pos notika Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru rīkotais piemiņas sarī-
kojums. 

„Likteņceļš”. Padomju režīma 
noziegumi pret latviešu tautu 
Baigajā gadā sasniedza kulmi nā-
ciju, kad mokpilnā ceļā tika iz -
sūtīti gandrīz 15 tūkstoši cil-
vēku.

 Solvita Sekste „Zem Austrālijas 
Daugavas Vanagu spārna”. Dau-
gavas Vanagu organizācija ir lie-
la, stipra un darbojas jau vairāk 
nekā pusgadsimtu. Autore, DVC 
valdes pārstāve Rīgā, apraksta sa -
vu iespēju ciemoties Austrālijā, 
baudot turienes latviešu – Dau-
gavas Vanagu bezgala lielo sir- 
s nī bu. „Mēs guvām neaizmirs-
tamus iespaidus un daudzus 
draugus. Liels paldies visiem.”

Agnese Ziemele un Ilze Jozē-
na, konkursa „Dziesmotās revo-

lūcijas skaņās” koordinātores. 
DV organizācijas sadarbībā ar 
Valsts archīvu, Okupācijas mū -
zeju un Eiropas Parlamenta in -
formācijas biroju Rīgā organi zē-
tajam pētniecisko darbu kon -
kur sam iesūtīti vairāk nekā 40 
darbi. Žūrijas novēlējums darbu 
autoriem: turpināt rakstīšanu par 
dzimto pusi, vēstures izzi nāšanu 
un  veidot personisku stās   tījumu 
par dažādiem vēstu res notikumi-
em. 

Zigurds Kārkliņš „Izvilkums 
no manas atmiņu grāmatas”. – 
Ielenkumā. Autors apraksta tra-
ģiskās atmiņas, kad vācu armija 
un leģionāri atkāpās 1945. gada 
februārī, vienības tika ielenktas 
un beidzot laimējās izlauzties          
un virzīties uz rietumiem. Lai 
viņus pieminam mūžīgi!

Gundārs Grīslītis „Jumis – se -
no latviešu auglības gars”. Jumis 
ir auglības gars, kas veicina la -
bības izdošanos un labu ražu. 
Parastajā izpratnē par Jumi sauc 
divas vārpas viena stiebra galā, 
divus riekstu kodolus vienā čau-
malā, divus saaugušus augļus, 
ogas, sēnes vai ziedus, to saistot 
ar dzīvības sākšanos no pāŗa. 
Plaši aprakstīti seno latviešu ti -
cējumi. 

Skaidrīte Kaldupe „Miglas zir-
gi”- trešā daļa. Turpinājums se -
kos.

Atis Skalbergs „Vitauts Ļū -
dēns”. Dzejnieks miris 2010. ga -
da 27. maijā. Padomju laikā Ļū -
dēna dzeju nedrīkstēja publi -     
cēt. Viņa māte bija dzejnieka 
Edvarta Virzas māsa. Cilvēkus ar 
šādu izcelsmi uzmanīja. Vitauta 
dzeja ir dzīva un būs dzīva, jo        
tā bija uzticīga brīvai un neat-
karīgai Latvijai. 

R. Ādmīdiņš „Kas tālē dūc”. 
Kad „jaunstrāvnieki” pagājušā 
gadsimta sākumā cīnījās par lat-
viešu tiesībām  uz labāku dzīvi, 
Vilis Plūdonis viņiem nepie -    
vie nojās, bet draugam rakstīja: 
„Mans dzīves gala mērķis ir 
nodibināt latvju tautai stāvokli 
citu tautu starpā tik stingri un 
cieti kā granīta klinti, kas stāv 
jūrā un nekustas, kaut vai visi 
jūras dziļumi rinķī grieztos. 
Ierādīt viņai jaunu ceļu, dot visai 
viņas gaitai jauni virzienu.”  Plū-
donis savā dabā un dzīvē bija 

zemnieks ar sapni par „savu 
kaktiņu, savu stūrīti zemes”. 
Dzej nieka dzimtas mājās „Lej-
niekos” bieži tiekas jaunie zem-
galieši.

Jānis Erno „Latvijas okupā -
cijas vēstures saglabāšana”. Lai 
Okupācijas mūzejā varētu pil -
nīgi izstādīt un parādīt okupā-
cijas notikumus, mūzejs jāpa pla-
šina. To cer pabeigt līdz 2013. 
gadam, jo 2014. gadā Rīga būs 
Eiropas kultūras galvaspilsēta. 

Viesturs Sprūde „Molotova-
Ri  bentropa pakts...” (Latvijas 
Avī  ze) Eiropas Parlamenta Bri-
selē sarīkotajā konferencē „Eiro-
pa 70 gadus pēc Molotova-Ri -
ben tropa pakta” vairākkārt ska-
nē ja mudinājumi neklusēt par 
Padomju Savienības līdzdalību 
Otrā pasaules kaŗa izraisīšanā    
un arī par  rietumnieku divko-
sību pēc kaŗa. 

Atis Skalbergs „Meli atriebjas”. 
Pērn Maskavā izdota grāmata 
„Latvijas vēsture no Krievijas 
imperijas līdz PSRS”. Tās auto - 
re, vēstures zinātņu doktore   
Lud mila Vorobjova sarakstījusi 
daudz melu un nepatiesību par 
latviešiem un Latvijas vēsturi. 
Godīgie krievi baiļojas, vai viņu 
tautā nav izplatīts pašiznī ci-
nāšanās vīruss, kas viņus no -
galina dažādās izpausmēs.

Gunārs Freimanis „Lai mēs 
neaizmirstu”. (No krājuma „Zem 
Mordovijas  zvaigznēm – Jānis 
Brunss.) Mordovijas nometnēs 
pag. gs. 60. gados no visiem Si -
birijas  nostūŗiem bija savākti 
dzīvi palikušie brīvības cīnītāji.  
Jānis Brunss bija 25 gadus aiz 
dzeloņdrāšu  aizžogojuma. Var-
būt ir labi, ka ievainotais cīnī -  
tājs nepiedzīvoja šodienu, kad 
svešinieku kalpi ieņem titulētus 
posteņus, bet tauta netiek  godā 
celta.

I. Piķelis. „Tautas attieksme 
pret kaŗavīriem”. Autors atceras, 
ka bērnībā bijis Rīgā un ska -  
tījies svinīgo godasardzes mai -
ņu. Liels ļaužu pulks abās ielas 
malās to gaidījis. Arī tas bija tau-
tas mīlestības apliecinājums.         
Vai kaut ko līdzīgu varētu sagai-
dīt šodien? 

(Turpināts 14. lpp.)
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“Latvietis ir spēcīgs mezgls, ko 
sasējusi Saule”

 (V. Ļūdēns)

Vienmēr uz šīs zemes šalks 
jūras un okeani, savu varenumu 
rādīs meži un neuzveicamas kal-
nu grēdas, snigs balti sniegi un 
lietus lāses veldzēs izslāpušos. 
Vienmēr būs trokšņainas lielpil-
sētas un svētsvinīgi klusas lauku 
sētas, un neskartas pļavas, kur 
saplūkt visskaistākos ziedus sa -
viem mīļajiem, tiem, kas jau Aiz-
saules dārzos. Un pāri visam 
vien mēr būs Saule, vienīgā, vis-
siltākā, vismīļākā.

Ir zināms, ka zemju ir daudz, 
bet Saule - viena. Taču Jurim Pet-
ričekam viņa Liktenis ir dāvājis 
divas – vienu, to, kas silda visu 
plašo pasauli, un otru, kas gan-
drīz piecdesmit gadus dāvāja vi -
ņam pašu lielāko laimi - iespēju 
mīlēt un tapt mīlētam. Tā – par 
savu Saulīti Juris dēvēja dzīves-
biedri Ritu, kuŗas mūžs allaž        
bijis apliecinājums brīnumai -
najai spējai darīt laimīgus visus 
savā dzīves ceļā sastaptos.

Šogad pašā vasaras vidū, 24. 

Ritas (Saulītes) Petričekas piemiņas stipendija
jū  lijā, Rita Petričeka aizgāja mū -
žībā, un viņas pelnu urna tika 
apglabāta Kūdupes kapos, Pe -
dedzē, Latvijā. Viņas Tēvzemē. 
Tā bija neizsakāmi skumja diena 
Ritas mīļajiem- arī Saule todien 
nespēja spīdēt tik spoži kā cit -
kārt ne Siguldā, ne Alūksnē,             
ne Pededzes ,,Sileniekos” un 
,,Lie  pājā”, ne arī tālajā Amerikā, 
kur meklējams aizsākums stip-
rai, godīgai, sevi un citus cienītā 
Petričeku ģimenei.

Ritai Petričekai visu mūžu       
tuva bijusi arī dziesmu pasaule - 
vide, kuŗā Dvēsele izpaužas ze -
mes virsū. Tāpēc oktobŗa sāku-
mā dzīvesbiedra Juŗa organizē-
tajā piemiņas pēcpusdienā viņas 
mūžs atdzima no jauna radu, 
draugu un paziņu izdziedātajās 
Ritas mīļākajās dziesmās, jūtu   
un sirds valodā, kas tika nodota 
citiem, tiem, kam šaisaulē vēl gaŗš 
ceļš ejams un labi darbi da  rāmi.

Rita Petričeka nāca pasaulē 
1934. gada 13. februārī Rīgā ār- 
s ta, korp! Lettonia filistra Ber- 
t rama Rozenberga un Lidijas 
Ro  zenbergas ģimenē. Jau kopš  
agras bērnības Ritai tika mācīta 
dievbijība, mīlestība pret cilvē-
kiem un dabu, devīgums, ab  so-
lūts godīgums un uzticība Lat-
vijai. Skolas gaitas viņa uzsāka 
Rēzeknē un turpināja Tukumā, 
uz kurieni ģimene pārcēlās, kad 
tēvs Bertrams tur uzsāka darbu 
par Tukuma slimnīcas direktoru 
un chirurģijas nodaļas vadītāju, 
divus gadus vienlaicīgi būdams 
arī Tukuma pilsētas vecākais.

1944. gada 29. jūlijā māte ar 
abām meitām, vēl paspējot at -
vadīties Rīgā no tēva, latviešu 
leģionāra, uzsāka bēgļu gaitas. 

Rita izglītību turpināja bēgļu 
gaitās Vācijā, kur mācījās Lībe-
kas Latviešu pamatskolā un Nei-
š tates Latviešu ģimnazijā. Vēlāk 

ģimene izceļoja uz ASV, un vi -
dusskolu Rita pabeidza Brukli -
nā. Astoņpadsmit gadu vecumā 
Rita sāka pilna laika darbu par 
laboranti un vienlaikus studēja 
Bruklinas kolledžā. Bakalaura 
gradu ķīmijā Rita ieguva 1959. 
gadā.

Studiju laikā Rita pievienojās 
korp! Daugaviete saimei. Viņa 
aktīvi darbojās Ņujorkas, Bos to-
nas, Ziemeļkalifornijas un Ame-
ri kas Ziemeļrietumu grupās,   
veicot dažādus amatus, arī glo-
bālās seniores amatu 1960./61. 
mā  cību gadā.

 Pēc augstskolas beigšanas Rita 
strādāja dažādās pētniecības 
laboratorijās Ņujorkā, Masaču-
se tā un Kalifornijā. Viņa pensio-
nējās no Stanforda universitātes 
1993. gadā.

Rita apprecējās ar Juri Petri-
čeku 1961. gada 26. augustā 
Bruk  linā. Viņi ASV dzīvoja Ma -
sačusetā, Kalifornijā, Aļaskā, pē -
cāk atkal Kalifornijā un Vašing-
tonā, kur Latviešu ciemā Šeltonā 
blakus Rietumkrasta Latviešu 
izglītības centram uzcēla guļ bū-
ves māju. Menloparka mājās Ka -
lifornijā un Šeltonas mājās Va -
šing tonā arvien sirsnīgi tika uz -
ņēmti no Latvijas atbraukušie 
koristi, rakstnieki, diplomāti un 
polītiķi. 

Rita aktīvi darbojās 3x3 no -
metņu kustībā. 1984. gadā viņa 
vadīja Latviskās virtuves ievirzi 
3x3 nometnē Kalifornijā un arī  
3x3 nometnes 1987. un 1988. 
gadā Rietumkrasta Latviešu iz -
glī  tības centrā Šeltonā, Vašing-
tonā. 

Par dzīvi Amerikā Rita savu-
laik ir rakstījusi: „Kontaktēšanās 
ar amerikāņiem iznāca gandrīz 
tikai ar darba biedriem vai kai-
miņiem. Sabiedriskā dzīve mums 
bija latviešu vidē.” Galvenās rū -

pes arvien bija par Latviju un 
latviešiem. 

Latviju Rita pirmo reizi ap -
mek lēja 1973. gadā. Emocionā -
lie pārdzīvojumi, tiekoties ar ra -
diem un apmeklējot tēva kapu, 
bija neaprakstāmi. Rita atgrie -
zās it kā cits cilvēks. Pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas viņa 
aktīvi iesaistījās Maijas Hinkles 
un Māras Zirnītes vadītajos lat-
viešu dzīvesstāstu projektos, pie-
rakstīdama daudzus stāstus gan 
Latvijā, gan Amerikā, savukārt 
Juris darbojās Okupācijas mūzeja 
padomē.

Petričeki atgriezās dzimtenē 
2008. gadā un apmetās Siguldā, 
bet daudz laika pavadīja arī Juŗa 
atjaunotajās mājās „Sileniekos” 
un „Liepājā” Alūksnes novada 
Pededzes pagastā. Šīs puses ļau-
dis allaž būs pateicīgi Petričeku 
ģimenei par viņu bērniem snieg-
to atbalstu, kas ļāva daudziem 
nezaudēt ticību savai nākotnei. 
Ne vien atjaunotajās un darbī-
giem jauniem cilvēkiem atvē lē-
tajās Juŗa vecāku dzirnavās ,,Si -
leniekos”, bet arī citās pededzie -
šu ģimenēs nešaubīgi tiek aplie-
cināts: ,,Otru tik labu un atsau-
cīgu ģimeni nevar iedomāties. 
Viņu dēļ mūsu bērni tikuši uz 
kājām. To nevar aizmirst.” 

2007. gadā Petričeku ģimene 
ieguva titulu ,,Latvijas lepnums”, 
un augstāka apbalvojuma šai-
saulē nemēdz būt, jo tas ir ap -
liecinājums nesavtīgam, godī-
gam un cēlam darbam savas 
tēvzemes labā. Juris Petričeks 
savulaik sacīja: ,,Kā mana tēva, tā 
sievastēva dzīves princips bija 
godīgums un devīgums. Mana 
tēva absolūtais godīgums izglā -
ba mūsu ģimeni. Arī es esmu 
mēģinājis savā dzīvē būt go  dīgs!”

Daugavietes sēru konventā 
nolasītajā nekrologā Rita raks-

turota šādi: “Viņa saredzēja, da -
rīja, atbalstīja un palīdzēja ik solī, 
ik domā, ik vārdā un darīja to 
neuzkrītoši, bezgala sirsnīgi un 
bezgala iejutīgi visu savu mūžu.” 

Ritai aizejot Aizsaulē, Juris 
nolēma radīt viņai tādu pie  mi-
nekli, kas kļūs par apliecinājumu 
vienīgajai mūžīgajai un laikos 
nezūdošajai vērtībai - viņu abu 
savstarpējai un savas tautas mī -
lestībai. Tas ir Vītolu fondā no -
dibinātais Ritas (Saulītes) Petri-
čekas piemiņai veltītais stipen-
diju fonds, nenovērtējama dā -
vana Latvijas Valsts svētkos, kas 
novēlēts Pededzes, Alūksnes, 
Rēzeknes vai Tukuma novada 
jauniešu atbalstam. Juris Petri-
čeks ne tikai nodibinājis mūža 
stipendiju, bet arī testamentā 
ierakstījis novēlējumu Vītolu 
fondam. Pirmo stipendiju sa -
ņems topoša ķīmiķe no Rēzek-
nes vai Tukuma novada, jo tur 
dzīvojusi Rita. 

,,Un spēcīgs celšos es pret Sauli 
augšā...”- tā, ticēdams savam un 
savas tautas garīgajam spēkam, 
kādreiz teica dzejnieks Rainis. 
Jurim Petričekam toreiz, kad       
no mīļajām tēva mājām ,,Liepāja” 
ne   kas vairāk nebija palicis pāri 
kā daži baļķi un simtgadīgā bēr-
zu aleja, izdevās pierādīt, ka at -
dzimt var viss, īpaši tad, ja darīto 
svētī mīlestība un Saule - gan tā , 
kas cēli mirdz debess zilgmē, gan 
tā, tuvā un mīļā, kas allaž mājo-
jusi sirdī. Arī patlaban viņam būs 
nepieciešams daudz spēka - lai 
turpinātu kopā ar Ritu iesāktos 
darbus, lai saglabātu ticību savai 
varēšanai padarīt labāku pasauli 
sev apkārt, lai noticētu, ka ne 
tikai ,,ūdentiņis, akmentiņis, tie 
dzīvo saules mūžu”, bet pati saule, 
SAULĪTE, protams, arī. 

