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Darbi godalgošanai un līdzekļu 
pieprasījumi iesniedzami līdz 2011. gada 
1. aprīlim

PBLA Kultūras Fonds (KF) atkārtoti 
aicina ierosināt kandidātus 2011. gada 
apbalvojumiem šādās kultūras nozarēs: 
humānitāro un sociālo zinātņu, lietiskās 
mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, 
rakstniecības, tautas un mākslas deju, 
teātŗa mākslas, technisko un dabas 
zinātņu, tēlotājas mākslas. Motīvētus 
ierosinājumus var iesniegt grāmatu 
izdevēji, autori, komponisti, 
ieinteresētas personas vai organizācijas 
līdz ar apbalvojamās personas pareizu 
pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un 
tālruņa numuru KF nozaru vadītājiem 
(sk. zemāk) elektroniski, ne vēlāk kā 
līdz 2011. gada 1.aprīlim 

Rakstniecības, humānitāro un sociālo 
zinātņu nozarē darbiem jābūt izdotiem 
pēdējos divos gados. Tos vēlams iesniegt 
piecos, bet ne mazāk kā četros eksemplāros, 
lai visiem nozares referentiem būtu 
iespējams laikus ar tiem iepazīties. 
Ieteicam sazināties ar attiecīgas nozares 
vadītāju, lai uzzinātu, kam grāmatas/darbi 
nosūtāmi. 

Skaņu mākslā, vokālajā vai 
instrumentālajā nozarē, darbiem jābūt 
publicētiem vai pirmo reizi publiski 
atskaņotiem divos iepriekšējos kalendāra 
gados. Var arī ierosināt godalgot skaņu 
vai teātŗa mākslā izcilus veikumus, kas 
notikuši divu iepriekšējo gadu laikā. 
Zinātniskie darbi humānitāro un sociālo 
zinātņu vai technisko un dabas zinātņu 

2011. g. PBLA KULTŪRAS FONDA ZIŅOJUMS 
laukā var būt uzrakstīti svešvalodās, bet 
tādā gadījumā jāpievieno īss atstāstījums 
latviešu valodā. 

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs 
dzīvojošus latviešu autorus, māksliniekus 
un izglītības un kultūras darbiniekus, kā 
arī cittautiešus, kuŗi veicina latviešu 
kultūru ārzemēs.

PBLA KF piešķiŗ goda balvas ($2000), 
goda diplomus (bez naudas balvas), kas 
atzinības ziņā pielīdzināmi goda balvām, 
K. Barona prēmijas ($1000) un atzinības 
rakstus saskaņā ar KF noteikumiem, 
ievērojot darba kvalitāti, attiecīgās noza-
res vadītāja un referentu atzinumu.

Visās desmit (10) KF nozarēs nozaŗu 
vadītāji korespondences ceļā vienojas ar 
saviem referentiem par ieteikumu KF 
apbalvojumam. 

Noteikumi paredz, ka viena autora dar-
bus vai veikumus tanī pašā nozarē var 
godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) gadiem, 
bet otru naudas balvu citā nozarē var 
piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Darbi iesūtāmi elektroniski līdz 2011. 
gada 1. aprīlim nozaŗu vadītājiem pēc 
šādām adresēm:

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare:
Jānis Peniķis
1214 E. Belmont Ave.
South Bend, IN 46615 USA
leizhans@yahoo.com

Lietiskās mākslas nozare:
Lilita Spure
153 Forest Glen
Wood Dale, IL 60191 USA
lilitasp@sbcglobal.net

Mūzikas nozare:
Dace Aperāne
11 Cat Rocks Dr. 
Bedford, NY 10506-2023 USA
aperanscrd@aol.com

Paidagoģijas nozare:
Elizabete Petersone
15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8 CANADA
elitapetersons@sympatico.ca

Preses nozare:
Gunārs Nāgels
PO Box 6219
South Yarra, VIC 3141 AUSTRALIA
redakcija@laikraksts.com

Rakstniecības nozare:
Rolfs Ekmanis
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 86336-5011 USA
rekmanis@msn.com
rolfs.ekmanis@asu.edu

Tautas un mākslas deju nozare:
Zaiga Klīmane
32 Pine Ridge Road
Poughkeepsie, NY 12603 USA
zklimanis@aol.com

Teātŗa mākslas nozare:
Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto, Ont. M4N 1Y6 CANADA
IntaPurvs@rogers.com

Technisko un dabas zinātņu nozare:
Arnis Gross
27 Gissing St.
Blackburn South, VIC 3130 
AUSTRALIA
agross@deksoft.com

Tēlotājas mākslas nozare:
Guna Mundheims
131 E 69th St.. Apt.9B
New York, NY 10021 USA
gsmhome@aol.com

Piesūtītos darbus pēc izvērtēšanas PBLA 
KF nodod Latviešu Institūtam vai archī-
vam, ja nav pievienots norādījums par 
atpakaļ sūtīšanu. Godalgoto vārdus pazi-
ņos presē un 18. novembŗa svinībās attie-
cīgos latviešu centros.

2011. g. līdzekļu pieprasījumi Kultūras 
Fondam izglītības un kultūras pasāku-
miem iesūtāmi elektroniski līdz 2011. gada 
1. aprīlim PBLA KF priekšsēdei
Vijai Zuntakai Bērziņai
58 Dix Woods Dr., 
Melville, NY 11747 
USA.
vija@berzinsdesign.com

Ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz $1000 
ASV, iesniegumam pievienojams sīkāks 
izdevumu apraksts. 

Visiem pieprasījumiem obligāti jāpievie-
no vismaz 2 atsauksmes vēstules. 

Apbalvojumu pieteikumu un līdzekļu pieprasījumu veidlapas atrodamas 
PBLA mājaslapā, (www.PBLA.lv) zem KF.

Jau septiņus gadus nesavtīgu 
palīdzību Latvijas mazturīgiem, 
bet talantīgiem jauniešiem sniedz 
Anglijas Latviešu izglītības fonds. 
2010./2011. mācību gadā ar ALIF 
atbalstu Latvijā studē 13 studenti. 
Vītolu fonds administrē: četras 
Andreja un Dulcie Ozoliņu, di -
vas Vilmas Silarājas piemiņas, 
vienu Daugavas Vanagu fonda 
Bradfordas nodaļas, vienu Dau-
gavas Vanagu fonda Birming-
hamas nodaļas un piecas ALIF 
stipendijas. Anglijā cilvēki ziedo, 
atstāj novēlējumu testamentā, 
uzticas ALIF, jo ir pārliecināti, ka 
viņu devums būs būtisks iegul-
dījums Latvijas nākotnē. Ar lielu 
atbildības apziņu fonda priekš-
sēdis A. Ozoliņš kopā ar valdi 
izvērtē, kā ziedojumus tērēt. 

Lai aug un ņemas spēkā un dailē!
Septiņos sadarbības gados no 
ALIF mērķziedojumos stipen-
dijām saņemts Ls 308 973, un ar 
ALIF atbalstu, studē vai jau ir 
izstudējuši 126 jaunieši. 

Taču īpašs ir Ozoliņu ģimenes 
devums - par to liecina ne tikai 
četras piešķirtās stipendijas, bet 
arī patiesa sirsnība un ieinteresē-
tība stipendiātu likteņos. Šķiet, 
ka šai ģimenei lielākā laime ir 
spēja sagādāt prieku citiem, jo 
jau piekto reizi ALIF priekšsēdis 
Andrejs Ozoliņš kopā ar kundzi 
Dulcie Ozoliņu dodas uz Rīgu, 
lai tiktos ar saviem tagadējiem 
un bijušajiem stipendiātiem, lai 
pavadītu skaistu vakaru, noskato- 
ties izrādi Operā. Šoreiz Igaunijas 
Nacionālās operas iestudējumā 
tika baudīta opera Cosi fan tutte, 
bet iepriekšējos gados jauniešiem 
bijusi iespēja apmeklēt baleta 
”Kopēlija” pirmizrādi, operu 
”Traviata”, baletus „Riekstkodis“ 
un ” Gaišais strauts”. 

Vairāk lasiet 14. lpp.
Anglijas Latviešu izglītības fonda priekšsēdis Andrejs Ozoliņš ar sievu Dulcie, stipendiātiem un 
viesiem
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20112011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

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
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

"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.

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Laika pagājušā gada 48. nu -
mura lasītāju balsīs Galivara 
kungs (priekšvārds un iniciāļi 
nav minēti) uzrakstījis pārdomu 
feļetonu – ja pareizi rakstīto es -
mu sapratis – par vārda ,,aplausi” 
rakstību latviešu valodā. Vi  ņam 
nav paticis aizrādījums, ka vārds 
,,aplausi” latviešu valodā jāraksta 
ar vienu ,,p”. Galivara kungs 
domā, ka nākamajās lat viešu 
vārdnīcās ,,aplausi” tiks rakstīti 
ar diviem ,,p”, jo tā šo vār du rak-
sta Oksfordas angļu vārd nīcā un 
latīņu valodā.

Vārds ,,aplausi” latviešu valodā 
lietots jau vairāk nekā simts gadu, 
un ar vienu ,,p” tas rakstīts gan 
demokratiskās Latvijas, gan Ul -
maņa laika, gan padomju oku-
pācijas laika, vācu okupācijas 
laika un arī pašreizējās padomju 
soclingvistu rediģētajās vārdnīcās. 
Rediģētāju starpā bijuši mācīti 
valodnieki, un acīmredzot viena 
,,p” rakstīšanai bijis kāds iemesls. 
Veltas, manuprāt, tāpēc ir Gali-
vara kunga cerības, ka pēkšņi šo 
vārdu sāks rakstīt ar ,,pp”.

Galivara kungs aizrāda, ka lat-
viešu valodā rakstot, vadoties no 

Vēl par 
aplausiem

izrunas (sic!) Tas ir jauns atklā-
jums. Līdz šim latviešu valodā 
rakstīja tā, lai rakstīto vārdu va -
rētu ne tikai izrunāt, bet arī pazīt 
un saprast. Latviski mēs sakām 
,,kāc”, kas varētu būt gan ,,slotas 
kāts”, gan vietniekvārds ,,kāds”. 
Latviešu pareizrakstība bija izvei-
dojusies ļoti precīza un nepārpro-
tama. 

Galivara kungs arī raksta, ka 
viņš vārdu ,,aplaudēt” izrunājot 
ar divi ,,p”. Ieteicu viņam pamē-
ģināt vārdu runāt normālas sar-
unvalodas ātrumā, un nekādu 
,,dubultskani” viņš tur tad nesa-
klau  sīs. 19. gs. sākumā, piemēram, 
vārdu ,,lapa” rakstīja ,,lappa”, bet 
neviens latvietis šo vārdu nemē-
ģināja runāt ar dubultu ,,p”. 

Galivara kungs gribētu tikt vaļā 
no svešvārda ,,aplaudēt”, bet nev-
iens latviskojums lāga neskanot. 
Tam savi iemesli.

Vārdu ,,aplaudēt” un ,,aplausi” 
pamatā ir latīņu vārds ,,plaudere” 
– sist kopā, sist plaukstās, plaukš-
ķināt. Latīņu vārda ,,plaudere” 
rada vārds ir latviešu valodas 
vārds ,,plauksta”. 

Latviešu valodā ir skaņas, ko 
sauc par ,,šņāceņiem” (š, ž, č, dž) 
un ,,mīkstinātiem līdzskaņiem” 
(ļ, ķ, ņ). Latvieši tās lietojuši, 
iekļaujot vārdos, kas apzīmē 

skaņas un trokšņus – šņākt, 
čaukstēt, čukstēt, čurkstēt, šķau-
dīt, u. tml. Vai arī ,,neglītos”’ 
vārdos – ķēpāt, ķēzīt, šķībs, šķe-
bināties, puņķi, u. tml. Tā kā vār-
dā ,,plaukšķināt” ir divas ,,neglī-
tas” skaņas, mācītie rakstītāji jau 
pirms simts gadiem cēlai goda 
un sajūsmas parādīšanai ,,plaukš-
ķināšanas” vietā sāka lietot lab-
skanīgo latīņu valodas rada vārdu 
,,aplaudēt”, kas skan patīkami un 
ir ieguvis pilsoņtiesības latviešu 
valodā. Tāpēc nav nekādas vaja-
dzības to ,,latviskot” – tas ir lat-
visks diezgan. Turklāt mums ir 
pietiekami daudz nelabi skanošu 
un kroplu svešvārdu, kas būtu 
latviskojami, piemēram Latvijā 
lietotais ,,luksofors”.

Jāpiebilst, ka vārdā ,,aplaudēt” 
priedēklis ,,ap-” nav latviešu 
prie  dēklis ,,ap-”, bet gan pilnīgi 
asimilējies latīņu ,,ad-”. Latīņu 
valodā šāda pilnīga asimilācija ir 
iespējama. Par to, kāpēc vārdu 
,,aplaudēt” latviešu valodā raksta 
ar vienu ,,p”, var izlasīt grāmatā 
,,Profesora Jāņa Endzelīna atbil-
des”, kas sameklējama tīmeklī 
(nekas nav jāmaksā) http://www/
eraksti.lv/nodaļa/par_valodu.
html

R. Hofmanis 
Kalifornijā

Par diženību
Nav man dižena auguma, nav 

diženu darbu. Nevaru būt viena 
no dižvecākiem, būtu netaisnīgi 
mani tādā vārdā godāt.

Milda Bētiņa
Ņujorkas pavalstī

Vārdu mīklas
Uldis Inveiss (Lasītāju balsīs 

Laika 2010. g. 11.-17. dec. nr.) 
sajaucis divus jēdzienus.

Ģeografisko vietu nosaukumi 
jāmeklē atlantā. 

Atlass toties ir audums, no 
kuŗa šuj izlaiduma vai iesvētību 
kleitas; atlasa palagus var klāt uz 
gultas un tad kādreiz tajos varbūt 
atrast kādu blusu.

Krustvārdu mīklu 
risinātājs Ņujorkā

Slēposim atkal!
Nesen „Vecais Valmieras puika 

”brīnījās, kāpēc vairs  nenotiek 
latviešu slēpošanas meistarsa-
cīkstes. Pēdējos gados tās tika 
rīkotas Mičiganas pavalsts 
Crystal Mountain slēpotavā, kas 
starplaikā stipri paplašinājusies 
un kļuvusi arī par golfa centru. 
Tā kā mūsu vārds tika minēts 
vēstulē starp daudziem citiem, 
varam teikt, ka mums tagad ir 
māja pie šī kalna, un mēs tur 
bieži uzturamies ziemā un vasa-
rā. Sacīkšu pārtraukšanai ir 
daudz iemeslu, bet, ja kādam 
interesētu tās atkal uzsākt vai 
vienkārši organizēt grupas 
izbraukumu, varam palīdzēt 
uzņemt kontaktus ar kalna vadī-
bu, kas mums ir pa daļai pazīsta-
ma. Mums var zvanīt uz mobilo 
telefonu 517-449-7510 vai sūtīt 
e-pastu uz adresi dzidra@tds.net. 

Gunars un Dzidra Spilbergi
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Latvijas Nacionālās operas 
fonds Kanadā, kas ilgāku laiku 
nebija parādījis redzamu aktī vi-
tāti, 11. decembrī bija no or ga ni-
zējis mūzikālu sarīko jumu, tur-
klāt ar divējiem mērķiem. Pir-
mais – sniegt izcilā, iemīlētā pia-
nista Artūra Ozoliņa kon cer tu, 
godinot sakarā ar Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadē mi jas 
Goda pro fesora titula saņemšanu. 
Otrais – sagādāt līdzekļus Bruno 
Skultes operas „Vil kaču man-
tiniece” uzvedumam Latvijas 
Na  cionālajā operā. Sarīkojums 
notika Toronto Universitātes 
akustiski dzīvā Hart House Music 
Room un pulcināja vairāk nekā 
simt apmeklētāju.

Artūrs Ozoliņš ir 33. Latvijas 
Mū zi kas akadēmijas (agrāk 
Latvijas Valsts konservatorijas) 
Goda profesors. Par to viņš 
vienbalsīgi iecelts aka dēmijas 
senāta sēdē pagāju šā gada 30. 
augustā. Šī lēmuma pamatojumā 
uzsvērts pianista ieguldījums 
atskaņotāj mākslā un Latvijas 
vār  da nešana  pa sau  lē, kā arī ne -
iz  sīkstošais lep nu ms par savu lat-
visko izcelsmi.

Goda profesoru sarakstā la sā-
mi izcilu mūziķu vārdi,  gan 
latviešu, gan arī cittautiešu. Lat-
viešu - sākot ar vecmeista riem 
Andreju Jurjānu, Jāzepu Vītolu, 
Alfrēdu Kalniņu, arī diriģenti 
Haralds Mednis, Aus ma Derkē-
vica, mū zikologs Ar  nolds Klo-
tiņš, komponists Pē teris Vasks. 
No cittautiešiem – kom ponisti 

Artūrs Ozoliņš – Latvijas Mūzikas akadēmijas Goda profesors
„Vilkaču mantiniece” gatavojas pirmizrādei

A. Glazunovs, J. Pen dereckis, 
čellists M. Rostro provičs, diri-
ģents H. Rillings, Volfgangs Vāg-
ners (komponista Richarda Vāg-
nera mazdēls) no Baireitas. No 
ārpus Latvijas latviešu mūziķiem 
– komponisti Helmers Pa vasars, 
Tālivaldis Ķeniņš, diri ģents Ma -
riss Jansons un Latvijā dzimušais 
vijolnieks Gidons Krēmers. Nu 
viņiem piebied rojies Artūrs 
Ozoliņš.

Sarīkojumā pēc LNOFK priekš-
 nieces Dr. Anitas Gaides ievad-
vārdiem, vicepriekšniece Ilze 
Stokvuda (Stockwood) ap svei ca 
Ozoliņu par Goda profe sora ti- 
tula iegūšanu. Diplomu bija 
paredzēts saņemt Mūzikas aka-
dēmijas 91 gada jubilejas kon-

certā 2011. gada 11. janvārī Rīgā 
(taču Artūrs Ozoliņš uz šo svi-
nīgo sarīkojumu slimības dēļ 
nebija ieradies – Red. ). Pēc tam 
sekoja apmēram stundu gaŗš 
Ozo liņa koncerts. Pianists pats 
arī pastāstīja par skaņdarbiem, 
ku ŗus spēlēs, un par dažiem pat 
to, kādēļ tos izvēlējies.

Dzirdējām F. Šopēna 10 Prelū-
des, S. Rachmaņinova Prelūdi 
„Maskavas zvani”, P. Čaikovska 
„Novembris”, (op.37,nr. 11), 2. 
un 3. daļu no Tālivalža Ķeniņa 
Ozoliņam veltītās Pirmās so nā-
tas, divas Lūcijas Garūtas Pre-
lūdes (mi-mažorā un do-bemol 
mažorā), un publikas visie cie nī-
tāko Jāņa Mediņa sesto „Dai nu”. 
Mākslinieks visus darbus atska-

ņoja ar sev raksturīgo emo cio-
nālo iesais tību un gau mīgo mū -
zikālo tvērumu.

Pēc pārtraukuma, kuŗa laikā 
apmeklētājus pacienāja ar glāzi 
vīna, Ivars Gaide iepazīstināja ar 
Bruno Skultes operas „Vil ka ču 
mantiniece” saturu un tap šanu. 
Opera sacerēta ar Tonijas Kal ves 
libretu, kas bazēts uz Ilonas Lei-
manes tā paša nosaukuma ro -
mānu. Komponists pats to no -
saucis par mūzikas drāmu piecās 
ainās. B. Skulte to kom po nēja 
1947. gadā, dzīvodams Olden-
burgā, Vācijā. Tur tapa klavieŗ-
izvilkums un instrumen tā cija 
pirmai ainai. Bija doma operu 
uzvest uz tur nodibi nātās „Lat-
viešu operas” skatu ves. Bet no -
doms nereālizējās, jo komponists 
emigrēja uz ASV. Nonācis Ņu -
jorkā, viņš ne redzēja iespēju 
operu uzvest, tā dēļ atmeta domu 
par instru mentēšanas turpinā-
šanu.

Tā manuskripts palika ne aiz-
tikts 56 gadus, kamēr diri ģents-
komponists Andrejs Jan sons ar 
Latvijas Nacionālās operas ģildes 
Ņujorkā atbalstu ķērās pie 
in strumentēšanas tur pi nāšanas 
un pabeigšanas. No tā laika par 
šīs operas atdzī vi nāšanā un 
populā rizē šanā Lat vijā Jansonam 
arī ir vislielākie nopelni. Kom-
ponista simtgades atcerē 2005. 
gada 3. novembrī Nacionālajā 
operā notika „Vilkaču man-
tinieces” koncertuzvedums ar 
Latvijas solistiem Nacionālās 

operas kori un orķestri un A. 
Jansonu pie diriģenta pults. Pēc 
tam 2006. gada februārī ar tiem 
pa šiem izpildītājiem operu ieska-
ņoja tvartā. Starplaikā noti ka vēl 
divi koncertuz ve duma atska-
ņojumi Liepājas teātrī un Rīgas 
Latviešu biedrībā. Liepājā spē lēja 
Liepājas simfoniskais or ķestris, 
Rīgā Nacionālās operas or ķestris, 
visi A. Jansona vadī bā.

Nu ir tuvu brīdis, kad gal-
venokārt ar Nacionālās operas 
ģildes Ņujorkā financējumu, 
„Vilkaču mantiniece” 2011. gada 
3. jūnijā pieredzēs pirm izrādi uz 
Nacionālās operas skatuves Inā-
ras Sluckas režijā un A. Jansonu 
kā diriģentu. Otra izrāde, kas 
ietilpināta Rī gas operas festivālā, 
notiks 15. jūnijā.

Aizvadītā vakara dalībnieki va -
rēja noklausīties operas ieva da 
ainu no minētā CD ieska ņo juma, 
kā arī uzzināt, ka fonds iecerējis 
koplidojmu uz „Vil kaču man-
tinieces” pirmizrādi Rīgā.  

Sarīkojuma beigās dziedone 
Vilma Indra Vītola iepa zīsti nāja 
ar savu un pianistes Dzin tras 
Ērlichas kopīgi ieskaņoto CD 
„Tilts pār jūrām”, tajā ieskaņotas 
kanadiešu un latviešu autoru 
solo dziesmas. Apmeklētāji va rē-
ja disku arī iegā dā ties.

Paldies operas fonda valdei par 
jauko latviešu klasiskai mū zikai 
un tās izciliem māksli niekiem 
veltīto sarī kojumu! 

Arvīds Purvs

Šī gada 6. janvārī skanēja īpašs 
koncerts: diriģents un kompo-
nists Andrejs Jansons bija iera-
dies Rīgā, lai atskaņotu intere-
santu un neparastu programmu.  
Piedalījās Rīgas kamerkoris Ave 
Sol, solisti Ieva Parša, Viesturs 
Jansons un profesionālais pūtēju 
orķestris Rīga. 

Nebija nekāds pārsteigums, ka 
abi solisti iepriecināja ar savu 
mūzikalitāti, skaistajiem balss 
tembriem, izteiksmes bagātību 
un prasmi uzrunāt klausītājus.  
Tādus mēs viņus pazīstam.  Maz-
liet pārsteigumu sagādāja kamer-
koris, kas dziedāja ar apbrīnojamu 

Ziemassvētku izskaņa: Zvaigznes dienas koncerts Rīgas Ave Sol koncertzālē
ritmisku precīzitāti, skaistu vokā-
li tembrālo saliedējumu un mū -
zikas dramaturģijas izjūtu. Šīs ir 
īpašības, kuŗas korim pēdējos 
gados bija nedaudz „paslīdējušas“ 
uz leju, bet nu atkal Ave Sol 
varējām baudīt tāpat kā viņu 
ziedu laikos.

Pūtēju orķestris arī žilbināja ar 
savu virtuozo techniku un skais-
to tembrālo sniegumu.  Diriģents 
Andrejs Jansons sevi parādīja, kā 
jau vienmēr, bez liekiem žestiem, 
bez dažiem diriģentiem rakstu-
rīga narcisisma.  Jansons koncertā 
atklāj nevis sevi, bet mūziku.  
Precīzitāte un skaisti izteiksmīgas, 

kontrastiem bagātas skaņdarbu 
interpretācijas ir iespējamas tikai 
ar  drošu un pārliecinātu diri-
ģentu pie pults.  Kas arī ir vērā 
ņemams sasniegums, ka tika „sa -
vākti“ kopā solisti, koris, un 
orķestris, kuŗi diez vai mūzicē 
kopā citreiz.

Koncerta pirmajā daļā dzirdē-
jām izcilā igauņu komponista 
Urmasa Sīsaska krāšņo Ziem-
svētku oratoriju, kas vēstī par 
Kristus piedzimšanas sagaidī ša-
nas brīnumu.  Šis skaņdarbs ir 
kontrastiem ļoti bagāts; sevišķi 
iespaidīgas paliek atmiņā tās 
daļas, kuŗās komponists izmanto 

eksotiskus (tuvo austrumu un 
spāņu) ritmus.

Otrajā daļā tika atskaņota ASV 
dzīvojošās komponistes Ilzes 
Akerbergas Latvju rapsodija un 
rumāņu komponista Džordža 
Enesku Rumāņu rapsodija Nr. 1.  
Šos skaņdarbus ar apbrīnojamu 
virtuozitāti un saliedētību atska-
ņoja pūtēju orķestris.  Te gan ir 
maz  liet jājautā, kāds sakars šiem 
darbiem ir ar Ziemsvētkiem, ar 
Zvaigznes dienu?  Īstenībā, pilnī-
gi nekāds, un tas atstāja mazliet 
sadrumstalotu iespaidu. Aker-
ber gas darbs rapsodija ir tikai 
nosacīti; tas ir drīzāk vairāku 

ASV vēstniecības Latvijā mājaslapa kopš 17. janvāŗa ir trīs 
valodās: angļu, latviešu un krievu. Izveidojot mājaslapas versi-
ju krievu valodā, vēstniecības darbinieki cer sagādāt iespēju 
krieviski runātājiem Latvijā ērti saņemt ziņas, paziņojumus 
žurnālistiem un citu informāciju par vēstniecību un ASV 
sadarbību ar Latviju. Mājaslapas versijas krievu valodā 
izveidošana ir daļa no vēstniecības pūlēm sasniegt runātājus 
gan latviešu, gan krievu valodā. 

Vēstniecības mājaslapa tiek rēgulāri papildināta; līdzās ASV 
valdības paziņojumiem presei, ziņām no Vašingtonas un 
fotogalerijām, tiek piedāvāta informāciju par ASV-Latvijas 
attiecībām, konsulārajiem pakalpojumiem, studiju iespējām 
ASV un apmaiņas programmām. Vēstniecības mājaslapa 
internetā: http://riga.usembassy.gov/

 
ASV vēstniecība Rīgā, Preses un kultūras nodaļa

latviešu  tautasdziesmu popūrijs.  
Skan vesela virkne ļoti pazīstamu 
tautasdziesmu, katra vairākos 
„pantos“. Krāšņa instru men tā-
cija, bet mūzikas saturs piemē-
rotāks kādai zaļumballei.  Enes-
ku rapsodija ir nemitīgi spēcīga 
un enerģiska, bet vai tā iederas 
tieši Zvaigznes dienas koncertā?  
Tai ir pavisam laicīgas rumāņu 
noskaņas. Par to katrs klausītājs 
var pie sevis pārdomāt.

Gaidīsim maestro Jansonu 
pavasarī, kad viņš nākamo reizi 
būs Rīgā! 

Imants Mežaraups

ASV vēstniecības mājaslapa 
tagad ir trīs valodās

Latviešu skolas un skoliņas!  
Gaidas un skauti!

Ja vēlaties saņemt Laika 2011. gada mākslas 
kalendāru „Latviešu Dziesmu svētki”, 

ziņojiet mums!
KALENDĀRU LAIKS JUMS DĀVINA. 

Samaksājiet, lūdzu, tikai pasta 
izdevumus pēc rēķina, ko nosūtīsim kopā ar 

kalendāriem!
Jūsu Laiks

Artūrs Ozoliņš
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Jau no decembŗa sākuma līdz 
par janvāŗa beigām Latvijas 
Nacionālā Mākslas mūzeja izstā-
žu zāles Arsenāls radošajās darb-
nīcās Ilmārs Blumbergs stāsta 
savu versiju par Voldemāru Irbi 
jeb baskāji Irbīti, leģendāro 
pasteļgleznotāju, savdabi un īpat-
ni, tautā iecienītu mākslinieku. 
Izstādes nosaukums ir gaŗš – 
„Lietiņš līst! Lietiņš līst! Lietiņš 
līst! Sapērk bildītes. Sapērk bildī-
tes! - Voldemārs Irbe”.

Ļoti bieži scēnografs Ilmārs 
Blumbergs uzstājas par savu 
izrāžu un jo sevišķi savu perso-
nālizstāžu režisoru, citiem vār-
diem runājot, izmantojot mūs-
dienu mākslas terminoloģiju, - 
viņš ir izteikts konceptuālists. 
Blumberga izstādēs katram sīku-
mam ir sava nozīme un jēga, 
atliek tikai redzēto saprast un 
interpretēt. Vienlaikus viņš arī 
pats interpretē un mistificē.

Pie uzejas uz otro stāvu 
Arsenālā mūs sagaida mākslinie-
ka zīmējums ar plašu laukumu, 
kuŗa pašā apakšējā labajā stūrī 
ieraugām Voldemāra Irbes stāvu 
un viņa tipisko seju ar kailo gal-
vas virsu, bārdas un matu ērkuli 
virs ausīm. Pakāpjoties pāris 
pakāpienus augstāk, uz paklājiņa 
noliktas novalkātas lakādas kur-
pes un atkal zīmējums ar Irbīti, 
tad seko gaŗais kāpiens uz otro 
stāvu, liekot par viņu domāt un 
minot, ko tad mums Ilmārs 
Blumbergs rādīs. 

Pirmā telpa ir tumša, uz sie-
nām mirguļo filmas kadri, uz 
katras no tām rādot citu epizodu. 
Lielā ekrānā mēs vēlreiz skatām 
to pašu, tikai skaidrāk: kāds mūs-
dienu baskājis iztek no kādas 
mājas, tad noskrien no lieveņa, 
bet nu jau viņš dipina gar sliežu 
ceļiem, mēģina noiet pa sliedi. 
Gaŗām aiztrauc elektriskais vil-
ciens, bet vīrs  savā nodabā ar 

Ilmārs Blumbergs stāsta par Voldemāru Irbi
zīmējumu mapi padusē tik tipina 
uz priekšu. Pasaule viņu neskaŗ, 
nesaista, tā slīd gaŗām kā zivij 
ūdens. Bet tad jau pa zemi kustas 
kailas miesas. Tās cīnās, mēģina 
atbrīvoties, tās abas – cilvēka 
miesa un zeme - krāsu ziņā tik 
tuvas. Varbūt tie ir pīšļi, kuŗos 
reiz pārtaps šīs miesas?

Tālākajā zālē Ilmārs Blumbergs 
zīmējumos un priekšmetos stās-
ta par Irbītes pasauli, par māksli-
nieka dzīves pēdējām dienām, 
meklē līdzības, vēstī simbolos, 
liek domāt, apstāties un iedziļi-
nāties. Te apstājas laiks, pastāv 
tikai Ilmāra Blumberga un 
Voldemāra Irbes laiks. Slapjās 
palodzes stāsta par ēkas cauro 
jumtu, darbinieki cenšas savākt 
ūdeni, izmantojot dažādu krāsu 
lupatas un spaiņus. Arī tas pieder 
pie lietas: ir sajūta, ka pat laika 
apstākļi palīdz abiem mākslinie-
kiem kaut ko svarīgu stāstīt cil-
vēkiem, liek tiem saprast pasauli 
un sakarības, dzīvi, sapņus.

Uz sienām virknējas zīmējumi. 
Tie sadalīti divās daļās – apakšē-
jā, visšaurākajā, ir kāds zīmē-
jums, fotografija, augšējā – stāsts 
par Irbīti. Brīžiem tur ir tikai 

dažas līnijas, kāda mušiņa vai 
cits kukainis, krāsu traips. Citkārt 
Irbīte sēž pļavā, zāles vidū, prie-
cādamies par saules gaismu. Zem 
līnijas, kas atdala vienu pasauli 
no otras, no lejas, kur guļ Irbīša 
kaislās miesas, augšup cauri zālei 
stiepjas roka.

Uz stiklotajiem galdiem zīmē-
jumi un priekšmeti – zīmuļi, 
patronas, kādas lupatiņas. 

Ilmāram Blumbergam nepie-
tiek ar zīmējumiem un priekš-
metiem, viņš ņem palīgā arī 
vārdu. Tas viņam ir bijis vienmēr 
svarīgs interpretācijas līdzeklis, 
taču šoreiz ir veseli stāsti par sla-
veno baskāji. Tie ir paša izstādes 
autora stāsti, ļoti jutīgi, daudzno-
zīmīgi, dziļi. 

Izstāde ir stāsts par Irbīti, par 
viņa aiziešanu, kā zināms, 1944.
gada 10.oktobrī krievu lidmašī-
nas bombardēja Rīgu, un viena 
šķemba izdzēsa šī dievcilvēka 
dzīvi. Izstāde ir par to – par 
sastapšanos ar nāvi, par dzīvi un 
aiziešanu, par to, kas paliek pāri. 
Nekas daudz – leģenda, kurpes, 
gleznotāja lupatiņas un eļļas 
paliekas, noslaucītas no otām, 
krustiņš. 

Rodas asociācijas – Ilmārs 
Blumbergs ir tas pats baskājis 
Irbīte. Tiesa, viņš nestaigā kailām 
kājām, nerādās ļaudīs noplucis 
un nemazgājies, bet tā jau ir tikai 
āriene, forma. Domāšanā viņi 
abi ir gara tuvinieki – neparasta 
domāšana un pasaules uztvere, 
izziņa un pasniegšana. Viņi abi 
latviešu mākslā ir neatkārtojami, 
citiem nepielīdzināmi, daža laba 
uztverē – savdabji.

Un tad, gribot negribot, jāatce-
ras Ilmāra Blumberga iepriekšējā 
izstāde Rīgas galerijā pagājušā 

Pusotru mēnesi gadu mijā 
Latvijas Nacionālā Mākslas 
mūzeja izstāžu zālē Arsenāls bija 
skatāma jauno gleznotāju darbu 
izstāde „Pilsētasbērni”. Tā ir 
pirms diviem gadiem skatītās 
„Našķu bumbas” turpinājums.

Izstādes nosaukums nez kāpēc 
rakstīts vienā vārdā. Kas mainās, 
ja šo vārdu kopu lieto nevis tā, kā 
ierasts - atsevišķi, bet kopā? Kāds 
vēstījums tajā ielikts? Vai izstā-
des kurātore Diāna Barčevska 
gribējusi uzsvērt, ka visi šie 
mākslinieki ir tipiski mūsdienu 
pilsētas bērni? Vai tā būtu jauna 
iedzīvotāju grupa, kas augusi 
technoloģiski attīstītā vidē un 
pasauli vēro caur technoloģiju 
palielināmo stiklu? Tikai viena – 
Magone Šarkovska laikraksta 
„Kultūras forums” koresponden-
tei atbild: „Pilsētā ir informācija, 
notikumi, dinamika, bet lauki 
palīdz to visu sagremot”. Pārējiem 
zemes, kā kādreiz teica, nav 
nepieciešamas. Viņi ir pilsētnieki 
līdz matu galiņiem, citādāku 
savu dzīvi viņi nevar iedomāties. 
Daba tiem sasaistās ar namiem, 
ielām, ļaužu drūzmu. Drīz vien 
laikam latviešus nevarēs saukt 
par zemnieku tautu. Mēs būsim 
līdzīgi visām pārējām Eiropā, 
kuŗas laukus skata caur automa-
šīnas  logu. 

Klišeju parāde
Tātad izstādē galvenais uzsvars 

likts uz urbāno vidi, uz tādu cil-
vēku vēlmēm un tieksmēm, kuŗi 
līdz kaulu smadzenēm piesūku-
šies modernā laika techniskā 
progresa vilinājumus. Šīs vēlmes 
bieži vien ir ļoti šauras, triviālas 
un saistās ar baudām, 
ar „dzīves izgaršoša-
nu”.

Jaunieši (vecākajam 
no viņiem, Arturam 
Bērziņam šogad pa -
liks 40, viņu par jau-
nieti nevar no  saukt, 
pārsvarā tie ir 1980. 
gadu bērni) tēlo pilsē-
tu un cilvēkus reāli 
uztveŗamos tēlos, ti -
kai daži, kā Magone 
Šarkovska, pievērsu-
šies abstrakcijai. Jāteic 
gan, ka lielāko tiesu 
autori ataino visai 
bez  personisku vidi, 
abstraktu pilsētu, kuŗa 
var atrasties jebkuŗā 
vietā uz Zemeslodes. 
Tikai atsevišķi māk- 
slinieki, kā Vineta 
Kau  lača, tēlo konkrē-
tu vietu – šajā gadīju-
mā Ņujorku un 
Bostonu. Vis pāri no-
šais pilsētas tēls atslo-
go darbus no indivi-

duālām iezīmēm kā vietas atai-
nojumā, tā arī mākslinieka rok-
rakstā. Viņi „filozofē”, taču nekur 
ciešāk klāt nepiesaistās. Līdz ar 
to šķiet, ka arī paši autori pārvie-
tojas kādā abstraktā izplatījumā. 
Cilvēki viņu gleznās nav konkrē-
tu personu portretējumi. Piemē-
ram, Flēra Bīrmane it kā meklē 
portretisko līdzību, tomēr sterilā 

vide un „ready-made” priekšme-
tu – logs, daudzstāvu dzīvokļu 
namu modeļu fragmenti ar „dzī-
vām” degošām spuldzītēm – 
izmantojums tikai paplašina div-
dimensiju gleznu ar trešo – reālo 
dziļumu. Tie autores gleznas ide-
jai sniedz papildu uzslāņojumu 
un vispārina portretu. 

No tā izriet nākamā patiesība 
– lielākā daļa darbu ir bez perso-
nīgā rokraksta. To sekmē foto-
grafiju un datorattēlu izmantoša-
na, kas tikai konstatē faktu. Nav 
izjūtama personiskā attieksme. 
Mākslinieki it kā stāv malā un 
vēro. Tāpat nepalīdz formu 
deformācija. Kā vienā, tā otrā 
gadījumā var ieraudzīt bezgala 
daudz pasaules un vietējo „slave-
nību” mākslas iespaidu. Pēc ies-
tādes tikpat kā neviens māksli-

nieks nepaliek atmiņā. Gribas 
pat sacīt, ka tā patiesi ir bezper-
sonību parāde.

Jauniešiem ir lielas ambīcijas. 
Viņi ir iemācījušies katram sa -
vam solim atrast saturisku skaid-
rojumu – koncepciju, kas diem-
žēl reti atklāj to, ko redzam glez-
nās. Laikam ne par velti visai 
greznā kataloga ievadā ar cietiem 
vākiem Reinis Tukišs filozofē par 
klišejām pilsētas tēlos. Māksli-
nieki šīs klišejas producē. Šajā 
klišeju parādē pat tie gleznotāji, 
kas it kā ir ieguvuši vārdu latvie-
šu glezniecībā, kā Otto Zitmanis 
un Arturs Bērziņš, pazūd.

Vēl jāpiemetina, ka šie 25 izstā-
des dalībnieki nav visi jaunie 
mākslinieki, citi skatījumi pali-
kuši ārpus rāmjiem.

Māris Brancis

Flēra Bīrmane. Gaŗš ir ceļš Izstādes kopskats

gada sākumā „Vērts ir tikai tas, 
kas ir pārdzīvots”. Abās ieskanas 
viens motīvs – nāve kā mērs, kā 
vērtētājs, kā neizbēgama nolem-
tība. Arī šoreiz viss mazliet 
mazochistiskā tvīksmē vērots 
caur nāves prizmu. Jautājumi 
tiek uzdoti, bet ne atbildēti. Tā 
var runāt tikai, kurš pats ieskatī-
jies nāvei acīs un zina dzīvības 
cenu.

Šī ir Ilmāra Blumberga versija 
par Valdemāru Irbīti un sevi 
pašu.  

Māris Brancis
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Iekams viņa paguva ko atbildēt, 
ieskanējās mūzika, un Ārija aiz-
spurdza ar kādu gaišmatainu 
jaunekli apnēsātā kaŗavīra tērpā. 
Izklīda arī pārējie, un pie Daces 
palika vienīgi Visvaldis.

„Kas nu būs, Dace, vai mēs arī 
nepamēģināsim?” viņš ierunājās, 
un Dacei pēkšņi kļuva tik labi, ka 
aizmirsās visas pārestības. Vairāk 
jau arī viņa nekā nevēlējās.

„Nezin, kā man ies,” viņa 
apmulsusi atbildēja.

„Gan jau,” Visvaldis aptvēra 
viņu ap vidu un abi iejuka dejo-
tāju virknē.

Nevarēja žēloties, gāja jau gluži 
labi. Pa reizei gan iznāca sadur- 
ties ar dažu citu pāri, jo tādi pat 
dejotāji bija arī visi citi. Tikai 
retais pāris veikli izlocījās pa visu 
un izmeta tādus līkumus, ka 
skatītājiem tīri vai acis apžilba 
noraugoties.

„Ak, tad tev patiktu, ka tevi 
sauktu par Spīdolu?” Visvaldis 
pēkšņi ierunājās.

Dacei sajuka takts.
„Nu atkal tu...” viņa, apvainoju-

sies, pirmajā mirklī nezināja ko 
sacīt. „Mēs tāpat vien ar Āriju 
parunājām – šī tūliņ pļāpā...”

Visvaldis saklausīja viņas balsī 
asaras.

„Kas tad tur ļauns,” viņš steidzās 
mierināt. „Tas taču jauks vārds, 
kuŗu tu sev izraudzījusi. Bet 
nekaiš arī Dacei.”

„Ej nu, ej – kas tas par vārdu!”

Emils Skujenieks

SPĪDOLA
„Kas vainas? Ja tu vēl būtu 

kāda Eilalija vai Adelheide – ko 
tad? Netrūkst jau arī tādu.”

Mūzika noklusa, un nekādi ap -
lausi nespēja panākt turpinā-
jumu.

„Paiesim sāņus,” Dace ierunā-
jās. Viņa bija mazliet aizkususi, 
jo dejot nebija pierasts. Ka tikai 
atkal nepiekultos Ārija ar savu 
pļāpu mēli.

Visvaldis paņēma viņu zem 
rokas un noveda malā, pie sola, 
no kuŗa tas vispirms noslaucīja 
veselu virkni puišeļu, kas tur bija 
sasēdušies pa dejas laiku. Tad abi 
klusēdami nosēdās un sāka vērot 
staigātājus.

Garām pagāja Ratniece veselā 
barā svešu jauniešu. Viņa no 
tālienes smaidot pamāja Dacei ar 
galvu.

Pirmītējais apmulsums bija 
izkliedēts. Ar katru mirkli vairāk 
Dace sāka iejusties neparastajā 
vidē. Gluži neapzinīgi viņa bija 
saņēmusi Visvalža roku savējā, 
un tā nu abi sēdēja, nerunādami 
ne vārda.

Dacei bija tik labi. Vienmuļā 
barakas dzīve, māte ar saviem 
nemitīgajiem brāzieniem – viss 
tas bija izgaisis un aizmirsies. 
Kad atkal atskanēja mūzika un 
Visvaldis piecēlās kājās, lai ai -
cinātu viņu dejot, negribējās at -
stāt solu.

„Vai nu sēdēt esi atnākusi,” Vis-
valdis mudināja, un viņa, nesa-

cījusi ne vārda, stājās rindā.
Tepat līdzās pavīdēja smaidīgā 

Ārijas seja. Arī Ratniece, dejo-
dama garām, ar smīnu ieskatījās 
Dacei dzirkstošajās acīs.

„Nu jau tev zaļā muiža vaļā,” 
viņa pusbalsī izmeta, kad uz 
mirkli abas bija līdzās.

Jā, Dacei tiešām bija zaļā muiža 
vaļā! Par spīti visam, viņa tomēr 
bija panākusi savu. Viņa bija 
ballē un dejoja ar Visvaldi. Un tā 
vēl nebūt nebija pēdējā deja! 
Tīksmē viņa piemiedza acis un 
ļāvās Visvalža vadībai, jo viņas, 
no Ārijas paslepšus iegūtās 
zināšanas nebija visai lielas.

Pēkšņi kliedziens no daudzām 
mutēm lika viņai acis atkal 
atvērt. Elektriskā gaisma bija 
nodzisusi. Vai nu bija pārdeguši 
drošinātāji, vai tur bija vaino-
jams kaut kas cits – to nevarēja 
tūdaļ pasacīt. Bet tumsa bija 
pēkšņa un dziļa. Nekas – labi arī 
tā – brītiņu pastāvēt tumsā, roku 
rokā, it kā uz pasaules neviena 
cita vairs nebūtu...

Te pirmajam kliedzienam 
sekoja otrs, un tas bija tepat pie 
auss.

„Dace, apžēlojies, kas tavai 
sejai?” Visvalža balss bija pār -
vērtusies, ka ne pazīt.

Dace pirmajā mirklī galīgi 
apstulba un pārvilka roku sejai. 
Paraudzījusies uz pirkstu galiem, 
viņa šausmās sastinga: tie zaigoja 
dīvainā, iezaļganā gaismā kā 
jāņtārpiņi.

Bet te jau arī kliedzieni sāka 
skanēt no visām pusēm. Citu 
starpā izdalījās Ārijas spalgā 
balss:

„Spīdola, kāda tu izskaties? Ko 

tu esi izdarījusi?”
Dace vēl aizvien stāvēja kā 

pārakmeņojusies un nevarēja 
attapties no sastinguma.

„Spīdola, Spīdola, nu ir gan īsta 
Spīdola!” tuvāk stāvošie jau bija 
uztvēruši Ārijas izsaucienu, un 
jaunais vārds gāja no mutes 
mutē.

Situāciju izglāba Ratniece. 
Viņa, uzžilbinājusi kabatas 
lukturīti, piespraucās Dacei klāt 
un satvēra to aiz rokas.

„Nāc žigli,” viņa pusčukstus 
izgrūda un vilka Daci drūzmai 
cauri uz durvīm. Nopakaļ skanēja 
dzēlīgi skaļas klaigas, smiekli un 
dzēlīgas piezīmes, bet Dace vēl 
aizvien nespēja aptvert, kas noti-
cis.

„Ar ko tu esi notriepusi seju?” 
Ratniece dusmīgā izmisumā 
jautāja, kaut gan pati tikko varēja 
valdīt smieklus. „Še spogulītis, 
paskaties!”

Tiešām, tas bija kaut kas 
neredzēts. Visa seja zaigoja 
fosforizējošā zaļganumā. Acu 
vietā bija melni dobumi, tāpat 
mute šķita plata, melna svītra.

„Tur... no tā jūsu baltā podiņa...” 
Dace beidzot izstomīja, un tūdaļ 
arī tai pavērās asaru slūžas. Tikai 
tagad viņa sāka atģist, kas noti-
cis.

„Nebrēc nu,” Ratniece stingri 
uzsauca. „Tīri kā pupa lellīte! 
Nomazgā un varēsi iet atpakaļ uz 
balli.”

Bet Dacei balle vairs nebija ne 
prātā.

Par laimi vecie Ādmiņi jau bija 
aizgājuši gulēt. Ratniece ielēja 
mazgājamā bļodā ūdeni, iespieda 
raudošajai Dacei rokā ziepju 

gabalu un pati, aizdegusi pie sava 
galda uguni, sāka kravāties ap 
podiņiem.

„Tad jau, laikam, šis būs tas 
vainīgais?” viņa piebāza vienu no 
tiem Dacei pie paša slapjā degu-
na.

Dace mēmi pamāja ar galvu un 
turpināja mazgāties.

Ratniecei beidzot paspruka 
skaļi smiekli.

„Esi gan tu nelaimes putns!” 
viņa izsaucās. „Liela meita, un 
neprot atšķirt sejas krēmu no 
fosforizējošās krāsas! Bet tad nu 
arī mans vecais pelnījis pa kaklu 
– mūžīgi bāž savus smērus pie 
manām mantām. Te jau pat man 
var gadīties pārskatīšanās.”

Dace neatbildēja ne vārda, bet 
stenēdama berza vaigus un 
pieri.

„Rādi nu šurp, laikam jau būs 
tīrs,” Ratniece izdzēsa gaismu un 
sāka pētīt Daces seju. „Jā, labi 
vien ir. Vari iet atpakaļ dejot. 
Tavs puisis būs pārgaidījies. 
Slaukies un iesim reizē.”

„Nē, nē,” Dace izbijusies rāvās 
atpakaļ. Es tur vairs nesperšu 
kāju! Kaut nu tikai neuzzinājusi 
māte!”

Ratniece kļuva nopietna.
„Jā, tur nu laikam arī es tev 

šoreiz nevarēšu līdzēt. Tādas lie-
tas jau tūliņ iziet pa visu nomet-
ni, jo tas negadās katru dienu. 
Bet tāpēc tūdaļ nevajag nokārt 
degunu. Galvu jau nenoraus. 
Tikai vārds tev gan tagad būs uz 
gadiem.”

„Jā, Spīdola... Nories pavisam... 
Un māte...” Dace nesakarīgi sevī 
nomurmināja un iekrita gultā un 
ļāva asarām vaļu.

(Nobeigums)

Iecere izveidot ārzemju latviešu 
mākslas centru un mūzeju ir 
unikāls pasākums. Nikolajs Bul-
manis uzsveŗ, ka pēc Otrā pa -
saules kaŗa, mākslas kritiķu un 
mūzeju vadītāju nostāja Latvijā 
bija, ka nekāda latviešu kultūras 
dzīve trimdā nedrīkst pastāvēt 
un tādēļ tā arī nepastāv. Vairākus 
gadu desmitus trūka brīvu sakaru 
starp dzels priekškara atdalītajiem 
māksliniekiem. Līdz mūsdienām 
latviešu 20. gadsimta trimdas 
mākslas vēsture ir tikai daļēji 
izpētīta. Niklavs Strunke 1948. 
gadā secināja, ka vairākums 
latviešu izcilāko gleznotāju atro-
das Rietumos. Līdz ar Latvijas 
neatkarības atjaunošanu ir radu-
sies iespēja latviešu 20. gadsimta 
trimdas mākslinieku, kā arī 
ārzemēs dzīvojošo jaunāko lat-
viešu izcelsmes mākslinieku dar-
bus iekļaut Latvijas mākslas 
kopu  mā. 

Biedrība Pasaules latviešu 
māks      las savienība (PLMS) ir 
bezpeļņas organizācija ar pār -
stāvjiem vairākos kontinentos, 
tās mērķis ir izveidot augstas 
kvalitātes mākslas darbu kollek-
ciju un to izvietot īpašā centrā 
Latvijā. PLMS aicina ikvienu, 
kuŗu interesē latviešu 20. gad-
simta kultūras saglabāšana, zie-
dot līdzekļus, ka arī mākslas dar-
bus šim nozīmīgajam projek-
tam. 

Kollekcija sāka veidoties, kad 
PLMS pirmajai žūrētai ceļojoša-

jai izstādei tika ziedoti 106 
mūsdienu ārzemju latviešu 
mākslinieku darbi. Izstāde divus 
gadus apceļoja Latvijas novadus 
un pilsētas un šomēnes tā nonāks 
Cēsu pilsētas vēstures mūzeja 
krātuves telpās, kur šie darbi 
pagaidām tiks novietoti, gaidot 
atsevišķa centra izveidi. PLMS 
izveidotā mākslas kollekcijas 
komiteja turpmāk ziedotos ASV, 
Kanadas, Austrālijas, Eiropas un 
mākslinieku mākslas darbus 
vērtēs un atlasīs. Vadošais prin-
cips darbu atlasei būs mākslinieka 
izglītība, izstādes, kritika, recen-
zijas un aktīvitāte kultūras laukā, 
kas liecina par mākslinieka pro-
fesionālismu. Kollekcijas komite-
ja nepretendē būt par mākslas 
darbu cenzoriem vai kollekciju 
veidot pēc savas personiskās gau-
mes, bet uzskata, ka kollekcija, 
kas tiks nogādāta un būs redza-
ma Cēsīs, nedrīkst kļūt par otrās 
šķiras mākslas darbu noliktavu. 
Veidojot darbu kopumu, PLMS 
mēģinās būt objektīva, tai pašā 
laikā ievērojot mākslas augstākos 
standartus.

Par laimi, trimdas sabiedrībā 
netrūkst informācijas par diaspo-
ras mākslu un māksliniekiem: 
grāmatas, žurnāli Jaunā Gaita un 
Arnolda Sildega rediģētais izde-
vums Latvju māksla, simtiem 
Eleonoras Šturmas, Nikolaja 
Bulmaņa un citu kritiķu mākslas 
recenziju, izstāžu katalogu, in -
formācija par konkursiem un 

godalgām, kā arī mākslinieku 
organizāciju aktīvitātes un to 
publikācijas. Tomēr,  lai izveidotu 
sabalansētu, interesantu un aug-
stas kvalitātes kollekciju, būs 
jāuzņemas specifisku mākslas 
darbu atlase. Papildu informācija 
būs nepieciešama par jaunāku 
paaudžu māksliniekiem vai tiem, 
kuŗi trimdas latviešu sabiedrībā 
nav bijuši visai aktīvi, un tādēļ 
nav tik labi pazīstami.

Pēdējā laikā ir PLMS saņēmu-
si ziedojumā vairāku latviešu 
mākslinieku darbus:

Niklava Strunkes eļļas glezna 
– maigi zilos toņos gleznota 

vientuļa sieviete vējainā jūŗas 
krastā. Darbu ziedoja Dr. Aina 
Dravniece, mākslas kollek cio-
nāre un arī nelaiķes Magdalenes 
Rozentāles testamenta izpildītāja. 
M. Rozentāle darbu iegādājusies 
astoņdesmitajos gados N. Strun-
kes darbu izstādes laikā Mine-
apoles latviešu namā. Ziedojot 
gleznu PLMS, Dr. Dravniece 
raksta: „Šī ir otrā Strunkes glezna 
mūsu ģimenē. Mans tēvs bija 
ārsts. Latvijā trīsdesmitajos gados 
mākslinieki apstaigāja ārstus, 
mēģinot tiem pārdot savus dar-
bus.” 

Mākslinieka Evalda Dajevska 

Veidojas Pasaules latviešu mākslas savienības kolekcija

darbu ziedoja Michaels Pērkons 
Ņūdžersijā. Glezna bijusi viņa 
vecāku Georga un Asjas Pērkona 
īpašumā. Dajevskis bija viens no 
latviešu izcilākajiem scēno gra-
fiem. Pērkons raksta, ka viņš ir 
priecīgs, jo Dajevska darbs ir 
atradis piemērotu mājvietu.

PLMS sirsnīgi pateicas par zie-
dotajiem darbiem, kas kuplina 
topošo kollekciju. Vairāk 
informācijas var gūt PLMS 
mājaslapā – www.latvianart.org. 
Var arī sazināties ar Leldi Kalmīti, 
lkalmite@latvianart.org; 708-
369-2355; 10830 S. Hale Avenue, 
Chicago, IL 60643-3342. 
Ziedojumus (Global Society for 
Latvian Art) lūdzu sutīt PLMS 
kasierei: Inārai Sīmanei, 4NO13 
Randall Road, St. Charles, IL 
60175

Lelde Kalmīte

Evalds Dajevskis, Dzirnavas, tempera, 
20” x 24”

Niklavs Strunke, Pie jūras loga, 16” x 24.5”, eļļa,  
audekls



LAIKS  2011. ga da 29. janvāris – 4. februāris6

St. Pētersburgas latviešu sa -
biedrībai 15. janvārī bija reta 
izdevība tikties ar Latvijas Na -
cionālās operas solistu Sergeju 
Martinovu viņa solokoncertā 
Lat  viešu biedrībā. Par šo izdevī-
bu bija parūpējies mūsu pašu 
pianists un diriģents Vladimirs 
Hohlovs, uzaicinot savu draugu 
viesoties Floridā. Sergejs Marti-
novs ir dziedātājs ar pasaulē 
pazīstamu vārdu, viņš ir četru 
starptautisku konkursu laureāts, 
dziedājis uz slavenām Eiropas 
operu skatuvēm, tādēļ vietējie 
klasiskās mūzikas cienītāji šo 
notikumu gaidīja ar lielu nepa-
cietību un satraukumu. 

 Koncerta rīkotāju satraukums 
pieauga, kad mākslinieks ieradās 
Floridā, bet viņa ceļasomas ar 
repertuāra notīm vēl bija kaut 
kur ceļā. Tomēr bagāža atradās, 
programmu varēja nodrukāt, 
koncerts varēja notikt paredzēta-
jā laikā, lai arī mēģinājumiem 
neiznāca varbūt tik daudz laika, 
cik dziedātājam un pavadītājam 
būtu gribējies. 

 Sergejs Martinovs koncerta 
pirmajā daļā bija iekļāvis ārijas 
no populārām operām, kā arī 
dažus Rietumeiropas komponis-
tu vokālās kamermūzikas dar-
bus, un līdz ar pirmajām skaņām 
klausītājiem atklājās dziedātāja 
varenā balss. Sergejs Martinovs 
ir arī lielisks aktieris. Lai gan viss 

repertuārs tika dziedāts orģināl-
valodās, dziedājums bija tik 
izteiksmīgs, ka ikkatras ārijas 
noskaņa bija saprotama bez vār-
diem, katrs dziedājums bija kā 
maza izrāde, kuŗu papildināja arī 
Vladimira Hohlova meistarīgais 
klavieŗpavadījums. Pēc katra 
programmas numura mākslinie-
kiem tika veltīta klausītāju neda-
līta atzinība. Īpaši ilgi un skaļi 
aplausi bija pēc Mefistofeļa sere-
nādes no Šarla Guno operas 
„Fausts”, jo šī serenāde izskanēja 
tiešām velnišķīgi labi.

Koncerta otrā daļa bija nedaudz 
rimtāka, jo dziedātājs bija izvēlē-
jies šai daļā dziedāt pazīstamus 
latviešu klasiķu vokālos skaņdar-

bus. Dziedonis meistarīgi ar 
katru dziesmu prata uzburt jaunu 
ainu, sniegt citu noskaņu. Šķiet, 
ka klausītājus visvairāk aizkusti-
nāja visiem zināmā A. Kalniņa 
dziesma „Brīnos es”, ko Sergejs 
Martinovs dziedāja ārkārtīgi iz -
justi. Koncerta noslēgumā izska-
nēja jaunākos laikos komponētā 
Valtera Kaminska dziesma 
„Tosts” ar Ā. Elksnes vārdiem, 
kurā dziedātājs uzaicināja visus 
pacelt glāzes. Glāzes gan tai brīdī 
paceltas netika, bet mākslinie-
kiem tika pasniegti ziedi un 
pateicības balvas, un zāli pie-
skandināja sajūsmas pilni aplau-
si, visi klausītāji kājās piecēlušies 
sumināja dziedātāju un negribē-

Sergeja Martinova solokoncerts St. Pētersburgā

130 skauti un gaidas no visas 
Latvijas piedalījās ziemas nomet-
nē “Baltais vilks”, kas no 6. – 9.
janvārim norisinājās Ziemsvētku 
kauju vietā Ložmetējkalnā. 2011. 
gada nometne bija veltīta 
Daugavgrīvas 1. Latviešu strēl-
nieku bataljonam.

Ziemas nometne tika organi-
zēta jau devīto gadu. Šī tradīcija, 
janvārī doties uz Ložmetējkalnu, 
ir saglabājusies jau no pirmās 
Latvijas brīvvalsts laikiem, kad 
roveri (skautu kustības vecākā 
darbības pakāpe) devās pārgājie-
nā uz Ložmetējkalnu, lai piemi-
nētu varonīgos latviešu strēlnie-
kus. Arī šogad vairāki roveri un 
lielgaidas gan kājām, gan arī uz 

slēpēm devās uz sagaitas vietu.
Šogad nometnē piedalījās vai-

rāk nekā 130 jaunieši, vecumā 
no 12 līdz 25 gadiem no 
Valmieras, Kocēniem, Rīgas, 
Dobeles, Ķeguma, Bārbeles un 
Ogres, pavadot četras dienas, 
dzīvojot ārā teltīs un darbojoties 
ziemas apstākļos. Pasākuma gal-
venie mērķi bija paplašināt zinā-
šanas par Latvijas vēsturi, attīstīt 
jauniešiem āra dzīves prasmes 
ziemas apstākļos, kā arī veicināt 
savstarpējo sadarbību un dros-
mi. Sagaitas laikā dalībniekiem 
bija iespējas: uzzināt vairāk par 
Ziemsvētku kauju norisi, strēl-
nieku gaitām, attīstīt sadarbības 
prasmes gan dažādos uzdevu-

Latvijas skauti un gaidas 
ziemas nometnē 

“Baltais vilks”

ja no viņa šķirties, gaidīja piede-
vas oficiālajai programmai. 
Piedevās S. Martinovs nodziedā-
ja to, ko neviens laikam negaidī-
ja, – latviešu tautas dziesmu 
„Krauklīt’s sēž ozolā”, bet tas bija 
īpašs krauklītis, ar īpašām kok-
lēm rociņā un māsiņa šoreiz tika 
aizvesta tik tālu, tālu uz bagāto 
Kurzemīti... Ak, ja mēs visi varē-
tu tā izdziedāt mūsu tautas dzies-
mas!

Arī pēc šīs pašas pēdējās dzies-
mas aplausi rimās tikai tad, kad 

klātesošajiem plaukstas bija pavi-
sam piekusušas. Tad varēja sāk-
ties vakara saviesīgā daļa, kuŗā 
pie kafijas tases, vai kā stiprāka 
un vieglām uzkodām visi varēja 
dalīties iespaidos par tikko dzir-
dēto, pateikties Sergejam 
Martinovam un Vladimiram 
Hohlovam personiski par izcilo 
koncertu, kas visiem sagādāja 
patiesu baudījumu un ilgi paliks 
brīnišķīgā atmiņā.

Gundega Vilemsone

Dzied Sergejs Martinovs

Pēc koncerta Sergejs Martinovs kopā ar Māru un Andri 
Ritumiem, pianistu Vladimiru Hohlovu un Ariānu Liepiņu

Nometnes “Baltais vilks” dalībnieki

mos, gan sadzīvē, būt radošiem, 
piedalīties nakts spēlē, kā arī pie-
dalīties Valgundes novada rīko-
tajā piemiņas pasākumā.

7. janvārī ziemas nometni 
apmeklēja aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks un Japānas vēstnie-
cības pārstāvis.

Īpaša gribas un izturības pār-
baude bija biezā sniega kārta, kas 
klāja Ložmetējkalnu un tā apkārt-
ni. „Katru gadu sagaitas laikā 
nākas sastapties ar dažādām grū-
tībām, tajā skaitā arī nelabvēlī-
giem laika apstākļiem – esam 
piedzīvojuši ļoti aukstu laiku, arī 
vētru. Šogad izaicinājums sagai-
tas dalībniekiem bija lielais 
sniegs. Rodas sajūta, ka strēlnie-
ku gari pārbauda mūsu izturību 
un norūda mūs, lai arī ikdienas 

gaitās ņemam par paraugu strēl-
nieku drosmi un dzimtenes 
mīlestību,” tā priekšnieks vad. 
Nils Klints raksturo šo ziemas 
nometni. 

Turpinot iesākto sadarbību 
organizāciju un pašu jauniešu 
vidū, šogad nometnē piedalījās 
arī 30 jaunsargi no Rīgas, Ogres, 
Siguldas un Madlienas.

Šī ziemas nometne tapusi 
sadarbībā ar Rīgas Domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
departamentu, Jelgavas novada 
domi, Latvijas Kaŗa mūzeju, Kaŗa 
vēstures rekonstrukcijas klubu 
„Redut”, Latvijas valsts mežu, 
Nacionālo bruņoto spēku un a/s 
„Rīgas dzirnavnieks” atbalstu.

Vad. Maija Šķinķe

Priekšā no kreisās: Latvijas skautu priekšnieks vad. Andris 
Matisons, Japānas vēstniecības pārstāvis , Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks, nometnes priekšnieks, vad. Nils Klints
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Staunton, 
January 15 
– The 
harshness 
with which 
the Russian 
powers that 
be are 
suppressing 

any action by the opposition is 
backfiring, one opposition leader 
says, reinforcing the commitment 
of opposition figures to continue 
the struggle and attracting ever 
more Russians to their side.

In an essay on the “Osobaya 
bukhva” portal yesterday, Ilya 
Yashin, a leading of the Solidarity 
Movement, says that the arrests 
of the leaders of opposition 
demonstrations in recent weeks 
and the harsh sentence handed 
down to Mikhail Khodorkovsky 
and Platon Lebedev are not 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow’s Repression of Its Opponents will Backfire, 
Solidarity Leader Says 

having the result the authorities 
expected.

These actions have not 
intimidated opposition figures 
or caused Russians to distance 
themselves from them but rather 
have increased public awareness 
that the political course Vladimir 
Putin began in 1999 has not 
changed and that talk about “a 
thaw” under Dmitry Medvedev 
is “an illusion … and does not 
have anything in common with 
reality.” “The political climate in 
[Russia],” Yashin says, “has not 
softened even for a second” over 
the last decade. Instead, “with 
each passing year and each 
passing month, it has become 
ever harsher”.   

The regime’s recent actions 
show this, he argues, and they 
also show that the powers that be 
are preparing for “the next pre-
election campaign,” one that 

Yashin suggests “will be even 
harsher and in a more radical 
key than the voting in 2007,” one 
that featured “the formation of 
an image of the enemy with the 
help of the propagandistic 
resources of the Kremlin.”

The upcoming campaigns in 
2011 and 2012, Yashin argues, 
“will proceed along approxi-
mately according to the same 
scenario,” on e that shows that 
“the ‘national leader’ does not 
intend to yield power to anyone 
and will use any means to retain 
it, including force” if need be.

Moreover, Yashin says, what 
has occurred over the last few 
weeks show that “the split in the 
tandem about which so much 
was said in 2010 does not exist.” 
There are disagreements in style, 
“but unfortunately the thing is 
that Dmitry Medvedev is not the 
chief of state. Vladimir Putin was 

and remains ‘the master’ of 
Russia.”

Some are saying that things 
can’t get worse, but, Yashin says, 
“I am not such an optimist. I 
think that they can get worse.” 
Sentences can get heavier, more 
people can be detained at 
demonstrations. And the current 
situation may not last. Indeed, 
“the situation can be changed at 
any moment.”

A major reason for that 
pessimism is “the example of 
Belarus on the political climate 
of which the Russian prime 
minister is clearly orienting 
himself. Vladimir Putin,” Yashin 
continues, “is a diligent student 
of Alexander Lukashenka.” The 
two men have many common 
habits of mind and policies.

According to Yashin, in fact, 
Putin “is trying to apply in Russia 
a political model similar to the 

Belarusian only more adapted to 
the contemporary world.”

But there is another side to this 
equation, and that may serve as 
the basis for hope. 2010 was a 
record year for protests over the 
entire period of Putin’s rule, and 
the repressive measures he has 
taken against them have proving 
counterproductive. Instead of 
intimidating people, these 
actions are drawing more people 
into the ranks of the regime’s 
opponents.

Consequently, Yashin suggests, 
“there is a basis for optimism.” If 
the Putin regime is continuing 
the approach of the past, the 
Russian people are changing. 
And their attitudes rather than 
the repressive measures of the 
state will shape the future, 
regardless of how much suffering 
lies ahead for the opposition and 
the population at large. 

Amerikas Savienotajās Valstīs 
Lielo depresiju 20. gadsimta 30. 
gados uzskata par viskritiskāko 
periodu aizritējušā gadsimta 
Amerikas vēsturē. Pretstatā Ot -
rais pasaules kaŗš, kas palīdzēja 
beigt ilgstošo saimniecisko de- 
p resiju, bija daudz vieglāk pacie-
šams, jo tieši skāra tikai militāro 
personālu un viņu ģimenes. Bez-
darbs izzuda, un strauji augošajā 
kaŗa rūpniecībā darbinieki strā-
dāja ilgas stundas un pelnīja 
daudz naudas, tikai nevarēja to 
izdot, jo kaŗa laika saimniecība 
neražoja pietiekami daudz patē-
riņa preču. Eiropā Otrais pasau-
les kaŗš aizēnoja visas priekškaŗa 
ekonomiskās un polītiskās grūtī-
bas un konfliktus. Tomēr Lielā 
depresija aptvēra gandrīz visas 
valstis, izraisot nepieredzētas 
sabiedriskas, ekonomiskas un 
polītiskas pārmaiņas. 

Lielā depresija uzliesmoja, 
pirms tika izgudroti un izstrādāti 
lielie makroekonomiskie (kopap-
joma) rādītāji. Tāds koncepts kā 
iekšzemes kopprodukts vēl ne -
eksistēja, tas parādījās vispirms 
Anglijā un tad ASV tikai Otrā 
pasaules kaŗa laikā. Taču arī 30. 
gadu statistiskie dati teicami 
atspoguļo Lielās depresijas ne -
gantumu. Laikā no 1930. gada 1. 
janvāŗa līdz 1932. gada 1. jan-
vārim Latvijas rūpniecības pro-
duk  cija samazinājās par 36 pro-
centiem. Pilsētās bezdarbnieku 
skaits pieauga no 14,7 tūkstošiem 
1930. gadā līdz 39,1 tūkstotim 
1932. gadā. Eksporta kopvērtība 
samazinājās no 248 līdz 96 mil-
joniem latu, kamēr importa 
kopvērtība saruka no 296 līdz 85 
miljoniem latu. Dažādie valdības 
pabalsti, it īpaši lauksaimnie-
kiem, padziļināja un paplašināja 
valdības ietekmi ekonomikā, kas 
savukārt radīja apstākļus, kuŗi 
veicināja radikālās pārmaiņas 
1934. gadā.

Latvijas eksports un ārzemju 
valūtu ieplūšanu galvenokārt vei-
cināja lauksaimniecības ražojumi, 
bet jau pirms depresijas sākuma 
lauksaimnieki bija iekļuvuši lie-
los parādos katastrofālo laik- 
ap stākļu dēļ. Latvijas bankas pa- 

Pirmā dižķibele Latvijā laikposmā no 1930. līdz 1933. gadam
do mes priekšsēdis Ādolfs Klīve 
grāmatā ,,Latvijas neatkarības 
gadi” rakstīja, ka 1928. gadā „no 
jūnija vidus līdz vēlam rudenim 
katru dienu lija lietus. Visa labī-
bas, āboliņa un siena raža gāja 
bojā”. 1928. gada raža sedza 
apmēram pusi no iekšzemes 
patē  riņa. Lietainajai vasarai se -
koja neparasti auksta ziema. 
Ziemas rudzi un daudzi augļu 
koki nosala, un 1929. gada raža 
nebija daudz lielāka kā iepriekšējā 
gadā. 1930. gada raža bija ļoti 
laba, bet neko daudz nepalīdzēja 
deldēt lauksaimnieku parādus, jo 
visā pasaulē lauksaimniecības 
produktu cenas jau 1928. gadā 
sāka samazināties. Valsts aizde-
vumi bija nepieciešami, lai viss 
lauksaimniecības sektors 
nenonāktu dziļā postā. 