Vita Diķe

Rita Petričeka

Cenšamies sludināt ne tikai ar 
vārdiem, bet arī ar darbiem. Ai -
cinām, piemēram, cilvēkus uz 
siltām pusdienām, un šai darbā 
iesaistās arvien vairāk ļaužu.      
Un mēs nevienam neuzdodam 
jautājumus par viņa reliģisko 
piederību.

Vai redzat iespēju apvieno -
ties Latvijas ev. lut. Baznīcai ar 
Ārpuslatvijas ev. lut. Baznīcu?

Šobrīd tā būtu mākslīgi bū -
vēta celtne. Ir vairākas lietas, kas 
veido šīs apvienošanās šķēršļus, 
piemēram, nav vienotas izprat-
nes amata jautājumos. Taču – 
mēs varam kalpot, darboties vie-
noti, tādējādi kļūstot spēcīgāki. 
Ar formālu apvienošanos vien 
Baznīca stiprāka nekļūs. Baznīca 
ir dzīvs organisms, kas iziet da -
žādus attīstības posmus, un tas 
attiecas kā uz Latviju, tā mītnes 
zemēm. Varbūt pienāks brīdis, 
kad šī apvienošanās notiks gluži 
organiski, un tas, ko esam uz -
skatījuši par šķēršļiem, nemaz 
nebūs tik izšķirīgi.

Daudzus luterticīgos neap-
mierina arī katoļu Baznīcai 
raks turīgu elementu ieviešana 
rituālos...

Īstenībā taču luterticība ir iz -
augusi no katoļticības, kas ir 
daudz senāka, un nav nekādas 
jēgas luterāņu Baznīcai savu 
identitāti meklēt tikai atšķirī -
gajā. Pastāv tā sauktā A kārtība 
jeb „jaunā” kārtība, un ir C kār-
tība, kas valdīja Latvijas luterāņu 
baznīcās vēl pagājušā gadsimtā. 
A kārtības  dievkalpojumos ir re -
dzama skaidra kontinuitāte ar 
katoļu dievkalpojumu, taču, uz -
manīgāk ieskatoties, pamanīsit 
ļoti būtiskas atšķirības, kas šo 
dievkalpojumu padara unikālu, 
piederīgu luterāņu Baznīcai.      
Bet vai mums katēgoriski nepie-
ņemt savā Baznīcā vienu vai otru 
rituālu tāpēc vien, ka tā dara 
katoļi vai baptisti? Piemēram, 
mācītāju baltie tērpi, ko šobrīd 
praktizē vairākās luterāņu baz-
nīcās, daudzviet ir bijuši vien-
mēr, piemēram, Skandinavijā,   
arī Vācijā. Vīraks ir katra mācī-
tāja individuāla izvēle – tā nav  
ne kopīga tendence, ne kāds 
oficiāls baznīcas lēmums. Katrā 
draudzē ir zināma tradiciju 
brīvība. Svarīgi, lai draudzes cil-
vēki izprot, ko viņi dara un kā -
pēc to dara.

Mūsu saruna notiek laikā, 
kad Latvijas ev. lut. Baznīca 
gai  da Sinodi, kuŗā notiks bal-
sojums par archibīskapa Va  na-
ga palikšanu vai nepalikšanu 
amatā. Kā jūs jūtaties?        

Latvijas luterāņu mācītāji pa -
tiešām vienmēr ir vēlējušies sa -
ņemt skaidrāku uzstādījumu no 
Baznīcas vadības puses, kurp 
ejam. Arī personiskāku attieks-
mi. Nav noslēpums, ka Latvijas 
ev. lut. Baznīca ir lielās financi-
ālās grūtībās. Man šķiet, ka visas 
šīs problēmas ir arī iemesls, kā -
pēc šobrīd archibīskaps Vanags 
ir mazāk dzirdams „uz ārpusi”. 
Jā, tiek piesaukts piemērs - cik 
sa  biedriski aktīvs ir jaunais ka -
toļu archibīskaps Zbigņevs Stan-
kevičs. Šī spilgtā, spēcīgā perso-
nība ir tikko stājusies amatā, un 
ikviens žurnālists uzskata par 
savu „goda lietu” intervēt viņu...  
Es priecājos, ka Latvijas katoļu 
Baznīcas priekšgalā ir šāds cil-
vēks. Tas arī stimulēs citu kon-
fesiju mācītājus būt aktīvākiem. 
Labs izaicinājums!

Par to, kā jūtos. Domāju, ka   
šis ir izaicinātājs laiks, fantas-
tisku iespēju laiks. Arvien biežāk 

domāju par Kristus vārdiem:  
„Jūs esat zemes sāls un pasaules 
gaišums.” Un domāju par to,           
vai esam pietiekami labi kalpo-
juši sabiedrībai, kuŗas vidū esam 
likti. Skepse un smīkņāšana par 
Baznīcu izzūd tad, kad visi        

Kur meklēt spēku turpmākam darbam? 
kopā darām kopīgu darbu un 
kļūs tam par savējiem. Tad cil -
vēki arvien vairāk saskata Baz-
nīcas nozīmi un pievienojas tās 
misijai.

Ar R. Grantu sarunājās 
L. Kovtuna

(Turpināts no 11. lpp.)

Fo
to

: I
m

an
ts

 U
rt

ān
s

Pie Kongresu nama - festivāla "Staro Rīga" laikā



LAIKS 2010. ga da 11. decembris – 17. decembris14

Vēl nepaguvām elpu atvilkt  
pēc jaunās Saeimas ievēlēšanas, 
kad sākās tas, ko jau varēja pa -
redzēt. Lielāko vēlētāju daļu pil-
nīgi vai daļēji apmierināja vēlē-
šanu iznākums, bet viena daļa 
jau vēlēšanu dienas vakarā sāka 
pareģot gan Saeimas drīzu atlai-
šanu, gan jau tikpat kā ministru 
prezidenta amatam nominētā 
Dombrovska neievēlēšanu. Nez 
vai citur arī tā notiek? Laikam 
jau notiek gan, pēc preses sprie-
žot. Nu, lai tur notiek! Tur sim-
tiem gadu – viens un tas pats. 
Gan ar karaļiem, gan bez tiem. 
Bet pie mums? Tik tikko no 
tādas bedres esam izkūlušies,        
ko lāgā vairs ne atcerēties, ne 
saprast nespējam, ka jau par to 
vien vajadzētu aiz prieka lēkāt    
un bučot citam citu. Nu, labi –   
lai jau tie jaunie, kas tikai pa     
ausu galam kaut ko ir dzirdē -
juši, ka reiz kaut kas ir noticis, 
bet arī nobrieduši cilvēki un pat 
veči... 

VAI ĀRSTAM UN PACIENTAM VIENAM OTRS JĀSAPROT? 
Gāja diena pēc dienas, nedēļa 

pēc nedēļas, jau apstiprināts        
tika gan Ministru prezidents,    
gan jaunais Ministru kabinets 
(par kuŗa sastāvu gan varētu strī-
dēties), un tad, gan ar krietnu 
no  kavēšanos, vai nu ar krievu, 
vai mūsu pašu gudrinieku pie-
spēli, lai tiktu diskreditēts jau -
nais ārlietu ministrs Ģirts Kris-
tovskis, plašsaziņas līdzekļos pa -
rādījās Amerikas latvieša ārsta 
Aivara Sluča gadu veca e-vēstule 
(diez kam adresēta) un Ģirta 
Kris  tovska atbilde tai pašā e-pas-
tā. Atkārtoju – gadu veca! 

Ar skaļu šļakstu jau bez tā 
priekšvēlēšanu pekstiņos saduļ-
ķotajos polītiskajos ūdeņos tika 
iemests šis kārtējais akmens. 
Gudra sabiedrība to nebūtu ņē -
musi vērā, iepriekš visu labi ne -
apsvērusi un neizanalizējusi         
(te nu „cepuri nost” Amerikas 
latviešu priekšā), bet Latvijā         
bez apdomas, kā sarīdīti suņi - 
no partijām ārā, ārsta zvērests 

lauzts, no ministrijas ārā, par 
braukšanu uz Krieviju nav ko 
domāt, un vai vispār ar tādiem 
tālāk polītikā var iet kopā? Un 
tas tikai tādēļ, lai izdabātu krie-
viem. Un mūžīgais – Rietumi 
mūs nesapratīs. Un tad vēl Juŗa 
Vidiņa piebilde! 

Mēs jau visi saprotam, ka runa 
ir par atteikšanos krievus ārstēt 
tāpēc, ka viņi ir krievi, tāpat        
kā ebrēju ārsts atteicies ārstēt 
bijušo esesieti. Bet kuŗā vietā 
Aivara Sluča, Ģirta Kristovska 
un Juŗa Vidiņa izteikumos runa 
ir par krievu neārstēšanu viņu 
tautības dēļ? Pēc sava prāta in -
ter pretēt un kompilēt var visu 
ko, turklāt skaidri zinot, ka par   
to nekas nebūs. Bet šinī gadī-
jumā? 

Lasiet: „ ... kā ārsts es nevaru 
ārstēt krievus vienlīdzīgi lat-
viešiem Latvijā ...” Tā, lūk, ir    
teicis Amerikas ārsts Aivars Slu-
cis. Un tikai tā! Un kur te ir re -
dzama ārsta ētikas un zvēresta 

laušana? Vai ārsts var ārstēt        
slimnieku, ja viņi viens otru ne -
saprot? Ja es būtu ārsts un ne -
prastu krieviski, es arī tādu slim-
nieku nosūtītu pie kollēgas, kas 
saprot krieviski. 

Bet tā ir tikai viena monētas 
puse, ir arī otra, kuŗai gan mazs 
sakars ar pirmo, un tomēr: Ai -
vars Slucis neprot krievu valo -
du, jo krievu valdīšanas varā 
nekad nav bijis. Un viņam tā nav 
jāsaprot. Bet krievs, kas piec-
desmit gadus un pat ilgāk no -
dzīvojis Latvijā, turklāt divdes-
mit no tiem – neatkarīgā Latvijā? 
Viņš nav mācījies latviešu valo -
du cerībā, ka agri vai vēlu šeit 
tomēr būs Krievija? Daļa no 
viņiem tā domā un cer, bet mēs 
stulbi uz to noraugāmies – lai ti -
kai būtu miers mājās. Pēc runča 
Leopolda principa – „dzīvosim 
draudzīgi!”. Bet cits citu gan        
mēs nemitīgi aiz piedurknes 
raus   tām, ka tikai ko lieku nepa-
saka. 

Bet šinī gadījumā – vispirms 
viens otrs plašsaziņas līdzeklis 
pa   steidzās, un tālāk - kā ķēdes 
reakcija. Bez jebkādas pārbau-
des, bez mazākās iedziļināšanās 
lietas būtībā. Tagad pašiem kauns... 
Vai varbūt ne. Gan jau drīz aiz-
mirsīsies,  kā jau daudz kas ir 
aiz  mirsts. Bet, ja paspēts jau no 
kaut kurienes izslēgt, ja jau pie-
karināta kāda kauna zīme, kas 
par to atvainosies? Kas raustīs aiz 
piedurknes gan Lato Lapsu, gan 
Mamikinu, gan pārējos? Un ja 
arī paraustīs? Apvainojums vien-
mēr paliek daudz lielāks un ska-
nīgāks par tam sekojošo niecīgo 
atsaukumu. 

Un beidzot. Manā skatījumā 
Aivars Slucis vienmēr ir bijis pā -
rāk radikāls. Juris Vidiņš tāpat. 
Vai taisnība tomēr nav viņu pusē? 
Bet tā jau ir gaŗa runāšana: par 
latviešu krievisko orientāciju,   
par netaisnību, par mīkstčaulību 
un par dumjību galu galā. 

I. Knaģis

Kopš Latvijas Valsts atguvusi 
neatkarību, no Latvijas uz ārval-
s tīm ik gadu izceļo ievērojams 
skaits Latvijas iedzīvotāju. Tie       
ir studenti, dažādu nozaŗu spe-
ciālisti, ārsti, zinātnes darbinieki, 
mākslinieki, strādnieki u.tml.

Daudzi no viņiem ārvalstīs 
nodibina ģimeni un Latvijā ie -
griežas tikai kā viesi, bet daudzi  
pēc īsāka vai gaŗāka laika posma 
atgriežas dzimtenē.

Ne vienmēr atrašanās tālu 
prom no mājām ir viegla un pa -
tī  kama, it īpaši tad, ja mājās pa -
likuši bērni un citi tuvi, mīļi 
cilvēki. Ne vienmēr darba ap -
stākļi ir tādi, kādi tie  izsapņoti 
pirms aizceļošanas. Neizbēgami 
piedzīvota vilšanās, stress, ne -
tais nības, pat krāpnieciski gadī-
jumi. 

Daudzi dažādi skumji stāsti  
jau kļuvuši par ikdienas pieredzi 
Latvijas vēstniecībās strādājo-
šiem un arī ārpus Latvijas kal-
pojošiem  luterāņu Baznīcas mā -
cī tājiem.

Prakse rāda, ka tieši mācītāji 
bieži vien sniedz garīgu atbalstu 
krizē nonākušiem tautiešiem.

Īpaši pēdējos gados, kad izce-
ļošanas vilnis svešumā aizvedis 

Nepieciešama sadarbība starp Latvijas vēstniecībām un 
Ārpuslatvijas Baznīcu

ievērojamu skaitu Latvijas iedzī-
votāju, būtiski mainījušās arī 
Ārpuslatvijas luteriskās Baznī -
cas draudzes. Vēl pirms septi-
ņiem, astoņiem gadiem dievkal-
pojumos bija redzamas pārsvarā 
sirmas galvas, bet  tagad tajos it 
kā iepūsta jauna dzīvības dves-
ma: daudz jaunu cilvēku, jaunas 
ģimenes, kur pārsvarā tēvs ir      
cittautietis, māte - latviete, bet 
mazais bērns pirmos vārdus 
mācās izrunāt divās valodās.

Novērtējot šo reālitāti, jāap-
zinās, ka atrodamies nozīmīgas 
mūsu tautas un arī mūsu valsts 
turpmākās attīstības krustcelēs. 
Mūs gaida jauns izaicinājums     
un jaunas iespējas - vai nu jaunie 
cilvēki atradīs pulcēšanās vietu 
un latviskās identitātes reālizē-
šanas iespēju katrs savā mītnes 
zemē, vai arī - ja bērnu un jaunu 
cilvēku piesaiste latviešu kopībai 
nenotiks, pavisam viegli mazie 
bērni pilnīgi integrēsies sveš-
tautiešu vidē, kā tas jau diemžēl 
noticis ne vienā vien tā sauktajā 
trimdas ģimenē, un diemžēl pat 
tādās ģimenēs, kuŗās abi vecāki 
ir  latvieši. 

Sākoties skolas gaitām, latvie -
šu bērni atraduši sev cittautiešu 

draugus skolā vai citur, pilnīgi 
izolējoties no latviešiem un Lat-
vijas.

Šī apsvēruma  pēc svarīgi ir 
meklēt jaunus attīstības ceļus 
luteriskajai un arī katoliskajai 
Baznīcai ārpus Latvijas. Dažu -
viet Vācijā, Anglijā un arī citur 
veiksmīgi izdevies vismaz diev-
kalpojumu apmeklējumiem pie-
saistīt  jaunos cilvēkus, kuŗi pār-
cēlušies uz dzīvi vai darbu ār -

valstīs vai arī atrodas tur  studiju 
laikā. 

Labs piemērs sadarbībai izvei-
dojies latviešu luteriskajai  Baz-
nīcai Vācijā, sadarbojoties ar ār -
kārtējo un pilnvaroto vēstnieci 
Eiropas Padomē Aigu Liepiņu. 
Jau par tradiciju kļuvis, ka viņa 
ierodas svētku reizēs un latviešu 
sarīkojumos Freiburgā, „Bēr zai-
nē” - Daugavas Vanagu organi-
zā cijas īpašumā, kuŗā dzīvo  

vecākās paaudzes latvieši un 
studiju laikā uzturas samērā 
daudz studentu no Latvijas. 
„Bēr zainē” notiek arī rēgulāri 
die vkalpojumi, ko vada archi-
bīskaps Elmārs  Rozītis.

14. novembrī „Bērzainē”  notika 
Latvijas proklamēšanas ga  dadie-
nai veltīts sarīkojums, kuŗā pie-
dalījās gan vēstniece Aiga Lie piņa, 
gan  archibīskaps, noturot svēt-
brīdi. Interesanti, ka svētku runu 
teica Freiburgā studējo šais jaunais 
vēsturnieks Gustavs Stren ga, kuŗa 
vārdos  skanēja ai  ci nājums kat -
ram uzņemties at  bil  dību par savu 
valsti un savu tautu. 

Vēstniece norādīja, ka tieši  
jaunajai paaudzei jādod vairāk 
iespēju darboties. Un te paveŗas 
dažādi Latvijas vēstniecību un 
Baznīcas sadarbības ceļi.

Vēstniece Aiga Liepiņa 20. no -
vembrī  Strasbūrā  rīkoja svinīgu 
pieņemšanu, kuŗā piedalījās gan 
lielāko valstu diplomāti, gan 
latvieši no Francijas un Vācijas, 
gan archibīskaps Rozītis. Saru-
nās ar klātesošajiem nostipri-
nājās pārliecība, ka sadarbībai 
jāattīstās, iezīmējot konkrētas 
vadlīnijas.