Neviena maza valsts nav spējīga 
radīt kritisku un ilgstošu saim-
niecības depresiju, to pašmāju 
nau  das un kredita sistēmas 
importē no ārzemēm. Kad Lielās 
depresijas pirmie viļņi sāka ap -
skalot Latvijas krastus, valstī bija 
liela un kāpjoša kredita inflācija. 
1931. gada 1. janvārī aizdevumu 
kopsumma sasniedza 690 mil-
jonu latu. Tā bija ļoti liela summa 
ekonomikā, kur 1931. gada rūp-
niecības ražojumu kopsumma 
bija 199 miljonu latu un lauksaim-
niecības produkcija, atskaitot 
piensaimniecību un lopkopību, 
284 miljonu latu. Kreditdevēju 
vairākums galvenokārt bija 
samērā vārgi uzņēmumi. Lielākā 
daļa noguldījumu privātās 
bankās bija pieprasījuma depo-
ziti, tas ir, nauda, ko noguldītājam 
katrā laikā bija tiesības atprasīt. 
Dzenoties pēc maksimālas peļ-
ņas, bankas aizdeva gandrīz visus 
savus naudas resursus, gandrīz 
nekā neatstājot rezervē. Privāto 
banku obligātie depoziti Latvijas 
bankā bija daudz par maziem, lai 
nodrošinātos pret banku stur-
mēšanu, kad daudzi noguldītāji 
pēkšņi sāka atprasīt savus depo-
zitus. Dažas bankas aktīvi pie-
dalījās nekustamo īpašumu tir -
gū, kur aizdevumu atgūšanai bija 
nepieciešams ilgs laiks. Privātām 
bankām ļoti svarīgi bija plašie 

ārzemju ieguldījumi, bet to dēļ 
bankas ļoti jūtami ietekmēja 
notikumi ārpus Latvijas robe žām. 

Vācijas banku krachs 1931. 
gada jūlijā paralizēja Latvijas 
privātās bankas. Paralizes galve-
nie cēloņi bija psīcholoģiska rak-
stura. Ārzemju ieguldītāji pārlie-
cībā, ka Latvijas bankas drīzi 
vien sabruks, savus kontus likvi-
dēja. Bailes pārņēma arī vietējos 
ieguldītājus, un viņi steidzās iz -
ņemt savus depozitus no bankām. 
Daudzi arī centās izmainīt latus 
pret ārzemju valūtām. Šādām 
izrīcībām Latvijas bankas nebija 
sagatavotas. Divas lielākās akciju 
bankas, kuŗām bija cieši sakari ar 
Vāciju, pārtrauca maksājumus. 
Tas radīja pāniku visos cilvēkos, 
kuŗiem bija nauda bankās, un 
viņi steidzās to izņemt, cik ātri 
vien iespējams. Rezultātā arvien 
vairāk bankas pārtrauca atmaksāt 
depozitus. Jūlija beigās valdība 
un Latvijas banka paziņoja, ka 
privātās bankas atmaksās visus 
depozitus ar pieciem procentiem 
nedēļā. Nedaudz vēlāk atmak-
sāšanas likme tika samazināta uz 
2,5 procentiem nedēļā. Lai aiz-
sargātu ārzemju valūtas rezerves, 
finanču ministrija atļāva iemainīt 
latus pret ārzemju valūtām tikai 
tām privātpersonām, kuŗas varēja 
pierādīt, ka tiešām ceļos uz ār -
zemēm. Tai pašā laikā finanču 
ministrija pagarināja samak sā-
šanas periodu importētiem pro-
duk  tiem.  

Banku krize beidzās 1932. ga -
dā, bet depresija turpinājās. 1932. 
gada divpadsmit mēnešos skaid-
rās naudas apgrozība samazinājās 
par gandrīz septiņiem miljoniem 
latu, aizdevumu kopsumma sa-
ruka par 30 miljoniem latu, toties 
nesegto vekseļu nominālā vērtība 
sasniedza 40 miljonu latu. Bank-
rotu skaits bija lielākais visā 
Latvijas Republikas vēsturē. 

Saimnieciskā depresija skāra 
privātos uzņēmumus daudz sā -
pīgāk nekā valsts iestādes un 
uzņēmumus. Privātās bankas un 
kredita kooperatīvi drīz vien no -
nāca grūtībās un bija spiesti 
pārtraukt izmaksas. Valsts ban-
kām bija daudz lielākas rezerves, 

kas tām atļāva nokārtot ne tikai 
visas obligātās saistības, bet arī 
paplašināt darbības apjomus. 
Lie  la sabiedrības daļa bija zau-
dējusi ticību privātiem uzņēmu-
miem un arvien vairāk deponēja 
savu naudu Latvijas bankā un 
Pasta krājkasē. Krizes gados de -
poziti Pasta krājkasē pieauga par 
180 procentiem. Valsts sagādāja 
subsidijas zemniekiem ar valsts 
banku starpniecību, tādējādi pa -
lēnam izstumjot privātās bankas 
no lauksaimniecības kreditu tir-
gus. Novājinātās privātās bankas 
jaunu triecienu saņēma 1932. 
gadā, kad maksimālā aizdošanas 
likme tika pazemināta no desmit 
uz astoņiem procentiem. Privātās 
bankas mazliet uzlaboja savas 
ieņēmumu un izdevumu bilan-
ces, pazeminot procentu likmes 
depozitiem no sešiem līdz as -
toņiem procentiem uz četriem 
līdz pieciem procentiem, bet trīs 
akciju bankas (no 19) tomēr bija 
spiestas bankrotēt. Privāto kredi-
ta uzņēmumu, īpaši akciju banku 
izsniegtā kreditu summa 1934. 
gadā, samazinājās līdz vienai 
ceturtdaļai, salīdzinot ar 1930. 
gadu.

Latvijas privāto banku sektors 
bija spiests sadarboties ar ļoti 
iespaidīgu konkurentu – valsts 
centrālo banku, t. i., Latvijas 
banku. Latvijas banka vadījās no 
diviem pamatmērķiem: (1) rēgu-
lēt kreditu kopsummu atkarībā 
no ārzemju valūtas rezervēm; un 
(2) nepārtraukti stabilizēt Latvijas 
latu. Latvijas banka nemēģināja 
samazināt aizdevumus lauk-
saimniecības un eksportpreču 
ra  žotājiem, kuŗu ražojumus pa -
rasti eksportēja valsts uzņēmumi. 
Latvijas banka samazināja kredi-
tus importētājiem, lai tādējādi 
samazinātu ārzemju valūtas aiz-
plū  šanu. Importētāji galvenokārt 
bija privāti uzņēmumi, kuŗus 
financēja privātās kreditiestādes, 
un Latvijas banka samazināja 
aizdevumus privātajām, it īpaši 
akciju bankām. Panākumi neiz-
palika. 1932. gadā pirmo reizi 
Latvijas Republikas īsajā vēsturē 
tirdzniecība ar ārzemēm beidzās 
ar pozitīvu 12 miljonu latu bilanci. 

Daudzi kritiķi aizrādīja, ka 
Latvijas bankas kreditu ierobežo-
šana notika dziļas krizes un 
financiālas pānikas laikā, kad 
šāda centrālās bankas rīcība tikai 
pasliktināja jau tā bēdīgo ekono-
misko stāvokli. Banka centās 
attaisnot savu rīcību ar argu-
mentu, ka 1931. gadā zelta un 
ārzemju valūtas rezerves sama-
zinājušās no 59 uz 46 miljoniem 
latu un Latvijas lata ārzemju 
valūtas segums sarucis no 121 uz 
93 procentiem. Tiesa, bankas 
statūti paredzēja tikai 50 pro-
centu seguma, bet banka dekla-
rēja, ka vienmēr iespējams pie-
pešs ārzemju valūtas aizplūdums. 
Angļu valodas izdevumā 
Activities of Latvijas Banka in 10 
Years, 1922-1932 bankas pārstāvji 
taisnojās, ka kreditu likvidēšana 
skārusi galvenokārt piešķirtus, 
bet neizlietotus, „tātad aizņē-
mējam nevajadzīgus” kreditus. 
Oficiāli Latvija ievēroja zelta 
standartu, bet jau 1931. gadā 
Latvijas banka sāka normēt 
ārzemju valūtas pirkšanu un 
pārdošanu, kas zelta standartu 
Latvijā pārtrauca. 

Latvijas banka neizbēga no 
depresijas sekām. Bankas lielākais 
deponents bija Latvijas valdība. 
Samazinātās muitas tarifu un 
nodokļu ieņēmumu summas un 
tai pašā laikā palielinātās sub-
sidijas piespieda valdību izman-
tot lielu daļu no saviem depozi-
tiem Latvijas bankā. Iepriekšējos 
gados šīs summas tika atstātas 
centrālās bankas brīvā rīcībā. 
Valdība 1931. gadā samazināja 
savus depozitus Latvijas bankā 
par 29 miljoniem latu, kas bija 17 
procentu no visiem nogul-
dījumiem. Latvijas bankai bija 
arī jānoraksta deviņi miljonu 
latu bezizredzes parādu. Latvijas 
bankas tīrā peļņa samazinājās 
līdz 200 000 latiem, apmēram 3,7 
procenti no caurmēra tīrās peļņas 
starp 1924. un 1930. gadu.

Lielās depresijas laikā Latvijas 
banka samazināja tīru naudu 
apgrozībā par gandrīz 20 mil-
joniem latu. 

(Turpinājums 19. lpp.)
Juris Neimanis
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1956. gadā no Norfolkas, Vir -
džīnijā ierados Ņujorkā, lai sāktu 
mūzikas studijas Džuljarda mūzi-
kas skolā obojas speciālitātē. Iepa-
zinos ar Bruno Skulti, kuŗš spēlēja 
ērģeles Bruklinas latviešu baznī-
cā. Ņujorkā toreiz bija visai liels 
skaits latviešu mūziķu, bet Bru -
no Skulte bija vienīgais, kas mani 
pie  ņēma kā kollēgu un ņēma savā 
paspārnē. Viņš bieži aicināja spē-
lēt dievkalpojumus, lai pēc tam 
pavadītu gaŗas stundas, pārrunā-
jot mūzikas lietas. Viņš daudz 
stāstīja par mūzikas dzīvi Latvijā 
un bēgļu gaitās Vācijā. Biju sācis 
šo to komponēt. Rādīju viņam sa -
vus darbiņus, viņš tos komentēja 
un deva padomus. Bruno Skulti 
uzskatu par savu pirmo skolotāju 
kompozicijā.

Man vienmēr patikusi dziļi ro -
mantiska, emocionāla mūzika, 
tā   dēļ sajūtu īpašu tuvību Bruno 
Skultes daiļradei. Daži viņa laika-
biedri, latviešu mūziķi, dažkārt 
centušies komponista darbus no -
niecināt, nosaucot tos par vecmo-
dīgiem. Trīsdesmitajos gados tā 
esot rakstījuši vai visos Latvijas 
kaktos. Bet tas laikam gan lielā 
mērā teikts aiz skaudības, jo Bru-
no Skultes mūzika ir tik populāra 
un iecienīta pie Rietumos dzīvo-
jošiem latviešiem.

Absolvējis Džuljarda mūzikas 
skolu, pieņēmu darbu Baltimoras 
simfoniskajā orķestrī, kur nokal-
poju divus gadus. Atceros, ka 
1962. gada pavasarī, uzzinājis par 
Bruno Skultes simfoniskās poē-
mas Daugava atskaņojumu, iz -
pra sīju bezalgas brīvdienu un ar 
sie vu Astrīdu aizbraucām noklau-
sīties šo koncertu, kuŗā autora 
va   dībā ērģeļu pavadījumā dzie-
dāja Ņujorkas apvienotie latviešu 
koŗi. Neviens skaņdarbs uz mani 
nebija atstājis tik dziļu iespaidu  
kā Daugava. Daļēji tas varēja būt 
skaņdarba patriotiskais raksturs, 
varbūt, arī pati mūzika, kas 1962. 
gadā izsauca dziļu pārdzīvojumu, 
laikā, kad ar Latviju nekādi kon-
takti nebija iespējami. Klausoties 
Daugavu ērģeļu pavadījumā, bieži 
iztēlojos, kā dzirdētais varētu ska-
nēt ar orķestri. Pēc koncerta pie-
gāju pie komponista, apsveicu un 
ieminējos, ka Daugavu vajadzētu 
instrumentēt un atskaņot ar sim-
fonisko orķestri. Viņš saldsērīgi 
pasmaidīja, ka arī pats par to esot 
daudz domājis, bet ar nopūtu iz -
dvesa: - Būtu jau jauki... Bet kur lai 
ņem līdzekļus tādam projektam?

Tajā laikā ārzemju latvieši sli-
moja ar dīvainu mazvērtības 
kompleksu. Lielākais vairums 
uzskatīja, ka par latviešu koncer-
tiem nepienākas maksāt normālu 
ieejas maksu, jo latviešu māksli-
nieki taču neplēsīšot no pašu cil-
vēkiem. Turklāt māksliniekiem 
esot jābūt laimīgiem, ka viņu  
koncertus publika vispār apmek-
lē. Tie paši tautieši, aci nepa bli si-
nādami, bieži nežēloja daudzus 
desmitus dolaru, apmeklējot ame-
rikāņu koncertus, kas ne vienmēr 
bija sevišķi augstā līmenī. Dau -
dzi uzskatīja par nevajadzīgu 
greznību algot profesionālu or -
ķes tri latviešu mūzikas koncer-
tiem. Ar retiem izņēmumiem lat-
viešu sarīkojumi notika necilās 
pagrabu telpās, jo izdot naudu  
par labām koncertzālēm uzska -
tīja par izšķērdību. Daži pat iz -
teicās, ka simfoniskā mūzika nav 
latviska.

Andrejs Jansons Manas atmiņas par Bruno Skulti

1962. gadā pieņēmu darbu 
Pitsburgas simfoniskajā orķestrī. 
Orķestris bija labs, bet ar mazo 
algu bija grūti savilkt kopā galus. 
1964. gadā pārcēlāmies uz Ņu -
jorku, kur sāku strādāt līgum-
darbus dažādos orķestros un 
Brodvejas teātros.

Sešus gadus nostrādāju Mētro-
politēna operā un piecpadsmit 
gadus Ņujorkas pilsētas operā 
(New York City Opera). Abi ar sie-
vu sākam dziedāt Bruno Skultes 
vadītajā Ņujorkas apvienotajā 
korī.

 Sešdesmitajos gados ASV sākās 
tautu atmodas laikmets. Līdzši-
nējā Amerikas kausējamā katla 
pa  valstnieki sāka meklēt senču 
izcelsmes vietas un interesēties 
par savu etnisko pagātni. Italieši 
meklēja savus senčus Romā, 
zviedri savu folkloras mūziku 
Zviedrijā. Uz okupēto Latviju ne -
varējām tikt, tādēļ Rietumu lat-
viešiem šis vilnis lielā mērā iz -
paudās ar koklēšanas atdzimša -
nu. Radās meistari, kas būvēja 
labus instrumentus. Kokļu an -
sambļi radās kā sēnes pēc lietus – 
latviešu skolās, baznīcās, skautu 
pulciņos, pie deju grupām un 
citur. Kopš 1960. gada ASV, Ka -
nadā, Anglijā un Austrālijā uzbū-
vētas apmēram 2000 kokles. Pie-
ņemot, ka ikkatrs ceturtais, kas 
instrumentu nopirka, arī to spē-
lēja, var domāt, ka Rietumos bija 
ap 500 koklētāju – krietni vairāk 
nekā Latvijā. Dzīvojot Pitsburgā, 
sajūsminājos par kokli. Iegādājos 
instrumentu, iemācījos to spēlēt 
un sarakstīju koklēšanas grāmatu 
(„Koklēšana”, ALA apgāds,1965). 
Ņujorkā jau bija nodibinājies 
aktīvs koklētāju un dziedātāju an -
samblis. Kad ierados, mani aici-
nāja pārņemt šā ansambļa vadību. 
Deviņu gadu pastāvēšanas laikā 
ar Ņujorkas kokļu un dziedātāju 
ansambli sniedzām vairāk nekā 
50 koncertus, vairākās turnejās 
izbraukājam ASV, Kanadu un 
Eiropu, ierakstījām četras ilgspē-
lējošas skaņuplates. Bruno Skulte 
šim ansamblim veltījis vairākas 
tautasdziesmu apdares. No Kul-
tūras sakaru komitejas saņēmām 
aicinājumu koncertēt arī Latvijā, 
bet neilgi pirms iecerētā braucie-
na komiteja braucienu atsauca, 
aizbildinoties, ka nepietiekot laika 
visu izkārtot. 

Arī Bruno Skulte sajūsminājās 

par kokli un, iepazinies ar šī in -
strumenta iespējām, sāka rakstīt 
skaņdarbus koklēm. Vispirms  
trīs dejas, tad Ziemsvētku kantāti 
Spoža zvaigzne attecēja, pēc tam 
rapsodiju par latviešu tautas ganu 
dziesmām Ganiņš biju solistiem, 
korim, stabulēm un koklēm.   
Man bija tas gods kā koklētājam 
piedalīties šī skaņdarba pirmat-
ska ņojumā 1965. gada pavasarī 
autora vadībā. 

Atceros, viņam bija visai plašs 
diriģenta žests. Koncerta laikā 
kāda lielāka atvēziena rezultātā 
diriģents no pults notrieca notis 
uz grīdas. Tas notika posmā, kad 
spēlēja tikai kokles un koris ne -
bija jādiriģē. Lai koncerts nebūtu 
jāpārtrauc, kokles turpināja spēlēt 
tik ilgi, kamēr diriģents no grīdas 
uzlasīja nošu lapas, nolika tās 
atpakaļ uz pults un parādīja korim 
nākamo iekritienu.

Dažus gadus vēlāk Bruno Skul-
te sāka rakstīt baletu Koklētājs un 
velns dziedātāju ansamblim, pū -
šaminstrumentiem un koklēm. 
Viņš bija impulsīvas dabas cilvēks 
un pirmajā sajūsmā uzsāktais 
darbs iestrēga. Kļuva zināms, ka 
tāds darbs top, daudzi par to in -
teresējās, bet komponistam raks-
tīšana negāja uz priekšu. 1968. 
gada rudenī zvanīju viņam ik pā -
ris dienas, mudināju turpināt 
rakstīt. Reizēm bija tā, ka pie viņa 
jāaizbrauc un jāsēž blakus pie 
klavierēm, kamēr viņš rakstīja. 
Kok lēšanas techniku komponists 
nepārzināja, tādēļ uzrakstītās 
kokļu partijas man bija jārediģē 
un jāpārraksta. Ar lielām pūlēm 
izspiedu no viņa pēdējos numu-
rus. 1969. gada 5. oktobrī manā 
vadībā Toronto notika baleta 
pirm izrāde ar Ēvalda Dajevska 
grandiozām dekorācijām. Autora 
veselība bija pasliktinājusies,     
viņš uz pirmizrādi neatbrauca. 
Būdams kaislīgs smēķētājs, viņš 
cīnījās ar emfizēmu.

Rapsodija Ganiņš biju tautā 
kļuva populāra un jaunieši to 
labprāt dziedāja. Septiņdesmi-
tajos gados rapsodiju iestudēju 
Ņujorkas draudzes vasaras no -
met nē un vairākās 2x2 nomet -
nēs. Kulmināciju Ganiņš piedzī-
voja Bruno Skultes 70 gadu jubile-
jas koncertā 1975. gada 19. aprīlī, 
kad Ņujorkas Linkolna centra 
koncertzālē to atskaņoja 150 bal-
su jaunatnes koris ar dziedātā -
jiem un koklētājiem no visas    
ASV Austrumu piekrastes un Ka -
nadas.

Septiņdesmito gadu sākumā 
sliktās veselības dēļ Bruno Skulte 
bija spiests pārtraukt darbu ar ko -
ŗiem, kaut ērģelnieka pienāku-
mus vēl turpināja pildīt. Vairākus 
gadus Ņujorka palika bez pastā-
vīga latviešu koŗa. 1975. gadā gru-
pa dziedāšanas entuziastu, Dzie s-
mu  varieši, nodibināja Ņujorkas 
Latviešu kori. Manhetenas mū -
zikas skolā nesen biju ieguvis ma -
ģistra gradu diriģēšanā, skatījos 
profesionāls diriģents, mani ai -
cināja uzņemties jaunā koŗa diri-
ģenta pienākumus. Koŗa valdē 
ievēlēja progresīvi domājošus cil-
vēkus. Pēc pirmā gada vairākiem 
sekmīgiem koncertiem viņu ie -
tekmē koris gribēja izlauzties no 
ārzemju latviešu senās tradicijas 
dziedāt baznīcu un skolu pagra-
bos. Nolēmām turpmāk koncer-
tus sniegt pieklājīgās koncertzā-
lēs. Par spīti dažiem iebildumiem, 

ka neesam pietiekami labi tā -  
dam pasākumam, mēs tomēr 
izlēmām atskaņot Bruno Skultes 
Daugavu Ņujorkas Linkolna cent-
ra Alice Tilly zālē profesionāla 
simfoniskā orķestŗa pavadījumā. 
Griezāmies pie autora, viņš ar 
lielu sajūsmu piekrita skaņdarbu 
instrumentēt. Komponists bija 
uzrakstījis kādas sešas, septiņas 
lapaspuses, kad, plaušu slimības 
pārņemtu, viņu ievietoja slimnīcā. 
Kādā slimnīcas apmeklējuma 
laikā viņš man stāstīja par savām 
Daugavas instrumentācijas iece-
rēm. Komponists bija priecīgs  
par mūsu lēmumu atskaņot viņa 
labāko skaņdarbu ar orķestri un 
nepacietīgi gaidīja dienu, kad 
varēs atgriezties mājās un turpi-
nāt uzsākto instrumentēšanu.   
Bet liktenis to nebija lēmis. Pēc 
dažām nedēļām viņam  atklāja 
plaušu vēzi un 1976. gada 19. 
maijā laikā lielās mokās Bruno 
Skulte aizgāja aizsaulē.

Ko darīt ar Daugavu? Telpas 
koncertam bija aizrunātas, koris 
bija sācis skaņdarbu iestudēt.    
Bija arī sameklēti sponsori. Nekas 
cits neatlika kā pašam ķerties pie 
instrumentēšanas. Astoņu mēne-
šu laikā  to pabeidzu, izrakstīju 
orķestŗa partijas un Daugavas or -
ķestŗa varianta pirmatskaņojums, 
kā paredzēts, varēja notikt 1977. 
gada 5. jūnijā. Piedalījās Silvija 
Erdmane (soprāns), Ilga Paupe 
(mecosoprāns), William Hall (te -
nors), Kārlis Grīnbergs (baritons), 
Rita Gāle un Helga Gobzine (tei-
cējas), Ņujorkas latviešu koris, 
Rotas koris un Ņujorkas pilsētas 
Operas orķestŗa mūziķi. Zāle bija 
izpārdota, daudzi netika iekšā. 

Koncerta recenzijā New York 
Times kritiķis Joseph Horowitz 
cildināja Bruno Skultes nacionāli 
patriotisko skaņdarbu, tā emo cio-
nālo atskaņojumu (arī instru -
men tācija bija izpelnījusi cildi-
nošu atsauksmi). Bruno brālis 
Fer dinands pienāca, pateicās par 
koncertu un piebilda, ka viņa 
ieskatā Daugava esot skanējusi  
tā, kā Brunis to esot iecerējis. Tas 
bija vislielākais kompliments. 
Bruno atraitne Biruta bija pārlie-
cināta, ka Bruno tur augšā (rādī-
dams ar pirkstu) esot ar prieku 
klausījies savu Daugavu. 

Bruno Skulte pēc dabas bija 
kautrīgs un, kaut arī bija populārs, 
nejutās ērti savu pielūdzēju vidū. 
Viņu dievināja gan gados vecākas 
dāmas, gan jaunas meitenes, kas 
pie viņa dziedāja. Atceros, reiz 
2x2 nometnē kāda astoņpads-
mitgadīga meitene veselu nedēļu 
nevarēja vien beigt jūsmot par to, 
ka Skulte durvīs viņai pagājis 
gaŗām un uz viņu paskatījies. Cits 
atkal vai ģībstot dvesa: - Skultes 
kungs! Ak, tas bija Viņš! Viņš man 
padeva roku! Es Viņam pieskāros!  
Bet Bruno Skulte šo apstākli ne -
kad neizmantoja. Un tiem, kas 
Bruno tuvāk nepazina, viņš at  stā-
ja iedomīga cilvēka iespaidu. 
Svešam ar viņu bija grūti uzsākt 
sarunas. 

Viņam pašam to neveicinot, 
Bruno Skultes koŗos bija izveido-
jusies tāds kā pielūdzēju kults – 
koristi stāvēja un krita par savu 
iemīļoto diriģentu. Ārpusniekiem 
bija grūti iekļauties šajā sabiedrī-
bā. Pagājušā gadsimta 60. ga -    
dos korī dziedātāju netrūka. Ne 
vienu reizi vien kāds jauns dzie-
dātājs pauzē vientuļš varēja no -

sēdēt mēģinājuma istabas stūrī. 
Ne viens pie viņa nepiegāja paru-
nāties. Arī koŗa vadība īpaši ne -
pievērsa uzmanību  jaunu dziedā-
tāju piesaistīšanai, rezultātā po -
ten ciālie dziedātāji tā tika aiz -
baidīti un nekad vairs neatgrie -
zās. Koris novecoja, jo nenāca klāt 
jaunas asinis. Tas arī bija daļējs 
iemesls Bruno Skultes koŗa iz -
iršanai. Viņš nevienam citam ne -
uzticēja balsu mācīšanu, nesagata-
voja sev palīgu vai vietnieku. Viņš 
arī neprata deleģēt pienākumus 
citiem, uz mēģinājumiem vien-
mēr ieradās agri un viens pats 
sanesa krēslus visam korim. Kār-
tojot skatuvi pirms koncertiem, 
viņš, tērpies frakā, pats bīdīja un 
cēla podestus, neprasīdams citu 
palīdzību. 

Citi koŗi, gan Latvijā, gan Rie-
tumos, jaunākās meitenes parasti 
novietoja pirmajā rindā. Izskata 
pēc. Bet ne Bruno Skulte. – Man 
vajadzīgas pieredzējušas dzie dā-
tājas nevis statistes,- viņš mēdza 
teikt. Par šādu pieeju viņam nācās 
dārgi maksāt. Izveidojās tāda kā 
kastu sistēma ar primadonnām, 
kuŗas visas gribēja stāvēt pirmajā 
rindā. Par to liecina daudzās koŗa 
fotografijas, kuŗās pirmā rinda ir 
divreiz gaŗāka nekā pārējās. 
Dažkārt gadījās arī tā, ka, nostā-
joties koncertam, dāmu starpā 
izcēlās grūstīšanās un cīņa par 
pirmajām vietām. Koncertiem tu -
vojoties, Bruno Skulte nedēļām 
ilgi lauzīja galvu par to, kur katru 
dziedātāju novietot. Veidoja sa -
rakstus, plēsa tos kopā, vairākas 
reizes atkal salika no jauna, ka -
mēr panāca tādu izkārtojumu, 
kuŗa rezultātā viņa ieskatā nebija 
kādu prīmu aizvainojis. Lai kā di -
riģents būtu pūlējies un centies, 
kad dāmām ierādīja vietas, ņur-
dēšana, dažreiz pat grūstīšanās, 
to  mēr notika. Pirmās rindas ieņē-
ma gados vecākas un augumā 
lielākas dāmas, kamēr sīkākās  
stā vēja aizmugurē. Atceros gadīju-
mu, kad uz mēģinājumu bija ie -
radusies jauna dziedātāja un ap -
sēdās tukšu krēslu rindā. Pēc 
laiciņa atnāk gados vecāka un au -
gumā pakupla koriste, pieiet viņai 
klāt un, kaut arī visa rinda ir 
tukša, visai pikti uzsauc: - Jūs 
sēžat manā vietā!

Vīru aprindās šādu problēmu 
nebija. Starp viņiem valdīja daudz 
lielāka kolleģiālitāte. Viņi aizmu-
gurē parasti uzjautrinājās par to, 
kas notika priekšā. Ap stūŗi no 
Draudzes nama, kur notika mēģi-
nājumi, bija vairāki krodziņi. Mē -
ģinājumu pauzēs vīru rindas 
mēdza tajos iegriezties un iestip-
rināties. Pēc šīm pauzēm dzie dā-
šana turpinājās jautrākā garā. 
Manas attiecības ar Bruno Skulti 
šīs izdarības neiespaidoja, laikam 
abpusēja respekta dēļ. Bruno 
mani aizrāva kā diriģents un 
komponists, un viņu, iespējams, 
iespaidoja tas, ka biju vienīgais 
profesionālais mūziķis, kas nāca 
dziedāt viņa korī un ar kuŗu va -
rēja kā ar mūziķi parunāties. Šīs 
sarunas bieži notika mēģināju -
mu pauzēs, kamēr vīri gāja stip-
rināties un dāmas kārtoja savas 
lietas. Arī Bruno Skulte savu glā-
zīti nesmādēja. Bet nekad gan 
nemanīju, ka viņš kādreiz mē  ģi-
nājuma pauzē būtu gājis uz 
krodziņu vai citādi stiprinājies.

Bruno Skulte

(Turpinājums 18.  lpp.)
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Pēc Eiropas Parlamenta (EP) Tautas partiju grupas Lietuvas 
deputātu iniciātīvas arī EP ēkā Strasbūrā bija sarīkots svinīgs 
brīdis, atceroties 20. gadadienu kopš barikāžu laika Baltijā. 
Sarīkojumā piedalījās baltiešu eiroparlamentārieši ar atmodas 
gadu pieredzi – Vītauts Landsberģis un Sandra Kalniete, kā arī 
Tune Kelams. Tika uzsvērts, ka 1990./1991. gadā Baltijas valstu 
neatkarības cīnītājiem nav bijis viegli atrast dzirdīgas ausis 
Rietumos un viena no pirmajām, kas atbalstīja baltiešu neatka-
rību, bijusi EP Tautas partiju grupa.

Bijušais Rīgas pilsētas Milicijas pārvaldes priekšnieks 
Viktors Bugajs, atceroties 1991. gada janvāŗa barikāžu laika 
notikumus, intervijā laikrakstam NRA sacīja, ka  operātoru 
Andri Slapiņu, visticamāk, nošāvis OMON snaiperis. “Slapiņam 
uz pleca taču bija sudrabaini mirdzoša filmēšanas kamera, kas 
no tālienes izskatījās pēc granātmetēja. Tāpēc snaiperis šāva uz 
viņu,” saka Bugajs. Viņš noliedz, ka barikāžu laikā Latvijā dar-
bojies kāds trešais spēks. “Nebija nekāda trešā spēka. Izmeklētāji 
to izdomāja, lai būtu interesantāk,” spriež Bugajs.

Pēc Bugaja domām, Iekšlietu ministrijas vadība tajā laikā       
neko nebija izdarījusi, lai pasargātu pašu ministriju un tās 
personālsastāvu pret OMON vienības uzbrukumu 1991. gada 
20. janvārī.

120 Latvijas kaŗavīru devušies uz Lielbritaniju, lai piedalītos 
militārajās mācībās Pashtun Dagger. Mācībās, kuŗu galvenais 
uzdevums ir sagatavot vienības dalībai NATO vadīto Starptautisko 
drošības atbalsta spēku (ISAF) operācijās Afgānistānā, piedalī-
sies vairāk nekā 2500 Lielbritanijas, Polijas, Latvijas un Jordānijas 
bruņoto spēku kaŗavīru, iesaistot arī 300 bruņutechnikas 
līdzekļus, hēlikopterus un lidmašīnas. 

Pirms 90 gadiem Latvijas Republika tika starptautiski atzīta    
de iure. Ārlietu ministrijā notiks diskusija par temu „Latvijas         
de iure atzīšana. Skatpunkti.” Uzrunu teiks Francijas vēstniece 
Latvijā Šantāla Puarē. Diskusiju vadīs Latvijas vēstnieks Spānijā 
Rolands Lappuķe.

ASV vēstniecība Latvijā informāciju savā mājaslapā sākusi 
sniegt arī krievu valodā. Tas darīts ar nolūku krieviski runājo-
šiem cilvēkiem Latvijā sniegt papildu iespēju iegūt informāciju 
par ASV ārpolītiku, kultūru un vērtībām. 

Latvijas Nacionālā opera  no 18. līdz 23. janvārim viesojās 
Igaunijas Nacionālajā operā. Viesizrāžu programmā bija balets 
„Sapnis vasaras naktī” un „Žizele”, kā arī operas „M-me Butterfly” 
un „Jevgeņijs Oņegins”. Uz LNO viesizrāžu atklāšanu bija ielūgti 
Igaunijas premjērministrs Andruss Ansips, Igaunijas kultūras 
elites pārstāvji, ārvalstu vēstnieki un polītiķi.   

TV raidījumā 900 sekundes Zaļo un Zemnieku savienības 
līderis Augusts Brigmanis norādīja, ka latviski nerunājošo  
deputātu Valeriju Kravcovu (SC) var no Saeimas izslēgt, tikai tad 
jārēķinās ar tiesāšanos. Kravcovs tiesā uzvarētu, turklāt būtu 
jāmaksā kompensācija. Tāpēc ZZS vēlas runāt ar Kravcovu, lai 
saprastu viņa nostāju. Ja atklāsies, ka deputāts nevēlas mācīties 
latviešu valodu, tad ZZS lems par viņa izslēgšanu no Saeimas 
sastāva.

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa 
atzinusi, ka 2010. gada vārds ir zibakcija, nevārds – pa lielam. 
Par spārnoto teicienu atzīts krāniem un buldozeriem jāstrādā 
lidostā. To vēlēšanu priekšvakara diskusiju raidījumā Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis (Vienotība) pateica, atkārtojot 
Ssaeimas deputāta Aināra Šlesera (PLL) sacīto.

Ministru prezidents Londonā
Ministru prezidents Valdis 

Domb    rovskis darba vizītes laikā 
Londonā tikās ar vadošajiem 
Liel  britanijas plašsaziņas līdzek  -
ļu pārstāvjiem. Žurnālisti Dom-
brovskim jautāja par Latvijas 
ekonomisko situāciju, budžeta 
konsolidāciju, struktūrālajām re -
formām, nodokļu polītiku, inflā-
ciju, pievienošanos eirozonai,    
par Latvijas konkurētspējas līme-
ņa paaugstināšanu u. c. 

Valdis Dombrovskis stāstīja   
par Latvijas veikumu ekonomis-
kās krizes pārvarēšanā, akcentē-
jot augstākās izglītības reformas 
nepieciešamību, kā arī informēja 
par sociālās drošības tīkla pa  sā-
kumiem, kas ir nozīmīgs sabied-
rības mazāk aizsargāto slāņu 
atbalsts valstij izšķirīgā laikā. 

Pēc aģentūras LETA sniegtās 
informācijas, Latvijas Minisru 
prezidents Valdis Dombrovskis 
Eiropas valdībām ieteicis neka-
vēties ar plānoto budžeta sama-
zināšanas pasākumu ieviešanu 
finanču krizes pārvarēšanai. “Fis-
kālo konsolidāciju svarīgi veikt 
ātri, jo, pārmērīgi vilcinoties, 
rodas konsolidācijas pagurums 
un mazinās apziņa, ka tas ir sva-
rīgi,” intervijā biznesa ziņu aģen-
tūras televīzijai Bloomberg Tele-
vision Londonā sacījis Dom-
brovs  kis. Ivērojot Latvijas piere-
dzi, Dombrovskis iesaka lielāko 
daļu konsolidācijas pasākumu 
veikt pēc iespējas ātrāk.

Arī Lietuvas premjērministrs 
Andrjus Kubiļus grūtībās no  nā-
kušajām Eiropas valstu valdībām 
iesaka nebaidīties no budžeta 
samazināšanas. “Mūsu lēmums 
pēc iespējas ātrāk un efektīvāk 
ieviest taupības pasākumus bija 
labs. Mēs nemeklējām iespējas 
atlikt recesiju,” sacīja Kubiļus.

Gan Latvijas, gan Lietuvas val-
dības vadītājs pavēstīja, ka turp-
mākai budžeta deficita sama zi-
nāšanai valdības koncentrēsies 
uz veselības aprūpes, izglītības  
un sociālo garantiju sistēmas 
reformēšanu, kā arī vērsīsies pret 
ēnu ekonomiku.

Cīņa pret Kravcovu
Saeimas deputāts Visvaldis        

Lā  cis (VL/TB/LNNK) ar latviski 
ne  runājošā parlamentārieša Va -
lerija Kravcova padzīšanu no Pil-
sonības likuma komisijas ne  do-
mā apstāties. Nacionālā ap  vie-
nība sagatavojusi lēmumprojek -
tu “Par deputāta Valerija Krav-
cova izslēgšanu no Saeimas sa -
stāva”. 

Nacionālā apvienība atsaucas 
uz Saeimas Kārtības ruļļa 18. 
pantu, kas paredz iespēju ar Sa -
eimas lēmumu izslēgt no par-
lamenta sastāva deputātu, kuŗš 
neprot valsts valodu tādā apjo -
mā, kāds nepieciešams profe sio-
nālo pienākumu veikšanai. Par 
pamatojumu savam pieprasī ju-
mam lēmumprojekta autori min 
Kravcova atteikšanos runāt valsts 
valodā Saeimas Pilsonības liku-
ma izpildes komisijas sēdēs, ne -
spēju sazināties ar citiem depu-
tātiem valsts valodā, kā arī vai-
rāk kārtēju un sistēmatisku atteik-
šanos atbildēt uz žurnālistu uz -
dotajiem jautājumiem valsts va -
lodā.  Pēc kādas Saeimas sēdes 
Kravcovs  bēga no preses pār stāv-
jiem, nesniedzot nekādus sapro-

tamus komentārus. Krievu plaš-
saziņas līdzekļiem Kravcovs gan 
atzinis, ka neredz pamata Nacio-
nālās apvienības pieprasījumam. 

Lēmumprojekta iesniegšanai 
nepieciešami vismaz desmit de -
putātu paraksti. Nacionālajai ap -
vienībai ir tikai astoņas balsis Sa -
eimā, tādēļ VL/TB/LNNK mek -
lēja atbalstu pie Vienotības depu-
tātiem. Ina Druviete vilcinājās 
pievienoties iesniegumam, mi  -
not juridiskus šķēršļus. Iesnie-
gumu kopā ar VL/TB/LNNK 
pār  stāvjiem parakstīja Ingmārs 
Čaklais un Inguna Rībena (abi 
no Vienotības). 

Saeimai tagad jālemj par lē -
mumprojekta nodošanu Man-
dātu komisijai. 

Kravcovs pret Valsts valodas 
centru 

Saeimas deputāts Valerijs Krav-
covs (Saskaņas centrs) decembŗa 
sākumā paziņoja, ka negrasās 
ļaut nevienam, tostarp Valsts va -
lodas centram, pārbaudīt viņa 
valsts valodas prasmi. Viņš to 
nevēloties, un cauri. “Vēlētāji 
balsojuši par mani tādu, kāds 
esmu. Es dzīvoju demokratiskā 
valstī,” klāstīja Kravcovs,  runājot 
krievu valodā, vienīgi atsevišķas 
frazes, piemēram, “viss būs labi!” 
skanēja latviski.

Saeimas deputāts pastāstīja,        
ka turpinot latviešu valodas ap -
gūšanu. Arī oktobrī Liepājas tie -
sā, kur izskatīja SC aģitācijas 
noteikumu pārkāpumus, Krav-
covs žurnālistiem rādīja papīra 
lapiņas, uz kuŗām sarakstīti vārdi 
un frazes latviešu valodā. Tos 
viņš studēja tiesas pārtraukumā.

Kravcovs norādīja, ka pašlaik 
latviešu valodu jau protot, taču 
ne gluži pietiekami. Tomēr tas 
viņu netraucējot veikt Saeimas 
deputāta pienākumus.

Vēlas grozīt Satversmi
Ar uzsaukumu visās valsts un 

pašvaldību skolās mācīt bērnus 
tikai latviešu valodā  biedrība 
Sargi valodu un Latviju kopā ar 
nacionālo apvienību Visu Lat-
vijai!/TB/LNNK izvērtusi plašu 
parakstu vākšanas kampaņu.         
Ar šo kampaņu mēģinās rosināt 
grozījumus Satversmes 112. pan-
tā. Pašreizējais Latvijas pamat-
likums paredz “tiesības uz izglī-
tību. Valsts nodrošina iespēju bez 
maksas iegūt pamatizglītību un 
vidējo izglītību. Pamatizglītība ir 
obligāta.” Parakstu vācēji to vē las 
papildināt ar diviem vārdiem – 
valsts valodā. Tas nozīmē, ka 
vals  ts un pašvaldību uzturētajās 
skolās mācību programma būtu 
jāapgūst latviešu valodā. 

Parakstu vākšanas kampaņa ti -
ka aizsākta pagājušā gada 11. no -
vembrī, savāca ap pieci tūkstoši 
parakstu. Tika nolemts kampaņu 
turpināt barikāžu atceres laikā 
Okupācijas mūzejā.

 Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) preses sekretāre Kristīne 
Bērziņa skaidro, ka nepiecie ša -
mi vismaz 10 000 balsstiesīgo 
pa   rakstu. Tikai pēc saņemto datu 
pārbaudes CVK rosinās paraks -
tu vākšanu par grozījumiem 
Sa tversmē. Parakstu vākšana ir 
vie na no iespējām, kā vēlētāji 
Lat vijā var piedalīties lēmumu 
pieņemšanā. Ne mazāk kā 10 000 
balsstiesīgo Latvijas pilsoņu ir 

tiesības iesniegt CVK izstrādātu 
likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu, kuŗa atbal- 
s tam CVK rīko parakstu vākšanu.

ZZS loma prezidenta izvēlē
Apvienības Saskaņas centrs 

(SC) līderis Jānis Urbanovičs, 
līdzīgi dažiem citiem Saeimas 
deputātiem, pauž viedokli, ka to, 
kuŗš būs nākamais Valsts pre -
zidents, noteiks Zaļo un Zem-
nieku savienība (ZZS).

Urbanovičs norāda, ka partijai 
ir brīvas rokas prezidenta kan di-
dāta izvēlei. „Par ZZS es saku 
tāpēc, ka ir divi lielie, un tie ma  -
zie kā zolītē tad piemetīs savas 
kārtis. Lielākās izredzes it kā 
pašlaik ir Zatleram. Viņam izre-
dzes būs lielākas, ja viņu izvir -   
zīs ZZS, nevis Vienotība. Savu-
kārt, ja ZZS izvirzīs kādu citu 
kandidātu, arī tam būs lielākas 
izredzes nekā Vienotības kandi-
dātam. Tāda ir pašreizējās polī-
tiskās situācijas loģika,” sacīja 
Urbanovičs.

Ošlejs kritizē Godmani
Bijušais Ministru prezidents 

Ivars Godmanis intervijā krievu 
plašsaziņas līdzekļos asi kritizē 
lata devalvācijas piekritējus, to -
starp ekonomistu Ošleju, norā-
dot, ka šie cilvēki nekad ne par   
ko nav bijuši atbildīgi, kā arī ap -
galvo, ka gandrīz visos gadīju -
mos kontrolēta devalvācija izgā-
zusies, piemēram, Dienvidāzijā 
un daudzās Eiropas valstīs.

Savukārt Ošlejs norāda, ka val-
s tis, kas nonākušas financiālās 
grūtībās, bieži izvēlējušās deval-
vēt valūtu. Pēc Starptautiskā Va -
lūtas fonda  aplēsēm, pasaulē 
kopš 1970. gada devalvācija no -
tikusi vairāk nekā 140 reižu. 
Ošleja ieskatā  arī Latvijai vaja-
dzējis devalvēt latu, tādējādi ie -
gūstot iespēju veikt naudas emi-
siju. Viņš ir pārliecināts, ka God-
manis pirms devalvācijas varēja 
ar likumu pārvērst eiro kreditus 
latos, savukārt bankām radušos 
zaudējumus daļēji segt no starp-
tautisko aizdevēju piešķirtā kre-
dita.

Barikāžu vēstures saglabāšanai
Latvijas Zinātņu akadēmijā    

no  tika zinātniski praktiskā kon-
ference “Barikādes barikāžu aiz-
stāvju acīm”. Bijušais laikaraksta 
Padomju Jaunatne redaktors An -
drejs Cīrulis izvirzīja oriģinālu 
ideju par Barikāžu laika vēstures 
liecību saglabāšanu.  

Barikāžu laika atmiņas ir mil-
zīga nacionālā un garīgā bagā-
tība, kas jāuzkrāj un jādara pie -
ejama ikvienam Latvijā. Cīrulis 
ierosināja izveidot kaut ko līdzī -
gu Vikipēdijai, citiem vārdiem 
sakot, virtuālo pašapkalpošanās 
enciklopēdiju tīmeklī. To varētu 
nosaukt vai par Barikādopēdiju, 
Barikādupēdiju, Barikādpēdiju 
vai kā citādi latviskāk. Lai gan 
tagad vārds “barikāde” ir nevis 
svešvārds, bet ļoti latvisks vārds. 

Tīmeklī varētu ievietot barikā-
žu laika dalībnieku atmiņas, die-
nasgrāmatas, uzrakstītos, bet vēl 
nepublicētos rakstus, fotogra -
fijas, ieskaņojumus un videoie-
rakstus. Šajā tīmekļa portālā vie -
ta būtu tālaika avīžu rakstiem, 
vēstulēm, protokoliem, uzsau-
kumiem, archīvu materiāliem 

par toreiz slepenajām LKP             
CK sēdēm un Interfrontes 
intrigām.

Te varētu atrast materiālus par 
Latvijas Tautas fronti, par diev-
kalpojumiem un par tām ļoti 
daudzajām sabiedriskajām orga-
nizācijām, kas radās cita pēc ci -
tas ar vienu vienīgu mērķi – 
cīnīties par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. Portālā vieta jāat -
rod katram cīnītājam un katram 
pagastam. Lai vērtīgi materiāli no 
mūzeju krātuvēm un archīvu 
plauktiem uznirst uz datoru ek -
rāniem katrā mājā un katrā dzī-
voklī jebkuŗā diennakts stundā.

Tīmekļa portāls jāizveido tāds, 
lai tajā varam mācīties patrio-
tismu un ikdienas grūtajos brīžos 
pasmelties optimismu. Tāds, kas 
ar saviem stāstījumiem, ar attē-
liem, ar fotografijām un filmām 
mums visiem rādītu, kā Latvijas 
tauta – latvieši, krievi, ukraiņi, 
ebrēji, poļi, čigāni un visi citi – 

mīlējusi Latviju Neatkarības at -
jaunošanas laikā.

Andrejs Cīrulis par savu ideju 
ir runājis ar Latvijas labāko in -
formāciju technoloģijas  spe-
ciālistu Neo – Ilmāru Poikānu. 
Il  māram jau sen  galvā rosījušās 
līdzīgas domas. Viņš ir gatavs 
darboties tūdaļ pat, nekavējoties. 
Tikai Neo iebilst pret temas sa -
šaurināšanu. Portālam vajadzētu 
iekļaut visu Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas periodu no 1986. 
gada 15. septembŗa līdz 1991. ga -
da 6. septembrim, kas ir īstenā 
Latvijas Neatkarības  de facto at -
jaunošanas diena. Augustā būs 
puča 20. gadadiena, kad PSRS 
atzina Latvijas Republikas neat-
karību. Atsevišķi jāveido sada -  
ļas, kas veltīta helsinkiešiem un 
ārzemju tautiešiem. Jēdzienu 
“Ba  rikādes” var attiecināt uz visu 
šo posmu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons  
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Kā ar griezīgu 
ironiju vēstīts krasi 
pretkrieviskajā por-
tā  lā www.kavkaz.
center, opozi cionā-
rās  “Ņemcova kustī-
bas orgkomiteja no -
lēmusi sarīkot 31. 

janvārī Maskavā mītiņu Triumfa 
laukumā, bet pēc tam maršu uz 
Kremli, pēc pazīstamā (Musolīni 
rīkotā - F.G.) Marcia su Roma pa -
rauga”.

Atstājot novārtā minētā portā -   
la ironisko pieeju, nākas precīzēt, 
ka liberālās opozicijas aprindās 
jau labu laiku ieviesusies tradi -       
cija - ik mēneša 31. datumā rīkot 
Maskavā, Pēterpilī un citās lielā-
kajās pilsētās mītiņus, gājienus, 
piketus, lai protestētu pret Putina 
režīma patvaļu, korupciju un    
spaidiem. 31. datums izraudzīts 
tāpēc, ka Krievijas konstitūcijas 
31. pants - uz papīra - garantē vār-
da, preses un sapulču brīvību. 

Solītā 31. janvāŗa notikuma 
gaidās viens no drosmīgākajiem 
Kremļa kritiķiem - Andrejs Piont-

Kas 31. janvārī notiks Maskavā? 
kovskis aicina amputēt Putina 
režīmu. Daudz laika vairs neesot 
palicis. Tāpēc tagad ļoti daudz 
esot atkarīgs “no pavisam nedau-
dzo vīrišķības, izlēmības, dedzī-
bas. Amputinācija vai gangrēna. 
Dzimtene - vai tās nāve.” 

Nedēļas laikraksta Zavtra gal-
venais redaktors Aleksandrs Pro-
chanovs, būdams reizē staļinists 
un pareizticīgs imperists, inter -
vijā raidstacijai Echo Moskvy 
aicinājis ar ložmetējiem apšaut    
31. janvāŗa akcijas dalībniekus, 
citādi Krievijā varot uzliesmot 
pilsoņkaŗš. 

31. janvāŗa akciju Maskavā pie-
teikušas divas apvienības - cilvēk-
tiesību aizstāvji, kuŗus vada sir - 
mā t.s. Helsinku grupas vadītāja 
Ludmila Aleksejeva, un organi-
zācijas Cita Krievija līdeŗa Eduar-
da Limonova piekritēji. Iespējami 
divi separāti, parallēli gājieni vai 
viena kopēja akcija. 

Kā zināms, iepriekšējā akcija - 
31. decembrī - beidzās ar Borisa 
Ņemcova, Eduarda Limonova un 
vairāku citu opozicijas polītiķu 

apcietināšanu un administrātīvo 
arestu.

Pēc administrāatīvā 15 dienu 
soda izciešanas Boriss Ņemcovs 
preses konferencē aicināja Eiro - 
pas Savienību pasludināt sankcijas 
pret Putinu un tā galvenajiem 
palīgiem - Surkovu un Sečinu. 

Intervijā portālam www.gazeta.
ru Boriss Ņemcovs stāsta, ka 31. 
decembrī viņš nogādāts vienā no 
Iekšlietu ministrijas Maskavas 
rajonu nodaļām un ievietots vieni-
nieka kamerā - t.s. betona kažokā, 
platība - 1,5 x 3 metri. Tur viņam 
nācās sagaidīt jauno - 2011. gadu 
un atrasties 40 stundas. Bez gais-
mas, bez gultas, pat bez matrača 
uz grīdas. Ēst nav dots nemaz. Pēc 
tiesas sēdes, kuŗa ilga piecas stun-
das un kuŗas laikā Ņemcovam 
nepiedāvāja krēslu, kaut gan viņš 
divas diennaktis nebija gulējis, 
arestētais nonāca Simferopoles 
prospekta izolātorā, kur kopējā 
kamerā (ap 40 kv.m) viņš pavadīja 
atlikušo soda termiņu  kopā ar 
citiem arestantiem - dažādos lai -
ka sprīžos 5 - 15 cilvēkiem. To 

vidū bija trīs kriminālnoziedz-
nieki, pārējie bija vai nu “sīkie 
huligani”,  vai tādi, kas dzērumā 
vadījuši  spēkratus. 

Intervijā raidstacijai Echo Mos-
kvy Ņemcovs neslēpa - ja viņš kļūs 
par “atjaunotās” Krievijas pre-
zidentu, viņš parakstīšot ukazu 
par Putina, Surkova un Sečina ap -
cietināšanu. Viņaprāt iespējams, 
ka Putins aizbēgšot uz Italiju - 
Berluskoni paspārnē...

Jau pieminētais Prochanovs in -
tervijā portālam www.svpressa.ru 
apgalvo, ka prezidents Med ve -
devs (kuŗu viņš nīst) jau iekusti-
nājis Perestroiku-2 (runa ir par 
Gorbačova 1986.-1990. gada “pār-
būves” - perestroikas jaunu varian-
tu - F. G.). Medvedevs, apgalvo 
Prochanovs, īstenošot, tāpat kā 
toreiz Gorbačovs, ultraliberā lizā-
ciju, taču galu galā viņš neatstā - 
šot nekādas pēdas Krievijas vēs -
turē, “izņemot slapjas” (mokroje 
mesto - nicīgs krievu izteiciens - 
F.G.). 

Bet tikmēr Medvedevs turas, 
reizēm pat piesardzīgi oponējot 
Putinam, un mēģina rast vidus-
ceļu starp radikālo lielkrievu na -
cionālismu un rietumnieciski 
iekrāsotu toleranci. 

Viņš sarīkoja “tikšanos” ar 

Krievijas Federālās sapulces va -
dību un norādīja, ka īpaša uzma-
nība jāveltī krievu nacionālajai 
kultūrai, jo tā esot “visas mūsu 
daudznacionālās kultūras mugur-
kauls”. 

Šādi laipojot, prezidents Med-
vedevs “atklāja Ameriku”, paziņo-
dams, ka krievi ir lielākā („daudz-
skaitlīgākā”) tauta Krievijā. Kuŗš 
gan nezina, ka etnisko krievu 
īpatsvars Krievijā ir 80 procenti? 

Tālāk Medvedevs klātesošajiem 
skaidroja, ka krievu valoda Krie-
vijā ir valsts valoda, ka “Krievu 
pareizticīgā Baznīca ir mūsu       
valsts lielākā konfesija”. Tik vien? 
Vispār jau šķiet, ka šī Baznīca jau 
ir kļuvusi par Krievijas valsts 
struktūras sastāvdaļu un tās virs-
gans - patriarchs par polītiskas 
trīs  vienības locekli - līdzās pre-
zidentam un premjērministram...

Nobeigumā Medvedevs kļūst 
lirisks, cildinot tādas krievu na -
cionālā rakstura iezīmes kā “ie -
cie tība, atsaucība, prasme sadzī -
vot ar kaimiņiem, augstsirdība, 
plašs skatījums uz visu, uz savu 
vēsturi, uz citu tautu vēsturi”. 

No jūsu mutes, Dmitrij Ana-
toļjevič, Dieva ausī! 

Franks Gordons

Nesaprotu! Labāk, lūdzu, krievu valodā!
Par to, ka teju 20 

gadus pēc Latvijas 
neatkarības atjau-
no šanas mūsu 
vals  tī joprojām ir 
ļaudis, kuŗi lat vie-
šu valodu prot 
mi   nimāli vai ne -
prot nemaz, esmu 

rakstījis arī citreiz, un pieļauju,    
ka Laika un Brīvās Latvijas lasī-
tāji par to ir pietiekami nīgri. No 
ārvalstu latviešu vides ir nācis 
uzsaukums, sākot ar šī gada            
1. martu, Latvijas latviešiem kon-
sekventi atteikties no krievu va -
lodas lietošanas ikdienas saskar-
s mē. Par šo jautājumu esmu ru -
nājis jau kopš ierašanās Latvijā 
pagājušā gadsimta 80. gadu bei-
gās – ja pirmajos gados latvieši 
būtu „aizmirsuši”, ka prot krie - 
vu valodu, un runājuši tikai lat-
viski, tad patlaban mums ar 
krievu valodu Latvijā diez vai 
būtu jebkādas problēmas.

Šīs problēmas joprojām ir       
visai konkrētas. Biju iegriezies 
Rīgas Centrāltirgū nopirkt dažus 
pāŗus čību, jo vakarā pie manis 
nāks ciemiņi, un pašreizējos snig-
šanas apstākļos būs jāpiedāvā 
iespēja novilkt kurpes. Čības at -
radu, bet pārdevēja nekur ne  -     
bija rodama. Gaŗām gāja blakus 
kioska īpašniece. „Zakrit. It is 
closed,” viņa sacīja. Tātad – „kios ks 
ir slēgts” krievu un pēc tam an -
gļu valodā. Latviešu valodā 
pateikt vārdu „slēgts” kundze 
acīm redzot nespēja.

Lai nu paliek pārdevēja Cen- 
  t rāltirgū. Bet cilvēki, kas darbo -  
jas lielajā polītikā – tas ir pavi -
sam kas cits. Un te nu mēs no -
nākam pie šīs nedēļas stāsta. 
Latvijas Saeimā ir deputāts Va -
lērijs Kravcovs. Viņš pārstāv 
Kremļa interešu bīdītāju mūsu 
valstī Saskaņas centru (SC) un, 
ievēlēts Saeimā, kā var spriest     

pēc informācijas plašsaziņas lī -
dzekļos, latviešu valodu nav pra-
tis nemaz. Pirms tam bijis de -
putāts Liepājas pilsētas domē.      
Arī tur Kravcovs latviešu valodu 
neprata un darbojās ar tulka 
palīdzību. Kravcovs ir dzimis 
Krievijā, izglītību ieguvis me  tall-
ur ģijā. Strādājot par metinātāju, 
Kravcovam, visticamāk, nekādi 
jautājumi nerastos. Bet viņš ir 
Saeimas deputāts, un tāpēc jau-
tājumi ir vairāki.

Pirmām kārtām apsprie žams   
ir jautājums - kā šis cilvēks ti-     
cis pie Latvijas pavalstniecības. 
Kā zināms, naturālizācijas pro-
cesa laikā cilvēkiem jāpierāda    
vismaz kaut kādas latviešu va -
lodas zināšanas. Kravcovs apgal-
vo, ka esot iemācījies pietiekami 
daudz latviešu valodas, lai no  kār-
totu naturālizācijas eksāmenu,    
un pēc tam to visu atkal aizmir-
sis. Tas tā varētu būt – vai maz 
kas var gadīties mūsu divvalodu 
republikā! Taču uzmanīgu dara 
kas cits, proti – cilvēks no Liepā -
jas kārtot naturālizācijas eksā-
menu devies gaŗā ceļā uz Val-
mieru. Atstatums starp šīm di -
vām pilsētām ir apmēram 300 ki  -
lometru. Kāpēc tas būtu jādara? 
Iespējams, atbilde ir meklējama 
tādā virzienā, ka neilgi pēc tam, 
kad Valērijs Kravcovs bija nokār-
tojis pavalstniecības eksāmenu, 
Naturālizācijas pārvaldes Val-
mieras nodaļas priekšnieks El -
mārs Kokins tika aizturēts par 
dienesta pilnvaru pārsniegšanu, 
dienesta stāvokļa ļaunprātīgu 
izmantošanu un kukuļošanu,       
tirgojot pavalstniecību. Šim       
darbonim tika piespriests kon-
krēts cietumsods. Protams, es 
neapgalvoju, ka tieši Valērijs 
Krav covs kādam devis kukuli, 
bet dīvaina šī situācija liekas 
joprojām. Viens no Saeimas na -
cionālistiskāk noskaņotajiem 

deputātiem Visvaldis Lācis ir 
aicinājis Drošības policiju šo 
jautājumu caurlūkot vēlreiz (ie -
priekšējās pārbaudes laikā seci-
nāts, ka Kravcovs pie pavalst-
niecības ticis pamatoti). Laiks 
rādīs, kas tiks konstatēts.

Taču jautājums ir krietni pla-
šāks. Te tomēr saskatāma visai 
liela bezkaunību no Saskaņas 
centra puses. Var jau sacīt, kā       
par to bildis SC frakcijas vadītājs 
Saeimā Jānis Urbanovičs, ka SC    
ir partiju apvienība un katrai 
atsevišķai tās partijai ir bijušas 
tiesības deleģēt savus kandidā -
tus, tomēr tas nenozīmē, ka SC 
nepavisam nav zinājusi, ka Lat-
vijas elektorātam tiek piedāvāts 
cilvēks, kuŗš vismaz, ja ne vairāk, 
ir melojis savā deputāta kandi-
dāta deklarācijā, apgalvojot, ka 
latviešu valodu prot „sarunvalo-
das līmenī”. 

Ko īsti Valērijs Kravcovs Saeimā 
nolēmis darīt, ja neprot valodu, 
kuŗā notiek polītiskais process? 
Urbanovičs skaidro, ka Budžeta 
komisijā deputāti aplūkojot ta -
bulas un ciparus un tāpēc sa- 
p rotot, kas tur notiek. Taču saru -
nā viņš acīmredzot nepiedalās. 
Krav   covs nav vienīgais pašrei - 
zē jās Saeimas deputāts, kuŗam        
ar valodu ir problēmas. Presē 
rakstīts (lai arī Urbanoviča no -
liegts), ka to pašu varot teikt par 
trešdaļu visu SC deputātu. Pie-
mē ram, par Michailu Zemļinski 
Urbanovičs sacījis, ka latviešu 
valodu viņš saprotot, bet ar ru -
nāšanu esot sarežģītāk. Arī zaļa-
jiem zemniekiem, kas tomēr it         
kā ir „tautiska” partija un piede-
vām strādā valdošajā koalicijā,       
ir deputāts Richards Eigims, par 
kuŗa latviešu valodas zināša -     
n ām dažkārt ir radušies jautāju-
mi. Ja ar „runāšanu ir sarežģī -
tāk,” tad atkal jājautā, ko šie 
cilvēki meklē parlamentā, kur 

piedalīšanās debatēs tomēr ir bū -
tiska likumdošanas procesa daļa. 
Saeimas kuluāros esmu dzirdējis, 
ka tie deputāti, kuŗiem ar latviešu 
valodu ir grūtības, komisijās 
vispār nerunājot. Vai to var uz -
skatīt par pilnvērtīgu darbu par-
lamentā? 

Kravcovs patlaban cītīgi mācās 
latviešu valodu, saka Urbanovičs. 
„Jau aprīlī, maijā jūs redzēsit, ka 
Kravcovs atnāks pie jums uz 
interviju un varēs runāt latviski.” 
Ja jau tā, tad 31. maijā vismaz es 
noteikti aicināšu šo cilvēku uz 
interviju Latvijas Radio, lai viņš 
parāda, ko pāris mēnešuos ir 
iemācījies. Lai pilnvērtīgi pieda-
lītos likumdevēja darbā, parla-
menta loceklim valsts valoda to -
mēr ir jāprot līdz vissīkākajām 
niansēm.

SC frakcijas vadītājs vaino lat-
viešus pašus – tie esot vainīgi, ka 
Saeimā ievēlēts cilvēks, kuŗam 
trūkst valsts valodas prasmes: 
„Nevajadzēja dot mandātu, vaja-
dzēja paredzēt neiespējamo situ-
āciju, ka vēlēšanās var balotēties 
bez pietiekamām valsts valodas 
zināšanām.” Taču tieši SC visiz-
mi sīgāk ir pretojies jebkuŗiem 
centieniem likumos paredzēt 
valsts valodas dominanti (no 
prasības deputātu kandidātiem 
pierādīt valsts valodas zināšanas 
visaugstākajā līmenī Latvija ne 
gluži bez starptautiska „cilvēka 
tiesību” aktīvistu spiediena ir 
attei  kusies jau pasen). No mē -
ness Kravcovs taču nav nokritis. 
Urbanovičs un viņa partija ļoti 
labi zināja, ko dara.

Tāpēc šis jautājums ir jāaplū -  
ko plašāk, proti, ja kādam vēl ir 
kaut mazākās illūzijas par to, ka 
sabiedrības integrācija mūsu 
valstī tieši etniskajā jomā ir bi -
jusi veiksmīga, tad tagad no šīm 
illūzijām jāatsakās. Atcerēsi mies, 
lūdzu, ka Valēriju Kravcovu 

Latvijas Saeimā ievēlēja Latvijas 
pavalstnieki. Tātad cilvēki, kuŗus 
fakts, ka vārds „labrīt” Kravcovam 
ir eksotisks svešvārds, netraucēja. 
Var, protams, vaicāt cik  neaptēs-
tam jābūt cilvēkam, lai, 20 gadus 
dzīvojot valstī, neuzsūktu itin 
neko no valodas, kas tomēr vis-
apkārt skan pietiekami bieži. 
Ta ču pēc šā jautājuma labāk ne -
kļūst. Ir mums divkopienu valsts. 
Noteikti.

Kas notiks ar Kravcovu? Nesen 
desmit Saeimas deputātu ie- 
sniedza lēmumprojektu par viņa 
izraidīšanu no Saeimas, jo saska-
ņā ar Saeimas Kārtības rulli de -
putātu var izraidīt, ja „pēc viņa 
pilnvaru apstiprināšanas tiek 
kons tatēts, ka viņš (..) neprot 
valsts valodu tādā apjomā, kāds 
nepieciešams profesionālo pie-
nākumu veikšanai”. Diemžēl Sa -
eimas Kārtības rullis ir zemāka 
statusa dokuments nekā Satver- 
s me, kuŗā tikai teikts, ka Saeimas 
deputātam jābūt Latvijas pavalst-
niekam, kas sasniedzis 21 gada 
vecumu. Par valodas prasmi tur 
nekas nav sacīts. Piedevām pirm s- 
kaŗa Latvijas Saeima bija īsts 
Bābeles tornis, tur skanēja ne vien 
latviešu, bet arī vācu un krievu 
valoda. Taču nav vairs 1921. gads. 
Sagaidīt, ka valsts augs  tākās li -
kum došanas instan ces pārstāvis 
sajēdz valsts valo du, – tas nu tomēr 
ne  būtu pārāk daudz prasīts. Vēl    
jo vairāk tāpēc, ka paša Saskaņas 
centra program mā ir teikts -  jā  pa-
redz „visu Lat vijas iedzīvotāju 
atbildība par lat viešu valodas sa -
glabāšanu, tās prasmi un lietoša-
nu”. Acīmredzot pats uz sevi Sa -
skaņas centrs, kā tas mūsu polīti -
kai raksturīgi, šo principu neat-
tiecina. Un tas jau ir pagalam 
nožēlojami. Kravco vam, un ne 
tikai, būtu jāatsakās no mandāta 
Saeimā. Bet kas to dos?!
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Opera ,,Vilkaču mantiniece” ir 
naida un mīlestības stāsts. Tajā 
darbība noris Vidzemes lauku 
mājās 19. gadsimta beigās. Divas 
ģimenes – Dievlodziņi un Vilka-
ti – 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”
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 

Šā gada vasaras sākumā – 3. 
jūnijā Rīgā atkal skanēs latviešu 
oriģinālopera. Īstenībā – nevis 
atkal, bet – pēc ilgiem laikiem, 
tāpēc šis notikums ir jo nozī-
mīgs. Ar Nacionālās operas ģil-
des Ņujorkā pūlēm un finan-
ciālo atbalstu atjaunota un tiks 
uzvesta latviešu opermūzikas 
pērle – Bruno Skultes „Vilkaču 
mantiniece”. Otrreiz tā skanēs 
15. jūnijā Rīgas Operas festivāla 
ietvaros. Operas režisore – Ināra 
Slucka, scēnografe – Ieva Jurjāne, 
pie diriģenta pults būs Andrejs 
Jansons – diriģents, komponists 
un latviešu mūzikas patriots, 
kuŗam ir vislielākie nopelni šā 
mākslas notikuma tapšanā.

Janvāŗa sākumā Andrejs Jan-
sons bija Rīgā un piedalījās vis-
maz divos nozīmīgos sarīko ju-
mos: diriģēja Zvaigznes dienas 
koncertu Ave Sol zālē, kā arī ie -
pa zinās ar „Vilkaču mantinie -
ces” skatuves metu jeb maketu. 
Pēc tam – mūsu saruna ar ma -
estro. 

Neliels ieskats vēsturē. „Vilka -
ču mantinieces” libretu veido -
jusi Tonija Kalve, pamatojoties 
uz Ilonas Leimanes tāda paša 
nosaukuma romānu. Bruno 
Skul te to nosaucis par „mūzi -
kas drāmu piecās ainās” un   
kom ponējis 1947. gadā, dzīvo -
jot Vācijā, Oldenburgā. Tur viņš 
paspēja sarakstīt klavieŗizvilku-
mu un instrumentāciju pirma -
jai ainai. Tad – latviešu bēgļa ceļš 
uz ASV, un iecere operu uzvest 
uz Vācijā dibinātās „Latviešu 
operas” skatuves palika tikai ie -
cere.

Manuskripts gulēja plauktā 56 
gadus, līdz komponista brālis 
Oļģerts uzaicināja Andreju Jan-
sonu instrumentāciju pabeigt. 
Maestro ar prieku piekrita, jo 
Bruno Skultes mūzika viņam 
vienmēr bijusi ļoti tuva, turklāt 
Andreju Jansonu ar Bruno Skulti 

Bruno Skultes „Vilkaču mantiniece” un pravieša liktenis savā zemē
Ar diriģentu Andreju Jansonu tikās Ligita Kovtuna

saistījušas arī ciešas radošās un 
profesionālās saites. A. Jansons 
lepojas ar to, ka Bruno Skulte 
viņu uzņēmis kā kollēgu un 
viņam uzticējies.

Darbs ar „Vilkaču mantinieci” 
Andrejam Jansonam ritēja pus-
otru gadu. 1977. gadā viņš uz -
rakstīja simfoniskās poēmas – 
orātorijas „Daugava” instru men-
tāciju. Orātorija ar spožiem pa -
nākumiem savulaik atskaņota 
Ņujorkā, Linkolna centrā, pie -
daloties atjaunotajam Ņujorkas 
latviešu korim. Notikums, ko 
Andrejs Jansons dēvē par krasu 
pavērsiena punktu latviskajā      
pa  šapziņā, tostarp latviešu mū -
zikas jomā. Uzsveŗot nu jau 
aizsaulē aizgājušā latviešu kul-
tūras aktīvista Juŗa Padega no -
pelnus šā mūzikālā notikuma 
tapšanā, Andrejs Jansons atce-
ras, ka „līdz šim latviešu mūzika 
bija skanējusi galvenokārt tikai 
Amerikas baznīcu pagrabos”. 

Mūsu saruna ievirzās par lat-

viešu nacionālās operas „bāra-
bērna” likteni. Alfrēda Kalniņa 
opera „Salenieki” pēdējo reizi 
LNO uzvesta 1933. gadā. Kon-
cert  uzvedumā Ņujorkas latviešu 
koris to atskaņoja Ņujorkā un 
Minsterē, Vācijā, 1987. gadā. 
Alfrēda Kalniņa „Baņuta”  pir-
mo reizi iestudēta 1920. gadā      
ar komponistu pašu pie diri-
ģenta pults, bet pēdējos trīs des-
mit gados piedzīvojusi brīv da -
bas uzvedumu 1999. gadā Gun -
ta Gailīša režijā. Imanta Kalniņa 
operas „Spēlēju, dancoju” mūžs 
bija jo īss, gluži tāpat kā Ro -
mualda Kalsona „Pazudušajam 
dēlam”. Kāpēc? Andrejs Jansons 

AICINĀJUMS 
UZ OPERU

Latvijas Nacionālās operas ģilde (ASV) 
vēl piedāvā labas sēdvietas Bruno Skultes 
„VILKAČU MANTINIECES” pirmizrādē 

Latvijas Nacionālā operā 2011. gada 3. jūnijā.

Operas viesdiriģents būs Andrejs Jansons. Operu 
izrādīs arī Rīgas operas festivālā 15. jūnijā.

Biļetes var iegādāties tīmeklī www.opera.lv vai www.bilesupar-
adize.lv, kā arī nopirkt LNO kasēs Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, un 
„Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, norēķinoties skaidrā naudā 
vai ar Visa, Maestro,Eurocard/Mastercard un American Express.

Norēķināties iespējams tikai par iepriekš rezervētām biļetēm 
pēc rēķina saņemšanas.

Biļetes var rezervēt LNO kasēs, kā arī pa tālruņiem 67073777, 
67073776, 67073705, 90002000, sūtot rezervācijas pieteikumu pa 
faksu 67073782, rakstot uz e-pastu boxoffice@opera.lv un 
mājaslapa www.opera.lv

Rezervētās biļetes jāizpērk ne vēlāk kā mēnesi pēc rezervācijas 
datuma.

to skaidro gan ar mūsu  pašap-
ziņas trūkumu, gan ar nevērīgo 
attieksmi pret savas nacionālās 
opermūzikas reklāmēšanu jeb 
populārizēšanu.

„Prāgā, kas ir mazāka par 
mūsu Rīgu, ir trīs operteātŗi, 
kuŗos nemitīgi notiek čechu 
nacionālās operas izrādes – Ja -
na  čeks, Smetana, Dvoržāks      
skan ik nedēļu, turklāt pilnās 
zālēs. Sibeliuss ir saņēmis So -
mijas valdības atbalstu, un jau 
drīz pēc Pirmā pasaules kaŗa 
ASV, Konektikutā, notika Si  be-
liusa festivāls. 