Vera Rozīte

Strasbūrā. Archibīskaps E.Rozītis, vēstniece A.Liepiņa, V.Rozīte
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Mūsu kritušo Brāļu kapu vie -
tas ir izkaisītas kā Krievijā, tā       
arī mūsu pašu zemes smiltājos. 
Ie  vērojot lielo bezdarbu Latvijā, 
būtu ieteicams daļu bezdarb -
nie ku iesaistīt kritušo leģionāru 
mirs tīgo atlieku atrakšanā un 
pār  apbedīšanā. Par paraugu       
va  rētu ņemt vācu kritušo kaŗa-
vīru aktivitātes Latvijā.

Jānis Rolavs „Drošība Latvijā” 
jautā, vai diplomātija spēs Lat-
viju izglābt no briesmām. Lat   - 
vi jas dro  šībai ar paļāvību uz 
NATO vien nepietiek. Zemes-
sardzei bū  tu jādod iespēja pa -
līdzēt kā po  licijai, tā arī armijai 

vajadzības gadījumā. 
Anita  Bormane „Tūkstoš gadu 

vēstures atspulgs” raksta par Lie-
tuvas seno vēsturi un tās vald-
niekiem. Zinātnieki lietuviešu 
valodu ir atzinuši par archais-
kāko no dzīvajām indoeiropiešu 
valodām. Mūsu brāļu tauta ir 
neiecietīgāka pret svešu varu un 
spējīga par sevi labāk pastāvēt. 

Jānis Rolavs „Kritizē jaunie vē-
lēto ES valdību”. Britu laikraks -
tos daudz kritikas saņēmusi  jau-
nā ES ārlietu ministre Katrīna 
Aštone (Katherine Ashton), kuŗai 
bijis daudz sakaru ar komūnistu 
partiju.

Anita Bormane „Šausmu nakts 
atbalsis”. 1994. gada 28. septem-
brī Eiropa sastinga sērās – to sa -
tricināja vēsts par pasažieŗu prā m- 
ja Estonia katastrofu Baltijas jū- 
rā. Bojā gāja 852 cilvēki. Vēl jo- 
projām nav atrasts katastrofas 
cēlonis. 1995. gadā tika noslēgta 
vienošanās ar Igauniju, Somiju, 
Zviedriju un citām valstīm, ka 
Estonia bojāejas vieta tiek atzīta 
par starptautisku apbedījumu. 

Mēs pašas
Inta Skrīvere „Daugavas va  na-

džu Austrālijā 51. salidojums” 
Adelaidē ar DV priekšnieces         
Ire nes Ziedares un DV CV pār-

(Turpināts no 12. lpp.)

stāves Latvijā Solvitas Sekstes 
piedalīšanos. Pārrunājot Marijas 
Ķeņģes fonda atbalstu, nolēma 
turpināt ikgadējo 500 dolaru 
devumu. 

„Palīdzības sniedzējas tautai 
Latvijā”. 25. aprīlī vanadžu 58. sa -
lidojumā Toronto koris no dzie-
dāja bijušās DV priekšnieces 
Austras Liepiņas „Dod, mīļais 
Dievs, lai vienmēr spētu Mēs 
savai tautai palīdzēt...” Vana -       
dzes Kanadā sekojušas šiem vār-
diem visus šos gaŗos gadus. Pēc 
apsveikumiem dzirdējām par 
lielo darbu, ko labprātīgi veiku-
šas vanadzes. 

Vilmārs Kukainis „Klīvlandes 
vanadžu pavasaŗa sarīkojums”. 
Sarīkojumu 6. jūnijā atklāja va -
nadžu priekšniece Valda Zemes-

arāja, programmu aizpildīja 
Klīv landes DV apvienības teātŗa 
kopas dalībnieki ar lugu „Vec-
tētiņa četri krāsainie mazbērni”.  
Sarīkojuma atlikums nodots  
gul tas režīma leģionāriem, 
daudzbērnu ģimenēm un bā -
reņiem Latvijā.

„Hamiltonieši svin Valentīna 
dienu”. Šī Siržu – mīlestības die-
na patapināta no citām Rietu - 
mu tautām. Svētie Raksti mums 
māca par ticību, cerību un mī -
lestību, bet mīlestība ir tā lielā-
kā. 

Dzeja - Sk. Kaldupe, I. Vīks - 
na, O. Baroniņa, A. Putniņš,                       
M. Krauja.

Ziņas un chronika. Mūsu ju -
bilāri.

I. B. Birzgale    
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Latvijas valsts dibināšanas at -
ceres svinības rīko Grandrapidu 
organizāciju padome, šogad at -
bil dīgā organizācija bija Daugavas 
Vanagu apvienība. Tās priekš-
nieks ir Maksis Jansons, vanadžu 
kopu vada Olga Jansone. Svinībās 
21. novembrī ieradās vairāk nekā 
80 apmeklētāju. 

 Sarīkojumu vadīja Elmārs 
Kalnaraups. Mācītāja Ilze Larsena 
lūdza, lai Dievs svētī Latviju un 
latviešu tautu kā dzimtenē, tā 
svešumā. Maksis Jansons teica 
apsveikuma uzrunu Latvijas 92. 
gadskārtā un pateicās tāla ceļa 
braucējiem no Klīvlandes, Astrī-
dai un Zigurdam Rīderam, kas 
bija aicināts teikt svētku runu, un 
aicināja nodziedāt Latvijas valsts 
himnu. 

 Anita Ruperte, Jansonu un 
Rupertu mazmeita, izteiksmīgi 
nolasīja Paulīnes Zalānes dzejoli 
,,Tautai dzimtenē”. 

Koncertā čelliste Ilze Larsena 
un pianists Dāvids Heinze spēlēja 
J. Mediņa ,,Romanci” Nr. 2. 
Klausītāji atzinīgi aplaudēja, un 
E. Kalnaraups pauda prieku par 
paaudžu sadarbību. 

Daugavas Vanagu ASV priekš-
nieka Zigurda Rīdera svētku 
runas temats bija ,,Pēc Saeimas 
vēlēšanām – ko tagad?” 

 Ievadā Zigurds Rīders teica: 
,,Mēs pulcējamies, būdami Latvi-
jas Republikas pavalstnieki un 
latvieši ārzemēs, lai svinētu Lat-
vijas Republikas neatkarības ga -
dadienu. Mēs vienojamies mūsu 
tautas lūgšanā kopā ar mūsu 
māsām un brāļiem Latvijā un 
tiem neskaitāmiem tūkstošiem 
latviešu, kuŗi izkaisīti pa visu 
pasauli. Vienalga, vai tie ir latvieši 
Sibīrijā, kuŗi neatgriezās mājās 
pēc izciestā izsūtījuma, vai 
latvieši Īrijā, kuŗi aizbraukuši tur 
kā Sprīdītis brīvprātīgi meklēt 
laimi. Mēs visi esam viena tauta 
un mēs visi kopīgi izlūdzamies: 
svētī jel Latviju, ak, svētī jel to! Šī 
lūgšana izsaka mūsu vēlmi par 
mūsu valsts un tautas labklājību. 

Tā pauž mūsu lepnumu un cieņu 
par savu tautu un valsti. Lepnums 
par savu tautu ir cilvēka pašapziņa 
un pašcieņa – sevis apzināšanās 
un savas piederības atzīšana.”

Turpinājumā referents sīkāk 
pastāstīja par 10. Saeimas vēlē-
šanām un kādas grūtības bija 
jāpārvar, lai vēlēšanu iecirknis 
būtu vairākos latviešu centros un 
ASV latvieši varētu balsot. Lielu 
pateicību pelnījuši PBLA un 
ALAs valdes locekļi, īpaši Jānis 
Kukainis, jo viņš darīja visu 
iespējamo, un šajās vēlēšanās bija 
par 1000 balsotājiem vairāk nekā 
iepriekšējās. Referents atzina, ka, 
ievērojot latviešu skaitu ASV, 
rezultāti ir labi. 

Z. Rīders pastāstīja par Vē -
lēšanu reformas biedrību (VĒL), 
kas dibināta pirms dažiem gad-
iem. Tās mērķis ir iepazīties ar 
vēlēšanu sistēmām pasaulā un 
ieteikt reformas Latvijas valdībai. 
Jau pagājušās vēlēšanas bija re -
formas – viens kandidāts drīks -
tēja kandidēt tikai vienā vēlēšanu 
apgabalā, bet tas ir tikai pirmais 
solis. Nākotnē jāievieš balsotāju 
reģistrs visām vēlēšanām. Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām jau ir 
reģistrs, to pašu varētu lietot citās 
vēlēšanās. Tādējādi visi pavalst-
nieki varētu balsot, vienalga, vai 
ir vai nav pase, vajadzīgs tikai 
personas kōds, ko reģistrētu 
vienā vēlēšanu iecirknī. Svarīgi, 
lai ievēlētie justu atbildību pret 
balsotājiem nevis partiju. Z. 
Rīders aicināja iestāties Vēlēšanu 
reformas biedrībā vai kļūt par 
atbalstītājiem.

PBLA sadarbībā ar VĒl nodi-
bināja sabiedrisku organizācija 
„Ejam balsot!”, ko ar līdzekļiem 
atbalstīja Daugavas Vanagi, PBLA, 
ALA un citu zemju jumta 
organizācijas. Ārzemju latvieši ir 
iemācījušies sadarboties un 
atbalstīt kopējus mērķus. „Ejam 
balsot” rīkoja trīs Latvijas tenoru 
un rokgrupas ,,Dzelzs vilks” kon-
certus vairāk nekā 20 Latvijas 
pilsētās.

Referents atgādināja, ka Lat-
vijas polītisko partija sistēma 
nebija efektīga Latvijas pirmās 
neatkarības laikā un nav efektīga 
tagad. Kārlis Ulmanis bija spiests 
savā laikā pārņemt varu, jo 
valdībai nebija stabilitātes. Ir 
nepieciešams mainīt Satversmi, 
lai prezidentam būtu lielāka 
ietekme. Prezidents jāievēl tau-
tai, un viņam jābūt atbildīgam 
tautai, ne Saeimai.

 Z. Rīders pieminēja balsotāju 
vilšanos pēc vēlēšanām. Tagad 
nevaram saprast, kā ,,aitas var 
sadzīvot ar vilkiem”. V. Dom-
brov skis uzsāka sarunas ar Sa -
skaņas centra pārstāvjiem un 
aicināja koalīcijā, nevaram sap-
rast, kā A. Pabriks un A. Slo-
kenbergs varēja, izmantojot veto 
tiesības un noraidīt Visu Latvijai/
TB/LNNK no iesaistīšanās koa-
līcijā. Grūti arī saprast – kāpēc 
Guntis Ulmanis ir vienā partijā 
ar A. Šķēli un A. Šleseru? Kur ir 
mūsu īstie patrioti? 

 Referents piebilda, ka trāpīgi ir 
vārdi Alberta Legzdiņa dziesmai, 
ko dziedāja Vērmanes dārza 
koncertā: ,,Latvietis latvietim 
vienmēr būs labākais ienaidnieks 
vai draugs.”

Zigurds Rīders ir pārliecināts, 
ka mēs nevaram stāvēt malā un 

tikai noskatīties, kas notiek 
Latvijā. Mums jāpiedalās un jā -
atbalsta kāda nacionāla partija. 
Lielākais drauds Latvijai ir mazā 
dzimstība. Runājot par mūsu 
līdzdarbību, dzīvojot ārpus Lat-
vijas, Zigurds Rīders teica – mēs 
varam būt Latvijas valdības sirds-
apziņa, un jāskandina trauksmes 
signāli, kad Latvijā tiek apdrau-
dēta demokratija, kad notiek 
korupcija, kad tiek pārkāpta 
Satversme. Mums ir jāturpina 
atgādināt, ka Latvija ir nacionāla 
valsts – Latvija ir latviešiem. 
Mūsu pienākums ir spodrināt 
Latvijas tēlu, būt lepniem par 
savu tautu un valsti. Latvija nav 
maza Baltijas valstiņa! Latvijas 
platība ir vairāk nekā 64 000 
km2, pēc territorijas lieluma tā ir 
124. vietā pasaulē. Žīdi nebūt 
nesūdzas, ka Izraela ir maza, 
niecīga valstiņa, viņiem ir paš -
lepnums. Latvija nav nekāda 
nabaga zemīte. Latvija ir bagāta 
ar savu dabu un skaistumu; ar 
savu kultūru un inteliģenci. 
Referents nobeidza ar vārdiem: 
,,Tā ir mūsu Latvija un būs tāda, 
kādu mēs to saglabāsim savās 
domās un kādu mēs to veidosim 
ar saviem darbiem. Tas ir mūsu 
pienākums, un lai Dievs mums 
palīdz šo darbu veikt!”

Beigās viņš citēja Leonīda 
Breikša dzejoli ,,Lūgšana”:

Šodien, Kungs, mēs Tevi 
lūdzam: neļauj latvjiem mirt un 
zust,

Liec mums vienmēr Tavu sauli 
brīviem pāri galvām just!

Līdz tiem laikiem, kurus šodien 
nezin vēl nekur neviens,

Mūžam brīvs lai latvju ērglis, 
savus spārnus sizdams, skrien!

Lai pret nezināmiem laikiem 
cauri mūžiem ejam mēs,

Dod mums spēku, dod mums 
drosmi, dod mums vienprātību, 
Tēvs!

Grandrapidu latvieši ir ļoti 
gandarīti, ka Latvijas valsts 
Ordeņu kapituls DV apvienības 
priekšniekam Maksim Jansonam 
par nopelniem. Latvijas labā 
piešķīris Atzinības krustu. DV 
apvienības pārstāve Irēna Vanuš-
ka, apsveicot Maksi Jansonu, 
teica, ka viņa dzīvesbiedre Olga 
vienmēr palīdzējusi visos apvie-
nības priekšnieka darbos. 

PBLA pārstāve Dace Koplande 
paziņoja, ka PBLA balvas 2010. 
gada laureāte ir Dr. Līga Ruperte. 
ALAs Atzinības rakstu par 
ilggadēju kasieres darbu Grand-
rapidu latv. ev. lut. draudzē sa -
ņēma Baiba Lejiņa. Visi godalgo-
tie saņēma puķes, arī Paulīne 
Zadvinska par vietējo māk - 
s linieku izstādes sarīkošanu un 
iekārtošanu. Svētku svinīgās 
daļas beigās apmeklētāji nodzie-
dāja ,,Tev mūžam dzīvot, Lat-
vija!”

Svinībās bija ieradies Latvijas 
students Jānis Zicāns. DV ap -
vienībai ir grāmata, kuŗā var 
ierakstīt kādu ierosinājumu vai 
apsveikumu svētkos. Jānis Zicāns 
ierakstīja: ,,Pirms gadiem domā-
ju, ka dzīvošu ārpus Latvijas. 
Tagad, trīs mēnešus pavadījis 
Amerikā, zinu, ka manas mājas 
ir un mūžam būs Latvija.” 

Sarīkojuma apmeklētāji vēl 
pakavējās, dziedāja dziesmas, 
protams, netrūka svētku mielasta. 

Julieta Rumberga

Grandrapidu latviešiem ir zi -
nāms, ka Maksis Jansons ar sirdi 
un dvēseli nododas Daugavas 
Vanagu apvienības darbam, viņš 
izjūt lielu atbildību pret savu 
tautu un ir īsts dzimtenes patri-
ots. Visi priecājas, ka Latvijas 
valsts Ordeņu kapituls viņam 
piešķīra Atzinības krustu. DV 
apvienība palīdz bij. Latviešu 
leģiona kaŗavīriem un trūcīgo 
ģimeņu bērniem Latvijā, rūpējas 
par latviešu bērnu izglītību kā 
Latvijā, tā ārpus Latvijas. 

Maksis Jansons dzimis 1924. 
gadā Ēdoles pagastā. Pēc Ēdoles 
pamatskolas beigšanas turpinājis 
izglītību Ventspils vidusskolā, 
1943. gadā iesaukts Latviešu 
leģionā, kur kļuvis par rotas 
ziņnesi. Par nopelniem kaujas 
laukā izpelnījies II šķiras Dzelzs 
krustu, trieciena nozīmi un 
Melno ievainojuma medaļu. Pēc 
Otrā pasaules kaŗa dienējis Vir-
saiša Viestura sardzes rotā, kas 
apsargāja vācu kaŗa noziedz-
niekus Nirnbergā.

M. Jansons ir labs šāvējs, iegu-
vis vairākas balvas sacensībās. 
Kopā ā ar palīgiem viņš uzcēla 

Gaŗezerā šautuvi, kur piedalījies 
šaušanas sacensībās un kopā ar 
dēlu Jāni apmācīja šaušanā jau-
niešus, galvenokārt Gaŗezera Va -
saras vidusskolas skolēnus. Mak-
sis ir arī labs kokgriezējs – viņš 
darinājis grandiōzu svečturi – 
11. novembŗa piemiņas simbolu 
Latvijas armijai, Lāčplēša kaŗa 
ordenim un invalidiem. Priekš-
plā  nā ir septiņi sveču ietvari, 
veltīti Lāčplēšiem, kuŗi dzīvojuši 
Grandrapidos – ģen. O. Dankers, 
plkv. P. Hasmanis, virsserž. P. 
Kalnaraups, virserž. J. Laucis, 
leitn. R. Markus, leitn. J. Pētersons 
un pulkv. R. Vēliņš.