Ar  lielu prieku un gandarī-
jumu tāpēc sadarbojos ar Nacio-
nālās operas ģildi, jo tās galve-
nais darbošanās mērķis ir celt 
gaismā latviešu oriģiālmūzikas 
vērtības.

Un to, ka tās patiesi ir vērtī -
bas, apliecina kaut vai daži fak -
ti. Jau „Daugavas” atskaņojumu 
NewYork Times mūzikas apskat-
nieki savulaik novērtēja par 
„iespaidīgu uzvedumu”. Savu-
kārt, noklausījušies „Vilkaču 
man tinieces” koncertuzveduma 
ieskaņojumu, firmas Albany Re -
cords speciālisti tam deva vis-
augstāko novērtējumu, līdz ar   
to recenzijas un apraksti par 
uzvedumu iekļuva nozīmīgāko 
Amerikas, Anglijas u. c. mūzikas 
izdevumu un apskatu slejās. Un 
šīs atsauksmes vienmēr bijušas 
cildinošas. Nu, jāatminas vecais 
teiciens par pravieti, kas savā 
zemē netiek novērtēts.”

Piebildīšu, ka „Vilkaču manti-
nieces” koncertuzvedums, kuŗa 

režisors bija Guntis Gailītis un 
kuŗš tapa, svinot Bruno Skultes 
simtgadi 2005. gada novembrī, 
pulcēja pilnu Latvijas Nacionā-
lās operas zāli, bet gadu vēlāk 
tika ieskaņots tvartā. Pa vidu 
bija vēl divi kupli apmeklēti    
koncerti Liepājā un Rīgas Lat-
viešu biedrības namā. Protams, 
ar Andreju Jansonu pie diriģenta 
pults.

Un vēl par vienu Andreja Jan-
sona darbības šķautni. Maestro 
jau vairākus gadus darbojas ASV 
labdarības organizācijā Young 
Audience, kuŗas mērķis ir popu-
lārizēt mūzikas apguvi jeb pie-
jaucēt jauno paaudzi mūzikai, 
īpa ši pievēršoties tām Ameri -
kas skolām, kuŗās nav paredzēta 
mūzikālā izglītošana.

Ciemu dienās Latvijā Andrejs 
Jansons ar savu sešus gadus ve -
co mazdēlu apmeklējis Jāņa 
Lūsēna „Putnu operu”, ko gadu 
gaitā skatījies jau trešo reizi. 
„Lūsēna opera ir ģeniāla. Tas ir 
paraugs, kā jāuzrunā bērni, ja 
vēlamies viņus pieradināt pie 
mūzikas, iemācīt klausīties un 
uztvert labu mūziku.”

Lieki teikt, ka latviešu ori ģi-
nālmūzika tā arī paliks „bāra-
bērna” lomā, ja tai nebūs klau-
sītāju. Nemaz jau nerunājot par 
atskaņotājiem un populārizē tā-
jiem.

Optimismu vieš lielā atsau -
cība, operas cienītājiem iegādā-
joties biļetes uz „Vilkaču man-
tinieci” jūnijā. Skat,  sarosīsi -
mies tā, ka būs jāplāno papild-
izrādes?! 

Kāpēc latviešu operu iestudējumu mūžs ir tik īss? Andrejs Jansons 
to skaidro gan ar mūsu  pašapziņas trūkumu, gan ar nevērīgo 
attieksmi pret savas nacionālās opermūzikas reklāmēšanu jeb 
populārizēšanu
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Latvija 2007. gadā parakstīja 
robežlīgumu ar Krieviju, formā  li 
atsakoties no Abrenes apriņķa 
vairākiem pagastiem, kuŗus Lat-
vijas – Krievijas 1920. gada mie-
ra līgums bija piešķīris Latvijai. 
Satversmes tiesa pārtrumpoja   
tos Latvijas pavalstniekus, kuŗi 
aģitēja pret „Abrenes atdošanu 
krieviem”, lemjot, ka jaunais ro -
bežlīgums var stāties spēkā, jo 
Latvijas Satversmes 3. pantu tas 
nepārkāpj. Trešais pants gan no -

Līdz trillerim tālu
Arturs Puga, Eiropa: Latvijas un Krievijas 1920. gada miera līgums: dokumenti, liecības un atziņas, 

apgāds Zvaigzne ABC, 2010. g., 208 lpp.
saka, ka Latvijas valsts territo -
rijā ietilpst Vidzeme, Latgale, 
Kur zeme un Zemgale, bet 3. 
pants nenoteic Latvijas valsts 
robežas par negrozāmām. Vardu 
sakot, Latvija 2007. gadā par li -
kumīgu savā veidā padarīja Pa -
domju Savienības patvarīgo rī -
cību, Abrenes pusi 1944. gadā 
atņemot Latvijai un iekļaujot to 
Krievijas sociālistisko republiku 
federācijā.

Karstās debates, kas līdz 2007. 
gadam risinājās latviešu sabied-
rībā starp Abrenes atdevējiem  
un Abreni – vismaz uz papīra – 
Latvijai saglabāt gribētājiem, 
mums vēl palikušas pietiekami 
svaigā atmiņā, lai tās te nepār-
stāstītu. Pateiksim gan tikai -       
ja 2010. gadā izdotā Artura Pugas 
grāmata būtu iznākusi dažus 
gadus agrāk, padarot sabiedrī -
bai, starp citu, ērti pieejamu un 
komentētu 1920. gada miera 
līguma tekstu, debates par Ab -
renes „atdošanu” vai „paturēša-
nu” būtu izvērtušās racionālā -  
kas un mazāk karstasinīgas, 
turk lāt ieguvējas būt abas puses.

Prāvu Pugas grāmatas daļu 
aizņem 1920. gada miera līgu -
ma priekšvēsture, kas rāda, ar 
kādām grūtībām – cauri visai 

chao tiskai kaŗa darbībai un 
līkumotai pamiera slēgšanai – 
nonāca līdz miera līguma pa -
raks tīšanai. Grāmatas lasītāji, ie -
pazīstoties ar savu vectēvu un 
vecvectēvu pūlēm un cīniņiem 
20. gs. sākumā, var pamatoti vai-
cāt: vai to territoriju, ko Krievija 
1944. gadā Latvijai atņēma, Lat-
vijai vajadzēja 2007. gadā atdot 
arī uz papīra? Vai pašreizējā lat-
viešu paaudze, tā rīkojoties, ir 
bi  jusi savu tēvtēvu cienīga?

Šiem jautājumiem pretī va - 
ram likt faktu, ka robežu no -
spraušanu 1920. gadā noteica ne 
vien etnografiski apsvērumi (t. i., 
ka latviešiem pienākas latviešu 
apdzīvotas territorijas), bet arī 
ekonomiski un militāri stratē-
ģiski apsvērumi. Pitalova, kas 
Latvijai tika, jo tai bija „pirm-
šķirīga nozīme Latvijas dzelzce -
ļu tīklam”, jau toreiz bija stipri 
nelatviska, nemaz nerunājot par 
pašreizējo laiku, un tās „latvis-
košana”, kaut vai tikai vārda ziņā, 
notika, kad latviskojās visa Lat-
vija: 1925. gadā Pitalovu pār dē-
vēja par Jaunlatgali (tātad par 
kaut kādu īstās Latgales papildi-
nājumu, piedēkli?), bet 1938. ga -
dā Jaunlatgale ieguva Abrenes 
vārdu. Iznāk, ka Abrene bijusi 

Abrene daudz īsāku laiku, nekā 
Rīgā bijusi Abrenes iela, kas ir     
tik daudzu Rīgas satiksmes au  to-
busu un trolejbusu galapunkts. 
Vai par daudz ķecerīgs un mūsu 
nacionālajām interesēm neat bil- 
s tīgs jautājums būtu: vai mums 
tiešām vajadzēja 1920. gadā par 
Abrenes un tās apkārtnes pievie-
nošanu Latvijai tik dedzīgi uz -
stāties?

Artura Pugas darbs ir solids 
akadēmisks pētījums. Vairākas 
atsauces tajā ir arī uz trimdas 
redzamāko vēsturnieku (Ander-
sona, Dunsdorfa, Šildes) publikā-
cijām. Izbrīnu izraisa uz grāma-
tas aizmugurējā vāka lasāmais 
apgāda vērtējums, ka miera līgu-
ma slēgšanas procesa aizkulišu 
apraksts nereti līdzinoties „pa -
tiesi aizraujošam trillerim”. Te 
vispirms jāpaskaidro, ka ar vārdu 
„trilleris”, tā sakot – valodas attīs-
tības rezultātā, vairs tikai retumis 
saprot „augstu, dzidru, augstumā 
strauji mainīgu putna balss ska-
ņu kopumu”, kā trilleri skaidro 
1991. gadā izdotais Latviešu 
literārās valodas vārdnīcas sē -
jums. Tagad par trilleri (pēc an -
gļu vārda thriller) sauc asa sižeta 
stāstu, romānu vai filmu. Vai tie-
 šām mūsdienu lasītājs tik zemu 

tiek vērtēts, ka viņam vairs ne -
būtu vēlēšanās ne pēc kā prasī-
gāka par „trilleri”? Gan kaŗa, gan 
miera taisīšanas gaitas, protams, 
ir sarežģītas un zaudējumu un 
ie  guvumu pilnas, bet kur te       
trilleris?

Meklēju ilgi un dikti, kur varē-
tu citēt kādu trilleŗa cienīgu 
rindkopu, bet atrodu vienīgi šā -
du, kas neprasa īpašu piepūli, 
kādu prasa zinātniski raksti:

„Latvijas un Krievijas miera 
sarunas no 15. jūlija risinājās Rī -
gā. Todien Ā. Joffes vadītā dele-
gā cija (5 locekļi un 29 eksperti) 
iekārtojās viesnīcā Pēterpils Pils 
laukumā, aizņemot 30 numurus. 
Delegātiem līdz ieradās sievas   
un daudzi apkalpotāji. [Delegā-
tiem] palīdzēja 8 sekretāri un 26 
eksperti.” (152. lpp.)

Te, lūk, ir uz ko vienkāršajam 
lasītājam var rasties sava attieks-
me, ja arī ne gluži par to trillināt! 
Ir arī ar ko salīdzināt: savā laikā 
tik varenā Joffes delegācija tāds 
nieks vien ir bijis pret Valsts 
prezidenta Valža Zatlera vadīto 
valsts darbinieku un uzņēmēju 
dižgrupu, kas 2010. gada decem-
brī viesojās Maskavā un Pēter-
pilī. 

Eduards Silkalns

Kad izlasīti abi rakstu krājumi, 
visvairāk gribas domāt par Gu -
naru Saliņu, lielo savdabi, kuŗu 
pērn paņēma veļu valsts. Apce-
rēs par nelaiķi valda sirsnīgs sta-
rojums, iepretī viņa vienpa-       
dsmit dzejoļiem, kur klīst nāve       
(to vidū divi veltījumi piespie - 
du aiziešanai – brālim un Mudī-
tei Austriņai). Dzīvei pārklāts 
no  lemtības plīvurs jeb vai Sa  - 
liņš atklāti skatījies tumsai acīs, 
pats allaž palikdams gaismas 
kūļu krustojumā. 
 Mēs bijām tajās bērēs,
 kur laiku nepatērē
 ar atvadām un niekiem,
 bet tik ar nāves priekiem (263:3).  

Baibas Bičoles atmiņās dabiski 
saaustas divas dzīves: Gunara un 
pašas. Vijas un mijas gan no -
pietni, gan jautri brīži, un izaug 
secinājums: „Gunara klātbūtne 
bagātināja, apdāvināja mūs, kas 
viņu pazina, bet nebeidzams de -
vējs viņš turpinās palikt arī tiem, 
kas viņu iepazīs tikai no viņa 
dzejas”(263:13). Bičole nosauc 
vai  rāk nekā pussimt trimdas 
radošo personību, kas veidoju -
šas klimatu ap Saliņu; viņš bija 
„centra” cilvēks tad, kad varēja 
tikties ar dzejniekiem no oku-
pētās Latvijas. Žēl, ka Bičole, 
pieminot kādu Gunara „uz -
sprāg šanu”, neatklāj, par ko īsti 
bijis strīds ar Māri Čaklo pag.       
gs. 80. gadu pirmajā pusē. Man 
bija liels gods 1972. gadā vakari-
ņot Saliņu miteklī tūrisma brau-
ciena laikā, radošās pārrunās 
noskaidrot patiesību, kliedēt        
aizdomas un viņa personā iegūt 
drošu orientieri. 

Kārlis Vērdiņš, kas žurnāla ko -
mentāros dēvēts par saliņologu 
un gonkologu (darinājums no 

PERSONĪBAS UN PROBLĒMAS
Jaunā Gaita – 262. un 263. 

Ilgonis Bērsons

iesaukas Gonka), raksta: „Saliņa 
dzejas apbrīnojamais vieglums 
un skanīgums ir tā ārējā čaula, 
aiz kuŗas slēpjas dziļa, spēcīga 
visaugstākās raudzes dzeja. Pat 
nāve tajā ir tūkstoš veidos sais tī -
ta ar dzīvi un mīlestību.” 
(263:14)

1957. gadā, kad iznāk Saliņa 
pirmā grāmata „Miglas krogs”, 
Jaunā Gaita sāk iespiest, pār-
spiest Ojāra Vācieša dzeju.      
Evas Eglājas-Kristsones apcerē 
„Attieksme pret latviešu padom-
ju literātūru trimdā” (262:24-30) 
ir daudz ziņu par Vācieti: kri-
tisks, tomēr cerīgs vērtējums         
(G. Saliņš 1959. gadā), viņš ir 
spilgts izņēmums, dumpinieks 
(J. Rudzītis 1964. gadā), viņa 
„Elpu” salīdzina ar austrālieša 
Kārļa Ābeles krājumu „Saule 
vien” (P. Birznieks 1967. gadā). 

Viedā zinātniece Eva Eglāja-
Kristsone apraksta traci, kas 
1969. gadā sacēlies ap Ojāra 
Vācieša dzejoli „Mana dziesma”. 
Laikā, kad par dzimtenes un 
trimdas kultūras vērtību apmai-
ņu grūti runāt, grupa latviešu 
Losandželosā 4. Rietumu Dzies-
mu svētku repertuārā iekļauj 
Padomju Latvijas autoru – Val-
tera Kaminska un Ojāra Vācie - 
ša „Manu dziesmu”, jo viņi šo 
darbu uztveŗ kā ļoti nacionālu. 
Ņujorkas avīzē Laiks sāk velties 
protesta viļņi: šī dziesma taču 
esot sarkana, komūnistiska. Re -
dakcijai vēstuli aizsūta arī polī-
tologs, Minesotas universitātes 
docētājs Jānis Peniķis. Viņš citē 
visu tekstu:

Mozdamās uz dzīvību,
Palu straumes san [jābūt: skan - 

I.B.].
Kamēr mostas Latvija,

Tikmēr mosties man.
Druvu smarža briedīgā
Lai pār zemi tvan.
Kamēr zaļo Latvija,
Tikmēr zaļot man.
Pretī rītam austošam
Drošu soli likt
Un ar savu Dzimteni
Saules kalnā tikt.
Dzīves dziesma diženā
Man pa vēnām skan.
Kamēr zaļo Latvija,
Kamēr dzīvo Latvija,
Tikmēr dzīvot man. (262:29)
Peniķa kungs sola, ka brauktu 

„uz īsti latviskiem dziesmu svēt-
kiem, tas ir, tādiem, kuŗu pro-
gram mā nav ievazāts nekas no 
Latvijas” (29). Tātad – dzimtenes 
mākslā nekā latviska vairs nav.

Peniķa kungs komentē dzies-
mu un arvien tālāk aizklīst 
polītiskās iedomās un aizdo - 
mās: „...kā katrs pats var redzēt, 
te taču komūnistu propaganda 
pilēt pil no katras O. Vācieša 
dzejoļa rindas! Tāpat, neesmu 
gan mūzikas speciālists, bet ne -
va jag jau nekādas zināšanas          
[!?- I. B.], lai saprastu, ka kom-
ponista V. Kaminska mūzika ir 
piesātināta ar komūnistiskām 
notīm” (29 – 30). Ja tā, tad arī 
Lat  vijā lietotie burti ir komū nis-
tiski. 

Paskatīsimies mierīgāk.
Kaminska/Vācieša „Mana 

dzies ma” pirmo reizi iespiesta 
Padomju Latvijas žurnālā Māks-
la 1967. gada 3. numurā, atkār-
toti arī „Dziesmu krājumā 4. 
Amerikas Rietumu krasta lat-
viešu Dziesmu svētkiem Losan-
dželosā, Kalifornijā, 1970. g.” 
[Lo   san dželosa: b. i., 1969 (?).-         
9. lpp.]

„Mana dziesma” ir dzejolis, 

kuŗu var uztvert dažādi, arī 
pilnīgi pretēji – atkarībā no la -
sītāja (un dziedātāja) idejiskās 
pārliecības. Autors apzināti izvai-
rījies no padomju dzīves kon -
krē tības. Vēl vairāk – viņš piecas 
reizes lieto nacionāli patriotis-
kāko vārdu „Latvija”, zinādams, 
ka tādas valsts vairs nav. Bet – 
Latvija mostas, zaļo un dzīvo. 
Tiešām – tautas apziņā 1940. un 
1945. gadā zaudētā dzimtene 
dzīvoja kā latviešu dzīves gal -        
ve  nā telpa. Latvija modās pretī 
rītausmai, lai varētu tikt saules 
kalnā. Tas bija nacionālās pašap-
zināšanās dzejolis, cerību dze-
jolis, tā domāja arī tautieši 
Losandželosā.

Jānis Andrups salīdzina Ojāra 
Vācieša un Astrīdes Ivaskas dze-
ju (1970), A. Ivaska cildina dze-
jojumu „Einšteiniāna” (1972), 
Velta Toma nosauc Ojāru par 
„Karali Dzejā”(1976). Eva Eg -
lāja-Kristsone rezumē: „...trimdā 
bija populāri tieši tie paši dzej-
nieki, kuŗi bija populāri Lat -      
vijā, – Vizma Belševica, Imants 
Ziedonis, Māris Čaklais, Jānis 
Peters, Māra Zālīte, Ojārs Vā -
cietis” (27).

Ojārs bija daudzšķautnaina 
per  sonība. „Atkušņa” laikā viņš, 
tāpat kā mēs daudzi, cerēja, ka 
sociālisma principus var cilvē-
ciskot, tāpēc piedalījāmies Sta-
ļina personības kulta nosodī -
šanā. Ar kādiem vārdiem? Ar 
pie sardzīgiem, tādiem, kuŗus 
cen zūra neliktu izsvītrot. Bija        
vēl trakāka pretdarbība. Vairā -
kos rakstos cekas darbinieki īsi 
pirms rakstu publicēšanas pie-
lika klāt savu polītisko propa-
gandu. Arī manā rakstā „Iz  krop-
ļošanas brīvība” (Literātūra un 

Māksla, 1972. gada 23. septem-
brī) pirmās piecas rindkopas        
un teksts par žurnālu Economist 
(ko nebiju lasījis) ir svešu roku 
darbs – arī izkropļošana. (Manā 
archīvā ir pirmvarianti.)

Šo atkāpi atļāvos tāpēc, lai          
arī Ojāra Vācieša dzeju nelasītu 
kā burta kalpi. Daudzi (un pat 
dzimtenē) nezināja, ka 1963. 
gada martā no kompartijas aug-
stas tribīnes Zinātņu akadēmijas 
zālē sekretāra Augusta Vosa re -
ferātā un dažu rakstnieku de -     
ba tēs polītiski tika nīcināti                             
V. Belševicas, M. Čaklā, C. Dine-
res, M. Kromas, O. Vācieša un        
Ē. Vilka darbi un ka viņus aiz-
stāvēja vienīgi izdevniecības 
„Liesma” galvenais redaktors – 
šo rindu autors (pēc tam pats 
tiku vārdiski sists). Šī atkāpe       
bija vajadzīga, lai uzsvērtu Vā -
cieša uzskatu pārmainību un, 
galvenais, drosmi. Tieši pēc tam 
viņš uzrakstīja ļoti asos dzejoļus 
„Oktobŗa svētki Magadanā” 
(1963. X-X1), pirmiespiedums 
1986. 1986. gadā, tomēr vēl pa -
domju režīma apstākļos), „1949. 
gada pavasaris” (1964. II, iesp. 
1986.), „Vadoņa augšāmcelša  nās” 
(1967. I, iesp. 1987., tulkojumos 
ie  spiests ukraiņu, krievu, lietu-
viešu, čuvašu valodā).

*
Kurts Fridrichsons, pazīsta-

mais mākslinieks, režīma upu - 
ris, atnācis pie mums jaunā vei -
dā, un ielūkojamies viņa perso-
nības dziļumos. Grāmata „Ma-
la”, kuŗā sakopotas vēstules un 
piezīmes Gundegas Repšes atla-
sē, ir notikums visā latviešu 
kultūras dzīvē.

(Turpinājums 13. lpp.)
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Ar autores atļauju no literātūras 
un filozofijas portāla ¼ satori 
www.satori.lv pārņemtajā Ing-
mā ras Balodes rakstā „Bākas un 
naktssargi vai vienkārši skaisti 
cilvēki” uzsvērts: „Par šo grāmatu 
recenzija īsti nav iespējama: die-
nasgrāmatas taču nerecenzē, 
vēstules – tāpat” (263:21). Kāpēc 
gan ne: vērtēt var (un vajag) ik -
vienu kultūras izpausmes veidu.

Titullapa ir šāda:
KURTS FRIDRIHSONS
GUNDEGA REPŠE
MALA
TĀ RAKSTĪJA 
FRIDRIHSONS
Tātad – grāmatai ir divi autori? 

4. lappusē dots cits – tiešs pa -
skaidrojums: „Gundega Repše, 
ievads, Kurta Fridrihsona teks - 
tu atlase un sakārtojums”. I. Ba -
lode atzīst tikai vienu autoru: 
„Gundegas Repšes grāmatas – 
„Pieskārieni” (Jumava, 1998) un 
„Mala”. Tā rakstīja Fridrihsons” 
(23).

Īstenībā G. Repšes teksti ir „Ie -

vadam” (5. – 18.), acīmredzot arī 
„Kurta Fridrihsona biografijas 
dati” (19 – 20.) un komentāri 
(diemžēl pārāk skopi). Grāmatas 
pamats ir Fridrichsona vēstules 
(1951 – 1956) un piezīmes (1983 – 
1991). 

Ievadā Gundega Repše, bū  da-
ma Fridrichsona tuviniece, tē -
laini un būtiski parādījusi māks-
linieka dvēseles sarežģīto būtību, 
tās traģisko likteni padomijas 
cietumos. Viņai vislielākā patei-
cība jāsaka par drosmi un takta 
izjūtu vēstuļu sastādīšanā. Frid-
richsona bezgalīgā uzticība sie-
vai, kas dzīvo bezgalīgā tālumā 
un nosacītā brīvībā, pausta sim-
t ējādos vārdos – gan esejiskās 
pār  domās, gan kaislīgu jūtu kvē-
lojumos. Sešos gados ir tikai 
viena tikšanās Omskā, vienu 
nedēļu. Un pēc tam arī pilnīga 
atdošanās. Grauž izdomāta 
greizsirdība un pa brīžam doma: 
vai es neprasu no Zentas pārāk 
daudz, man taču piespriesti div-
desmit pieci soda gadi lēģerī. 

Skaidrs gan ir tas, ka bez mīles-
tības ideāltēla Kurta māksla 
tolaik nebūtu tik ražena un 
īpatna. Vēstuļu pēdējie vārdi 
cerīgi: „Tavās rokās ir mana lai-
me – es skūpstu Tavas rokas” 
(209). Derēja sastādītājai teikt 
kādus vārdus pēc tam.

Manā kartotēkā glabājas dažas 
ziņas kopš 1940. gada. 

Kurtam Fridrichsonam ir no -
pelni arī literātūrā, it īpaši fran -
ču kultūras stādu dēstīšanā Lat-
vijas augsnē.

Avīzes Students 1940. gada 15. 
aprīļa numurā ievietotas K. Frid-
richsona atmiņas „Manas stun-
das ar André Židu” un zīmēts 
rakstnieka portrets. Tēvijas Sar-
gā (2.08.) – raksts „Anrī Barbiss”, 
pro  zas tukojums „Pēdējo reizi” 
ar paša illustrācijām. Brīvajā 
Zem niekā – trīs apceres: „Andrē 
Malro” (17.08.), „Rakstnieks un 
kaŗavīrs Ludvigs Renns”(02.10.), 
„Romēna Rolāna 75. dzimšanas 
dienā (1941. 26.01.) ar parakstu 
K. Fr.).

Kad vācu datus par Elzu Stēr- 
s ti, t. s. franču grupas dalībnie -   
ci, ieskatījos arī čekas lietā Nr. 
4657 (Latvijas Valsts archīvā). 
Fridrichsons kasācijas pārsūdzī-
bā Baltijas Kaŗa apgabala tribu-
nālam Viļņā 1951. gada 1. jūlijā 
sniedz arī šādu ziņu: „13. de -
cembrī, 1944. gadā, mani ap  cie-
tināja vācu žandarmērija un ie -
vietoja konclēģerī, kur biju līdz 
kapitulācijas dienām.” Māksli-
nieks bija dezertējis no vācu ar -
mijas, un tāpēc iņu otrās sarka-
nās okupācijas vara sākumā 
neaiztika.

Grāmatā „No NKVD līdz 
KGB” (1999) minēts otrās apcie-
tināšanas datums – 1951. gada      
4. janvāris un motīvācija: „Die-
nēja vācu armijas propagandas 
nodaļā, ievietoja savus zīmēju-
mus vācu armijas kaŗavīriem 
domātajā fašistiskajā žurnālā 
Junda, pēc kaŗa veica pretpa-
domju aģitāciju” (219). 

***
Abos Jaunās Gaitas laidienos    

PERSONĪBAS UN PROBLĒMAS
Jaunā Gaita – 262. un 263. 

ir daudz vērtīgu materiālu. Paka-
vējos pie trim personībām.

Pamanīju dažas kļūdiņas.
262. numurā: O. Vācietim ir 

dzejoļu krājums „Aiz simtās slā-
pes” (nevis – slēpes; 29. lpp.,   
viņa dzejas rinda ir „Palu strau-
mes skan” (nevis – san; 29)’. „Lat-
vijas Rakstnieku savienības (..) 
gada balvas laureāti: par mūža 
iegul dījumu latviešu literātūrā” 
(nevis literātūras zinātnē; 58), 
rīdzi nieks režisors ir Sergejs (ne -
vis Nikolajs) Eizenšteins (73).

263. numurā: nav rakst -          
nieka Pā  vila Kovaļevska, ir Pā -
vils Klāns (pseudonims; 26), ir 
Romāns Pus sars, nevis Pusars 
(66.).

Atvainojos māksliniekiem, ka 
apskatā par 261. numuru autoru 
uzskaitē nebiju nosaucis abus 
tēlniekus Dobičinus: Igoru un 
Ansi.

Gaidu JG pavasaŗa numuru,       
jo gaišāku laiku taču grib visi.  

  

(Turpināts no 12. lpp.)

Ilgonis Bērsons

Ir jau izveidojusies tradicija - 
latviešu drāmatiķa Mārtiņa Zī -
verta mūža devumu atgādināt 
un no jauna pārskatīt katra gada 
janvārī, kad pieminama rakst-
nieka dzimšanas diena. 

Šogad Rīgas Latviešu biedrī -
bas (RLB) Līgo zālē šo atceri svi-
nējām ar lugas „Totems” lasījumu. 
Šim sarīkojumam bija sava in -
triga – jau ielūgumā uzsvērts, ka 
notiks „Rīgā nekad neizrādītas 
lugas” pirmizrāde. Turklāt ie -
priek  šējo gadu pieredze, kad šo 
lasījumu tradiciju aizsāka un      
tās formu izstrādāja režisors 
Andrejs Migla, liecina, ka drā-
matiskā iespaida ziņā it kā ne -
cilais „lasījums” sevī ietveŗ būtis-

Mārtiņa Zīverta daudzinājums
kas teātŗa izrādes pazīmes. Tas 
liek skanēt autora rakstītam dia-
logam, uzbuŗ attiecību pamat-
metus, ļauj iztēloties lugas varoņu 
savstarpējās attiecības un ierau-
dzīt vaigā varoņus pašus – mūsu 
skatuves spēku atveidā. Tas ne -
kas, ka pēc samērā īsā mēģinā-
jumu posma viņi „turas” pie lu -
gas eksemplāra, tā attaisnojot 
lasījuma nosaukumu. Viens no 
spilgtākajiem atmiņā palicis        
M. Zīverta lugas „Kolka” lasījums, 
kuŗā piedalījās ne tikai aktieŗi, 
bet arī lībiešu koris. 

Šogad, tāpat kā iepriekšējos 
gadus, RLB Teātŗa komisija ska-
tītājiem un klausītājiem vērtē-
šanai sniedza plašākai teātŗa 

publikai maz pazīstamu darbu. 
Līdz ar to pieejams kļūst drā ma-
tiķa ievērojamais mantojums, 
kas lasāms tikai grāmatās, un 
pats autors – cilvēciski tuvāks, 
sa   protamāks. Ik šādā reizē nā -
cies ne tikai atzīt Mārtiņa Zī -
verta darbu vērtību, to nenolie-
dzami dzīvo kodolu, bet arī no -
žēlot, ka Latvijas teātŗi tik reti 
pievēršas mūsu pašu drāmas 
klasiķim. Patīkams izņēmums 
pirms pāris gadiem bija lugas 
„Fiasko” iestudējums Valmieras 
teātrī. 

Pirms aktieŗi ķērās pie lasīju-
ma, filoloģijas zinātņu doktors 
Viktors Hausmanis skatītājus 
ievadīja Zīverta pasaulē, pastās- 
t ot par lugas ieceri un tās īste-
nojumu. „Totems” pieder pie tā 
sauktās Zīverta Austrālijas lugu 
diloģijas (kopā ar lugu „Kurr pu-
rrū”), tās abas notiek tālajā kon-
tinentā, iespaidi gūti rakstnieka 

ceļojuma laikā 1957. gadā, arī lu -
gām raksturīgie varoņi acīmre-
dzot ieraudzīti tur. „Kurrpurrū” 
tapusi 1962. gadā, bet „Totems” 
sarakstīts tikai 1970. gadā. Jau 
1971. gada 30. maijā lugas pirm-
izrāde notikusi Austrālijas Lat-
viešu teātrī Melburnā. Tieši 
Aust rālijā visā pēckaŗa posmā 
Zīverts izrādīts vairāk nekā ci -
tos kontinentos, uzsvēra V. Haus-
manis.

„Totems” ir luga par zelta varu, 
par cilvēku pieķeršanos spo - 
žam, gandrīz nederīgam metal- 
l am, par kalpošanu tam, ze  mo-
šanos tā priekšā. Zelts kļūst par 
totemu, kuŗa dēļ cilvēks zaudē 
citu vērtību apjēgu. 

Par lugas varoņiem autors 
izvēlējies brīvu klaidoni un filo-
zofu vienā personā Antu un 
meiteni ar ādaskrāsu kafijas 
brūnumā – Mairu. Viņa ir Aus- 
t rālijas iedzimtā, dabas bērns, 

pirmatnēju spēku iemiesojums 
un pat vietējo cilšu maģijas pa -
zinēja. Tieši viņa, saņēmusi Anta 
dāvinātu, turpat tuksneša smiltīs 
atrastu zelta tīrradni, pārvēršas 
viskrasāk. Šajā skatuves darbā 
piedalās arī divi zelta meklētāji, 
kāda italiešu krodziņa īpašnieks 
un divas personas no lugas 
„Kurrpurrū”- Policijas seržants 
un Dr. Gariks. 

Pērn, kad notika M. Zīverta 
lugas „Meli meklē meli” lasījums, 
tikām iepazīstināti ar Dailes te -
ātŗa jaunajiem aktieŗiem, šogad 
lasījumā piedalījās Kultūras aka-
dēmijas studenti, kuŗi pavasarī 
taps par pilntiesīgiem, diplomē-
tiem skatuves māksliniekiem. 
Lomās bija Kaspars Aniņš – 
Ants, Dārta Danēviča – Maira, 
Artūrs Putniņš – Džims. Piere-
dzējušais „skatuves vilks” – ak -
tieris un režisors Valdis Lūriņš 
bija Džona lomā un izmanīgais 
raksturotājs Dainis Sumišķis – 
Papagello. Tādējādi,  iepazīstoties 
ar lugu, iepazinām arī trīs ta -
lantīgus jauniešus, kas speŗ tikai 
pirmos soļus skatuves gaitās. 

Lasījuma norisei vērīgi sekoja 
režisore Anita Sproģe, kas šo 
darbu pārņēmusi no saslimušās 
Annas Eižvertiņas. Domājams, 
ka tieši šis negaidītības moments  
lasījumu bija pakļāvis  liekam 
saspringumam un neļāva jau -
najiem tēlotājiem justies pavi -
sam atraisīti un pārliecināti. 
Tomēr jāatzīst, ka savu mērķi 
sasniedza gan Anta mutē ieliktās 
autora filozofiskās atziņas, gan 
valšķīgi sievišķās Mairas pār vēr-
tības, gan sarkasms, ko savās 
replikās pauda zelta racējs Džims 
un krodzinieks Papagello. 

„Totems” tika uzņemts ar sil-
tiem aplausiem, apliecinot cieņu 
un pateicību lugu rakstniekam, 
kas precīzi un asprātīgi noteicis 
diagnozi ne tikai savam divdes-
mitajam gadsimtam, bet arī nā -
ka majam. Totemam ir spēks! 

Teksts un foto 
Gundega Saulīte

Skats no lasījuma ainas italiešu krodziņā. No kreisās: Maira - Dārta 
Danēviča, Papagello - Dainis Sumišķis, Ants - Kaspars Aniņš

Džima lomā iejutās Artūrs Putniņš
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Jaunais gads mūsu Tēvzemē at -
nācis balts. Debesis izgreznojušas 
pasauli, padarīdamas to par baltu, 
tīru lapu, kuŗā ierakstīt nākamā 
gada 365 dienu labos darbus un 
domas. Vītolu fonda ļaudis ir pār-
liecināti, ka tādu darbu būs daudz. 
Katra diena fondā ir citāda, katra 
bagāta ar prieku un apbrīnu par 
ziedotāju dāsnumu, bet nav un 
ne  būs divu vienādu, un tās, gluži 
tāpat kā vārdi  ”Finiša nav. Ir tikai 
starts!”, ir viena no lielākajām 
fonda bagātībām. 

Decembrī ar ziedotāju atsaucī-
bu izdevās saniegt iepriekšējā gada 
mērķi - savākt ziedojumos vienu 
miljonu latu. Bet nu ir sācies jauns 
gads, un, šķiet, viss jāsāk no sā -
kuma, taču, jūtot ziedotāju atsau-
cību, ir pamatots iemesls cerēt,       
ka tas būs tikpat veiksmīgs un pa -
nākumiem bagāts kā iepriekšē-
jais. 

Par to liecināja jau pati pirmā 
jaunā gada diena, jo telefonsaruna 
ar SEB bankas Sponsorēšanas   
projektu vadītāju Diānu Blumati 
nesa ne tikai apsveikumus un lai-
mes vēlējumus svētkos, bet arī zi -

Janvāris Vītolu fondā
Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neiznīkst un atdzimst katru rītu no jauna. /R. Rolāns/

ņu, ka VF kontā tiek ieskaitīti          
Ls 16 800 SEB stipendijām. 

Arī pagājušā gada nogale dāvāja 
ne mazumu priecīgu ziņu. Jau 
septembrī ziedotājs Jānis An  der-
sons pavēstīja, ka arī 2011. gadā 
viņš turpinās iesākto tradiciju un 
divu Aivara Andersona piemiņas 
stipendiju vietā atbalstu studijām 
saņems deviņi jaunieši. 