Maksis Jansons rosīgi darbojies 
vietējā teātŗa kopā, tēlojot dau-
dzas galvenās lomas, dziedājis 
Grand  rapidu korī, ko diriģēja 
Ro  berts Zuika un Monika Dauk -   
s   tes-Strautniece. 

M. Jansons apbalvots ar DV 
pateicības, goda un atzinības 
rakstiem, DV organizācijas zelta 
goda zīmi, ALAs atzinības rak-
stu. Pērn viņš saņēma Latvijas 
Republikas ārlietu ministra At -
zinības rakstu.

Maksis Jansons pastāstīja, ka 

jau no agras bērnības māte un 
tēvs viņu mācīja būt godīgam, 
atbildīgam, strādīgam, lai viņa 
dzīve būtu pilnvērtīga. Neaizmirs-
tami ir arī Tērandas pamatskolas 
pārziņa Juŗa Millera padomi. 
Viņš cienīja savus skolēnus, mā -
cīja viņus mīlēt Dievu un tēvzemi. 
Mazpulcēni ļoti iemīļojuši savas 
himnas vārdus: ,,Lai ar sauli 
laukā ejam, tīrumus un dārzus 
sēt. Drīzi darbam vakarējam 
varēs augļus saredzēt.” Skolēni 
mācījās saprast, ka kopjami ne 

tikai mazpulcēnu lauciņi, bet 
tīrumi visas valsts mērogā. Lat-
vijas tautai spēku un stiprumu 
un uzplaukumu sagādā zeme ar 
lauku saimniecībām, un M. Jan-
sons jau no jaunām dienām 
iemācījies darīt visus lauku dar-
bus. Diemžēl viņa izglītību pār-
trauca kaŗš. Viņam laimējies 
dienēt vienībā, kuŗas rotas 
komandieris virsleitnants Kārlis 
Dekteris prata iedvesmot kaŗa-
vīrus, viņš mācījis uzupurēties 
tēvzemes labā, just ciešu tuvību 

ar līdzgājējiem kaujas laukā. 
Maksis, protams apzinājās, ka 
kaŗā ir sakropļotie, ievainotie un 
nogalinātie, bet pārējiem jāsaprot, 
kā krietna kaŗavīra pienākums ir 
turpināt cīņu, par kuŗu tik daudz 
latvju jaunekļu atdeva savu dzī-
vību. Latviešu leģiona laiks Mak-
sim bijis kā otrs kopjamais tī -
rums.

Drīz vien pēc Otrā pasaules 
kaŗa radies trešais kopjamais 
tīrums. Tas aizsākās Beļģijā, 
Zēdelgemā, kur dibināta Dau-
gavas Vanagu organizācija. Tajā 
Maksis strādājis ar kaŗā rūdīto 
spītu, atceroties Tērandas skolas 
skolotāja Jura Millers ieaudzinātās 
dzīves vērtības, lai tēvzemei un 
līdzcilvēkiem būtu labāka nākot-
ne.

 Maksis Jansons uzsvēra, ka 60 
gadu Daugavas Vanagu organi-
zācijas, Grandrapidu DV apvie-
nības darbā viņu nemitīgi at -
balstījusi dzīvesbiedre Olga, tātad 
viņa godam nopelnījusi pusi no 
Latvijas valsts Ordeņa kapitula 
piešķirtā apbalvojuma. Maksis 
Jansons apsolīja, ka, ja vien Dievs 
dos veselību, viņi abi turpinās 
darbu Grandrapidu latviešu ko -
pienā un palīdzot Latvijas val-
stij.

Julieta Rumberga

Dzīve ir brīnums

Galvenais – mūsu tautas valsts un tautas labklājība

Maksi Jansonu ar Latvijas Ordeņa kapitula apbalvojumu – 
Atzinības krustu – Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā 
21. novembrī Grandrapidos apsveica DV organizācijas ASV 
priekšnieks Zigurds Rīders 
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No kreisās: Anita Ruperte, Elmārs Kalnaraups, Paulīne Zadvinska, 
Maksis Jansons, Līga Ruperte, Baiba Lejiņa, Zigurds Rīders, 
Dāvids Heinze. mācītāja Ilze Larsena
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Līmeniski. 7. Latviešu rakst-
nieks, romāna „Atraitne janvārī” 
autors. 8. Metallu sakausējums       
ar dzīvsudrabu. 10. H. Ibsena drā-
ma. 11. Augstāko augu stumbrs ar 
lapām un pumpuriem. 12. Vec-
laicīga lēna spāņu izcelsmes deja. 
16. Latviešu tautasdziesmas. 19. 
Karpu dzimtas zivs. 20. Ierīces 
darbarīku asināšanai. 21. Japāņu 
dzejas žanrs. 22. Ar elpošanu 
saistītas raudas. 23. Neliels trauks 
ar vāciņu. 24. Dabas gari ģermā -
ņu  mītol. 25. Neliela piestātne 

ūdens transportlīdzekļiem. 27. 
Tēls J. Jaunsudrabiņa stāstā „Vēja 
ziedi”. 29. Viens no A. Dimā mus-
ketieŗiem. 31. Franču rakstnieks 
(1803-1878). 32. Valsts Afrikas 
DR. 36. Monopolu apvienība. 40. 
Strinkšķināmais stīgu mūzikas 
instruments. 41. Greznumlietas. 
42. Šaujamierocis. 43. Nelielas 
kār bas, piemēram, šūšanas vai 
manikīra piederumiem.

Stateniski. 1. Tārtiņveidīgo kār-
tas putns. 2. Liepu mizas. 3. Sēnas 
pieteka. 4. Tilpuma mērvienība 

krievu mēru sistēmā. 5. Pilsēta 
Italijas ziemeļos. 6. Pasta sūtījumi. 
7. Liels grauzējs. 9. Neliels rotaļīgs 
skaņdarbs. 13. Neliels divmastu 
burinieks. 14. Zvejniekciems En -
gures novadā. 15. Francijas valdī-
bas loceklis, diplomāts (1754-
1838). 17. Slimība, ko izraisa ni -
kotīnskābes trūkums organismā. 
18. Pienaina kaučukaugu sula.    
26. Pavalsts centrs ASV ziemeļ-
austrumos. 28. Madagaskaras 
pamatiedzīvotāji. 30. Vissenākais 
mutvārdu daiļrades veids (dsk.). 
33. Mazgāšanas līdzekļi. 34. An g -
ļu fiziķis, matēmatiķis (1819-
1903). 35. Žurnāls Latvijā. 37. 
Dau  gavas pieteka. 38. Ierīces 
šķidruma plūsmas rēgulēšanai. 
39. Navigācijas ierīces jūras 
dziļuma noteikšanai.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 46) 
atrisinājums

Līmeniski. 2. Ranka. 4. Spožs. 
8. Cāļi. 10. Aula. 11. Draisks. 12. 
Venta. 15. Liess. 17. Tosti. 18. 
Laikam. 20. Ore. 21. Lapene. 26. 
Taure. 27. Kredo. 28. Rumba. 29. 
Statne. 32. Cui. 33. Viesis. 38. 
Akači. 39. Svece. 42. Naīvs. 45. 
Pienene. 46. Celt. 47. Rīga. 48. 
Sekta. 49. Stādi. 

Stateniski. 1. Lāde. 2. Rimt. 3. 
Karote. 5. Paksis. 6. Sami. 7. Ilgs. 9. 
Aizspriedumains. 13. Nami. 14. 
Alva. 15. Lāpa. 16. Eņģe. 18. Litrs. 
19. Kārot. 22. Pauze. 23. Etaps. 24. 
Aka. 25. Boa. 30. Auce. 31. Nule. 
34. Itin. 35. Sāfī. 36. Patikt. 37. 
Lienēt. 40. Vien. 41. Cits. 43. Auri. 
44. Vaga.  

Latviju 27. un 28. novembrī ap -
meklēja Ziemsvētku vēstnieks 
Santa Klauss no Lapzemes. 

Santa Klauss ar rūķiem Jūrma-
las plūdmalē pie viesnīcas Light 
House piedalījās Ginesa rekorda 
cienīgā lielākās Ziemsvētku ze - 
ķes tapšanas sarīkojumā. Šajā ze -
ķē Santa Klauss liks dāvanas bēr-
niem. Lapzemes viesis ziemīgajā 
at  mosfairā jutās omulīgi, jo Lat-
viju apmeklē ne jau pirmo reizi. 
Turpat plūdmalē ziemas sezonu 
atklāja kluba “Jelgavas roņi” pār-
stāvji, kas sparīgi plunčājās ledai-
najā ūdenī. 

Pavadītāji rūķi pastāstīja, ka 
San ta Klauss bijis arī labdarības 
vizītē Pļavnieku bērnu sociālās 
aprūpes centrā, kur mīt mazuļi  
no trīs dienu līdz četru gadu vecu-
mam, kā arī bērni ar kustību trau-
cējumiem. Tradicionāli viņš ap -
meklēja arī Bērnu klīnisko uni-
versitātes slimnīcu un pasniedza 
dāvanas, kā arī Iļģuciema sieviešu 
cietuma Mātes un bērnu nodaļu. 
Santa Klauss tika sirsnīgi sagai -
dīts arī Rīgas Zooloģiskajā dārzā, 
kur pabaroja ziemeļbriežus. “Līvu 
akvaparkā” Santa Klauss atvēra 
pa  stkastīti ar bērnu vēstulēm un 
līdzi paņēma  grāmatas, kas tiek 
vāk tas labdarības akcijā “Uzdā -
vini grāmatu nepazīstamajam 
drau gam!”. Vēl Santa Klauss vie-
sojās veikalā “Lāčuks”, bet pēc tam 
iegriezās SMP bankā pēc dāva-
nām Pļavnieku bērnu aprūpes 
centra bērniem.

Pirmajā Adventā Santa Klauss 

LAPZEMES SANTA KLAUSS APMEKLĒ LATVIJU

apmeklēja restorānu Da Anto -  
nio, kur no īpaši iekārtotas past-
kastītes izņēma Rīgas bērnu raks-
tītās vēstules. Vēlāk viesis iededza 
illumināciju Centrālās dzelzceļa 
stacijas laukumā. Notikumus vē -
roja arī Daugavpils novada bērni, 
kuŗu atbraukšanu uz Rīgu no -
drošināja VAS Latvijas Dzelzceļš. 

Pie izklaides centra Rīga Plaza 
ziemeļzemes viesi sagaidīja ar 
ug u  ņošanu par godu arī pēc Lap-
zemes mājas parauga būvētās 
Santa Klausa Latvijas rezidences 
atklāšanai. Īpaši bērniem par 
prieku bija rasta iespēja  nofo to-
grafēties ar Santa Klausu. 

Santa Klausa vizīte Latvijā bei-
dzās 1. Adventa vēlā pēcpusdienā, 
kad  viesis kopā ar Rīgas pilsētas 
domes priekšsēdi Nilu Ušakovu 

(SC) iededza lielo Ziemsvētku    
egli Rātslaukumā. Egle tika ie -
degta divas reizes, jo Santa Klauss 
Rātslaukumā ieradās kabrioletā 
pēc pirmās iedegšanās, pa priekšu 
braucot policijas automašīnai. Se -
koja oranži tērpta svīta ar lam pi-
ņām rokās. Rātslaukuma egle šo -
gad kļuvusi par „Rīgas Senāko 
egli”, jo visā pasaulē izdaudzināts, 
ka tieši Rīga ir Ziemsvētku egles 
dzimtene. Rīgas pilsētas galva     
Nils Ušakovs un Ziemsvētku vēst-
nesis Santa Klauss no Lap zemes 
noslēguši sadarbības līgumu, ku  ŗā 
iekļauti pieci punkti. 3. punk tā 
teikts: „Godāt Rīgu kā Ziemsvētku 
egles dzimšanas vietu,” 4. punktā: 
„Vēstīt pasaulei Ziemsvētku egles 
rašanās leģendu.” 

Leģenda vēstī, ka Ziemsvētku 

Ziemsvētku vēstnesis Santa Klauss no Lapzemes Latvijā jūtas 
omulīgi

eg  līte pirmo reizi pasaulē rotāta 
Rīgā 1510. gadā. Par to liecina 
Rātsnama bruģī iestiprinātā 
plāksne. Ziemsvētku egli esot ie -
dedzis pats Mārtiņš Luters. Dzīvo-
dams Latvijā, viņš gājis cauri pie-
snigušam Pierīgas mežam un 
priecājies par mēness un zvaigž -
ņu izgaismotām spīguļojošām 
sku jām. Tad arī viņš iedomājies  
šo skaistumu uzdāvināt bērniem, 
nocirtis vienu eglīti, aiznesis  mā -
jās un izrotājis ar svecītēm. 21.gs. 
sākumā leģendu par Rīgas egli 
sāka populārizēt ASV uzņēmējs, 
organizācijas „Vecrīgas tirdziņš” 
vadītājs Džeisijs Kols. Viņš vēstu-

riskos dokumentos esot atradis 
liecības, ka tajā pašā 1510.gadā Rī -
gas amatnieki eglīti izrotājuši ar 
papīra ziediem. Savukārt vēstu r-
nieku ieskatā šādu leģendu varēja 
radīt Melngalvju nama dokumen-
tos atrodamais apraksts par 1510. 
gada Vastlāvju svinībām, kuŗu 
pēdējā dienā, iespējams, sade dzi-
nāta svētku egle. Vienīgais, ko     
var apgalvot droši,- šai gadā visi 
rīdzinieki aicināti kopā svinēt 
Ziemas saulgriežus. 

 Lielajās Eiropas galvaspilsētās 
eglītes sākts rotāt tikai 100 gadu 
vēlāk.

Teksts un foto Valija Berkina

Valmierā notika konference “Pašvaldību sadraudzība: ideju 
tilts starp Baltijas valstīm un Somiju”. Konferences dalībnieki 
iepazinās ar interesantākiem pašvaldību sadarbības un labas prakses 
paraugiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Pieredzē dalījās 
Valmieras un Kocēnu novads.

Divi Šveices valdības dāvātie oranžie autobusi devušies savā 
pirmajā braucienā. Ar tiem uz skolu vedīs Vecsaules pagasta Ozo-
laines pamatskolas un Īslīces vidusskolas audzēkņus.

Pie Saldus aprūpes centra ļaudīm viesojās norvēģu draugi. 
Ģitaras un akordeona pavadījumā norvēģi dziedāja Ziemsvētku 
dziesmas.

Izcilā Saldus novadnieka Edgara Dunsdorfa dzimšanas dienā 
piekto reizi tika pasniegta viņa vārdā nosauktā Saldus novada 
pašvaldības prēmija – 500 latu. Par laureāti kļuva Brocēnu vidus -
skolas skolotāja I. Muižarāja. 

Ventspils uzņēmums Bau – How gatavojas liela pasūtinājuma 
iz  pil dei. Norvēģijas galvaspilsētā Oslo būvēs septiņu stāvu viesnīcu 
no Ventspilī ražotiem namu moduļiem.

Ventspils kuģu būvētavā nobeigumam tuvojas 36 pēdas gaŗā 
kutera būvniecība, kas paredzēts Ziemeļjūras ūdeņiem un spēj 
attīstīt ātrumu 36 mezgli stundā.

Ev. lut. Bauskas Svētā Gara baznīcas draudze jau piekto gadu 
Adventu ievada ar kopīgu sadziedāšanos un mūzicēšanu, kuŗā mīļi 
aicināts piedalīties ikviens. 

Krustpils pilī notika Jēkabpils vēstures māzeja jau 15. reizi 
rīkotais tradicionālais Ziemsvētku ieskaņas koncerts „Nikolausa 
dāvana”. Jēkabpilieši greznoja Ziemsvētku egli ar pašu līdzi paņem-
tiem rotājumiem. Mazie sarīkojuma dalībnieki varēja uzrakstīt 
vēstuli Ziemsvētku vecītim. 

Daugavpilī norit Ziemassvētku labdarības akcija „Laimīga 
ģimene”. Tās laikā 13. decembrī notiks Ziemsvētku labdarības 
izstāde un tirdziņš „Dvēseles siltuma, prieka un mīlestības dāvana 
visiem” un VI Bērnu starptautiskais baleta pasaku festivāls.

Daugavpils kultūras pilī 22. decembrī sadarbībā ar pilsētas 
Sociālo pārvaldi notiks LSK Daugavpils komitejas rīkotās Ziemsvēt-
ku labdarības akcijas “Mēs jums dāvinām svētkus” sarīkojums 
daudzbērnu ģimeņu atbalstam. 

Līvānos, Latgales mākslas un amatniecības centrā, no 10.de -
cembŗa apskatāma ar vietējo amatnieku adītām tautiskām zeķēm 
rotāta Ziemsvētku egle. Atklāta arī „Pūdnīku skūlas” 20 gadu jubile-
jas izstāde. 

Latvijā līdz 2011. gada janvāra beigām notiks akcija “Ziedosim 
publiskajām bibliotēkām”. Iedzīvotāji aicināti dāvināt grāmatas       
kādai pašvaldības, lauku bibliotēkai. 2010. gads ir Lasīšanas gads, 
kuŗa patrons ir bijušais kultūras ministrs, tagad 10. Saeimas deputāts 
Ints Dālderis (Vienotība).

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes delegācija viesojās pie 
sadarbības partneŗiem Vācijas federālās valsts Saksijas - Anhaltes 
izglītības un brīvā laika organizācijas, kas rīko jauniešu starptautis-
kās nometnes.