Decembŗa pēdējās darba die -
nās tika saņemta ļoti iepriecinoša 
ziņa no SIA Statoil Latvija Komū-
nikācijas nodaļas vadītāja Artūra 
Eglīša, ka Statoil vadības sēdē iz -
lemts atbalstīt 14 studentus. 6. 
jan  vārī noslēgts šīs sadarbības lī -
gums. 

5. janvārī fondā viesojās ievē-
rojamā ārsta Ilmāra Lazovska at -
raitne Edīte Lazovska, kuŗas entu-
ziasms un neatslābstošā vēlme 
saglabāt vīra piemiņas stipendiju 
ir apbrīnas vērta. Vislielāko darbu 
stipendijas saglabāšanā iegulda un 
nenovērtējamu palīdzību sniedz 
Kanadā dzīvojošais ārsts Ēriks 
Niedrītis, jo ik gadus, organizējot 
dažādus sarīkojumus, viņam iz -
do  das savākt ziedojumus un au -

gustā tos stipendijās izmaksāt to -
pošiem studentiem. 2010. gada 
12. jūlijā Latvijas Ārstu biedrībā 
tika pasniegtas profesora Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda stipen-
dijas medicīnas studentiem: pro-
fesora Lazovska (1931–2003) čet-
ras stipendijas (katra 500 ASV 
do  laru) un viena veicināšanas sti-
pendija (250 ASV dolaru), kas jau 
piekto reizi tiek piešķirtas labā ka-
jiem vecāko kursu medicīnas stu-
dentiem. Līdz 2010. gadam stipen-
dijas saņēmuši 18 studenti. Pro fe-
sora Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fondu kopš tā dibināšanas vada 
ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka, 
ASV). Tagad Edīte Lazovska izlē-
musi kopā ar vīra kollēgām, stu-
diju biedriem Latvijā organizēt 
pa   domi, kas palīdzētu vākt ziedo-
jumus šo stipendiju saglabāšanai. 
Pirmais Ilmāra Lazovska piemi ņas 
stipendijai ziedojis Rauls Vēliņš. 

Vītolu fonda lielākā vērtība ir tie 
ziedotāji, kas uzticīgi un pašaiz-
liedzīgi ne tikai atbalsta jauniešus, 
bet arī kopj reiz aizsāktās tradi-
cijas. Lai gan Anglijas Latviešu iz -
glītības fonda (ALIF) priekšnie-

kam Andrejam Ozoliņam radušies 
sarežģījumi veselībā, visi ALIF 
tagadējie un bijušie stipendiāti 21. 
janvārī jau piekto reizi ir  ielūgti   
uz operu Cosi fan tutte, bet pirms 
izrādes aicināti pie kafijas galda 
viesnīcas RĪGA restorānā. Šis ik -
ga  dējais notikums ir iespējams ar 
Dulcie un Andreja Ozoliņu dāsno 
financiālo atbalstu. 

Janvāris ir arī Draudzīgā aici nā-
juma mēnesis.Vītolu fonds sa  ņē-
mis skaistu dāvanu no Trimdas 
literātūras grāmatu klēts radītāja 
Viļa Miķelsona - ievērojamu dau-
dzumu grāmatu, ko dāvāt fonda 
stipendiātiem, darbiniekiem, at -
balstītājiem. Vilis Miķelsons savu-
laik palīdzējis dibināt Globālās 
preses stipendiju, ir bijis uzticīgs 
fonda atbalstītājs un draugs, vei-
cot arī nenovērtējumu darbu Lat-
vijas sabiedrības ieinteresēšanā 
par latviešu trimdas literātūru. 
Viņš bijis Latviešu preses biedrī-
bas ilggadējs priekšsēdis, aktīvi 
dar  bojies Daugavas Vanagos, Ka -
lamazū Latviešu biedrībā un vai-
rākās citās latviešu organizācijās. 
Pēdējos gados pēc viņa iniciātīvas  

atsūtīts vairāk nekā 45 000 trimdā 
izdotu latviešu grāmatu, no ku -
ŗām izveidotas Trimdas grāmatu 
klētis Lauberē, Kraukļos, Lielvārdē 
un citur. Par savu sabiedrisko 
darbu Vilis Miķelsons ir saņēmis 
ne tikai vairākus apbalvojumus, 
pa   teicības un goda rakstus un 
Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba 
Goda zīmi, bet arī Vītolu fonda 
patiesu atzinību un pateicību.

Tikko  cits citam vēlējām laimīgu 
Jauno gadu - šie vārdi ir tik pa  zīs-
tami, taču katru reizi skan citādi, 
jo arī laime katram ir citāda, gluži 
tāpat kā vēlēšanās, ko paspējam 
iedomāties, zvaigznei krītot. Vīto-
lu fonda ziedotāju un stipendiātu 
kopīgā vēlēšanās gan ir viena - lai 
nepietrūkst spēka, labestības un 
sirdsgudrības, par savu Tēvzemi, 
par savu Latviju domājot. Un tas 
nekas, ja šoziem zvaigznes saska-
tāmas visai reti - tās sūta mums 
baltās sniegpārslu vēstulēs ieraks-
tītus sveicienus, kārtējo reizi 
ap liecinot, ka darbi, kas veikti no 
sirds, ir debesīs ierakstīti.

Vita Diķe

Anglijas Latviešu izglītības fonds...
Andreja Ozoliņa vadībā katru 

gadu janvāŗa otrā pusē rīko tik-
šanos ar saviem studentiem, ku -
ŗiem ar Vītolu fonda starpniecību 
ir piešķirtas stipendijas. Pagājušā 
gada pavasarī Andrejs pārcieta ļoti 
smagu muguras operāciju. Nelai-
mīgā kārtā tā  nav bijusi visai sek-
mīga, un šī gada martā būs jāveic 
vēl viena. Nežēlīgās sāpes mugurā 
Andreju tomēr nav kavējušas šo -
gad ierasties pie „saviem bēr - 
niem”, kā viņš sirsnīgi dēvē Fonda 
stipendiātus. Saliekts kā „dārz nie-
ka nazītis”,  balstīdamies uz diviem 
kruķiem, viņš apsveicinās ar sti-
pen diātiem un viesiem. No Vītolu 
fonda valdes priekšsēdes Vitas Di -
ķes uzzinu, ka Anglijas Latviešu 
iz   glītības fondā septiņu gadu laikā 
stipendijām saziedoti Ls 308 973 
un tā rasta iespēja studēt 126 jau-
niešiem, bet Andrejs Ozoliņš ar 
kundzi Dulcie personiski katru 
gadu dod četras stipendijas. Kopā 
izmaksātas 258 stipendijas. Par 
īpašu Ozoliņu ģimenes devumu 
liecina ne tikai stipendijas, bet viņu 
lielā, patiesā interese par stipen-
diātu likteņiem un ikgadējās tik-
šanās. Par to Andrejs no Vītolu 
fon  da kā mazu mīlestības aplie ci-
nājumu saņem vienu no jaunā ka-
jām Latvijas Bankas monētām, 
kuŗā ir acs ar dzintaru zīlītes vietā.

Tikšanās notiek piecos vakarā 
Rīgas viesnīcas pirmā stāva lielajā 
ēdamzālē ar skatu uz Operu un 
Brīvības pieminekli. Šo skatu ļoti 
labi atceros pēc savas pirmās cie-
mošanās Latvijā 1975. gada vasarā. 
Toreiz gan pat sapņos neuz dro-
šinājos domāt, ka reiz te sēdēšu 
atkal brīvā Latvijā kopā ar lat vie-
šiem no citām mītnes zemēm un 
ar Latvijā latviski izskolotiem, 
patriotiskiem jauniešiem, turklāt 
pati dzīvošu Rīgā. Tagad Rīgā dzī-
vo arī Andreja māsa Baiba Vītoliņa 
no Zviedrijas ar  ģimeni, dzīvo Bi -
ruta Heistere no Anglijas un šo -

brīd, man blakus sēžot, priecājas 
par saviem trim stipendiātiem. Pie 
blakus galda sēž Juris Petričeks, 
kas arī, ticis vaļā no saviem īpašu-
miem Amerikā, tagad dzīvo Sigul-
dā un pašlaik ir līdzās savai sti-
pendiātei - Stradiņa Universitātes 
Medicīnas fakultātes pirmā kursa 
studentei. Pie tā paša galda sēž arī 
Inese Auziņa-Smita ar vīru Ro -
džeru un savu „studentiņu”, tur sēž 
arī Laika redaktore Ligita Kovtu -
na kopā ar laikraksta dibinātāja 
Helmara Rudzīša mazmeitu Di -
ānu Simmons Rudzīti.

Taču brīnumi notiek, un man  
kā brīnumi liekas arī bijušie un 
tagadējie studenti, 50 brīnišķīgi 
jau nieši, kuŗu prieks atkal satikt 
savus labvēļus Andreju Ozoliņu 
un viņa kundzi Dulcie skaidri iz -
paužas mirdzošajās acīs, smaidos 
un rokās turētajos puķu pušķos. 
Šim priekam iemesls ir pietie ka   -
mi liels, jo Andrejs jauniešiem ir 
sarūpējis ne tikai skaisti klātus       
galdus ar atspirdzinājumiem un 
smalkiem gardumiem, bet katram 
arī biļeti uz operu, kur šovakar no -
tiek Igaunijas Nacionālās operas 
izrāde - Mocarta Cosi fan tutte. 

Vairākiem  jauniešiem tā būs pir-
mā reize mūsu operas namā, bet 
dažiem jau vismaz piektā, ko sa -
gādājuši Anglijas latvieši.

Vispirms mēs noklausāmies 
skaistu vijoles spēli, ko mums veltī 
viena no stipendiātēm, un tad Vita 
jauniešus iepazīstina ar Ozoliņu 
pāri un pastāsta, ka jauniešiem sa -
vi labvēļi būs jāiepriecina ar kādu 
dziesmu, deklamāciju vai intere-
santu stāstu, vai varbūt ar instru-
mentālu priekšnesumu, bet pirms 
tam Andrejs Ozoliņš nedaudzos 
vārdos jauniešiem pastāsta par 
savām likstām ar veselību un ai -
cina viņus cītīgi turpināt mācības, 
cik labi vien iespējams. Taču labāk 
to izteic viņa paša vārdi:

Vēl nesen bijis mācībspēks, es 
teikšu tiem, kuŗi šādā sanākšanā ir 
pirmo reizi, un atgādināšu tiem, 
kas to jau ir dzirdējuši, lai nākotnē 
jums būtu sirdsmiers par mācību 
rezultātiem, ka esat darījuši visu 
iespējamo, ka nekad jūs paši sev 
nevarat pārmest, tad jūs būsit sa -
snieguši ne tik vien savu genu dotos 
griestus, bet tos pacēluši vēl aug- 
s tāk.

Jūs, jaunieši, esat Latvijas nā -

kotne. Pašlaik jūsu izvēlēto priekš-
metu studēšana ir jūsu galvenais 
uzdevums, bet tas neizslēdz vaja-
dzību sekot līdzi arī valstī notieko-
šajam.

Andrejs jauniešiem mazliet pa -
stāsta par operu, ko viņi šovakar 
redzēs, un novēl to priecīgi skatī-
ties un klausīties skaisto mūziku. 
Uzrunu nobeidzot, viņš lūdz jau-
niešus 8. martā sūtīt viņam labas 
domas, lai šoreiz operācija izdotos 
labāk, bet Vita aicina jauniešus 
Ozoliņu ģimenei domātās puķes 
nodot galdiņu secībā kopā ar 
priekšnesumu.

Pirmā galda runasvīrs ir Kārlis 
Karols, viens no pirmajiem An  gli-
jas Latviešu izglītības fonda sti -
pen diātiem un jau vairākkārt lī -
dzīgos gadījumos dzirdēts runā-
jam.  Savā un savu galda biedru 
vār dā viņš pateicas Ozoliņu pā rim 
par sniegto palīdzību un novēl,       
lai nākamajā gadā viss viņiem būtu 
tikai labs un priecīgs. Andrejam 
viņš novēl likt bēdu zem akmeņa 
un iesāk dziesmu „Bēdu, manu 
lielu bēdu”. Otra galda jaunieši ar 
Sprīdīša dziesmu par laimīgo zemi 
aicina Ozoliņus Latviju vienmēr 
uzskatīt par savu dzimteni. Trešais 
galds tikai sirsnīgi pateicas un sola 
to izdarīt personiski - meitenes ar 
bučām un puiši ar rokas spiedie -
nu un apkampieniem. Ceturtais 
galds ir dūšīgi dziedātāji un pēc 
sirsnīgiem pateicības vārdiem no -
dzied „Tumšā nakte, zaļā zāle”. 
Publikai, protams, jādzied līdz, un 
mums par visiem kopā skan jau 
gandrīz kā dziesmu svētkos. Pē -
dējais jeb piektais galds ir ļoti lep -
ni, jo pie viņu galda ir skaistā vi -
jolniece, kas Ozoliņiem un arī 
mums pārējiem dod iespēju no -
klausīties vēl vienu skaistu un nu 
jau priecīgāku  skaņdarbu. 

Pēc katra priekšnesuma jaunie - 
ši dodas pie Ozoliņu pāŗa un pa -
sniedz viņiem  puķes,  samīļo sa -
vus labvēļus, un man šķiet, ka An -
drejam muguras sāpes vairs nav 
tik skaudras. Vēlāk jaunieši ziedus 

noliek pie Brīvības pieminekļa,        
jo arī tā ir Andreja Ozoliņa iedibi-
nāta tradicija.

Tā pavisam nemanot ir pa  skrē-
jušas pusotras stundas, un mums 
jāsāk posties uz operu. Pirms tam 
gan vēl viesnīcas priekš telpā vi -
siem jāfotografējas, jo arī šo no -
tikumu nedrīkst atstāt bez do  ku-
mentācijas. 

Biļetes visiem ir izdalītas ie -
priekš,  un mēs jautrā noskaņo-
jumā dodamies uz Operu, kur 
šodien redzēsim savus kaimiņus – 
igauņus. Opera Cosi fan tutte ir ļoti 
gaŗa, taču četras stundas paiet 
gandrīz nemanot. Priecājos, ka  
sev apkārt jauniešu sejās redzu 
smaidu, tātad opera ir patikusi arī 
viņiem.

Ārā ejot, mūs aiztur igauņu te -
levīzija. Tā kā mūsu mazajā gru-
piņā esmu angliski runājošā, man 
jāatbild uz viņu jautājumiem. Jā -
izstāsta, ka man opera ir patikusi, 
un to es daru labprāt, jo man tā 
tiešam patika. Īpaši dziedoņu 
skais  tās balsis un interesantais ska-
tuves iekārtojums, kas bija it kā ie -
kļauts gleznās, un darbība reizēm 
notika pat trijās tādās gleznās. Sa -
mulsina jautājums, vai man la  bāk 
patīk Latvijas vai Igaunijas ope  ra, 
taču atbildu, manuprāt, diez  gan 
diplomātiski: „Viena otra izrāde ir 
bijusi labāka, bet ir bijušas arī slik-
tākas, taču es noteikti esmu prie-
cīga, ka jūs esat mūsu kaimiņi.”

Ar šo atbildi kaimiņu TV ir 
mierā un uzaicina mūs apciemot 
Tallinu. Mājās ejot, es mazliet no -
žēloju, kaimiņiem nepateikusi,         
ka vismaz divpadsmit, ja ne pat 
vairākkas mūsu mūzikas zvaig- 
z nes pašlaik spīd pie pasaules mū -
zikas debesīm, bet citādi atkal 
esmu priecīga, ka dzīvoju Latvijā 
un man šovakar ir bijusi izdevība 
atkal redzēt un dzirdēt vairāk nekā 
50 burvīgus latviešus. Atkal  esmu 
pārliecināta, ka latviešos tomēr 
daudz vairāk ir labā nekā ļaunā.

Astrīda

No kreisās: Rodžers Smits, stipendiāte Alise Ostrouchova, Inese 
Auziņa- Smita
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Vēsture atkārtojas. To apliecina 
mūsu tautas vēstures baisie no -
tikumi, kad gadsimtu gaitā, kopš 
Baltijas jūras krastā dzird latvie-
šu valodu, tās zemi plosījusi da -
žādu valstu izraisīta kaŗa darbī-
ba. Mūžos nav bijis miers mūsu 
dzimtenes ārēs. Tās tauta bijusi 
izkauta, nomocīta, aizdzīta sve-
šu mā, cietusi ļaunās slimībās. 
Bet, par spīti visām ciešanām un 
kaŗu šausmām, tā kā Fenikss lep-
ni pacēlusies no pelniem un spē-
jusi pastāvēt līdz jaunu pārbau-
dījumu pārpilnai šodienai, kad 
atkal esam krustcelēs starp svešu 
zemju zirgu dzelzs pakaviem. 
Zudis tautas patriotisms, vieno-
tības apziņa, dzimtās zemes mī -
lestība un apziņa par atbildību 
savas valsts pastāvēšanā. Aizmir-
s tas mūsu kaŗavīru cīņas, viņu 
upuŗi kaujās par Latviju un tās 
neatkarību. Skolās, tāpat kā il ga-
jos 50  padomju varas gados, vēl 
nav mācīta pilnīga Latvijas vēst ure.

 Piemēri mūsu tautas varonī -

Paaudžu sasaukšanās Svētajā naktī
bai nav pārāk tālu jāmeklē. Vis  -  
s pilgtākais paraugs savas zemes 
un tautas mīlestībai ir latviešu 
kaŗavīru varonīgās kaujas abos 
Pasaules kaŗos Ziemsvētku laikā, 
kuŗās kritušo kaŗavīru dvēseles 
E. Virza un A. Grīns pravietiski 
pielīdzinājuši dvēseļu putenim. 

Padomju gados daudz neru-
nāja par latviešu kaŗavīru asins 
upuŗiem, kad viņus varmācīgi 
dzina Sarkanās armijas uzbru-
kumu pirmajās rindās. Par to 
klu  si liecināja pieminekļi latvie -
šu strēlnieku 1944. gada 23. de -
cembŗa uzbrukuma sākuma vie-
tā Sīpeles pagastā, necilais piemi-
neklis Anneniekos pie ”Kamba-
ŗiem”, neskaitāmās un vēl nezi-
nāmās latviešu kaŗavīru kapu 
kopiņas kritušo sarkanarmiešu 
kopkapsētās. Bijušo kauju lau -
kos kritušos ieara zemē vai sa -
meta ierakumu grāvjos.

Pasaules kaŗā kritušo latviešu 
strēlnieku kapsētas sāka apzināt 
tikai pag. gs 80. gadu beigās. Tas 

Sarmotā rītā pie “Rumbu” pieminekļa. No kr.: LNKB priekšsē  -    
dis E. Skreija, LNPA priekšsēdis O. Stefens, plkv. M. Liberts,       
kpt. A.Vidners, plkv. J. Hartmanis

notika gandrīz vienlaicīgi ar 
balto krustu uzlikšanu kritušo 
vācu armijas kaŗavīru kapu vie-
tās, tā iezīmējot to atrašanos.   
Tad vēl dzīvie vecie strēlnieki, 
spītējot padomju varas funkcio-
nāriem, greznoja savu kritušo 
kauju biedru atdusas vietas ar 
sarkanbaltsarkaniem ziediem.

Vācu kaŗavīru un latviešu le -
ģionāru apbedījumu vietas bar-
bariski iznīcināja un nolīdzināja 
līdz ar zemi. Ja kāds  uzdrošinā-
jās tur nolikt ziedus, tā godinot 
kritušo varoņu piemiņu, tam ceļš 
uz Gulagu bija nodrošināts. 

Mūžos nekas nespēs izdzēst 
latviešu strēlnieku 1916. gada 
Ziemsvētku kaujas. Katru gadu 
mēs dziļā cieņā pieminam un 
godinām mūsu kaŗavīru varo-
nību abu 20. gadsimta Ziemsvēt-
ku kauju atceres sarīkojumos.

Pirmo reizi pulcējāmies 1989. 
gadā, kad 1944. gada Ziemsvētku 
kauju abu pušu latviešu kaŗavīri 
pēc dievkalpojuma sagrautās 
Džūkstes baznīcas drupās izgrez-
notajā Džūkstes Tautas namā pie 
svētku egles, ko toreiz nespējām 
iedegt, asarām acīs nodziedājām 
”Kluso nakti”.

Šogad 21. reizi pulcējāmies 
tikai bijušie leģionāri, jo tradi -
cija  apvienot Otrajā pasaules 
kaŗā lemtos latviešu kaŗavīru lik-
teņus nav radusi atsaucību. Jā -
pievienojas E. Eglīša vārdiem, ka 
svešais cirvis cērt un cērt, lai ne -
pieļautu mūsu vienotību, kas nav 
vēlama mūsu tautas un valsts 
ienaidniekiem. Tradicionāls ir 
atceres brīdis pie lielā Kurzemes 
cietokšņa aizstāvju pieminekļa 
„Rumbās”, kur piedalījās Ze   mes-Dievkalpojums Lestenes baznīcā 23.12.10.

sardzes 1. novada komandieris 
pulkv. Mārtiņš Liberts un Rīgas 
garnizona komandieris pulkv. 
Jānis Hartmanis. Atmiņās dalī -
jās bijušo kauju dalībnieki, dzie-
dāja kaŗa veterānu koris ”Tēvija”. 
Cauri bijušo kauju laukiem de -
vāmies uz Lestenes baznīcu, kur 
dievkalpojumu vadīja mācītājs 
Jānis Silgailis.

Džūkstē pie nelietīgi saspri dzi-
nātā pieminekļa leģionāru apbe-
dījumu vietā mūs sagaidīja Bru-
ņoto spēku komandieris ģene rāl-
leit nants Raimonds Graube. Pēc 
atceres brīža devāmies uz Džūks-
tes tautas namu, kur pie svētku 
egles un tradicionālajiem pelēka-
jiem Džūkstes zirņiem varējām 
sasildīties, vienoties kopīgās at -
miņās un dziesmās.

Pirmā pasaules kaŗa Ziem svēt-
ku kaujas un mūsu strēlnieku 
varonību godinām katra janvā - 
ŗa pirmajā svētdienā. Šogad 22. 
reizi pulcējāmies 8. janvārī. Tau -
tā iecienītais, plaši apmeklētais 

sa  iets sākās ar Pirmā pasaules 
ka  ŗa strēlnieku kaujas demon- 
s trējumu mūzejā „Mangaļos”, kur 
varējām noraudzīties senajās for-
mās tērpto kaŗavīru kaujas gaitu 
cīņā par „Mangaļu” ieņemšanu. 
Sekoja dievkalpojums Piņķu 
baz  nīcā un jaunsargu zvērests 
pie latviešu strēlnieku pieminek-
ļa. Kritušos latviešu strēlniekus 
godinājām pie „Silinieku” pie-
minekļa. Krēslā iedegās uguns-
kuri un neskaitāmas svecītes 
Lož metējkalnā, kur, tāpat kā pa -
rasti, ar daudzu dalībnieku - 
skau  tu, patriotisku organizāciju 
no visiem Latvijas novadiem, 
orķestŗa un koŗu priekšnesu-
miem beidzās latviešu strēlnie-
kiem veltītais sarīkojums, ko or -
ga  nizēja Babītes un Valgundes 
no  vada padome, Kaŗa mūzeja 
darbinieki, piedaloties Latvijas 
Bruņoto spēku augstākiem virs-
niekiem.

Aldis Hartmanis,
BKK Jelgavas nod. priekšsēdis

2011. gads atnācis ar jauniem 
vēlējumiem un solījumiem, ar 
jaunām idejām un plāniem, un 
mūsu vērojumi un bažas par Lat-
vijas turpmāko eksistenci galve-
nokārt ir saistīti ar mūsu izdzī-
votspēju pašreizējā financiālās 
krizes laikā. 

Par mūsu tautas garīgo un kul-
tūrālo vitālitāti rūpju šodien lie-
kas mazāk, un tas pašreizējā kon-
sumerisma jeb patērētāju sabied-
rībā kļūst sevišķi redzams tieši 
Ziemsvētku laikā, kad skatlogi ir 
pilni kārdinošām dāvanām, kad 
apkārt mirdz un laistās Ziemsvēt-
ku egles un ielas ir pārpilnas ar 
vairāk vai mazāk pirktspējīgiem 
„Ziemsvētku vecīšiem”. Un mēs 
jautājam: vai tas ir viss, ko mums 
dod Ziemsvētki? Vai viss šis spī-
dums un dāvanu došana mūs 
neaizved tālu prom no paša 
galvenā Ziemsvētku iemesla – 
Jēzus Bērna piedzimšanas? Vai 
Dievs Tēvs radīja universu un de -
va mums savu Dēlu, tikai lai ga -
da tumšākajās dienās mums dotu 
iemeslu iedegt sveces? 

Gaŗajos krievu okupācijas ga -
dos Ziemsvētki bija aizliegti un      
to vietā svinēja kaut kādus „Sala-
veča svētkus”. Neviens nedrīks -
tēja pieminēt Jēzus Bērnu, kur       
nu vēl Dievu un Viņa valstību! 
Rezultātā Latvijā vēl arvien ir cil-
vēki, kas „Dievu” raksta ar mazo 

V I E D O K L I S

Latvijas Baznīca nākotnē
burtu. Tiem dzīvības eksistence 
un jēga apstājas pie nāves dur -
vīm. Aiz tām nav nekā. Tukšums. 
Viņiem acīmredzot ar to pietiek. 
Visa viņu dzīve, darbi, idejas un 
ideāli, prieki un bēdas ir bijuši      
kā mazas skrūvītes laika ratā – 
bez nozīmes, bez ietekmes, bez 
vērtības.

Ir mierinājums, ka šinī rūpju   
un raižu laikā mūsu mazajā Lat-
vijā sāk rasties vēlēšanās pēc ga -
rīgās dimensijas mūsu dzīvē. Mēs 
jūtam un vēlamies Dieva klā tieni 
mūsu dzīvē. Mūsu raizes un rūpes 
kļūst vieglāk panesamas, ja varam 
tās uzticēt Dieva palīgam un 
gādībai. 

Dieva pasaules bezgalība ir kļu-
vusi reālāka. Pagājušā gadā, ko 
pa  saules astronomi nosauca par 
Galileja gadu, jo bija pagājuši 400 
gadi, kopš katoļu Baznīca Gali -
leju notiesāja par apgalvojumu,  
ka Zeme NAV universa centrā, - 
pasaules ievērojamākie astrono -
mi sapulcējās Brazīlijā, lai ap -
spriestu pēdējos atklājumus Visu-
mā. Viņu slēdziens ir - mūsu 
uni  verss nav vienīgais. Tādu ir 
bezgalīgi daudz. Varbūt tūkstoši 
vai miljoni, un mēs varam runāt 
nevis par universu, ber par 
„MULTI VERSU”,  pār kuŗu valda 
augstākā inteliģence – Dievs. Vie-
nalga kādā formā.

Mūsu niecīgajā dzīves periodā 

mēs varam Dievu noliegt un ig -
norēt. Var mēģināt saprast Viņa 
prātu un katra cilvēka nozīmi   
šajā „Multiversā”. Mēs varam no 
Viņa lūgt dienišķo maizi un palī-
gu rūpēs un bēdās. Bet mēs varam 
lūgt arī saprātu un gudrību izpil-
dīt Viņa prātu, kas ir Visuma 
Sākums un Gals.

Un Dievs mīl cilvēci, Viņš mums 
sūtīja nevis garu, bet „cil vēku”- 
Jēzu Kristu, kas padarīja Visaug- 
s tākā Dieva gribu tuvāku un sa -
protamāku.

Kad es svētdienas rītā ieeju savā 
luterāņu baznīcā, man pretī lū -
kojas nevis Jaunava Marija vai vi -
sādu svēto attēli, bet viens vienīgs 
krucifikss – krustā sistais Dieva 
Dēls. Viņš krustā mira arī manis 
dēļ, un Viņam vienīgam esmu  
par to pateicību parādā.  Ziemas 
pavadu Spānijā – katoļu zemē, 
kur luterāņu baznīcas ir aizlieg -
tas. Madridē ir tikai viena – vācu 
luterāņu baznīca, kuŗā dievkalpo-
jumi notiek vācu valodā un vie-
tējiem nav saprotami. Esmu vai-
rāk kārt apmeklējusi katoļu me -
ses aiz vienkāršās vēlēšanās svēt-
dienas rītā būt baznīcā, bet mani 
tur traucē pārliekā baznīcas grez-
nība. Tur viss spīd un laistās zeltā 
un sudrabā. Jaunavas Marijas tēls 
ir tērpts zīdā un samtā un klāts 
pērlēm un dārgakmeņiem. Pie 
katra svētā bildes vai figūras ir 

iedegtas sveces un kāds, ceļos 
nometies, viņu pielūdz. Ja Jēzus 
Kristus Zaļajā Ceturtdienā maz-
gāja mācekļiem kājas ar ūdeni   
no māla bļodas, kādēļ viņa „pār-
stāvis” uz zemes lieto  z e l t a 
bļodu? Vai lai radītu lielāku 
„dievbijību” vienkāršo ļautiņu 
prātos? 

Ar visu to kā lai izskaidro fak -
tu, ka Latvija tiek pārvērsta par 
katoļu zemi? Ar Vatikāna palī dzī-
bu Latvijā ir uzceltas 60 jaunas 
katoļu baznīcas!  Pirmskaŗa Lat-
vijā bija tikai 20% katoļu, lielā-
koties Latgalē, bet tagad katoļu ir 
gandrīz puse no Latvijas iedzī-
votājiem un viņu skaits vēl aug. 
Vismaz daļējs izskaidrojums tam 
ir mūsu archibīskapa Jāņa Vana -
ga pasīvitāte un intereses trū -
kums par savu misiju luterāņu 
Baznīcā. Savos 17 archibīskapa 
gados viņš nav darījis NEKO, lai 
celtu luterāņu Baznīcas autoritāti 
un pievilcību. Daudzi latviešu lu- 
terāņi nemaz nezina, ka mums ir 
archibīskāps. Vēl mazāk zina viņa 
vārdu. Priekš kā mums vispār ir 
archibīskāps, kas saņem algu? 
Latvijas luterāņu Baznīca eksistē, 
nevis pateicoties mūsu archibīs-
kāpam,  bet par spīti viņam. Viņa 
simpatijas pret katoļu Baznīcu   
un apbrīns par to ir labi zināmi,  
un, šķiet, tieši katoļu Baznīcas 
greznībai tur ir liela loma.

Liekas gandrīz kā Dieva brī-
nums, ka jaunie Latvijas luterāņu 
mācītāji pievelk Baznīcai tik 

daudz jaunu locekļu. Mācītājs 
Rinalds Grants, kuŗš vada Vecās 
Sv. Ģertrūdes baznīcas draudzi 
Rīgā, ir viens no mūsu spējīgā-
kiem jaunajiem luterāņu mācī tā-
jiem, kas spējis iedvesmot dau-
dzus latviešu jauniešus ar savu 
„Alfas” kursu pirmdienu vakaros, 
kad viņus iepazīstina ar Bībeles 
vēsti un vērtībām. Viņa dievkal-
pojumi ir pilni ar jaunām ģime-
nēm, kas ar saviem bērniņiem iet 
pie dievgalda. Mācītājs Grants or -
ga  nizē arī saietus, ekskursijas un 
ikmēneša sanāksmes pie kafijas 
galda, kuŗās apspriež temas un 
kuŗās draudzes locekļi iepazīst 
cits citu. Viņš un arī citi jaunie lu -
terāņu mācītāji ir darījuši daudz, 
daudz vairāk mūsu Baznīcas labā 
nekā mūsu apatiskais un vienal-
dzīgais archibīskaps.

Ja pēdējā Latvijas luterāņu Baz-
nīcas Sinodē 3. un 4. decembrī 
vairāk nekā trešdaļa balsu atsa-
cījās izteikt uzticību mūsu archi-
bīskapam, tad tas nozīmē, ka      
viņa darbs nav pietiekami labs.     
Ir laiks mūsu luterāņu Baznīcai 
dot jaunāku, enerģiskāku un,      
galvenais, p ā r l i e c i n ā t u 
archibīskapu.  Mēs, Latvijas lute-
rāņi, esam pelnījuši, lai par mums 
rūpējas gudrs, izglītots un dedzīgs 
savu uzdevumu veicējs. Cilvēks, 
kas Mārtiņa Lutera tulkoto Bībeli 
lieto savu draudžu izglītošanai      
un par ceļrādi uz Dieva vārda 
sapratni un akceptu.

Aina Rodriguez Mata
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Šogad  11. - 13. februārī Rī  gā, 
Starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, notiks tūrisma izstā - 
de – gadatirgus Balttour 2011. 

Limbažu novada viesu mājā 
„Meža salas” norisinājās Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras (TAVA) 
un Latvijas Lauku tūrisma aso-
ciā cijas „Lauku ceļotājs” rīkotais 
seminārs “Kulinārā tūrisma pro-
duktu veidošana”, kas pulcināja 
daudz interesentu. Sekojot pa -
saules attīstības tendencēm, 15. 
starptautiskajā pārtikas izstādē 
Riga Food 2010, kuŗā piedalījās 
pārstāvji no 40 pasaules valstīm, 
pirmo reizi tika akcentēts jauns 
virziens - kulinārais (gastronomis-
kais) tūrisms. Varēja iepazīties      
ar Latvijas un citu valstu kuli nā-
rajām īpatnībām, pavārmākslas 

LAUKU CEĻOJUMU GADU BEIDZ AR KULINĀRO TŪRISMU
un viesmīlības tradicijām kā 
tūrisma sastāvdaļu, kas varētu 
būt interesanta gan vietējiem 
ceļotājiem, gan ārvalstu viesiem.

Seminārā „Kulinārā tūrisma 
produktu veidošana” LLTA „Lau-
ku ceļotājs” prezidente Asnāte 
Ziemele informēja par 2010. ga -
dā paveikto, par jauniem tūris -
ma produktiem, par sadarbību, 
mārketinga aktīvitātēm, kuŗās 
arvien lielāku vietu ieņem arī 
kulinārais tūrisms. Rīgas resto rā-
na „Ostas skati” līdzīpašnieks Jā -
nis Jenzis uzsvēra, ka jebkuŗam 
Latvijas apceļotājam vislabāk 
atmiņā paliks tā lauku, viesu, 
brīv dienu māja, restorāns vai 
kafejnīca, kur viņš būs izjutis 
lielāko viesmīlību, garšīgi un      
lēti paēdis. Katrai vietai ir savs 
kolorīts, sava „odziņa”. Atšķirīgi, 
protams, ir Tējas namiņš „Mar-
taskalns” Atašienē, viesu māja 
„Sila strauti” Asares pagastā, mo -
telis „Ceļinieks” vai Jēkabpils ka -
fejnīca „Garšu galerija”. Tāpat         
ļoti atšķirīgi ir arī šo „iestādīju-
mu” pārstāvji, kuŗi piedalījās se -
minārā. Iespējams, tieši tāpēc 
viņiem klientu netrūkst. 

Ēdiens, protams, ir ne tikai lie-
lisks omulības pamats jebkuŗā 
vietā, bet arī dabiska tūrisma 
daļa. Nacionālā kulinārija jeb vir-
tuve, reģionālās īpatnības, katras 
saimnieces īpašā ēdienkarte un 
„firmas ēdieni”  lauku tūrismam 
ir ļoti svarīgi, jo tie piešķiŗ kat -        
rai konkrētai vietai savu rakstu -
ru, un kāda viesu māja, piemē-
ram, ar sevišķām brokastu pan-
kūkām paliek viesiem spilgtā at -
miņā un aicina viņus atgriezties 

atkal un atkal. Semināra laikā 
varēja iepazīties ar Francijas        
pa  vārmākslas skolas organizēto 
kur  su pieredzi viesu mājā „Me  -  
ža salas”. Bija arī diskusija viesu 
nama pagalmā zem ziemas de -
besīm „Kā piedāvāt piknika pus-
dienas/vakariņas”  un kopīga uz 
ugunskura vārītas zupas baudī-
šana. 