Liepājas lielās egles iededzināšanā piedalījās arī masku gājiens. 
Ķekatas – gan senlatviešu auras apvītas, gan mūsdienīgas – devās uz 
pilsētas sirdi, lai sagaidītu, kad iemirdzēsies lielā egle. 

Liepājā izsludināts konkurss, kuŗā izvērtēs un noteiks par godu 
Ziemsvētkiem visskaistāk izrotātos dzīvojamos namus.

Domē apstiprināts Priekules novada jaunais ģerbonis. “Zilā laukā 
zelta Ikars ar sudraba spārniem, galvā – sešas sudraba zvaigznes”.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Zītars” un rotaslietu darbnīcas “Māksla” dalībnieku 
veidotās dzintara rotas bija aplūkojamas un nopērkamas Ziemsvētku 
gadatirgū Bavārijas pilsētā Vīzenheitā.

Ja 2011. gada valsts budžetu pieņems savlaicīgi un nenotiks 
negaidīti pavērsieni, tad jau ar nākamā gada 1. janvāri tiks slēgti divi 
dīzeļvilcienu maršruti  Rīga - Liepāja un Rīga - Gulbene. Pasažieŗus 
nodrošinās ar autobusiem.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Tradiciju godināt varoņus  
Klīvlandes latvieši  turpināja arī 
šogad, tieši  Lāčplēšu dienā, 11. 
novembrī, pulksten vienpadsmi-
tos pulcējoties pie Sunset  kap-
sētas latviešu nodalījuma piemi-
nekļa. Aizlūgumu iesāka māc. 
Dr. Sarma Eglīte, uzrunu teica 
Klīvlandes DV apvienības priekš-
nieks Zigurds Reineks. Pēc varo-
ņu godināšanas apmēram 40 
tautiešu devās pusdienās uz 
ķīniešu restorānu.

Uz abu citos Klīvlandes kapos 
apbedīto Lāčplēša kaŗa ordeņu 
kavalieŗu  –  igauņu majora Vol-
do Tētsmā un rezerves kapteiņa  
Alfrēda Ēbeļa  – atdusas vietu 
pu  ķes  aizveda Klīvlandes DV 
apvienības sekretārs Vilmārs Ku -
kainis.  Arvīds Fogelis, kas tagad 
jau aizsaulē, savulaik aicināja 
neaizmirst citur apbedītos LKOK 
un apmēram pirms desmit ga -
diem kopā ar Jāni Zaķi un 
kapsētas darbiniekiem sakopa  
šīs kapuvietas. 

Klīvlandes latviešiem 14. no -
vembris izvērtās par lielu svētku 
dienu. Dievkalpojums bija veltīts 
gan Latvijas valsts dibināšanas, 
gan Lācplēšu un citu varoņu 
atcerei. Latvijas valsti un tās 
valstsvīrus godināja mācītāji  Dr. 
Sarma Eglīte un Dr. Pauls Bar-
bins. Dievkalpojumā piedalījās  
luterāņu un baptistu draudžu 
apvienotais koris, karogu ienesa 
Vilnis Kubuliņš, godasardzē stā-

vēja  Gunārs Raņķis un Pēteris 
Noviks.  Lačplēšu un varoņu pie-
mi  ņas aktā, kas bija apvienots ar 
Klīvlandes  DV apvienības 59. 
ga  da svētkiem,  karogus iznesot, 
Vilni Kubuliņu nomainīja Jānis 
Zaķis.  Māc. Dr. Sarma Eglīte 
teica lūgšanu.  Zigurds Reineks 
savā uzrunā uzsvēra vanagu un 
vanadžu veikto lielo darbu, pie-
bilstot, ka Klīvlandes DV ap -
vienība bijusi viena no spēcī-
gākām, darbīgākām un lielākām 
ASV, bet diemžēl biedru skaits ir 
samazinājies: 1988. gadā bija 264 
biedri, tagad – 197. Šogad pirmo 
reizi vairs nerīkos agrāk tik 
populāro Jaungada sagaidīšanas 
balli. Jaunatne ir mūsu nākotne,  
tāpēc tās latviskai izglītībai izdots 
vairāk nekā citiem mērķiem; šajā 
gadā – 7585 dolari un palīdzībai 
Latvijā 7100 dolaru. Lielākais 
ziedojums vietējām vajadzībām  
bijis 5000  dolaru baznīcas pagra-
ba blakustelpu remontam.  DV 
apvienība dažādiem mērķiem 
Lat  vijai un latvietības sagla-
bāšanai kopā ziedojusi  20 165 
dolarus (nav vēl ieskaitīti Ziem-
svētku ziedojumi, kas parasti ir 
$3000-4000).

Sarīkojuma programmas turpi-
 nājumā  DV jauniete Laila Kubu-
liņa pastāstīja par ALAs ,,Sveika, 
Latvija!” ceļojumu, kuŗā viņa 
piedalījusies, parādot daudzus 
attēlus.  

Svētku uzrunā ALJAs valdes  
priekšnieks, jaunais jurists Mar-
kus Apelis aicināja neaizmirst 
par Latviju kritušos varoņus, tos, 

kuŗi cīnījās pret Latvijas okupā-
ciju. Tagad Latvijā daudzi izceļas 
ar uzņēmību, bet netrūkst arī 
vienaldzīgo. Tautai ir jāatrod 
jauns varonis, kas vienotu un 
iedvestu ticību. 

 Pēc uzrunas un apsveikumiem 
pasniedza puķes LKOK pēcnā-
cējiem Rasmai Arsonei, Gunāram 
Klipsonam un Dzintrai Kukainei, 
kā arī pieminēja tos, kuŗi nebija 
ieradušies. Svinīgi paziņoja par 
DV zemes valdes  Atzinības rak-
stu piešķiršanu Baibai un Egilam 
Apelim, Dacei Cerai un Birutai 
Roskijai.

Godasargiem iznesot karogus, 
sarīkojuma apmeklētāji dziedāja 
DV dziesmu. Vanadzes Vitas Bor-
     gas vadībā  bija sagādājušas cie-
nastu, Dzintra un Vilmārs Ku  kai -
ņi –  vīnu.  Uz svinībām ieradās 
apmēram  90 dalībnieku,  par iee-
jas biļetēm samaksāja 78 perso-
nas. 

 Sarīkojuma zāli rotāja  latviešu 
mākslinieku gleznas. Pasaules 
latviešu mākslas savienības rīkotā 
ceļojošā izstāde bija viena no 
plašākajām, kāda jebkad draudz-
es nama zālē bijusi iekārtota.  
Brāļi Laimonis un Andris Krū-
miņš un Vilnis Kubuliņš no 
Gaŗezera atveda 84 gleznas, par 
vešanu samaksāja Klīvlandes 
latviešu biedrība. Gleznas izsai-
ņoja un izvietoja Laimonis Krū-
miņš, Olģerts Kubuliņs, Gunārs 
Raņķis, Jānis Resnis, Uldis Kro-
nītis un Maija Grendze. Diemžēl 
tikai daži iegādājās gleznu kata-
logu, kuŗa cena bija  20 dolaru. 

Vilmārs Kukainis  

DV apvienības sarīkojumi Klīvlandē novembrī

Lansingas latviešu ev. lut. 
draudzes locekļi 14. novembrī 
rīkoja Latvijas valsts dibināšanas 
92. gadadienas atcerei veltītu 
dievkalpojumu un svinīgo aktu. 
Mācītājs Leons Vīksne sprediķī 
pauda gan prieku, gan raizes, 
runājot par aizritējušiem deviņ-
padsmit atgūtās neatkarības gad-
iem. Ne visi iecerētie mērķi ir 
piepildījušies, daudz ko aizkavēja 
amatpersonu polītiskās un eko-
nomiskās ambīcijas. Šķiet, ka 
polītiskie un ekonomiskie ap -
stāk  ļi var apdraudēt Latvijas 
turpmāko suverēnitāti. 

Svētku akta ievadrunā draudz-
es priekšnieks Ģirts Austriņš 
teica, ka aizritējušā gadsimta 30. 
gados pasaulē sāka valdīt sociā-
lisma filozofija, pieļaujot diktāto-
risko lielvalstu Vācijas un Krie-
vijas vadītājiem viltīgi un neli-
kumīgi pakļaut mazākas valstis. 

Latvija – visskaistākā tik un tā 
„Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis. 

Priecāsimies un līksmosim tanī.” (Psalms 118., 24.) 
Latviju okupēja un iekļāva PSRS. 
Latvijā baznīcas tika pārvērstas 
par mūzejiem, sporta zālēm, 
noliktavām un sabiedriskām 
telpām. Latvijai 1991. gadā atgūs-
tot neatkarību, baznīcas saņēma 
palīdzību no rietumu valstīm, kā 
arī šejienes latviešu draudžu un 
citu labdarības organizāciju at -
balstu, šejienes latviešu draudzes 
sadarbojass ar māsu draudzēm 
Lat  vijā.

 Mācītāja Aija Greiema svētku 
runā „Latvijas baznīcas – stāsts 
par Velēnas, Tirzas un Gulbenes 
draudzēm” runāja par trim drau-
dzēm Vidzemē. Visus trīs drau-
džu locekļi ar lielu iedvesmu, 
kaut maz līdzekļiem, pūlējušies 
atjaunot padomju laikos pār-
trauk  to vai novājināto draudžu 
darbību, sagrautās vai nolaistās 
baznīcas ēkās un centušies dibi-
nāt baznīcas skolas, kur audzināt 

jaunatni kristīgā garā. Šajos 
gados bijuši apbrīnojami panā-
kumi. A. Greiema šovasar bija 
Gulbenes rajonā un uz ekrāna 
parādīja daudzas fotografijas – 
atjaunoto baznīcu ēkas un diev-
namu telpas, kuŗās redzams bi -
jušais neogotiskās architektūras 
daiļums un greznums. Draudžu 
darbību ierobežo mazais dievka-
lpojumu apmeklētāju skaits un 
līdzekļu trūkums ekonomiskās 
krizes dēļ, draudzēm ir grūti 
algot mācītājus. 

Draudzes priekšnieka palīgs 
Agris Pavlovskis paziņoja, ka 
PBLA goda balva piešķirta Dr. 
Līgai Rupnerei. Svētku koncertā 
Tautiskās virtuves vakara koris, 
mācītājai Aijai Greiemai spēlējot 
klavieres, nodziedāja M. J. Sta-
bulnieka dziesmu ar Māras Zālī-
tes vārdiem „Tik un tā”. Gundega 
Ozola skandēja K. Tālberga dze-

joli „Trīs zvaigznes”, kuŗā dze-
jnieks vaicā, vai mēs ļausim trim 
zvaigznēm paceltās rokās virs 
Latvijas brīvības pieminekļa izdzist? 

Sarīkojuma beigās apmeklētāji 
dziedāja ,,Daugav’ abas malas” 

Tautiskās virtuves vakara koŗa dziedātājas: no kreisās Astrīda 
Koksa (Cox), Māra Rozentāle, Ligita Ķepīte, Gundega Ozola, Ilze 
Daiona (Dionis), Ruta Putne, Maija Martina, Daira Morusa, 
Magdalena Ostina (Austin), pie klavierēm Aija Greiema 
(Graham)    
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un pakavējās pie bagātīgi klātiem 
cienasta galdiem. 

Paldies mācītājiem L. Vīksnem 
un māc. A. Greiemai, svētku 
rīkotājiem, dāmu komitejai, lab-
vēļiem.

Gundega Ozola

Lāčplēšu piemiņas sarīkojumā 14. novembrī; no kreisās: Klīvlandes 
DV apvienības priekšnieks Zigurds Reineks, Laila Kubuliņa, 
ALJAs valdes  priekšsēdis  Markus Apelis

Klīvlandes DV apvienības 59 gadu un Lāčplēšu dienas sarīkojuma 
apmeklētājus pie Gunas Foreikeres iekārtotā  kafijas galda, apkal-
poja Kentas valsts universitātes latviešu studentes Līva Brīvule, 
Zane Maklašova un Dīna (Deena)  Foreikere. Ieņemtos 275 dola-
rus ziedos Kentas valsts universitātes latviešu stipendiju fondam

Latviešu tēlnieks Sandis Kond-
rāts un viņa amerikāņu partnere 
Sjū Makgrū uzvarējuši smilšu 
skulptūru festivālā ASV Floridas 
pavalsts pilsētā Sara sotā.

Siestakīzas salas plūdmalē Ve -
terānu nedēļas nogalē notikušajā 
24. ASV gadskārtējā smilšu festi-
vālā Siestakīzas Kristalla klasika 
par galveno balvu cīnījās 20 tēl-
nieku no visas pasaules, strādājot 
pa pāŗiem. Kondrāta un Makgrū 
skulptūra ,,Dzīvības aplis” izpel-
nījās žūrijas augstāko vērtējumu, 
tēlnieki saņēma 18 000 ASV 

Uzvara smilšu skulptūru festivālā 

Sandis Kond rāts un Sjū Makgrū priecājas par uzvaru

Smilšu skulptūra 
„Dzīvības aplis”

dola ru prēmiju. Skulptūra tika 
veidota vairāk  nekā 24 stundas.
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Latvijas Valsts neatkarības 92. 
gadadienas svētki Detroitā

Vienā no lielākajiem latviešu 
centriem ASV - Detroitā metro-
poles un tuvākās apkārtnes 
latvieši 14. novembrī svinīgi 
atzīmēja Latvijas Valsts 92 gadu 
jubileju. Jau rīta stundā Detroitas 
sv. Pāvila ev. lut. latviešu draudz-
es baznīcā notika svētku diev-
kalpojums kuŗu vadīja draudzes 
mācītājs – diakons Fricis Sīpols 
BP. Viņa vadīto liturģiju pavadī   ja 
ērģelniece mācītāja Aija Graham. 
Pēc mācītāja Friča Sīpola svēt-
runas ar solodziedājumu “Lūg-
šana” no Andreja Jurjāna kantātes 
“Tēvijai”, dievkalpojumu kup-
lināja Līga Jēkabsone. Baznīcas 
altāri greznoja Detroitas latviešu 
sabiedrisko organizāciju sarū-
pētie ziedi. 

Vērojot svētku reizē pulcējušos 
tautiešus, radās pārliecība par to, 
ka gadu no gada arvien mazāk 
redzam jauniešus un jaunāko 
gadu gājuma svētku reižu ap -
meklētājus. Vai tas ir saistīts ar 
straujāku latviešu asimilēšanos 
mītņu zemju cittautiešu sabied-
rībā? 

Svinības Detroitā atklāja Lat-
vie šu Apvienības (LAD) priekš-
niece Līga Jēkabsone. Izskanot 
kopēji dziedātai Latvijas himnai, 
Līga Jēkabsone klātesošos iepa-
zīstināja ar svētku runas teicēju 
Daugavas Vanagu ASV priekš-
nieku Zigurdu Rīderu. Sveicot 
klātesošos svētkos, viņš teica: 
“Nav svarīgi, kur mēs ikkatrs, no 
daudzajiem tūkstošiem ārpus 
Latvijas latviešu esam izkaisīti 
visā plašajā pasaulē. Vai mēs 

esam no tiem neskaitāmajiem, 
kuŗi neatgriezās mājas no iz  sūtīj-
 uma Sibirijā, vai latvieši Īrijā, 
kuŗi tur ir brīvprātīgi aizbraukuši, 
līd  zīgi Sprīdītim laimi meklēt 
plašajā pasaulē, vai atrodamies 
šeit, Amerikas kontinentā. Mēs 
pulcē jamies kopā ar mūsu brā-
ļiem un māsām kā Latvijas pa -
valstnieki, kā viena, tauta dzim -
tenē un ārzemēs, lai svinētu 
Latvijas neatkarības gadadienu. 
Dievs, svētī Latviju! Šī lūgšana 
izsaka mūsu vēlmi par mūsu tau-
tas un valsts labklājību. Tā izsaka 
mūsu lepnumu un cieņu par 
savu tautu un valsti. Lepnums 
par savu tautu ir cilvēka pašapziņa 
un pašcieņa. Tā ir sevis apzinā-

šana un savas piederības atzīšana.” 
Klātesošie runas teicēju godi-

nāja ar sirsnīgiem aplausiem. 
Muzikālā priekšnesuma daļā 

māc. Aija Graham nodziedāja  
Imanta Kalniņa dziesmu “Piena 
ceļš”, pati atskaņojot arī klavieŗu 
pavadījumu. 

Ar aplausiem tika uzņemta zi -
ņa par  PBLA gada balvu Dr. 
Līgai Rupertei. Pēc kopīgi no -
dziedātas dziesmas “Tev mū  žam 
dzīvot, Latvija” un zāles nelielas 
pārkārtošanas ikviens tika lūgts 
pie galda. Braši izskanēja sumi-
nošs tosts par godu Latvijas 92 
gadu jubilejai. 

Teksts un foto:
Dzidra Tropa, 

Detroitā

Tev mūžam dzīvot, Latvija!
18. novembrī pulksten vien-

padsmitos no rīta Portlandes 
latviešu centra zālē pulcējās 
latvieši, lai būtu vienoti ar tautu 
Latvijā un visās pasaules malās, 
dziedot ,,Dievs, svēti Latviju!”. 
Sešpadsmit dziedātāju pēc tam 
vēl pāris stundas pakavējās un 
dziedāja latviešu patriotiskas 
dziesmas, kuŗām vārdus bija 
sarūpējusi Sandra Briga.