Seminārā  uzmanība tika pie-
vērsta arī ļoti aktuālam tema - 
tam „Latvijas tūrisma tēls”, kas        
ir jaunums tūrisma nozarē. Ar       
to iepazīstināja Latvijas Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras direk-
tors Armands Slokenbergs. Ei  ro-
pas tūrisma nozarē manāmi pa -
stiprinājusies konkurence, tāpēc 
ir nepieciešams veikt tūrisma 
produktu un pakalpojumu dife-
renciāciju un efektīvu ceļojuma 
galamērķa pozicionējumu tūris-
ma tirgū. Jaunais Latvijas tūris -
ma tēls iezīmē nākotnes virzienu, 
kādā veidot Latvijas tūrisma pro-
duktus, izmantojot pašreizējos 
tūrisma resursus un radot tiem 
pievienoto vērtību. Jaunā Latvi -
jas tūrisma tēla pamatā ir pār-
maiņas Latvijas un citu valstu ie -
dzīvotāju vērtību skālā, no tradi-
cionālā patēriņa virzoties uz jau-
na dzīves satura meklējumiem. 
Straujais skrējiens pēc labklājī -
bas, vēlme paspēt un būt la -
bākajiem visās jomās cilvēkus ir 
nogurdinājusi, padarot dzīvi 
trauksmaināku nekā jebkad ag -
rāk. Kopš 1990. gada ekotūris -  
ma tirgus atkarībā no galamērķa 
palielinājies par 20-34% gadā. 
Vairāk nekā trešdaļa ceļotāju 
2009. gadā bija plānojuši apmes-

ties videi draudzīgās naktsmā -      
jās – 30% pieaugums gada laikā. 
Tirgus analitiķi prognozē pie -
augumu “eko” kūrortu un vies nī-
cu sektorā un dabas tūrisma uz -
plaukumu.  Jau pašreiz šajā sekto-
rā ir 20% pieaugums gadā. Vei-
dojot Latvijas tūrisma tēla kon-
cepciju, ir ņemts vērā fakts, ka 
Latvija nav un nekad nebūs ma  - 
su tūrisma produkts, bet Latvijas 
tūrisma produktu attīstībai ir 

jābalstās uz piecām pamat vēr-
tībām – kvalitāti, ilgtspējību, in -
dividuālizāciju, augstu pievie -
noto vērtību, tūristu iesaisti un 
pieredzes gūšanu, kas ir Latvi -    
jas tūrisma attīstības vīzijas pa -
matā.

2010. gada lauku tūrisma se -
zona ir beigusies, bet jāsāk ga -
tavoties izstādei - gadatirgum 
Balttour 2011!

Teksts un foto Valija Berkina

Silta maltīte zem ziemas debesīm
Jaunā Latvijas tūrisma tēla logo 

Līmeniski. 1. Tīrums. 5. Uz 
kokiem parazītējoša sēne. 8. Si -
guldas pilsētas daļa. 9. Garšvie -
la. 10. Salīdzinošs vērtējums.         
12. Mazalkoholisks dzēriens. 13. 
Do   kumentu otrie eksemplāri        
ar juridisku spēku. 14. Mazs 
grauzējs. 17. Gludi posmtārpi. 
19. Attīstības pakāpe. 21. Nova -
da centrs Latvijā. 23. Bībelē mi -

nēts jūras nezvērs. 24. Marinēti 
mazi gurķīši. 26. Gods un at  zi-
nība. 27. Resgalis, palaidnis. 30. 
Graudu apvalka daļas. 33. Ne -
mu  nas pieteka. 34. I. Ziedoņa 
ap   rakstu grāmata.35. Kaķu dzim-
tas dzīvnieks. 38. Vēlēšanās ie -
gūt. 39. Nejēga. 40. Pīļu dzim -     
tas putns. 41. Vidusāzijas tautu 
dzies  minieki. 42. Sermuļu dzim-

tas dzīvnieks. 
Stateniski. 1. Divkosīgi cilvēki. 

2. Vīrieša vārds (nov.). 3. Tiesis-
kais stāvoklis. 4. Idilliska satura 
dzejolis. 5. Oficiāla satura vēstu-
les. 6. Kukaiņēdāju kārtas dzīv-
nieks. 7. Tēlaini, mākslinieciski 
apzīmējumi.  9. Aina. 11. Gatve. 
15. Kosmonauta tērps. 16. Senat-
nīga liroepiska vecfranču dzies-
ma. 18. Apgaismošanas ierīce. 
20. Zodiaka zvaigznājs. 21. Ser-
muļu dzimtas dzīvnieks. 22. Pa -
reizticīgo svētbilde. 25. Ar cuku-
ru savārīta augļu/ogu masa. 27. 
Paust ar vārdiem. 28. Šāviņš ar 
apaļu ložu pildījumu. 29. Vien-
vietīgas sacīkšu motorlaivas. 30. 
Garīdznieku tērpi. 31. Ēdien-
reize. 32. Sastiprinājuma ele-
ments. 36. Dīgsti. 37. Pūču dzim-
tas putns. 

Krustvārdu mīklas ( BL Nr. 4) 
atrisinājums. 

Līmeniski. 5. Eizenhauers. 6. 
Lausks. 7. Antiņš. 10. Notis. 11. 
Amata. 13. Pajumte. 16. Ieriķi. 
17. Alejas. 18. Nekustams. 19. 
Skurbt. 21. Tortes. 25. Pielipt. 26. 
Sanēt. 28. Kaķis. 29. Sabile. 30. 
Skates. 31. Ilustrātors. 

Stateniski. 1. Likums. 2. Lef-
ko jas. 3. Pusnaktī. 4. Armija. 6. 
Latvji. 8. Štance. 9. Sauleskalns. 
10. Noteikums. 12. Atmatenes. 
14. Pinte. 15. Pasts. 20. Rainis. 
22. Riņķis. 23. Pieklust. 24. Ap -
raksts. 27. Tabula. 28. Katars.  

Tukuma lidosta vēlas piesaistīt zemo cenu aviosabiedrības, tāpēc 
lidostā notiek vērienīgi būvdarbi. Plānots, ka no Tukuma varētu lidot 
Ryanair, Norwegian un Wizz Air. Tukuma pilsēta, virs kuŗas paredzēts 
pacelšanās un nolaišanās ceļš, ir devusi atļauju veikt lidojumus no 8.00 
rītā līdz 8.00 vakarā.

Madonas bērnu un jauniešu centra pulciņa dalībnieki kopā ar 
paidagogiem Madonas novadpētniecības un mākslas mūzejā pieda-
lījās 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres sarīkojumā. Mūzejā izstā -
dīto, pirms 20 gadiem uzņemto fotografiju autors ir toreizējais Mado-
nas rajona izpildkomitejas priekšsēdis, viens no Latvijas Tautas frontes 
Madonas nodaļas līdeŗiem Žanis Bezmers un dzelzavietis Andris Ma -
tulis, kas jau aizgājis viņsaulē.

Ogres apkārtnē krietni pieaudzis to pacientu skaits, kuŗi traumas 
guvuši, paslīdot uz slidenajām ietvēm. Ik dienu mediķu palīdzība 
nepieciešama caurmērā desmit šādiem pacientiem. 

Alūksnē notika latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības 
“Lakstīgala 2011”. Veiksmīgākie konkursa dalībnieki piedalīsies 
konkursa 2. posmā, kas notiks Cēsīs.

Atbildīgo institūciju speciālisti apmeklējuši Saldū deklarētus 
skolēnus, kuŗi ilgstoši, pat kopš pagājušā mācību gada, kavē mācības. 
Galvenais iemesls kavējumiem ir sadzīves apstākļi un veselības 
problēmas. Skolu kavē arvien jaunāki bērni.

Rēzeknē, Brāļu kapos pie obeliska Latgales atbrīvošanas kaujās 
kritušajiem pieminēja 91. gadadienu, kopš 1920. gada 21. janvārī 
Baltijas landesvērs un Latvijas armijas Ventspils kājnieku pulks atbrī-
voja Rēzeknes pilsētu no lieliniekiem. 

Daugavpilī četras dienas risinājās IX starptautiskais garīgās 
mūzikas festivāls “Sudraba zvani”. Koncertos piedalījās un par galve-
no balvu (Ls 1500) cīnījās 60 koŗi un ansambļi no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Vācijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas.

Rēzeknes 3. vidusskolas un Izvaltas pamatskolas skolēni Beļģijas 
galvaspilsētā Briselē piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā izmēģinā- 
 juma projektā jauniešiem – European Factory (Eiropas fabrika), kur 
klātienē iepazinās ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbību. 

Rēzeknē izveidots jauns uzņēmums Leax Rēzekne - metallapstrā -
des SIA Leax Baltix meitas uzņēmums. Plānots tajā ieguldīt apmēram 
1,5 miljonus latu, divkāršot ražošanas jaudu, kā arī uz pusi palielināt 
darbinieku skaitu. Palielinās pasūtinājumu skaits, un tiek piesaistīti 
jauni nozīmīgi klienti. 

Līvānu novadā gatavojas pavasaŗa paliem. Izstrādāts rīcības plāns. 
No budžeta atvēlot apmēram 1800 latu, paredzēts iegādāties septiņvie-
tīgu laivu, lai varētu efektīvāk sniegt palīdzību ik pavasari applūstošām 
mājām Jersikas pagastā un Līvānu pilsētā. 

Daugavpils reģionālajā slimnīcā 28. janvārī atklāja Latvijā trešo 
glābējsilīti (Baby Box). Atklāšanā piedalīsies iekšlietu ministrs, 
labklājības ministrs un veselības ministrs. Glābējsilītes jau darbojas 
Rīgā un Liepājā, tur jau ievietoti septiņi mazuļi.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina 
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Vašingtonas latviešu ev. lut. 
draudzes senioru namā Rokvilā, 
Merilandes pavalstī, mēs vienmēr 
svinam. Mēs svinam jubilejas un 
citus notikumus mūsu dzīvē. 
Protams, mēs piedalāmies arī 
visās mūsu draudzes svinēšanās 
un labprāt apmeklējam dievkal-
pojumus, jo tie notiek tik tuvu. 
Baznīca un draudzes sabiedriskās 
telpas atrodas iepretī senioru 

Milvoku latviešu sabiedrībai 
šis ir saspringts laiks. 2011. gada 
pavasarī Milvokos notiks ALAs 
kongress, 2012. gadā – ASV lat-
viešu vispārējie Dziesmu svēt ki.

Vecgada vakarā lija un bija tik 
silts kā Floridā, bet no rīta laiks 
atkal mainījās un bija kā parasti 
Viskonsinā janvārī.

Jaungada sagaidīšana notika 
latviešu namā. Pateicību pelnījuši 
visi, kuŗi veltīja savu laiku un 
pūles, greznojot zāli un gatavojot 
dažādus gardus ēdienu. 

Ciemos uzaicinājām mūziķus 
no Latvijas, grupas ,,Roja” solistu 
Jāni Kalniņu un Latvijā slaveno 
saksofonistu Raivo Stašānu. Jānis 
Kalniņš gan spēlēja, gan dziedāja, 
gan vadīja sarīkojumu. Bija ro -
taļas, miniizrādes, dejas, kuŗās 
pie    dalījās jauni un veci. Raivo 
Stašāns ir lielisks saksofonists, 
viņa spēle apbūra visus. Sarīko-
jumā ieradās apmēram 90 ap -
meklētāju. Liels paldies čikā-
giešiem, kuŗi kopā ar mums sa -
gaidīja gadu miju. Mēdz teikt, ka 
Jaunais gads gaidāms tāds, kā to 
sagaida. Tātad cerēsim, ka 2011. 
gads būs jauks un cerību pilns.

Līksmu un panākumiem bagā-
tu 2011. gadu visiem vēl Milvoku 
latviešu sabiedrība. 

Andris Magurs

Grandrapidu Daugavas Vanagu 
apvienība un draugi 8. janvārī 
pulcējās Ziemsvētku sarīkojumā, 
vienlaikus svinot Grandrapidu 
Daugavas Vanagu apvienības 60 
gadus. Vispirms eglītē aizde-
dzināja svecītes latvju tautas 
varoņu piemiņai. DV apvienības 
priekšnieks Maksis Jansons teica 
uzrunu, pateicoties sarīkojuma 
apmeklētājiem. Julieta Rumberga 
nolasīja Kornēlijas Apšukrūmas 
dzejoli, kas domās lika pakavēties 
dzimtenē: Šovakar Latvijas egles 
/ līdzīgas eņģeļiem liekas, / ienesot 
sētā un sirdī / balto Ziemsvētku 
prieku...

 Viņa aicināja kopā nodziedāt 
,,Es skaistu rozīt’ zinu”. Šis bija 
arī 60 gadu jubilejas vakars Dau-
gavas Vanagu apvienībai. Mūsu 
apvienības priekšnieks bi  ja viens 
no apvienības dibinātājiem, un 
vietā bija ko pastāstīt par Makša 
Jansona piedzīvoto Lat  viešu 
leģionā. Ruta Vanuška nolasīja 
vairākus epizodus, viens no tiem 
bija ,,Skečs” par virsleitnantu 
Kārli Dekteri un kareivi Maksi 
Jansonu. 1944. gada februārī 15. 
divīzija atradās pozīcijās pie 
Redjas upes. Pēc pāris nedēļām 
vācu armijas augstākā vadība 
izdeva pavēli pārvietoties uz 

Ziemsvētku sarīkojums un 
Grandrapidu Daugavas Vanagu apvienības 60 gadu jubileja

pozīcijām pie Veļikajas upes. 
Pārvietošanās bija jāizdara ļoti 
klusiņām, lai pretinieks to nepa-
manītu. Pārvietošanās varēja 
notikt tikai pa vienu galveno 
ceļu, lai pēc vairākiem kilometri-
em krustcelēs atiešana turpinātos 
pēc virsnieku norādījumiem pa 
mazākiem ceļiem. Ejot pa vienu 
celiņu, pa kuŗu latviešu vienībām 
bija iespēja nokļūt pretinieka 
aizmugurē, sestai rotai tajā 
nonākot, Maksis manīja, ka 
Kārlis Dekteris ir satraukts, jo tai 
vietā jau iepriekš vajadzēja būt 
piektai rotai. Sniegā nebija ne -
kādu pēdu. K. Dekteris pavēlēja 
Maksim noņemt no jostas visu, 
kas ejot vai skrienot rada troksni, 
piemēram, katliņu, pudeli, rokas 
granātas. Viņš iedeva Maksim 
savu mašīnpistoli un teica, lai 
viņš iet atpakaļ uz galveno ceļu 
un vēro pēdas sniegā, kur varētu 
būt aizgājusi piektā rota. Ejot pa 
citu ceļu, tā nonāktu tieši krievu 
rokās. Maksis stāstīja: ,,Viegli 
man nebija, bet lielas bailes neju-
tu – lūdzu palīgā Dievu. Uz -
traukums radās, kad krūtīs sāka 
trūkt elpas. Man tā kaite jau no 
bērnības, kad kaut kur jāsteidzas. 
Paldies Dievam, nepakritu. Pēdas 
dzenot, panācu noklīdušo rotu. 

Tās komandieris domāja, ka 
esmu krievu spiegs, bet, kad 
pastāstīju, ka esmu Kārļa Dekteŗa 
ziņnesis, rota sekoja man un 
aizgājām pie sestās rotas, kur 
Dekteŗa vīri pacietīgi gaidīja.” 
Maksis ļoti ciena Kārli Dekteri. 
K. Dekteris vienmēr centās lat-
viešu jaunekļus pasargāt. Viņš 
bija varonis, jo deva pareizo 
pavēli, un arī Maksi varam saukt 
par varoni, jo viņš bīstamā brīdī 
veiksmīgi pildīja doto pavēli. 
Julieta Rumberga nolasīja Leo-
nīda Breikša dzejoli ,,Varoņi 
Brāļu kapos”. 

Maksis Jansons uzrunā atgādi-
nāja, ka Daugavas Vanagu orga-
nizācijai dibināta pirms 65 gad-
iem un mums jāgodina tie vīri 
un jaunekļi, kuŗi saprata, cik liela 
būs tās nozīme. Grandrapidos 
dzīvojuši vairāki DV organizācijas 
dibinātāji: Pēteris Kozulis, Vilis 
Riepnieks, Arturs Sarma, Vladi-
s lavs Ķisiļevs un Kristaps Jan-
sons. 

Maksis Jansons nolasīja rindas 
no Pēteŗa Aigara dzejoļa ,,Zelta 
vanags”:

Ausma kalnu galus glauda,
Vēji vārpu viļņus rauc,
Putni, kas zem zariem snauda,
Miegu sev no spārniem trauc –

Vanags jaunu laiku sauc...
DV apvienības tika dibinātas 

daudzviet, Grandrapidos 1951. 
gada 24. februārī. Toreizējā DV 
ASV Zemes valde pilnvaroja 
pārstāvi Grandrapidos – Viktoru 
Puriņu. Viņa ierosmē radās 
Grandrapidu DV apvienība. 
Mūsu vidū vēl aktīvi ir vairāki 
dibinātāji – Jānis Daukšs, Vilmārs 
Kukainis, Ella Rumba-Valdusa. 
DV vanadzes darbu sāka 1961. 
gadā, īpaši jāizceļ Olgas Jansones 
un Valijas Poles veiktais. 

Sākumā DV apvienības biedri 
vāca ziedojumus, klauvējot pie 
latviešu māju durvīm, notika 
sarīkojumi, atceroties kaŗavīrus, 
sūtīja saiņus uz Latviju, rīkoja 
polītiskas demonstrācijas, pie-
prasot atjaunot Latvijas neat-
karību, vēlāk plaši atvēra durvis 
viesiem no Latvijas, palīdzēja 
izveidot demokratisku valsts 
pārvaldi. Uzrunas beigās M. 
Jansons teica: ,,No sirds patei-
cos ģenerālim Vilmāram Kukai-
nim, Jānim Daukšam, Olgai 
Jansonei un Valijai Polei, novēlu 
viņiem dievpalīgu visās dzīves 
gaitās.”

Gadu simti spindz kā spieti / 
mūžu paisums aug un plūst / 
Jaunas meitas, jauni vīri sirmi 

kļūst / Zelta vanags nepiekūst. 
(Pēteris Aigars)

Vanadžu kopas priekšniece 
Olga Jansone citēja Jāņa Klīdzēja 
vārdus: ,,Kad es izaušu liels, es 
gribu dzīvot tā, lai kādam būtu 
kāds labums no tā, ka es esmu. 
Es gribu rakt dziļas akas, lai 
cilvēkiem būtu dzidrs ūdens.” 
Vanadžu devīze ir – turēties 
kopā, palīdzēt citiem, cīnīties 
par Latvijas neatkarības atgū -
šanu. Ar pateicību viņa pie-
minēja bijušās vanadžu kopas 
priekš nieces: Irmu Dankeri, 
Elvīru Brunu, Irēni Vanušku un 
Vilmu Riepnieci un novēlēja 
vanadzēm arī turpmāk dzīvot 
un darboties tā, lai viņas varētu 
teikt, ka kādam ir bijis kāds 
labums.

Sarīkojuma beigās izdalīja dā -
va nas, un katram, to saņemot, 
bija jānodeklamē kāds dzejolis 
vai no izdalītajām dziesmu grā-
matām jāizvēlas kāda dziesma, 
bet mazais Dāvids Lutziks, saņe-
mot dāvanu, ar saksofōnu atska-
ņoja vairākas Ziemsvētku dzies-
mas. Viens otrs pastāstīja kādu 
joku. Marija Pastare un Putnu 
ģimene cienāja ar lieliskām vaka-
riņām.

Julieta Rumberga

namam, tās šķiŗ pavisam neliels 
atstatums. Jāpāriet tikai pāri auto 
novietošanas laukumam, ar celt-
ni jāuzbrauc ēkas otrā stāvā, un 
jau esam priekštelpā, no kurienes 
durvis ved gan uz baznīcu, gan 
lielo sanāksmju telpu. Šāda ātra 
un ērta nokļūšana notikumu 
vietā un iespēja piedalīties drau-
dzes sarīkojumos valdzina. Nav 
nekāds brīnums, ka daudzi vēlas 

to izmantot. Gaŗš ir saraksts ar 
dzīvoklīša tīkotājiem mūsu na  mā. 

Man vēl tagad jāsmaida, atce-
roties senioru skaidrojumus, kad 
es vēl te nedzīvoju: ,,Vai, mēs jau 
jūs ņemtu mīļu prātu, bet ne -
laime, lūk, tā, ka šeit mēs visi tik 
ilgi dzīvojam, un neviens dzī-
voklis neatbrīvojas...”

Jā, svinēšanu te ir daudz. Šoreiz 
– Veltas Kalniņas dzimšanas die-
nas atcere. Veltiņai šogad ir liela 
un apaļa jubileja – 90 gadu. Tā 

taču noteikti jāsvin, vai ne? Vel -
tiņa ir jauka, saticīga un tik dzī-
vespriecīga, ka mēs labprāt vēlam 
viņai sasniegt 100 gadu jubileju. 

Mēs gribējām Veltiņu pārsteigt. 
Iepriekš neko neteikt, bet, viņai 
ienākot, sanāksmes telpā, sagaidīt 
ar puķēm un šampanieti. Zinu 
noteikti, ka mūsu vidū nav nevie- 
na, kas no sirds nevēlētu Veltiņai 
laimīgus, jaukus brīžus. Viņa ir 
vieniniece, bet ne vientuļa. Tepat 
senioru namā, citā dzīvoklītī 

mitinās viņas māsīca, bērnības 
draudzene. Sendienās Latvijā vi -
ņas vasaras pavadījušās kopā 
mā  sīcas mājās. 

Uz Veltiņas lielo jubileju bija 
atbraucis arī viņas brālēns ar 
sievu no tālās Floridas. Brālēns 
pastāstīja vienu otru notikumu 
no Veltiņas jaunības. Priecājā-
mies, ka varējām pavadīt vairākas 
jaukas stundas kopā ar mūsu mī -
ļo gaviļnieci.

Laima Kalniņa

Par svinēšanu

Jaungada sagaidīšana Milvokos

Dejo Anna Strautmane un Agate Magura

Mūziķi Raivo Stašāns un Jānis Kalniņš

Jaungada sagaidītāji

Jautrība sit augstu vilni
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Jau Ziemsvētku dienā ceļotāji 
ieradās Floridā, lai nākamās die-
nas pēcpusdienā dotos ar kuģi uz 
Karību salām. Drošs paliek drošs, 
ja nu sniega dēļ nevar laikus no -
kļūt Floridā, jāierodas dienu 
agrāk. Un tā arī bija - 26. de -
cembrī Ņujorkā plosījās sniega 
vētra, un gaisa satiksme bija 
pāŗtraukta. Ceļotāji bija lai mīgi 
izbēguši no sniega un nu prie -
cīgi šūpojās uz kuģa, gudrojot, 
vai solis līgans baudītā kokteiļa 
vai jūras viļņu dēļ.

Ceļotājiem bija dažādi iemesli, 
lai kuģotu. Citi atzīmēja ie  vē-
rojamu kāzu jubileju bērnu un 
mazbērnu pulciņā, citi bija tādā 

RigaVen Jaungada ceļojums
kā kāzu ceļojumā. Bet lielākā 
daļa vienkārši gribēja tikt prom 
no sniega un aukstuma un sagai-
dīt 2011. gadu uz kuģa. 

Pēdējās vecā gada dienas ku -
ģotāji pavadīja, iepērkoties San-
tomasā un peldoties Sanmar tina 
plūdmalē. Trīs dienas, kas bija 
jāpavada uz kuģa, tika iz  man-
totas, lai dotos uz skaistu ma kop-
šanas salonu, lai peldē tos un sau-
ļotos, kaut gan saule nebija ne  
tik silta, ne spoža, kā bija sa -
gaidāms. Šīs dienas pa  gāja, bau-
dot gardas maltītes un vakaros 
apmeklējot koncertus. Nevar ne -
pieminēt saviesīgo sa  dzīvi jeb  
kā tagad Latvijā sa ka – „tusē-

šanos”. Grupā bija gan veci, gan 
jauni, gan lieli un mazi, un katrs 
sev atrada tīkamu sabiedrību.

Un tad tuvojās gadu mija. 
Jaunais gads tika sagaidīts uz 
kuģa klāja, un par 2011. gada ie -
rašanos paziņoja varen ska ļas 
kuģa sirēnas. Kad Jaunais gads 
bija ieradies, visi mielojās pie 
lepa svētku galda, kas bija klāts 
turpat uz klāja.

Tā nu Jaunais gads pienāca    
un ceļojums beidzās. Bet ne būs 
vēl lāga izpakotas ceļa somas, 
kad jāsāk posties uz nākamo 
RigaVen kuģa brau cienu martā.

Ligija Roze

Bruno pielūdzēju vidū bija arī 
tādi, kas uzskatīja, ka viņa koŗa 
darbībai un skaņdarbiem jāno-
mirst kopā ar pašu komponistu. 
Kad jaundibinātais Ņujorkas 
latviešu koris koncertam gata-
voja Daugavu, šīs aprindas uz -
sāka aģitāciju koncertu neap-
meklēt, jo bez Bruno Skultes    
no Daugavas nekas neiznākšot. 
Pu b  likas ziņkāre un uzticība 
jaun dibinātajam Ņujorkas lat-
viešu korim tomēr guva virsro-
ku, un koncerts par spīti visām 
dārgajām biļetēm bija līdz pē -
dējai vietai izpārdots. Pēc šī  
koncerta daļa no bijušajiem 
Bruno Skultes koŗa skeptiķiem 
piebiedrojās mūsu korim un 
kļuva par tā neatņemamu sa -
stāvdaļu. Tradicija rīkot koncer-
tus pagrabu telpās bija lauzta. 
Latviešiem iepatikās doma, ka 
sava iemīļotā Bruno Skultes 
skaņ darbus nu varēja klausīties 
vienā no Ņujorkas labākajām 
koncertzālēm. Daugava  bija ie -
ka  ŗojusi klausītāju sirdis, to at -
skaņojām vairākas reizes Ņu  jor-
kā, 1978. gada Bostonas dzies  mu 
svētkos, Toronto, vairā kas reizes 
Latvijas Nacionālajā operā 1989. 
gada vasarā. Šos koncertus Lat-
vijā gribas uzskatīt par Ņujor -
kas latviešu koŗa darbības kaln-
galu. Tās izkārtoja toreizējais 
Operas direktors Arvīds Bomiks 
sadarbībā ar Imantu Kokaru     
un Rīgas kamerkori Ave Sol.

1992. gada 13. septembrī Bru-
no Skultes Daugavu atskaņoju 
Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā ar Latvijas Radio kori un 
Nacionālo simfonisko orķestri. 
Sekoja ieraksts Radio un Lat-
vijas Televīzijā. Pieminot autora 
nāves divdesmit piekto gads  kār-
tu, 2001. gada 22. jūlijā Rīgas 
Latviešu biedrība, piedaloties 
Rīgas jauniešu korim Balsis, 
Ņujorkas latviešu korim un 
Latvijas Nacionālajam simfonis-
kajam orķestrim, sarīkoja Bruno 
Skultes darbu koncertu, kuŗā 
skanēja Balāde, Ganiņš biju un 
Daugava. Tajā pašā gadā Ņujor-
kas latviešu koris izdeva kom-
paktdisku (tvartu) ar šiem skaņ-
darbiem.

Ziemsvētku kantāte Spoža 
zvaigzne attecēja oriģinālā raks-
tīta soprānam solo, sieviešu ko -
rim, obojai, koklēm un ērģelēm. 

Manas atmiņas par Bruno Skulti
Pa daļām to instrumentēju ka -
merorķestrim Ņujorkas latviešu 
draudzes Jonkeru baznīcas gads-
kārtējiem Adventa koncertiem. 
Pilnībā ar orķestri tā pirmo    
reizi skanēja 1981. gada 13. de -
cembrī Ņujorkā. Latvijā to pir-
mo reizi atskaņoju ar Valsts 
Akadēmisko kori un Nacionālo 
simfonisko orķestri 1989. gada 
20. decembrī Latvijas Univer si-
tātes aulā un 25. decembrī 
Torņakalna baznīcā. 1993. gada 
25. janvārī Spožozvaigzni atska-
ņoju Latvijas Universitātes aulā 
ar koriem Consum, Versi ja, Lat-
vijas Radio kori un Nacionālās 
operas orķestri. Sekoja ieraksti 
Latvijas Televīzijā un radio. 
2004. gada 30. decembrī Rīgas 
Latviešu biedrība sarīkoja Ziem-
svētku koncertu, kuŗā šo kantāti 
atskaņoju ar Ņujorkas latviešu 
kori, jauniešu kori Balsis un 
Jauno Rīgas kameŗorķestri. Šo 
programmu ar četrām latviešu 
komponistu Ziemsvētku kan-
tātēm ierakstījām kompakt -
diskā Ziemas saulgrieži Latvijā 
(Latvian Cantatas for the Winter 
Solstice), kas klausītājiem kļuva 
pieejams 2005. gada jūlijā.

Kantāti Dziemu vairogs Bruno 
Skulte instrumentēja pats un to 
diriģēja Klīvlandes dziesmu 
svētkos 1963. gadā. Toreiz dzie-
dāju viņa korī un pieredzēju 
ovācijas, kuŗas komponists sa -
ņēma pēc atskaņojuma. No šīs 
briljanti instrumentētās parti-
tūras arī daudzkārt vadījos, 
instrumentējot Daugavu un 
operu Vilkaču mantiniece. Dzies-
mu vairogu pirmo reizi diriģēju 
valsts svētku koncertā Ņujorkas 
Carnegie zālē 1980. gada 22. no -
vembrī. Ar šo atskaņojumu sais-
tīts kuriozs gadījums: no Bruno 
brāļa Ādolfa Skultes biju saņē-
mis orķestŗa materiālus viņa 
simfoniskajam tēlojumam Viļņi, 
kuŗu plānoju atskaņot kopā ar 
Bruno Dziesmu vairogu. Nedēļu 
pirms koncerta man piezvana 
saniknota Bruno atraitne Biru -
ta: „Ņemiet no programmas 
„Dzies mu vairogu” nost! Es aiz-
liedzu to atskaņot! Izbrīnā pra - 
su – kādēļ tā? Seko atbilde”-     
Jūs esat tajā programmā ielicis 
Ādolfa skaņdarbu. Jautāju – kas 
tam vainas? – Bruno dzīvoja šeit, 
bet Ādolfs ir „tur” (Okupētajā 

Latvijā – A. J.), sekoja skarba at -
bilde. Pēc ilgas skaidrošanas,    
ka Bruno savu brāli Ādolfu ļoti 
cienīja, ka Viļņi rakstīti 1937. 
gadā, tātad pirms komūnistu 
okupācijas, ka šis skaņdarbs ie -
guvis Latvijas radiofona godal-
gu, beidzot izdevās kundzi no -
mierināt, un viņa no savām pra-
sībām atkāpās. Visu okupācijas 
laiku trimdā pastāvēja arī tāda 
pieeja! Ļoti iespējams, ka, baidī-
damies no šādas trimdas lat -
viešu sabiedrības uzliktas paš-
cen  zūras, Bruno Skulte vairāk-
kārt noraidīja Kultūras sakaru 
ko  mitejas aicinājumus koncer -
tēt okupētajā Latvijā. 

1990. gada dziesmu svētku 
laikā Dziesmu vairogu atskaņoja 
Latvijas Nacionālajā operā, 1993. 
gadā – Latvijas Universitātes au -
lā ar koriem Versija, Consum, 
Latvijas Radio kori un Nacionā-
lās operas orķestri. Sekoja ie -
raksti Latvijas Televīzijā un 
Radio fondā. 

Bruno Skulte bija impulsīvs 
diriģents, kuŗš nekad neatkār-
toja vienu un to pašu inter pre-
tāciju. To apliecina arī viņa paša 
vārdi – apnīk diriģēt tāpat, vairā-
kas reizes no vietas. Pie viņa 
dzie dot, koncertos bija ļoti jā -
uzmanās, jo nekad nevarēja zi -
nāt, kas notiks nākamajā brīdi, 
ko viņš darīs. Tādēļ arī viņš 
uzstāja, ka korim skaņdarbi ir 
jāprot no galvas, lai visu uzma-
nību varētu pievērst diriģentam. 
Viņš nemīlēja piestrādāt pie de -
taļām, bet prata aizraut gan dzie-
dātājus, gan orķestrantus. Pēc 
koncerta Dziesmu svētkos Klīv-
landes simfoniskā orķestra mū -
ziķi brīnījās: - Kas tas par tik 
aizraujošu diriģentu! Kur viņš 
tāds radies? Kādēļ viņu neaicina 
pie mums par viesdiriģentu? No -
stājoties lielam dziesmu svētku 
korim priekšā, viņš, pašam to 
neapzinoties, prata kori elek-
trizēt. Viņa vadībā piedalījos 
korī Dziesmu vairoga pirmat ska-
ņojumā Klīvlandē 1963. gadā. 
Ar saviem milzīgajiem žestiem 
viņš pa skatuvi slidinājās kā pa 
slidotavu, no viena gala uz otru, 
bet, sekojot viņa žestiem, sajutu 
skudriņas skrienam pa muguru. 
Dziesmu svētkos viņš vienmēr 
izcēlās citu diriģentu vidū. 

Otrā pasaules kaŗa beigām 

tuvojoties, Bruno Skulte neva-
rēja palikt Latvijā. Viņa maizes 
darbu Latvijas radiofonā jaunā 
iekārta nenoliedzami uzskatītu 
par sadarbošanos ar vāciešiem. 
Par to draudēja izsūtīšana vai 
pat bargāks sods. Viņš izšķīrās 
doties uz Vāciju, kur vairākās 
vietās strādāja par diriģentu, to 
starp ar Berlīnes Radio orķes - 
tri. Viņa dzīves lielākā kļūda, 
ma  nuprāt, bija lēmums atstāt 
Vāciju. Pēckaŗa posmā tur bija 
liels mūziķu trūkums un viņš 
bez grūtībām būtu iekaŗojis sev 
izcilu diriģenta vietu, kur būtu 
varējis savu diriģenta un kom-
ponista talantu līdz pilnībai 
izkopt, kā to izdarīja daudzi 
Latvijas mūziķi. Bet Bruno 
Skulte izvēlējās Ameriku, kur 
viņš savas dotības, varētu teikt, 
izniekoja, strādājot laikraksta 
Laiks ekspedīcijā, spēlējot ērģe-
les latviešu baznīcā un vienlai-
cīgi vadot vēl četrus latviešu 
korus. Laikraksta Laiks izdevējs 
Helmars Rudzītis Bruno Skulti 
pabalstīja, dodot viņam fiziski 
neapgrūtinošu darbu dažas die-
nas nedēļā, lai viņš varētu vairāk 
nodoties radošam darbam. Bet 
alga nebija daudz lielāka par mi -
nimālo. Mums daudzkārt jāpa-
teicas Helmaram Rudzītim, kuŗš 
atbalstīja latviešu mākslu, palī-
dzēja financēt arī Bruno Skultes 
kantātes Dievs, Tava zeme deg! 
Un baleta Koklētājs un velns 
iestudējumu. 

Bruno nekad kārtīgi neiemā-
cījās angļu valodu, jo galveno-
kārt apgrozījās tikai latviešu sa -
biedrībā. Dziesmu svētku un 
citu latviešu sarīkojumu dēļ  
viņš, patriotisko jūtu vadīts, pa -
laida gaŗām ne mazums nopiet-
nus piedāvājumus. Kādreiz viņš 
man rādīja Leopolda Stokovska 
vēstuli, kuŗā toreizējais pasaul-
slavenais diriģents sakarā ar kā -
du viņa nolīgumu piedāvā Bru-
no Skultes Vilkaču mantinieci 
iestudēt Maskavā. Bruno atbil-
dējis, ka nepabeigtā operas in -
strumentēšana prasīšot viņam 
veselu pusgadu, ka viņš nevēlo-
ties savu darbu Maskavai dot. 
Grūti spriest, cik šāds projekts 
būtu bijis reāls, bet Leopolds 
Stokovskis tajā laikā daudz 
brāļojās ar Maskavu un nav iz -
slēgta iespēja, ka Vilkaču man-

tiniece pirmo reizi būtu iz - 
  ska nējusi Lielajā teātrī Ma  - 
ska vā.