 Latvijas valsts dibināšanas 
atcerei veltīto dievkalpojumu 21. 
novembrī vadīja draudzes mācī  
t ājs Viesturs Bambans. Viņš pie-
mi   nēja Latvijas baznīcas amat-
personu klusēšanu laikā, kad 
tautai klājas grūti, tā bijis ag  rāk, 
un tā ir tagad. Altāri rotāja sarka-
nas rozes un baltas sveces lat-
viskos kokā grieztos svečturos, 
kuŗus lieto tikai lielos svētkos. 
Nodziedājuši Latvijas valsts 
himnu, devāmies uz centra zāli, 
kur biedrības dāmas bija klājušas 
pusdienu un kafijas galdus. Svēt-
ku aktam sākoties, noklausījāmies 
Latvijas Valsts prezidenta Valža 
Zatlera uzrunu ārzemju latvie-
šiem. Latvijas karogu ienesa 
Viktors Jurisons, viņu pavadīja 
Gunta Kļaviņa, Sāra Holla (Sahra 
Hall), Marta un Katrīna Lo -
cenieces, Jēkabs Kraushārs (Jacob 
Kraushaar). Viņi stāvēja goda-
sardzē pie karoga, kamēr koris 
nodziedāja ASV valsts himnu 
amerikāņu koŗa Unitas diriģenta 
Lonija Kleina (Lonnie Clein) 
vadībā un Latvijas himnu Anda 
Garuta vadībā. Tie, kuŗi lasīja 
aprakstu par Miera korpusa dar-
binieku sumināšanu Portlandes 
latviešu centrā, atcerēsies, ka 
amerikāņu koris nodziedāja trīs 
baltiešu tautas dziesmas. Latviešu 
dziesmu vārdu izrunu viņiem 
mācīja Ēriks Diprofio. Todien 
koris piedāvājās dziedāt tam, 

Svinības Oregonas Portlandē
kuŗš uzvarēs izsolē. Uzvarēja 
Māris Graube, un viņam varam 
pateikties, ka koris Unitas pie-
dalījās sarīkojumā 21. novembrī. 
Koris dziedāja vairākas latviešu 
tautasdziesmas un beigās Rai-
monda Paula ,,Manai Dzimtenei”. 
Droši vien zālē nebija neviena, 
kam tajā brīdī asaras neaizmig-
lotu acis. Latviešu korī dzied vīrs, 
kuŗa vecvecāki Latviju atstāja 
1905. gadā. Dāvids Fīr mans 
nezināja, ka Raimonda Pau la 
dziesmā ir vārdi par lauz tām 
priedēm un 1905. gadu. Pērn 
Latvijā Davids uzmeklēju vietu, 
kur kādreiz atradās baz nīca, kuŗā 
iesvētīja viņa vecmā  miņu.

Pēc koncerta Portlandes latvie-
šu biedrības priekšniece Ināra 
Beitlere paziņoja par PBLA bal-
vas piešķīrumu Dr. Līgai Rupertei 
un iepazīstināja ar svētku runas 
teicēju Daci Micāni-Zālīti no 
Konektikutas. Dace Micāne-Zā-
līte strādā Mančesteras latviešu 
skolā. Viešņa vispirms parādīja 
dzejoļu grāmatu, kas pavairota 
mašīnrakstā, autora vārds nav 
pat salasāms. Kāds trimdinieks 
Vācijā un Amerikā šajos dzejoļos 
paudis savas izjūtas. 

 Daces Micānes-Zālītes svētku 
runa mūs iedvesmoja būt lep-
niem par latviešu sasniegumi-
em visdažādākajās nozarēs. No 
Latvijas Dace mūsu priekam bija 
atvedusi savas māsas, māksli-
nieces Sandras Strēles gleznas. 
Dažas atrada mājas tepat Port-
landē.

 Mīļš paldies par runu Dacei 
Micānei-Zālītei, abiem koŗiem 
un viņu diriģentiem, mācītājam V. 
Bambanam, karognesējiem, svēt-
ku akta rīkotājiem par pārdzī-
vojumu, pieminot mūsu dzim-
tenes lielo dienu. 

 Zinta Kūlīte 
 

Latvijas neatkarības 92 gadu jubilejas Detroitā svētku 
organizētāji un viesi. No kr. puses: Astrīda Rīders, diakons 
Fricis Sīpols BP, Silvija Newcomer, Dainis Rudzītis, LAD 
priekšniece Līga Jēkabsone, svētku runas teicējs, DV ASV 
priekšnieks Zigurds Rīders, Astrīda Trautmane, Vaira Rozentāle, 
Mārcis Jansons un Ilgvars Jēkabsons. 

Portlandes latvieši 18. novembrī kopā ar latviešiem visā pasaulē 
dziedāja Latvijas himnu. Pirmā rindā no kreisas: Silvija Orle, Juris 
Orle, Biruta Zommere, Irēna Smiltiņa, Ilmārs Smiltiņš; otrā 
rindā: Rūdis Pavlovičs, Māris Graube, Ināra Beitlere, Lelde 
Gilmane, Sandra Briga; trešā rindā: Andris Pētersons, Kārlis 
Jurisons, Jānis Zommers, māc. Viesturs Bambans, Donalds Brigs

Latvijas valsts 
dibināšanas svētku 
sarīkojumā 
Portlandes latviešu 
centrā godasardzē 
pie karoga stāvēja, 
priekšā no kreisās: 
Marta Loceniece, 
Jēkabs Kraushārs, 
Katrīna Loceniece; 
otrā rindā: 
Sāra Holla, 
Gunta Kļaviņa,
Viktors Jurisons 
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Foto: Biruta Zommere
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 18. decembrī plkst. 11.00 

Bostonas latviešu skolas Ziem-
svētku eglītes sarīkojums Trimdas 
draudzes telpās. 

1. janvārī plkst. 12.00 dienā 
pen sionāru apvienības balle.

CIEMS LATVIJA (MI)
• 31. decembrī plkst. 9.00 

Saulgriežu telpās Gaŗezerā Jaun-
gada sagaidīšana; būs bagātīgi 
klāti galdi, šampanietis, talantu 
programma. Dalība maksa $15 
personai. Visus sirsnīgi aicina 
ciema Latvija valde. 

FILADELFIJA (PA)

• 11. decembrī plkst. 9.30 
Filadelfijas latv. ev. lut. Jāņa baz-
nīcā (301 North Newtown Str. 
Rd., Newtown Square, PA 19073) 
Kultūras diena bērniem, uz kuŗu 
aicināti arī bērni, kuŗi latviski 
nerunā. Cepsim piparkūkas, tai-
sīsim puzurus, iesim rotaļas, 
dejosim tautasdejas. Visi sirsnīgi 
aicināti piedalīties! Dalības mak-
sa 5 dolari personai (siltas pus-
dienas ieskaitītas). Lūdzu pie-
teikties, zvanot vai rakstot Silvijai 
Mežgailei, tālr.:610-277-8072, 
e-pats: roosters4@comcast.net

• 12. decembrī plkst. 11.00 (pēc 
dievkalpojuma) Filadelfijas lat-

viešu ev. lut. Jāņa baznīcā (301 
North Newtown Str. Rd., New-
town Square, PA) Filadelfijas lat-
viešu skolas sarīkojums un pus-
dienas. Gaidām arī Ziemsvētku 
vecīti! Visi bērni mīļi lūgti pieda-
līties. Lūdzam pieteikties, zvanot 
vai rakstot skolas pārzinei Silvijai 
Mežgailei, tālr.: 610-277-8072, 
e-pasts: roosters4@comcast.net 

• 18. decembrī plkst. 12.00 
pensionāru Ziemsvētku eglīte 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās. Svētbrīdis, dzejoļu dekla-
mācijas, Ziemsvētku dziesmas, 
apmainīšanās ar dāvanām (ne 
dār  gākām par $5); pusdienas 

(tikai $5). Gaidīti visu vecumu 
viesi. 

• 19. decembrī plkst 5.00 
Filadelfijas latviešu baptistu 
baznīcā (6933 Sherwood Rd.) 
Filadelfijas latviešu koncertkoŗa 
Ziemsvētku koncerts; piedalīsies 
koris, solisti – Jūlija Plostniece 
no Losandželosas, Amarillo sim-
fōniskā orķestra vijolnieki Daina 
Plostniece-Redpata un Keits 
Redpats (Keith Redpath), Guna 
Pantele, Augustins Taigs (Tighe), 
čelliste Linda Alle-Mērfija 
(Murphy), ērģelniece Ieva Karuči 
(Carucci), diriģente Gunta Plost-
niece. Programmā Ērika Ēšen-

valda kantāte ,,Ziemassvētku va -
ka  rā” korim, solistam un instru-
mentālam ansamblim; daļas no 
A.Vivaldi ,,Gadalaiki”; Ziem-
svētku dziesmas. Pēc koncerta 
sadraudzība pie kafijas. Ieeja par 
ziedojumu.

 • 4. janvārī pensionāru 
sanāksme.

INDIANAPOLE (IN) 
• 18. decembrī plkst. 2.00 

Indianapoles latviešu organi-
zāciju padome aicina uz Ziem-
svētku sarīkojumu latviešu 
sabiedriskajā centrā (1008 W. 
64th St. 

(Turpināts 20. lpp.)

Pašlaik pēdējos apļus savā 
dzīves stadionā skrien tā pa -
audze, kas latvisko izglītību iegu-
va Latvijas un vēlāk Vācijas bēgļu 
nometņu skolās. Daži jau 
šķērsojuši gala līniju, citiem vēl 
gabals skrejceļa priekšā. Tā ir 
paaudze, kuŗai latviskajai izglītī-
bai, līdzi nāca vārdos nepasakāma 
jūsma par latvisko un reizē rūpes 
par latviskuma saglabāšanu sve-
šumā. Valentīna Lamberga pie-
der šai paaudzei. Viņas mūžs ļoti 
tieši raksturo paaudzi, par kuŗu 
operas libretista vārdiem varētu 
teikt:  “cik līdzīgas šīs gleznas”.

Valentīna savu dzīvi sāka kā 
vienīgā meita Nikolaja un Elvīras 
(Reiznieks) Vasiļevsku ģimenē. 
Tēvs bija policijas inspektors, 
Latvijas brīvības kaŗa dalībnieks, 
pārdzīvojis arī Nāves salu, māte 
valsts darbiniece nodokļu daļā. 
Līdzīgi mums, Latvijas brīvības 
saule un cerību gaišais apvārsnis 
apstaroja viņas bērnību. Tālākais 
stāsts jau visiem zināms. Kas nav 
zināmi un izmērami ir kaitējumi 
un postījumi, kas tika izdarīti tā 
laika cilvēku gara pasaulēm, 
apziņai un zemapziņai. Ļoti ie -
spējams, ka gadi, ko mūža beigās 
Valentīna pavadīja atsķirtībā no 
reālās pasaules, bija šo postījumu 
tiešas sekas.

Valentīna Vācijā beidza Eslin-
genas Latviešu ģimnaziju un 
piedalījās skolas teātŗa izrādēs, 
Jāņa Neimaņa režijā. Teātris un 
lugas kļuva par viņas dzīves 
dominējošu sastāvdaļu.Vācijā 
viņa saderinājās ar Silvestru 
Lam  bergu. Amerikas dzīvi ar 
savu ģimeni iesāka Ņuhempširas 
pavalstī. Pēc dažiem mēnešiem 
Amerikā ieceļoja Lambergu 
ģimene. Silvestram bija savs gal-
vojums, bet pirms kuģa atstāšanas 
viņam aģents jautājis, vai gribot 
palikt kopā ar ģimeni. Silvestrs 
nav zinājis, kas sagaida viņa 
ģimeni. Kad viņš atbildējis 
pozitīvi, tad aģents (izrādījās 
CIA) saplēsis viņa iebraukšanas 
dokumentus un nosūtījis ar 
pārējo Lambergu ģimeni uz Ellis 
salu. Kad viņu galvotājs no 
Takomas Vašingtonas pavalstī 
da  būjis to zināt, atsaucis savu 
galvojumu. Valentīna tad no -
īrējusi dzīvokli un dabūjusi darba 
pie dāvājumus Silvestram un 
Valde māram Lambergiem, tā 
kļuvusi par galvotāju, kaut pati 
Amerikā bija bijusi tikai dažus 

mēnešus. Valentīna pieder pir-
majai jaunie šu grupai, kas ie -
svētīti Bostonas Trimdas draudzē 
un viņas un Silvestra laulības ir 
ot  rās jaundibi nātājā draudzē 
(1952.g.).

Valentīna Bostonā iesaistījās 
Kārļa Veica teātra studijā un vē -
lāk Jaunajā teātŗī.

Kad DV Bostonas kopa nopir-
ka Strādnieku kluba māju, tur 
revolucionārās literātūras vidū 
atradās vērtīga grāmatu un lugu 
krātuve. Pēc bibliotekāra Artura 
Rubeņa pārcelšanās uz Klīvlandi, 
lugu krātuvi pārņēma Valentīna 
un to vadīja līdz laikam, kad 
lugas, ap 2000 eksemplāru, tika 
aizsūtītas uz Latviju. Viņa skaņu 
lentās ierunājusi lielu skaitu 
latviešu rakstnieku darbu, ieskai-
tot “Mērnieku laikus,” redzi zau-
dējušajiem latviešu leģionāriem. 
Ieskaņotās lentes nosūtītas uz 
Vā  ciju tālākai izplatīšanai. Valen-
tī  nai Lambergai bija ideāla “mik-
rofona balss” un labi izskolota 
dikcija, arī laba latviešu valodas 
izjūta. Daudzi vietējie Bostonas 
rakstu sacerētāji un izdevumi 
meklēja viņas palīdzību gan kā 
rakstītāju vai rediģētāju. Valentīna 
Lamberga rakstījusi arī “lielajā” 
presē, kā Universitas, Laikā, Lat-
vija Amerikā un citur.

Tomēr viņas lielākais devums 
latviešu sabiedrībai ir Latviskā 
Mantojuma fonda radio puss-
tundu rakstīšana. Tās tika raidītas 
katru svētdienas vakaru Bostonas 
lielākajā koncertmūzikas raid-
stacijā (WCRB FM). Valentīna 
šo darbu veica 22 gadus. Skaitli 
22 ir viegli uzrakstīt, bet tas 
nozīmēja, ka katru nedēļu vaja -
dzēja izmeklēt vielu, sagatavot 

tekstus ar sekunžu precizitāti, lai 
sakaņotu ar raidāmo mūziku. 
Raidījumus vadīja viņas dzīves 
biedrs Silvestrs Lambergs ar 
profesionālajiem raidītāja dar-
biniekiem. Tas viss notika Valen-
tīnas un Silvestra dzīves produk-
tīvajākos gados, un par to viņi 
nesaņēma nekādu samaksu, 
drīzāk piemaksāja klāt. Pirmo 7 
gadu ieskaņojuma lentes par 
nelielu samaksu no LMF iegā-
dājās Bostonas Publiskā biblio-
tēka. Bibliotēka vēlējās nopirkt 
arī pārējās raidījumu lentes, bet 
notika nelaime. Skaņu lentes, kas 
bija novietotas pagrabstāvā, lie-
tus vētrā, līdz ar citu inventāru, 
tika sabojātas. Pagāja ilgāks laiks 
bibliotēkai meklējot financēju-
mu. Kad Bostonas bibliotēka 
beidzot izšķīrās lentes iegādāties, 
tās jau bija aizsūtītas uz Latviju. 
No sava mīlestībā, centībā un ar 
prasmi veiktā darba Lambergi 
šķīrās ar smagu sirdi. Lenšu 
saiņošana un sūtīšana paņēma 
Valentīnas pē  dē  jos garīgos spē-
kus. Pēc tam viņa arvien tālāk 
attālinājās no reālās pasaules. 
Lugas un skaņu lentes tagad 
atrodas Rakst nie cības, Teātŗa un 
mūzikas mūzejā Rīgā.

Raidījumi “Spotlight on Latvia” 
deva iespēju amerikāņu inteli-
ģencei iepazīt latviešu mūziku 
un mūziķus, reizē spodrināja arī 
Latvijas tēlu laikā, kad Latvijas 
brīvība bija nereālāka par sapni. 
Raidījumi amerikāņu aprindās 
guva ievērību un par tiem pozitīvi 
rakstījuši polītiķi Michael S. 
Dukakis, Raymond. L. Flynnn, 
Paul E. Tsongas, diriģenti Seiji 
Ozawa, John Williams. Iknedēļas 
raidījumu programmu noslēdza 
vārdi par mazu zemi pie Baltijas 
jūŗas, kas cenšas būt brīva...

Latvija tagad ir brīva. Brīva 
tagad arī Valentīna no rūpestiem 
par viņas mīļoto Latviju, zemi un 
tās kultūru. 

Tie, kas Valentīnu pazina, zi -
nās, ka tas nebūt nav viss, kas 
būtu stāstāms par viņas mūžu, 
bet, lai paliek runas, darbi runā 
skaļāk. Laiks pienācis mieram 
un klusumam...

Valentīnu Lambergu no Bos-
tonas Trimdas draudzes baznīcas 
uz Ģetzemanes kapsētu izvadīja 
mācītāja Jogita Mingina, sēru 
mūziku atskaņoja Dr. Ingrida 
Gutberga.

Ivars Galiņš

RŪPĒS PAR LATVISKO AIZGĀJIS MŪŽS
Valentīnu Vasiļevsku Lambergu atceroties.

1929.g. 13.septembris – 2010.gada 11. septembris
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaisaulē.
(T.dz.)

Pēc drēgnā rudens nāks balta 
ziema, pēc tam pavasaris, lai sāk-
tos viss no gala. Dabā tā notiek ik 
gadu, tikai cilvēki mēdz atvadī-
ties pavisam, atstājot mums, šai-
saulē palikušajiem, tikai savas 
domas, ilgas un cerības.

Oktobrī, visīstākajā veļu laikā, 
Amerikā ceļā uz Aizsaules dār-
ziem devās arī ilggadēja Vītolu 
fonda ziedotāja Helēna Sildega. 
Tas notika laikā, kad Latvijā, 
viņas Tēvzemē, lielākas un pavi-
sam mazas kapsētas apgaismoja 
neskaitāmas svecīšu liesmiņas, 
apliecinot, ka mūsu zemes ļaudis 
savus mīļos piemin un nemēdz 
aizmirst. Turpmāk - arī Helēnu 
un Arnoldu Sildegus, cilvēkus, 
kas allaž ar pasauli pratuši saru-
nāties mākslas un mīlestības va -
lodā.

Ziņu par Helēnas Sildegas aiz-
iešanu mūžībā uz Vītolu fondu 
atnesa Arnolda un Helēnas 
Sildegu fonda pārvaldītāja Lalita 
Muižniece, kuŗa vēl joprojām ar 
apbrīnojamu apņēmību cenšas 
sagādāt līdzekļus šīs stipendijas 
turpināšanai, jo savulaik Latvijas 
jauniešu atbalstam domātos 
līdzekļus nācās izlietot Helēnas 
ilgstošai un nopietnai ārstēšanai. 

Helēna (Gallija) Sildega dzi-
musi 1916. gada 25. martā, stu-
dējusi Teātŗa skolā un līdztekus 
mācījusies dziedāšanu Latvijas 
konservātorijā. Skatuves gaitas 
viņa sākusi Dailes teātrī, piedalī-
jusies vairākos iestudējumos. Ja 
Liktenis Helēnu nebūtu aizvedis 
trimdas ceļos, iespējams, arī 
viņas vārds šodien būtu lasāms 
starp populārākajiem šī teātŗa 
aktieru vārdiem, taču viennozī-
mīgi ir skaidrs, ka visu mūžu 
viņu vadījusi vēlme mainīties uz 
augšu un režisora Smiļģa izvirzī-
tie mākslas un dzīves pamatprin-
cipi - SKAIDRĪBA, VIEN KĀR-
ŠĪBA, KAISLĪBA. Teātŗa mākslu 
Helēna neatstāja arī trimdā - viņa 
atveidoja dažādas kolorītas lomas 
gan Minchenē un Fišbahas lat-
viešu teātrī, gan ASV, darbojoties 
režisora un aktieŗa K. Baltpurviņa 
vadītajā drāmatiskajā kopā. Sa -
vulaik Kalamazū kolledžas 
Dolton teātrī viņa iestudējusi 

Raiņa “Pūt, vējiņi!”, vienlaikus 
at veidojot Baibas lomu. 

Arī Helēnas dzīvesbiedram, 
talantīgajam gleznotājam Ar -
noldam Sildegam, māksla bija 
neatņemama dzīves sastāvdaļa. 
Viens no mākslinieka pēdējiem 
vēlējumiem bija Arnolda un 
Helēnas (Gallijas) Sildegu vārdā 
nodibināt stipendiju Latvijas 
Mākslas akadēmijas un Latvijas 
Kultūras akadēmijas teātŗa noza-
res studentiem. Kad viņš 2003. 
gadā aizgāja mūžībā, bērēs radi 
un draugi ziedoja naudu, lai 
izpildītu šo vēlēšanos, un tika 
izveidots Sildegu ģimenes sti-
pendiju fonds. Pateicoties šim 
atbalstam, jau izskolota viena 
jaunā māksliniece, bet otra vēl 
turpina apgūt zināšanas un piln-
veidot savas prasmes un talantu 
mākslas jomā.

Patlaban Sildegu ģimenes 
fonda līdzekļu pārvaldītāja Lalita 
Muižniece dara visu iespējamo, 
lai Helēnas un Arnolda sapnis 
izskolot jaunos māksliniekus un 
vairot skaistumu Latvijā turpinā-
tos - līdzekļi stipendijām tiek 
iegūti, pārdodot nenoliedzami 
vērtīgās Arnolda Sildega gleznas. 
Pateicoties Lalitas pūlēm, nāka-
majā mācību gadā stipendija tiks 
piešķirta vienam topošajam 
aktierim vai aktrisei.

Izsenis ir zināms, ka lielākais 
mākslas darbs ir un paliek pats 
cilvēks, bet lielākā māksla - pras-
me mīlēt cilvēkus un skaisto šai-
saulē, uz kuŗu turpmāk Helēnai 
Sildegai nāksies nolūkoties no 
visbaltākā mākoņa ar sudraba 
maliņu, ar sniega pārslu, ar lietus 
lāsi un ar ceriņa ziedu sūtot svē-
tību mums visiem - savu zemi un 
skaistumu mīlošajiem. 

Atvadu vārdi Helēnai Sildegai  
1916. gada 25. marts-2010. gada 10. oktobris



LAIKS 2010. ga da 11. decembris – 17. decembris20

(Turpināts no 19. lpp.)

(Turpināts 23. lpp.)

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
• 18. decembrī plkst 4.00 

Bruklinas skolas Ziemsvētku 
eglīte Draudzes namā. Visi sir-
snīgi aicināti; informācija Bruk-
linas skolas portālā: www.
CentreLV.Com 

• 19. decembrī plkst. 2.00 
Bronksas latviešu pamatskolas 
eglīte. 

ŅUDŽERSIJA (NJ)
• 18. decembrī pēc dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 11.00, 
Ņudžersijas latviešu pamatskolas 
eglīte St. John’s Lutheran Church 
(587 Springfield Avenue, 
Summit, NJ). Izrādīs Annas Bri-
gaderes lugu ,,Ķekatas nāk”, iera-
dīsies Ziemsvētku vecītis, mie-
lastu sagadās skolas vecāki. 
Pieteikties, rakstot skolas pārzi-
nei: parzines@njskola.org, lai 
saimnieces zinātu, cik viesus gai-
dīt. Ieeja par ziedojumu. 

PRIEDAINE (NJ)
• 31. decembrī plkst. 8.00 

Jaungada sagaidīšanas balle; 
dzie  dās aktieris Jānis Paukštello, 
deju mūziku atskaņos Viljams 
Austs. Dalības maksa $50 perso-
nai (uzkodas, vakariņas, bārs, 
šampanietis, izloze). Jāpiesakās 
līdz 25. decembrim (vietu skaits 
ierobežots), iemaksājot $25 un 
nosūtot: The NJ Latvian Society 
(1017 State Road 33, Freehold, 
NJ 07728) ar norādi ,,Jaungada 
balle”. Informāciju var iegūt, zva-
not pa tālr.: 732- 610-8227 un 
Priedaines mājaslapā: www.prie-
daine.org 

SIETLA (WA)
• 12. decembrī pēc dievkalpoj-

uma Ziemsvētku dziesmu dzie-
dāšana pie kamīna lejas zālē. 

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

VAŠINGTONA (DC) 
• 10. decembrī plkst. 4.00 

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs aizdegs gaismiņas 
Ziemsvētku eglītē pie vēstniecības 
ēkas (2306 Massachusetts Ave., 
NW); būs vieglas uzkodas, per-
sonas, kuŗas vēlas piedalīties, 
lūdz pieteikties: rsvp.embassy.
usa@mfa.gov.lv

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

• 19. decembrī skolas un 
draudzes eglīte. 

• 30. janvārī Draudzīgā aici-
nājuma atceres sarīkojums.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 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.: 24. dec. plkst. 4.00 
Kvēkertaunā Ziemsvētku dievk. 
26. dec. plkst. 3.00 Lankasterā 
Ziemsvētku dievk. māc. Dr. A. 
Ziedonis un māc. Dr. R. Zie-
done. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 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 vecgada vakara dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diak. F. M. Sīpols, tālr.: 248-
433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte un A. Greiema. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, tālr.: 610-353-2227): 12. 
dec. plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. skolas eglīte. 19. dec. plkst. 
11.00 dievk. 24. dec. plkst. 6.30 
Ziemsvētku dievk. 26. dec. dievk. 
nebūs. 2. janv. plkst. 11.00 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 
9. janv. plkst. 11.00 dievk.; pēc 
dievk draudzes vīriešu gatavotas 
pusdienas. 16. janv. plkst. 11.00 
dievk.; pēc dievk. dāmu komite-
jas gada sapulce. 23. janv. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. angļu val. 
30. janv. plkst. 11.00 dievk. 6. 
febr. plkst. 11.00 dievk.; pēc 
dievk. Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums; māc. Jāņa 
Siliņa stipendijas fonda izloze. 
Informācija: www.latvianluthc-
hurchphila.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 ne -
sumiem un auksto galdu.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 12. dec. koncerts baznīcā. 
15. dec. plkst. 11.00 svētbrīdis. 
19. dec. dievk. ar dievg. 24. dec. 
plkst. 6.00 Ziemsvētku vakara 
dievk. 26. dec. dievk. 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), 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.: 12. dec. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., piedalīsies 
vijolniece Sara Pajunena; pēc 
dievk. sadraudzība un Ziem-
svētku dziesmu dziedāšana. 16. 
dec. plkst. 10.30 Bībles stunda. 
19. dec. plkst. 11.00 dievk. ar 
dziesmām un lasījumiem pieda-
līsies draudzes koris un latviešu 
skola; pēc dievk. skolas saime 
aicina uz siltām pusdienām un 
eglīti. 24. dec. plkst. 5.00 Ziem-
svētku 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 lejas-
stāvā. 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. 
2. janv. dievk. nebūs. 6. janv. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 9. 
janv. plkst. 11.0 Zvaigznes die-
nas dievk. ar bērnu uzrunu un 
dievg. Māc. M. Cepure-Zemmele, 
tālr.: 761- 546- 8178; e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Bazn. adre-
se: 3152 - 17th Ave S, Minneapolis 
MN 55407; tālr.: 763-546-8178; 
kancelejas tālr.: 612-722-4622. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut dr.: 12. dec. plkst. 
11.00 svētbrīdis un draudzes eg -
lītes sarīkojums dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); būs siltas pusdienas, 
tirdziņš, dziedāšana, izloze. 19. 
dec. plkst. 8.30 Leikvudā dievk. 
ar dievgaldu (Igauņu bazn. bazn. 
607 E. 7th St.). 24. dec. plkst. 
1.00 Ziemsvētku dievk. dievkal-
pojums Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.); plkst. 6.00 
Ziemsvētku dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). 2. janv. 
plkst. 8.30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 12. 
dec. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš, pēc dievk. skolas eglīte; 

Indianapolis, IN 46260). 
Latviešu skolas skolēni izrādīs 
Elzas Klaustiņas ludziņu ,,Rūķi 
strādā un bērniem Ziemsvētku 
prieku gādā”; ieradīsies Ziem-
svētku vecītis; lūdzam vecākus, 
kuŗu bērni skolā nemācās, bet 
vēlas, lai viņi pie eglītes saņemtu 
dāvanu, nodot to birojā pirms 
sarīkojuma. Ieeja par ziedojumu, 
vakariņas $10 personai, ģimenei 
$20. No plkst. 10.00 līdz 2.00 
darbosies LSC dāmu komitejas 
rīkotais Ziemsvētku tirdziņš, 
kuŗā varēs iegādāties rupjmaizi, 
pīrāgus, ābolkūkas, piparkūkas, 
tortes, rokdarbu pulciņa dalīb-
nieču darinājumus – adījumus, 
izšuvumus, sveces un latviskiem 
rakstiem rotātas koka kaŗotes. 
,,Café Rīga” par mērenām cenām 
pārdos tortes, cepumus, ābol-
maizes un kafiju. Uz visiem jau-
tājumiem par tirdziņu atbildēs 
Ināra Grendze, tālr.: 317-418-
1283.

KALAMAZŪ (MI) 
• 14. dec. plkst. 1.00 senioru 

(80+) pusdienas.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 12. decembrī koncerts baznī-

cā; Ziemsvētku tirdziņš namā.
• 19. decembrī plkst. 12.30 

Ziemsvētku eglīte latviešu skolā.
• 30. decembrī no plkst. 9.00 

rītā „Atvērto durvju diena” 2x2 
nometnē Malibu; viesiem būs 
iespēja apskatīt jauniešu paveik-
to un vakariņot ($20); automašī-
nas varēs novietot pie nometnes 
galvenās iebrauktuves, Pacific 
Coast Highway 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 informāci-
jas tālrunis: 323-663-6267. DK 
LB Informācijas biļetens tīmeklī: 
www.biletens.com 

MILVOKI (WI) 
• 11. decembrī plkst. 12.00 

latviešu namā draudzes un Plkv. 
Kalpaka skolas Ziemsvētku sa -
rīkojums un eglīte ar bērnu 
priekš    nesumiem.

MINEAPOLE (MN) 
• 19. decembrī pēc dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 11.00, 
latviešu skolas saime aicina uz 
siltām pusdienām un eglīti.

ŅUJORKA (NY) 
• 12. decembrī plkst. 10. 00 no 

rīta Ņujorkas latviešu koŗa kon-
certs Jonkeru baznīcā (254 
Valentine Lane), programmā: 
Viļņa Salakas Adagio stīgu or -
ķestrim, Valta Pūces ,,Ziemsvētku 
kantāte” un Aldoņa Kalniņa 
,,Ziemsvētku mistērija”; koncertā 
piedalīsies sōlistes Laila Liepiņa, 
Sarma Dindzāne-Vansenta, 
Laura Padega Zamura, Ņujorkas 
latviešu koris un Bronksas ka -
merorķestris; diriģents Andrejs 
Jansons. Pēc koncerta mielasts 
lejas zālē, dalības maksa (par 
koncertu un mielastu) $25, līdz 
12 gadu veciem bērniem ieeja 
brīva. Mielasta laikā darbosies 
tirdziņš – Ziemeļu novada dāmu 
komitejas grāmatu galdā, Ņujor-
kas latviešu koŗa mūzikas ierak-
stu galdā, ,,Sveiks, Latvija!” 
stendā varēs iegādāties grāmatas, 
kartītes, mūzikas ierakstus un 
daudz citu svētku dāvanu. 

ZELMA MURMANIS
dzimusi 1908. gada 3. jūlijā
mira 2010. gada 24. augustā

Viņu mīļi piemin
DĒLS, RADI DZIMTENĒ UN DRAUGI INDIANAPOLĒ

 
Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa Tevi sev līdz,
Tai baltajā, klusajā, naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts... 
Pār Tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un Tava mūža stāsts. 

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā māmiņa, omamma un radiniece

NORA VĪTOLS - BIRGELIS,
dzimusi ROLMANIS
dzimusi 1913. gada 4. janvārī Rīgā

mirusi 2010. gada 25. oktobrī Toronto

Nekas nav pazaudēts, ko liktens lēmis, 
Vēl mirdzums dievišķais nav zvaigznēs dzēsts. 

Mīlestībā, sirdīs viņu vienmēr paturēs 
BĒRNI: ZANE AR RICU, GUNA AR JURI, MĀRIS AR SARMU 

MAZMEITAS: ANITA AR VIESTURU, ZINTA AR VIKTORU 
MAZMAZBĒRNI: TEIKA, NORA UN ALEKS 

UN RADU PULKS LATVIJĀ 
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Ineses Salakas rokās 
vijole smējās un raudāja...
Par latviešu mākslinieci Inesi 

Salaku (1960. 13. I- 2010. 2. III) 
tagad jārunā pagātnes formā: 
varonīgais, bet nevienlīdzīgais 
cīniņš ar smago slimību vairāku 
gadu gaŗumā ir beidzies... Šai 
ziņai būs grūti noticēt visiem 
tiem, kuŗi Inesi joprojām labi 
redz gara acīm: mazotnē – 
eņģelim līdzīgu bērnu, vēlāk – 
Mediņa mūzikas vidusskolas 
audzēknīti ar vijoles futlārīti pie 
rokas, pēc dažiem gadiem – gaišu 
un uzņēmīgu Maskavas kon-
servātorijas absolventi un Latvijas 
operas orķestŗa mākslinieci. 
Divus pēdējos gadu desmitus 
Ineses mājas bija Meksika un 
darba vieta – Meksikas valsts fil-
harmonijas simfōniskais orķest-
ris.

Iedomāsimies, ka fonā skan P. 
Čaikovska ,,Romance”, ko Inesei 
tā patika atskaņot kopā ar brāli 
pianistu Renē Salaku, un pa -
šķirstīsim lielu, latviešu zīmēm, 
tautasdziesmām un nošu raksti-
em rotātu grāmatu: pirmā lap-
puse tajā veltīta vectēvam, diri-
ģentam, folkloristam un koklē-
tājam Artūram Salakam, nākamā 
lappusē lasāms Artūra dēla, le -
ģionāra Ulža, dzīves gājums, vis -
saulainākā ir trešā lappuse: Sa -
laku ģimene ar četru bērnu pul-
ciņu no Venecuēlas atgriežas 
Latvijā, māmuļa Gaida pastarīti 
Inesi nes zem sirds. Tāda bija 
Ineses pirmā un spožā debija, 
ienākšana šajā pasaulē, piepildot 
tēva, koktēlnieka Ulža Salakas, 
viskvēlāko sapni: visi bērni runās 
latviešu valodā un izmācīsies 
augst  skolās! Bērni vecāku sapņus 
pat pārspējuši: Renē, Gunta un 
mazā māsiņa Inese kļuva par 
mūziķiem (ar šo talantu kā saulē 
mirdzošiem sarmas dimantiem 
Dievs burtiski apbēris visu Salaku 
dzimtas koku), Andris izmācījās 
par chirurgu, Ingrīda – par skolo-
tāju. 

Spožā altvijolniece Inese Me -
hiko izturēja konkursu laikā, kad 
Latvijā Baltā nama māksliniekiem 
pamats burtiski bruka zem kā -
jām. Meksikas orķestrī arpu jau 

spēlēja Salaku vecākā māsa 
Gunta. (Viņai vēl padomju dzelzs 
priekškara laikā izdevās caur 
Bulgāriju nokļūt Vīnē, pasaules 
orķestrantu tirgū, no turienes 
Meksikā.)

Inese nebija tikai māksliniece, 
viņas čaklās rokas prata apdarīt 
visus sievietei tik neizbēgamos 
mājas darbus. Un galvenais: viņa 
laida pasaulē meitu Lusini un 
dēlu Matīsu. Lai gan īss ir tas 
dzīves laiks, ko Inesei liktenis 
ļāva būt kopā ar mīļajiem, viņa 
ielikusi saviem bērniem šūpulī 
to, ka spēj dot tikai māte: prieku 
par dzīvi un dzīvību, kas dāvāta 
tikai vienreiz. 

Visskumjākais pasaulē ir tuk-
šums, kas uz kādu laiku ieņem 
dzīva, nesen aizgājuša, cilvēka 
vietu: tukša gultiņa, tukša vieta 
pie rakstāmgalda, tukšs krēsls 
orķestŗa kopainā, klusumā sas-
tindzis instruments... Un tomēr 
– atmiņu gaisma ir stiprāka un 
spēcīgāka par katru nāves elpas 
ledaino pieskārienu: Inese Salaka 
dzīvo savu tuvinieku, kollēgu, 
skolnieku atmiņā, apliecinot 
seno sakāmvārdu: aizgājušie 
mūsu domas saista stiprāk nekā 
dzīvie.

Red.

Aizgājusi dzīvei un mums

LILIJA ANDERSONE KLEINHOFA,
dzimusi UPMALE
dzimusi 1906. gada 17. februārī
mirusi 2010. gada 28. oktobrī

Mīlestībā piemin
MEITA BIRUTA ANDERSONE SPRUDA AR VĪRU ANDRI

RADI KANADĀ, VĀCIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Nu dzīves vainags novīts ir līdz galam…
Paldies Tev, Dievs, par skaistiem ziediem 
un mīlestību, kura nebeigsies nekad.

/L.K./

Mūžībā aizgājusi mūsu māte,
vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

VERA OZOLIŅŠ,
dzimusi OZOLS

dzimusi 1916. gada 28. martā Krievijā
mirusi 2010. gada 28. novembrī

Mīlestībā atvadās
PIEDERĪGIE UN DRAUGI ŠEIT UN LATVIJĀ,

DĒLS JĀNIS UN KATHY, MAZDĒLS JOHN UN DAWN
JOE, JĀNIS, DACE, MATTEW, RYAN, TYSON, LUCAS

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami.
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

/T.dz./

No mums šķīrusies mūsu mīļā

VELTA E. PURVLĪCIS
dzimusi 1922. gada 3. novembrī Ogrē

mirusi 2010. gada 25. novembrī Indianapolē

Par viņu sēro un mīļā piemiņā paturēs
EDĪTE UN JUDY

Dziedot dzimu,
Dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju...

Mūsu draugs,
bijušais Latviešu skautu priekšnieks un Latvijas NBS leitnants

vadītājs ĒRIKS PRIEDĪTIS
2010. gada 13. novembrī, Rīgā

aizsaukts Augstākā kalpībā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VAD. AIVARS OGA

VAD. ILZE PRIKULIS OGA
„Kad ugunskurā
beidz kvēlot ogles ...”

OŠKALNU MIRDZA
dzimusi 1913. gada 15. oktobrī Rīgā

mirusi 2010. gada 6. septembrī Filadelfijā

Gaidīsim Mirdzu pie mums veļu laikā
LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE

Nu, ardievu, radi, draugi,
Labvakar, Zemes māt’.
Labvakar, Zemes māte,
Glabā manu augumiņu.

/T.dz./

TURAIDU TĀLVARIS
dzimis 1936. gada 13. oktobrī Liepājā

miris 2010. gada 2. oktobrī Rīgā

LATVJU DIEVTUŖU SADRAUDZE
Veļu upe pārplūdusi,
No krastiem izgājusi.
Tu paliki tai pusē,
Mums palikti šai pusē.

/T.dz./
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I

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

(Turpināts no 20. lpp.)

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

DĀVANA SVĒTKIEM!
TRĪS NO PĀRDAUGAVAS

3 CD komplekts: 70 dziesmas
Pasūtināt: Vilnis Baumanis
15542 Ambiance Drive
North Potomac, MD 20878
  

Cena ar piesūtīšanu ASV: 
$28.00 

P. O. Box 180230, Delafield, Wl. 53018
Tālr.: (262) 593-2503, (262) 366-2918

www.krikisjewelry.com
e-pasts: parsla@krikisjewelry.com

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, labo, izgatavo

Laba Ziemsvētku dāvana!

Moristaunā plkst. 2.30 dievk., 
diak. I. Kaņeps. 18. dec. plkst. 
12.00 Samitā skolas 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. sadrau-
dzības 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. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 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 
skolas 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.seattle-
latvianchurch.org 

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
19. dec. plkst 2.00 Ziemsvētku 
dievk. ar dievg. Trīsvienības 
bazn. (35 Furman Str.) 

Skenektedijā. Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D. Vitušinska-Baltazara. Dz. 
lapiņas. Pēc dievk. groziņu azaids. 

• 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., pēc dievk. 
sadraudzības vakars ar 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšanu 
un jubilāru sveikšanu. 31. dec. 
plkst. 3.00 gadmijas dievk. ar 
dievg. 2. janv. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 9. janv. Zvaigznes die-
nas dievk. ar dievg. 16. janv. 
plkst. 11. dievk. 23. janv. plkst. 
11.0 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
jubilāru apsveikšana. 30. janv. 
ģimeņu dievk. un Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums. 
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.: 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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ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

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

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

jurjans@apollo.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

 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, Aira Rūda 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!  DV dāmām arī būs galds mūsu Svētku tirdziņā.

ADVENTA KONCERTS UNADVENTA KONCERTS UN
 SVĒTKU TIRDZIŅŠ! SVĒTKU TIRDZIŅŠ!

ETNOGRAFISKI
PAREIZAS

latviešu tautas tērpu
brunču drēbes 

nno vairākiem novadiem
732-842-4867

Balle kopā ar mūziķiem un vakara vadītājiem 
no Latvijas - grupas „Roja” 

vadītāju Jāni Kalniņu, 
saksofonistu Raivo Stašānu un Ināru Plataci.

Ieejas cena $45.00 pieaugušajiem, $25.00 

studentiem līdz 21 g., līdz 14 gadiem ieeja brīva. 

Cenā ietilpst aukstais galds, šampanietis un balle. 

Darbosies bārs.

Lūdzu pieteikties līdz 25. decembrim 
pa tālr. 414-964-7244, 

info pie A. Magurs 920-296-0863.

 Adrese - 8845 West Lynx Av., Milwaukee, WI  

Jaunā Gada sagaidīšanas balle Milvoku Latviešu namā
piektdien, 31. decembrī, 9.00 p.m.



LAIKS 2010. ga da 11. decembris – 17. decembris24

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

Biatlons
Latvijas biatlonists Ilmārs 

Bricis Pasaules kausa izcīņas 
jauno sezonu iesāka ar 27. vietu 
pirmā posma sacensībās 20 km 
distancē. No Latvijas sportistiem 
47. vietu ieguva Edgars Piksons,  
64.vietā finišēja Andrejs Rastor-
gujevs. Sacensībās startēja 95 
sportisti. Latvijas un pasaules 
biatlona veterāns Bricis šaušanā 
pieļāva trīs, Piksons – divas, 
Rastorgujevs – piecas kļūdas.

Pasaules kausa izcīņas pirmajās 
sacensībās triumfēja norvēģi - 
jaunā zvaigzne, Pasaules kausa 
ieguvējs Emīls Hegle Svensens 
un leģendārais Ūle Einārs Bjērn-
dālens. Abi norvēģi šaušanā pie-
ļāva pa divām kļūdām, slēpošanā 
ātrāks bija Svensens, apsteidzot 
Bjerndālenu par 19,1 sekundi.

Lai iekļūtu iedzīšanas sacen-
sībās, sprintā bija jāiekļūst starp 
ātrākajiem 60. Bricis izcīnīja 23., 
Piksons - 73., Rastorgujevs – 76. 
vietu. 12,5 km iedzīšanā Bricis 
ierindojās 24. vietā. Četrās 
šautuvēs viņš klūdījās pa reizei 
katrā. Uzvarēja norvēģis Ūle 
Einārs Bjerndālens. Finišā Bjern-
dālenam Bricis zaudēja trīs 
minūtes un 18 sekundes.

Kamaniņas
Latvijas kamaniņu braucēju 

stafetes komanda izcīnīja piekto 
vietu Pasaules kausa izcīņas otrā 
posma stafetes sacensībās. Maija 
Tīruma, Mārtiņš Rubenis, kā arī 
Andŗa un Juŗa Šicu divnieku 
ekipāža summā trasi veica divās 
minūtēs un 27,673 sekundēs. 
Tīruma sasniedza sesto, Rubenis 
- astoto, Šici - piekto rezultātu. 
Uzvarēja Vācijas vienība, kas 
Latvijas sportistus apsteidza par 
1,079 sekundēm.

Ar pirmajās divās sezonas 
sacīkstēs iegūtajām piektajām 
vietām Pasaules kausa kopvēr-
tējumā stafetes disciplīnā Latvi-
jas komanda ir iekrājusi 110 
punktus, ierindojoties piektajā 
vietā. Pirmajā vietā ar 200 punk-
tiem ir Vācijas vienība.

Kamaniņu sporta stafetes sa -
cen sības pretendē uz iekļūšanu 
2014. gada Soču Olimpisko 
spēļu programmā.

Divnieku sacensībās Vanku-
veras Olimpisko spēļu sudraba 
godalgas laureāti Andris un Juris 
Šici izcīnīja devīto vietu,  Andrejs 
Bērze un Uldis Logins ierindojās 
16. pozicijā.

Vīriešu sacensībās 24. vietu 
iz  cīnīja Inārs Kivlenieks, 25. 
vie  tā ierindojās Mārtiņš Rube nis.

Dāmu konkurencē Latvijas 
kamaniņu braucēja Maija Tīruma 
izcīnīja 16., viņas māsa Elīza 
Tīruma - 21.vietu.

Pasaules kausa izcīņā šosezon 
tiks aizvadīti deviņi posmi, no 
kuŗiem pēdējais 19. un 20. 
februārī notiks Siguldā. Pasaules 
meistarsacīkstes 29. un 30. 
janvārī risināsies Italijā, Čezānā. 
Šīs divas sacensības apmeklēs 
arī Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas (SOK) prezidents 
Žaks Roge. Viņš vienpersoniski 
varēs izlemt par kamaniņu sporta 
stafetes iekļaušanu Soču Ziemas 
olimpisko spēļu programmā.

“Latvijas Gada balva sportā 
2010” līdzjutēju balsojumā par 
Latvijas populārāko sportistu/
sportisti pārliecinošs līderis ir 
olimpiskais čempions BMX 
riteņbraukšanā Māris Štrom ber-
gs. Štrombergs ir saņēmis 1738 
balsis jeb gandrīz 20 % no visiem 
balsojušiem.

Līdzjutēju balsojumā šobrīd 
otro vietu stabili ieņem Martins 
Dukurs - ar 1292 respondentu 
balsīm. Plūdmales volejbolists 
Mārtiņaš Pļaviņš saņēmis 912 
balsis.

Līdzjutēju balsojuma 
favorīti 
1. Māris Štrombergs (BMX)-  1738 
balsis
2. Martins Dukurs (skeletons) -1291
3. Mārtiņš Pļaviņš (plūdmales vole-
jbols) - 912
4. Sandis Ozoliņš (hokejs) -795
5. Ineta Radēviča (vieglatlētika) - 455

6. Aleksandrs Samoilovs 
(plūdmales volejbols) - 416

7. Ernests Gulbis (teniss) -345 
Balsojumā anketā iekļauti 35 

Latvijā pazīstami sportisti un 
sportistes,  no kuŗiem lasītājam 
jānobalso par vienu. Par trīs 
populārākajiem sportistiem/
spor  tistēm, kuŗi būs ieguvuši 
vislielāko atbalstu, balsošana 
turpināsies “Latvijas Gada balva 
sportā 2010” apbalvošanas cere-
monijas tiešraidē LTV1, līdzjutēju 
telefonbalsojumā 23. decembrī 
pl. 21:15.

LBS būs jauna vadība
Latvijas Basketbola savienības 

(LBS) valde pieņēmusi preziden-
ta Ojāra Kechra paziņojumu par 
atkāpšanos no amata. LBS biedru 
ārkārtas pilnsapulce tiek sasauk-
ta 2011. gada 2. februārī. LBS 
biedri LBS vadītāja kandidātus 
varēs pieteikt līdz 3. janvārim.

Komentējot savu lēmumu 
atstāt amatu nepilnu gadu pirms 
LBS Statūtos noteiktā pilnvaru 

laika beigām, Kechris uzsvēra, ka 
Latvijas basketbola turpmākai 
attīstībai vajadzīgs jauns impulss. 
„Latvija sekmīgi iesaistījusies 
starptautiskajā basketbola apritē. 
Eiropas basketbolā esam pirmā 
desmita beigās, un tas būtībā 
atbilst basketbola līmenim valstī. 
Noteikti ir iespēja tiekties 
augstāk, bet tādam lēcienam ir 
vajadzīga jauna enerģija. Nākamo 
LBS prezidentu gaida grūts, 
atbildīgs un arī ļoti interesants 
darbs, stiprinot Latvijas basket-
bola konkurētspēju gan valsts, 
gan Eiropas mērogā. Tas nozīmē 
ne tikai spēt piesaistīt basketbo-
lam financējumu, bet arī 
apņēmīgi turpināt Latvijas bas-
ketbola piramīdas pilnveidošanu. 
Ceru, ka Latvijas lielākie basket-
bola centri, savstarpēji 
konsultējoties un uzklausot arī 
lielāko mūsu sporta veida 
atbalstītāju viedokli, spēs 
vienoties par atbalstu 
piemērotākajam pretendentam 
uz LBS prezidenta amatu,” sacīja 
Kechris.

Izvirzot kandidātus, LBS 
biedriem jāpievieno kandidāta 
rakstveida piekrišana ieņemt šo 
amatu, viņa autobiografija, 
rakstveidā sagatavota basketbola 
attīstības programma un 
prioritātes četru gadu posmam. 

P. Karlsons

Martins Dukurs distancē

Martins Dukurs uzvar

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs  Kalgari trasē triumfēja 
Pasaules kausa otrā posmā. Tā 
viņam bija sestā uzvara karjērā 
Pasaules kausa izcīņas  posmos 
un pirmā šajā sezonā.

Martins startēja ar pirmo nu -
muru un pirmajā braucienā   
palika nepārspēts. Tikai 0,07 
sekundes viņam zaudēja krievs 
Aleksandrs Tretjakovs,  0,44 se -
kundes – brits Kristians Bromlijs.

Tomass Dukurs pirmajā brau-
cienā startēja uzreiz pēc brāļa, 
taču starta ieskrējienā kamanas 
izslīdēja no ieskrējiena gropes. 
Tomass gan kamanas savaldīja  
un veica braucienu ļoti labi, taču 
ieskrējienā zaudētais ātrums 
neļāva sasniegt augstvērtīgu re -
zultātu. Tomass Martinam zau -

dēja 2,05 sekundes un palika 
pēdējā - 25. vietā, nekvalificējoties 
otram braucienam.

Otram braucienam kvalificējas 
20 labākie sportisti. Bromlijs 
uzlaboja savu rezultātu un pietei-
cās uz uzvaru, taču viņa cerības 
sagrāva Tretjakovs. Krievu ske-
letonists sasniedza starta ieskrē-
jiena rekordu un pārliecinoši 
apsteidza Bromliju. Tas Martinu 
Dukuru  neizsita no līdzsvara. 
Van  kuveras Olimpisko spēļu 
vicečempions labi veica trases 
augšdaļu, palielināja pārsvaru un 
bija labākais arī otrā braucienā.

Pēc šī posma par Pasaules 
kausa izcīņas līdeŗiem kļuvuši 
Tretjakovs un Bromlijs (410 
punkti), tikai vienu punktu 
viņiem zaudē Martins Dukurs.
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