Otrā pasaules kaŗa beigu 
posmā Bruno Skulte devās uz 
Rietumiem, strādāja Berlīnes 
Radio orķestrī. Pēc kaŗa viņš 
pārcēlās uz Oldenburgu, kur 
noorganizēja Latviešu operas 
trupu, kā arī darbojās Olden-
burgas pilsētas operā. Šajā dzī -
ves posmā 1947. gadā Bruno 
Skulte uzrakstīja operas Vilkaču 
mantiniece klavieŗizvilkumu,       
kā arī instrumentēja pirmo       
ainu. Autors operā izmantojis 
Tonijas Kalves libretu, kas 
veidots pēc Ilonas Leimanes  
tāda paša nosaukuma romāna. 
Komponists šo skaņdarbu no -
saucis par mūzikālu drāmu. 
Ieceri operu uzvest Oldenbur -
gas teātrī izjauca izceļošana uz 
ASV, kur, kā zināms, Ņujorkas 
latviešu draudze viņam piedā-
vāja ērģelnieka vietu. Amerikas-
apstākļos viņam diemžēl nebija 
iespējams sagādāt līdzekļus sa -
vas operas uzvedumam. Kompo-
nists šo domu atmeta un tā arī 
nepabeidza uzsākto operas in -
stru mentāciju.

 Pēckaŗa gados Bruno Skultes 
darbi Latvijā bija aizliegti. Tikai 
Atmodas laikā par viņa dar - 
biem komponista dzimtenē va -
rēja sākt interesēties Latvijas 
mūziķi. Ap 1990. gadu par Vil-
kaču mantinieci ieinteresējās 
Lat vijas Nacionālās operas diri-
ģents Jāzeps Lindbergs. Viņš 
grie zās pie Bruno brāļa Ādolfa 
Skultes ar lūgumu pabeigt in -
strumentāciju un sagatavot ope-
ru inscenējumam. Diemžēl 
Ādolfs bija ļoti aizņemts ar sa -
viem darbiem un šim ierosi-
nājumam nevarēja atsaukties. 
2003.gada rudenī, tuvojoties 
Bru no Skultes simtgadei, kom-
ponista jaunākais brālis Oļģerts 
Skulte griezās pie Latvijas Na -
cionālās operas Ģildes Ņujorkā 
ar lūgumu atbalstīt operas Vil-
kaču mantiniece rediģēšanu, 
instrumentēšanu un sagata vo-
šanu inscenējumam. Ģildes 
valde šo projektu atbalstīja un 
saziņā ar Latvijas Nacionālās 
operas vadību uzticēja man  
veikt šo darbu. 

(Turpināts no 8. lpp.)

Andrejs Jansons
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Šāda monētārā polītika ir 
vairāk piemērota inflācijas, nevis 
depresijas apkaŗošanai. Tāpat jā -
vērtē arī bankas restriktīvā kre -
dita polītika. Kopumā centrālā 
banka neveicināja ekonomikas 
atjaunošanu. Latvijas banka sek-
mīgi saglabāja lata vērtību un 
saglabāja pozitīvu ārējās tirdz-
niecības bilanci. Bet visā savā 
darbībā Latvijas banka bija pār-
lieku uzmanīga un vienmēr tu -
rēja ļoti lielas kapitāla rezerves, 
kas būtu varējušas financēt uz -
ņēmējdarbību un bezdarba sa -
mazināšanu.

Bezdarbs ir saimnieciskās de -
presijas visspilgtākā izpausme. 
Tas noārda bezdarbnieku pat-
stāvību un biedē tos, kuŗiem vēl 
ir darbs. No 1929. gada līdz 1934. 
gada pirmajai pusei bezdarba 
līmenis bija neparasti augsts, sa -
sniedzot kulmināciju 1932. gadā, 
kad Darba pārvalde reģistrēja 
39,1 tūkstoti bezdarbnieku. Šim 
skaitlim vēl jāpieskaita vairāk 
nekā deviņi tūkstoši sabiedriskā 
darbā nodarbināto, kā arī ap -
mēram sešarpustūkstoš inteli-
ģento bezdarbnieku, kuŗus Dar-
ba pārvalde neieskaitīja reģis t-
rēto bezdarbnieku pulkā. Ofi-
ciālā bezdarbnieku statistika 

ietvēra tikai tos, kuŗi bija re -
ģistrējušies Darba pārvaldē, un 
šai iestādei bija stingri noteiku-
mi, kuŗš ir un kuŗš nav bezdarb-
nieks. Oficiālā statistika arī ne -
ietvēra daļējo bezdarbu, t. i., 
cilvēkus, kuŗi strādāja mazāk par 
46 stundām nedēļā. Rīgas rūp-
nīcās 1932. gadā tādu bija ap -
mēram 25 procenti no visiem 
strādātājiem. 

Valsts apgādāja bezdarbniekus 
ar siltu ēdienu un piešķīra īres 
pabalstu. Sabiedriskā darbā no -
darbinātie būvēja ceļus, laboja 
šosejas, raka kūdru, raka grāvjus 
un strādāja meža darbos. Vīrieši 
pelnīja divus latus dienā, sievie-
tes piecdesmit santimu mazāk. 
Inteliģentie bezdarbnieki saņē-
ma 50-60 latu mēnesī. To lielākā 
daļa bija jaunāki par 30 gadiem 
ar vidējo izglītību un negribēja 
strādāt vienkāršu darbu, bet 
vēlējās būt ierēdņi. Valsts viņus 
nodarbināja zema līmeņa garīgā 
darbā. Valsts budžets nesedza 
val dības programmas bezdarba 
apkaŗošanai, tāpēc 1931. gadā 
tika nodibināts Bezdarba apka-
ŗošanas fonds, ko financēja strā-
dātāju un darba devēju nodevas, 
pareizāk sakot, jauns nodoklis: 
1-2 procenti atvilkums no algām 

un citiem ienākumiem. Lata 
augstā vērtība valūtu tirgū Lat-
vijas eksporta preces padārdzi-
nāja un importa preces palēti-
nāja. Latvijas eksporta precēm 
bija jāsamazina ražošanas izde-
vumi, lai varētu konkurēt pa -
saules tirgū un saglabāt pozi - 
tīvu ārējās tirdzniecības bilanci. 
Daļēji to panāca, samazinot algu. 
Profesors Arnolds Aizsilnieks 
savā monumentālajā darbā ,,Lat-
vijas saimniecības vēsture 1914-
1945” raksta, ka, ievērojot vispā-
rējo cenu samazināšanos depre-
sijas gados, nominālo algu pa -
zemināšana nav ievērojami pa -
zeminājusi strādnieku reālās 
algas. 

Bezdarbam Latvijā bija izteikts 
sezonas raksturs: augsts līmenis 
janvārī, zems jūlijā. Pat 1932. ga -
dā laikpomā starp janvāri un 
jūliju bezdarbnieku skaits sama-
zinājās par 73 procentiem. Val-
dība centās izvietot bezdarbnie-
kus uz laukiem, kur vasarās vien-
mēr bija darbaroku trūkums. Arī 
krizes gados Latvijā ieveda ār -
zemju laukstrādniekus. 

Bezdarbs sāka sarukt 1933. 
gadā. Banku krize bija beigusies 
jau gadu iepriekš. Ārējā tirgū 
atkal parādījās pieprasījums pēc 

Latvijas lauksaimniecības pro-
duktiem un kokmateriāliem.   
Par saimniecības atzelšanu var-
būt vislabāk liecina fakts, ka 
laikposmā starp 1. janvāri 1931. 
un 1934. gadā protestēto vekseļu 
skaits samazinājās no 6,6 līdz 2 
miljoniem latu, kamēr bankrotu 
skaits samazinājās par vairāk 
nekā pusi. Depresija 1934. gadā 
bija beigusies, bet tās sekas, 
tostarp autoritārā režīma nostip-
rināšanās, turpinājās vēl vairākus 
gadus līdz visu, ko varētu saukt 
par ekonomikas augšanu un 
attīstību pārtrauca okupācija un 
Otrais pasaules kaŗš.

Personiskas atmiņas. Krizes 
gados mani vecāki, aktieris Jānis 
Neimanis un aktrise Skaidrīte 
Pence (Neimane) strādāja Dau-
gavpils teātrī, toreiz to laikam 
sauca par Dzelzceļnieku teātri. 
Tā kā apmeklētāju skaits strauji 
ruka, teātris citu pēc citas ie -
studēja jaunas lugas, cik ātri vien 
bija iespējams. Mana māte vienā 
sezonā esot tēlojusi 14 dažādas 
lomas. Izklausās diezgan neti-
cami, bet krizes palaikam pie-
spiež cilvēkus darīt daudz ko 
šķietami neticamu. Daudzas lo -
mas bija smags financiāls slogs, 
īpaši aktrisēm, jo modernās  

lugās kostīmi bija jāsagādā pa -
šām par savu naudu. Vīriešiem 
klājās mazliet vieglāk, jo nereti 
varēja iztikt ar vienu uzvalku, 
mainot tikai kreklus un kakla-
saites. Atmiņā palicis stāsts par 
Rīgas Dailes teātri. Krizes gados 
Dailes teātris esot tuvojies bank-
rotam. Laimīgā kārtā teātŗa va -
dība, tas ir, Eduards Smiļģis, 
nolēma iestudēt „Trejmeitiņas”, 
opereti par komponista Franča 
Šūberta dzīvi. Panākumi bija 
milzīgi, notika vairāk nekā div-
simt izrāžu, lai visi, kuŗi vēlējās, 
varētu izrādi noskatīties. Stāstī -
ja, ka „Trejmeitiņas” esot „izglā-
bušas” Dailes teātri, sagādājot 
drūpošām krizes laika financēm 
stingrus pamatus.

Juris Neimanis 

Juris Neimanis ir emeritēts 
taustsaimniecības profesors Nia-
garas universitātē. Viņš ir viens 
no Rīgas Biznesa skolas dibinā-
tājiem un arī pirmais lektors 
1991. gada rudenī. J. Neimanis 
par notikumiem 1991. gadā sa -
rakstījis grāmatu angļu valodā 
The Collapse of the Soviet Empire: 
A View from Riga (Praeger Pub-
lishers, 1997).

Pirmā dižķibele Latvijā laikposmā 
no 1930. līdz 1933. gadam

(Turpināts no 7. lpp.)

Spriediet paši. 
Kam bija patīkami Čikāgas 

Kriš  jāņa Barona latviešu skolas 
Ziemsvētku eglītē 2010. gada      
18. decembrī Ciānas draudzes 
Lielajā zālē, kad nedarbojās 
krāsns un visi, mēteļos satinušies, 
drebinājās?

Tā varēja būt tikai viena per-
sona, kas dzīvo Ziemeļpolā un te, 
Čikāgā, savā biezajā sarkanajā 
mētelī tērpies, biezu mici galvā, 
ar gaŗo balto bārdu, katru gadu 
cieš no pārkarsētajām Ziemsvēt-
ku svinībām telpās, kuŗās viņam 
svelmē jāmocās vai pāris stun-
das. 

Te būtu jāangažē labs detek -
tīvs, lai noskaidrotu, kā īsti šos 
krāsns samaitāšanas nedarbus 
tas ir veicis. 

Un tāds vēl žagarus vicina un 
bērnus baida!…

Mūsu pasaules apceļotājs Nor-
berts Klaucēns, uz Ziemeļpolu 
aizbraucis kā tūrists ar krievu 
ledlauzi, tomēr Ziemsvētku ve -
cīša māju neesot redzējis, tā viņš 
stāstīja pensionāru sanāksmē. 
Par to nemaz nebrīnos, jo viņš 
jau ir tajos gados, kad tādas lie -
tas vairs nav saredzamas. Bū -
dams liels golfa spēlētājs, viņš 

VAI ZIEMSVĒTKU VECĪŠA NEDARBI?
esot golfa kūju un bumbiņu 
ceļojumā paņēmis līdzi un lie  - 
lī jās, ka esot bumbiņu aiztriecis 
taisni uz dienvidiem. Nu, to jau 
viņš varēja stāstīt tiem, kas ne -
zina, ka Ziemeļpolā kompass 
nedarbojas – kā tad viņš zināja, 
kur tie dienvidi ir?…

Bet svētki notika. Mācītājs Oļ -
ģerts Cakars runāja par Bet lē mes 
ganiņiem, kopā dziedājām „Jūs, 
ticīgie, nāciet“ un sirsnīgu svētku 
sveicienu teica Kr. Baro na skolas 
pārzine Elisa Freima ne. Un arī 
Ziemsvētku vecīts bija klāt kā 
nagla – viņš, spriežot pēc jūsmī-
gajiem apsveicinājumiem, jutās 
pavisam labi – gandrīz kā mā -
jās…

Spriediet paši!
Skolotājas Sarmas Aļļes vadībā 

6., 7. un 8. klases zvanu koris 
līksmi iezvanīja programmas 
sākumu, spēlējot „Chapel Chi-
mes“. 

Lāču bērniņi rādīja Betlēmes 
skatu ar eņģelīšiem un visu pā -
rējo, kas pienākas, un dziedāja 
„Jūs, bērniņi, nāciet“ tādā sajūsmā, 
ka arī mums, klausītājiem un 
skatītājiem, kļuva silti (vismaz ap 
sirdi), un mēs pievienojāmies 
sīko balstiņu dziesmu priekam.

Mazliet lielākie – bērnudārz-
nieki bija pārģērbušies un rādīja 
putnu gājienu. Kas tur par ga -
ŗiem knābjiem un neredzēti 
raibām spalvām – vai nebūs no 
paša Ziemeļpola? – Redziet, cik 
sala izbaidīts cilvēks ir aizdo-
mīgs…

Kopdziesmas pavadīja Sarma 
Aļļe, un mēs dziedājām „Debess 
pulks dzied apstarots“. Pēc tam  
1. klase, apģērbusies āra drē bēs, 
iznēsāja piparkūkas. – Jā, nekas 
jau nav tā kā agrāk. Pi  parkūku 
mīklu rullēt, kas tas man, puikam, 
bija par smagu dar bu… Tagad – 
mašīnā laiž iekšā brūno mīklas 
klucīti, ārā nāk pilnīgi gluda un 
vienāda mīklas sloksne. Kur tad 
paliek Bībeles teiciens, ka maizi 
un pi  parkūkas jāēd ar sviedriem 
vai gā?

Jaunāko klašu koris, Daniela 
Aļļes vadīts, dziedāja „Ziemas 
svētki sanākuši“. Daniels tagad    
ir diriģents sava brāļa Benjami -
ņa vietā, kuŗš studē Mineapolē 
master grada iegūšanai trom-
petes spēlē. Dziesmas pavadītāja, 
protams, ir viņu abu māte Sarma 

Aļļe.
4. klases priekšnesums saucās 

„Malka“, bet man atzīmēts, ka  
tas ir par eglītes ciršanu. Mēs    
arī kopīgi dziedājām „Ak, eglīte“. 
Jāatzīstās, ka man vienmēr gri-
bas to dziedāt vāciski. Vārdi      
„O, Tannenbaum“ skan tā dzie-
došāki: – „o“ un divi skanīgi 
„nn“, bet mums tas sausais „k“ – 
„ak“ – liekas, ka melodija tā kā 
aizķeŗas…

Arī 6. klases prieknesums ir 
par eglīti, bet tad kārta bērnu-
dār za un 1. klases deju soļiem. 
Skan „Āvu, āvu baltas kājas“, un 
uz ņiprajiem dejotājiem prieks 
noskatīties. Un kur tad vēl tautas 
deju skolotājs Marks Baginskis, 
kas dejoja līdzi, – lai visu pulku 
saturētu kopā, – milzis bērniņu 
pulkā. Vai brīnums, ka priecī - 
gās virmas varā gribējās „līdzi 
lēkt“…

3. klase pienesums bija par 
dziedāšana, tad vecāko klašu 
koris dziedāja „Skaistais Kungs 
Jēzus“ tāpat Aļļu vadībā. Ziem-
svētku tautas dziesmas skandēja 
2. klase. Samērā šaurajā un ma -

zajā laukumā, kas bija atvēlēts 
dejām, nu iesoļoja 2., 3. un 4. 
klases dejotāji, un skatītāji, vecā-
ki priecājas par saviem mīluļiem 
deju solī.

„Rotaļas“ saucās 7. un 8. klases 
uzvedums, tur sava daļa bija pī -
rāgiem un to dāvināšanai.

Nobeidzot, visi vienojāmies 
skaistākajā Ziemssvetku dzies -
mā „Klusa nakts, svēta nakts“. 
Programmas idejas un vadība 
bija Zintas Lucānes rokās. Pirmo 
reizi šādos svētkos, programmas 
pieteicēji bija skolēni. To godam 
izdarīja Dāvids Lāčkāja un Daiga 
Cera. Skolas audzēkņiem Ziem-
svētku vecītis dalīja saldumu un 
citas veltes, bet mēs, lielie, tuk-
šenieki, priecājāmies par bērnu 
un mazbērnu prieku un dzie-
dājām „Ak, tu,priecīga“ un šķin-
došo „Zvani skan, zvani skan“. 
Gar telpas malām bija Ziemsvēt-
ku tirdziņa novietnes, virtuvē 
saimnieces bija gadājušas par 
gardu maltīti – bija tā, kā skolas 
Ziemsvētkos jābūt – labi un 
priecīgi!

O.C.

Jaunāko klašu koris, diriģents Daniels Aļļe

Lāču bērni dzied „Jūs, bērniņi, nāciet"



LAIKS  2011. ga da 29. janvāris – 4. februāris20

I N  M E M O R I A M

Jūlija Irene Baumane aizgāja 
mūžībā Stratrojas slimnīcā 2010. 
gada 8. decembrī 103. mūža gadā. 
Viņa dzīvoja kopā ar savu meitu 
Veltu lauku mājās pie Montbri-
džas dienvidrietumos no Ontario 
Londonas, Kanadā. 

Jūlija dzimusi 1908. gada 18. 
februārī Mucinieku ģimenē Ro -
jas „Jūrniekos”. Tēvs bija kuģa kap-
teinis. Jau agrā bērnībā viņa ie -
mācās lasīt latviski, vāciski un 
krieviski. 

Kad Pirmā pasaules kaŗa laikā 
vācu armija iebrūk Kurzemē, 
Mucinieki dodas uz Rīgu un no 
turienes uz kādām laiku mājām 
pie Veravas Igaunijā, kur viņiem 
pievienojās arī citi radi. Tēvs no -
mā preču vagonu, un augustā    
visi dodas uz Krieviju, kur pēc 
ceļojuma ar vilcienu un kuģi 
apmetas Ribinskā. Tanī ir eva ku-
ējusies Ventspils Sieviešu ģimna-
zija. Vecākās māsas Elza un Ma -
rija sāk mācīties ģimnazijā. Jūlija 
sāk iet Lisņas meiteņu skolā un 
1919. gadā Draudziņas ģimnazijā. 
Vasaras viņa pavada Rojā. 

Tēvs nomirst 1921. gadā ar kuņ-
ģa vēzi, un māsa Elza 1923. gadā 
iegūst agronomes gradu par dip-
lomdarbu „Dravošanas metodes”. 

Jūlija 1933. gadā pārvadā 40 
bišu stropus uz labām medus  
ražas vietām. 1935. gadā viņa sāk 
strādāt par biškopības inspektori, 
vada biškopības kursus, referē 
radiofonā un raksta žurnālos par 
biškopību. Viņa turpina arī dar-
boties savā bišu dravā. 

Boļševiku laikā Jūlija turpina 
strādāt valsts dienestā, bet savas 
bites izdala citiem. Vāciešiem ie -
nākot, darbs ministrijā izbeidzas, 
un viņa kādu laiku strādā par 
grāmatvedi kādā rokdarbu darb-
nīcā. 

1942. gada sākumā Jūlija ap -
precas ar literātu un rakstnieku 
Artūru Baumani, un oktobrī pie-
dzimst meita Velta. Vasaras Jūlija 
un Velta pavada Rojā, bet 1944. 
gadā, braucot no Rīgas uz Roju, ir 
jāpāriet fronte krievu armijas 
pārrāvumā. Kaŗš izšķiŗ ģimeni    
uz vairākiem gadiem, jo Artūrs  
no Rīgas dodas uz Vāciju un vē  -
lāk uz ASV. 

Jūlija ar Veltu un māti mēģina 

Biškopes un dziesminieces Jūlijas Baumanes piemiņai

doties uz Zviedriju zvejnieku lai-
vā, bet ar vairākiem starpgadīju -
miem un vāciešu radītiem brau-
ciena pārtraukumiem. Beidzot          
14. novembrī izdodas nokļūt       
Foro salā Zviedrijā. Zviedri viņus 
pārved uz Visbiju, kur ir daudz 
latviešu bēgļu un vēlāk uz ka -
rantīnes nometni cietzemē – Vallā 
un pēc Ziemsvētkiem uz Vising -
so tukšo veco ļaužu mītni.  Pava-
sarī Jūlijai piešķiŗ darbu Utūnas 
eksperimentālajā dārzniecībā 
Upsalas tuvumā. Rudenī izdodas 
pāriet uz jaunu dzīvokļu namu 
Upsalā. Tur trīsistabu dzīvoklī 
viņām pievienojas arī māsa Ma -
rija ar savu ģimeni. Jūlija piedalās 
Upsalas latviešu sarīkojumos un 
māca latviešu valodu sestdienas 
skolā. Vakaros viņa pati mācās 
angļu valodu. 

Baidoties no komūnistiem, Jū -
lija sāk kārtot izceļošanu uz Ka -
nadu. 1951. gada 25. jūlijā viņa 
kopā ar Veltu un māti ar kuģi iz -
brauc no Kopenhagenas uz Ha -
lifaksu un no turienes ar vilcienu 
uz Toronto. Viņa sāk strādāt Kal-
verta puķu siltumnīcā Bramp -
tonā. Pēc mēneša Jūlija dodas uz 
Vindzoru un nopērk 10 akru dār-
zeņu saimniecību ar mazu di  vis-
tabu mājiņu bez ūdensvada un 
izlietnes. Viņa tos tūlīt ierīko un 
novāc iepriekšējā īpašnieka to -
mātus. Vēlāk viņa uzbūvē siltum-
nīcu un šķūni. Nākamos četrus 
gadus Jūlija kopā ar pārējiem ģi -
menes locekļiem audzē dārzeņus 
un ogas pārdošanai. Ziemās viņa 

tīra mājas un apstrādā minku 
ādiņas kādai minku audzētavai.

1956. gadā, ieguvusi Kanadas 
pa  valstniecību, Jūlija sāk studēt 
biblitēku zinības Mičiganas uni-
versitātē un 1957. gadā iegūst ma -
ģistra gradu. 1957. gada vasarā 
viņa sāk strādāt Vindzoras uni-
versitātes galvenajā bibliotēkā par 
grāmatu kataloga veidotāju, īpaši 
svešvalodās. 1975. gadā viņa pen-
sionējas. Visu laiku viņa audzē 
ogas un dārzeņus savām vajadzī-
bām un draugiem un īsu laiku    
arī tur bites. 1965. gadā ar trieku 
nomirst viņas māte, un 1976. ga -
dā Upsalā nomirst māsa Marija. 
Jūlija un Velta dzīvo Vindzorā līdz 
1988. gada vasarai. 

Vindzorā pagājušā gadsimta        
50. gadu sākumā ir apmēram 120 
latviešu. 1952. gadā nodibinās 
Vin  dzoras Latviešu biedrība, un 
Jūlija vairākus gadus ir tās sek-
retāre, kā arī referē par sabied -
riski polītiskiem tematiem un 
saviem Latvijas braucieniem. Kad 
60. gadu beigās latviešu skaits 
samazinās un draud biedrības 
darbības izbeigšana, Jūlija mu -
dina vismaz sanākt kopā Jāņos     
un 18. novembrī. Vairāki Jāņu 
sarīkojumi noetiek viņas saim-
niecībā.

Jūlija piedalās Dziesmuvariešu 
sanāksmēs. 1986. gadā viņa iero-
sina nodibināt Dziesmuvaras 
fondu un to atbalsta ar līdzek -
ļiem. Pirmajos Vindzoras gados 
Jūlija katru nedēļu brauc uz 
Detroitu dziedāt latviešu korī un 

piedalīties latviešu dievkalpoju-
mos. Jūlija dzied visos trimdas 
Dziesmu svētkos. Viņa iegādājas 
un lasa daudz latviešu grāmatu  
un cittautiešu publikācijas par 
Latviju, atbalsta Latviešu fondu, 
Gaŗezeru, izdevniecību „Ceļi-
nieks” un Toronto Latviešu cent-
ru, abonē latviešu žurnālus un 
avī zes. Vietējā prese un raidījumi 
palīdz orientēties pasaules noti-
kumos.

Jūlija arī visu laiku palīdz Ar -
tūram, rediģējot un pārrakstot ar 
rakstāmmašīnu Artūra astoņu 
sējumu romānu „Hernhūtieši” un 
viņa pētījumus un rakstus par 
Kronvaldu un latviešu studentu 
organizēšanos Tērbatā.

Vindzoras laikā Jūlija ciemojās 
Latvijā 1969., 1971. un 1973. gadā. 
1971. gadā viņa iepazīstas ar glez-
notāju Uldi Zemzari un nofoto-
grafē daudz viņa darbu.

1988. gadā Jūlija un Artūrs pār-
ceļas pie Veltas tās saimniecībā 
Montbridžas (Mount Brydges) tu  -
vumā, 30 km no Londonas. Viņa 
audzē saknes un ogas un tur bites 
apmēram 10 gadus. Viņām ir arī 
liels puķu dārzs un siltumnīca.

Artūrs nomirst 1989. gada jū -
lijā, kad Jūlija ciemojās Rīgā. 
Nākamos 15 gados Jūlija datorā 
pārraksta Artūra pētījumus par 
Kronvaldu un Tērbatas studen-
tiem, kā arī viņa pēdējās nepub-
licētās noveles fragmentus. Iznāk 
apmēram 10 000 lappuses, kas 
ietilpinātas DV disketē.

Jūlija cītīgi interesējas par no -
tikumiem Latvijā. Viņa atjauno 
Latvijas pasi un piedalās visās 
vēlēšanās. Viņa brauc uz Latviju 
1989., 1993., 1995. un 1997. gadā 
un satiekas ar Literātūras un Māks-
las un Raiņa Mūzeja darbinie-
kiem. Ar radu un draugu palīdzī-
bu 1995. gadā privātizē tēva mā -
jas „Bezmerus” un 2002. gadā 
„Jūrniekus” un izkārto remontus 
abās mājās.

Dziesmuvara atjauno savu        
dar bību Latvijā 2000. gadā, un 
Ame rikas dziesmuvarieši tai 
daudz palīdz. Kad tās sekretārs 
Amerikā un galvenais darbu 
darītājs 2005. gadā nomirst, Jū - 
lija pārņem sa  rakstīšanos, bet 
2007. gadā izbei dzas Dziesmu-

varas darbība Ame rikā. 
1999. gada 24. decembrī, brau-

cot uz Ziemsvētku vakaru pie 
draugiem, kāds auto uzskrien 
Jūlijas automašīnai, un viņa gūst 
smagu traumu – lauzts kakla 
skrie  melis. Pēc diviem mēnešiem 
slimnīcā skriemelis sadzīst, bet 
īsta atkopšanās prasa ilgāku lai -
ku. 2007. gadā jūlija viņa sāk 
datorā indeksēt Artūra pētījumus 
par Kronvalda darbību Tērbatā. 

Pārceļoties pie Veltas, Jūlija līdz 
ar Veltu piedalās Londonas lat-
viešu sabiedriskos sarīkojumos. 
Vairākus gadus viņa turpina dzie-
dāt Detroitas korī un piedalīties 
Dziesmu svētkos. Jūlija ir īpaši 
aktīva Londonas folkloras grupā 
„Mēs paši”, kas sanāk kopā katru 
nedēļu jau pārdesmit gadu. Viņa 
ir viena no tās dibinātājām un        
to vada kopš 2002. gada. Viņa ar 
savu entuziasmu, dziesmu un 
cilvēkmīlestību un izpratni, un 
skaisto, spēcīgo balsi ir iedves-
mojusi visus grupas dalībniekus, 
gan mācot jaunas dziesmas, gan 
palīdzot izprast jau zināmās.     
„Mēs pašu” Ziemsvētku tirdzi-
ņam viņa gatavo ievārījumus, 
mār  rutkus un citus gardumus, ar 
savu naudu viņa atbalsta 3x3 no -
metnes Latvijā, ziedo Gaŗezeram, 
Daugavas vanagiem un Londo -
nas Draudzīgam aicinājumam.

Jūlija darbojas arī Londonas 
Latviešu kopas dāmu komitejā   
un referē vairākos Draudzīgā Ai -
cinājuma sarīkojumos. Pēdējais 
referāts ir 2007. gadā par vācieša 
Kola (Kohl) 1941. gada rakstu par 
latviešiem.

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas Jūlija sūta 27 „Mazput-
niņa” abonementus daudzbērnu 
ģimenēm Latvijā, arī dažiem Jau-
no Gaitu, Latvju Mūziku  un 
daudz grāmatu Rojas bibliotē -   
kai. Viņa arī atbalsta vairākas 
ģimenes Latvijā.

Jūlijas 100. dzimšanas dienu 
svin „Mēs pašu” pulciņā, piedalo-
ties arī visu pārējo Londonas 
organizāciju apsveicējiem ar zie-
diem un dziesmām. Pati jubilāre 
dzied līdzi un mielasta laikā ie -
rosina daudz dziesmu. Jubilāri 
sumina arī pensionāru sanāksmē.

A. Dreimanis 

Mecosoprāns Biruta Grunvalde 
un pianiste Šarlota Rosa Zanda  rī -
  ko  ja Ziemsvētku koncertu kaŗa ve -
terānu centrā –  Department of Ve -
teran’s Affairs (Northport), Long      ai -
lendā. Programmā bija dažādas 
Ziemsvētku dziesmas, F. Šūberta 
Avia Maria, latviešu un itaļu tau-
tasdziesmas, Ē. Bērlina White 
Christ   mas, senā angļu Ziemsvēt ku 
dziesma Deck the Halls u. c. Ap  mek - 
  lētāji bija sajūsmināti,  pie vienojās 
solistei, smaidīja, reizēm ar asarām 
acīs, skaļi aplaudēja. Abām māksli-
niecēm bija jāapsola līdz pavasa -
rim sagatavot jaunu koncertu.

B. Grunvaldei 2010. gada sep-
tembrī Help Hospitalized Veterans  
Ņujorkas pavalsts prezidents 
Maiks Linchs (Mike Lynch) par 

Dziedones Birutas Grunvaldes un 
pianistes Šarlotas Rosas Zandas koncertā

piedalīšanos kaŗa veterānu de -
partamenta sarīkojumos piešķīra 
apbalvojumu  – Patriot National 
Roll of Honor.

B. Grunvalde ir Tuesday Mor-
ning Music Club sekretāre. Klubā 
katra mēneša ceturtā otrdienā 
notiek klasiskās mūzikas koncerti. 
Šis klubs dibināts 1921. gadā, tā 
biedri bijuši vairāki pazīstami 
mūziķi, piemēram, komponists 
Mortons Golds (Gould), diriģents 
Džeimss Konlons (Conlon)  u. c. 
Kluba biedres ir arī divas latviešu 
izcelsmes dziedātājas, māsas Eleo-
nora un Huanita Bedrītes. Daļa 
kluba biedru, mūziķi, piedalās 
kon  certos, kuŗi tiek izsludināti 
apkaimes laikrakstos un mācīb ie-
stādēs – kolledžās un mūzikas 

skolās. Daži kluba biedri mācīju-
šies pie latviešu dziedātājas Elzas 
Žebranskas, bij. Mētropolītēna 
operas solistes.

YouTube var noklausīties Biru -
tu Grunvaldi dziedam dziesmu If 
I Loved You no R. Rodžera dzies-
muspēles Carousel.

Pazīstamā pianista Meisona 
Sen  f  ta studijā (Mason Senft) tapa 
B. Grunvaldes tvarts Romantic 
Favorites, kuŗā ir F. Šuberta, J. 
Brām  sa, L. Delība, F. Lista,  popu-
lāru franču, italiešu un spāņu 
komponistu  dziesmas, kā arī ASV 
mazpazīstamā, bet Francijā popu-
lārā  komponista D. Severaka šū -
puļdziesma Ma poupée chérie, 
ārija no O. Štrausa operetes ,,Trīs 
valši”, ko viņš komponēja, dzīvojot 
Parīzē. L. Delība Picikato Polka  
no baleta Sylvia B. Grunvalde 
dzied latviešu valodā, pašas tul-
kojumā no franču valodas.

Rd.Soliste Biruta Grunvalde (pa labi) un pianiste Šarlota Rosa 
Zanda
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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 

DETROITA (MI)
• 13. februārī Detroitas latviešu 

apvienības gada sapulce.
• 20. februārī Detroitas DV 

apvienības gada sapulce. 
FILADELFIJA (PA)
 • 1. februārī Filadelfijas 

pensionāru kopas saiets plkst. 
11.00 Brīvo latvju biedrības 
telpās. Programmā valdes ziņo-
jumi un pārrunas par bijušo un 
gaidāmo. Dzimšanas dienu 
atceŗu svinēšana un kafijas galds. 
Viesi arvien laipni gaidīti. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 31. janvārī plkst. 12.00 

pensionāru saiets – pārdomu 
brīdis, programma un siltas pus-
dienas.

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 30. janvārī plkst. 12.30 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums latviešu skolā.

• 6. februārī amerikāņu futbola 
skatīšanās latviešu namā (Super 
Bowl XLV).

• 13. februārī Losandželosas 
latviešu nama biedru (ziedotāju) 
pilnsapulce.

• 20. februārī no plkst. 10.00 
līdz 12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju.

• 20. februārī plkst. 1.00 filmas 
„Sibirijas bērni II” izrāde (DV 
apvienības sarīkojums).

• 27. februārī no plkst. 5.00 
Oskaru pasniegšanas ceremoni-
jas skatīšanās latviešu namā.

• No 1. līdz 27. februārim Laila 
Robiņa Pasadena Playhouse 
teātrī Dienvidkalifornijā (39 S El 
Molino Ave Pasadena, CA) 
piedalīsies dziesmuspēlē 
Dangerous Beauty, kam pamatā 
italietes, dzejnieces un kurtizānes 
Veronikas Franko (Franco) 
dzīvesstāsts. Laila Robiņa tēlo 
Veronikas māti Paolu. 
Informācija: www.pasadenaplay-
house.org

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

MINEAPOLE (MN) 
• 5. februārī plkst. 4.00 Ukraiņu 

namā (Ukrainian Event Center, 
301 Main St NE, Minneapolis, 
MN 55413) Mineapoles-St. 
Paulas latviešu skolas saime aici-
na visus audzēkņus, skolotājus, 
vecākus, vecvecākus, bijušos 
audzēkņus, bijušos skolotājus, 
pārziņus, vecāku padomes locek-
ļus, labvēļus un draugus uz sko-
las 60 gadu jubilejas un salidoju-
ma sarīkojumu. Vakariņas plkst. 
6.00, mūzicēs Denveras 
„Jūrmalnieki”. Sīkākas ziņas var 
iegūt, zvanot Maijai Zaeskai, tālr.: 
763-972-2521 un Lailai Švalbei: 
952-492-5947 vai rakstot: efre-
dis@juno.com

ŅUDŽERSIJA (NJ) 
• 29. janvārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 9.45, 

Ņudžersijas novada gada sapulce 
Christ Church (66 High-
land Avenue, Short Hills), NJ. 
Ikviens, kam ir interese par 
Ņudžersijas novada komitejas 
un Ņujorkas latv. ev. lut. draudz-
es darbu, laipni lūgts piedalīties. 
Izziņas: www.nydraudze.org

ŅUJORKA (NY) 
• 29. janvārī pēc dievkalpoju-

ma, ka sāksies plkst. 2.00, 
Iekšpilsētas (Bruklinas) novada 
gada sapulce Bruklinas draudzes 
namā. Laipni lūgts piedalīties 
ikviens, kam ir interese par 
draudzes novada komitejas dar-
bu. Informācija: www.nydraudze.
org 

• 30. janvārī plkst. 11.45 
Latviešu federālās kredit-
sabiedrības Ņujorkā biedru gada 
sapulce Salas baznīcas apakšstāvā 
(4 Riga Lane, Melville, NY). 
Valdes priekšsēža, kasieŗa, aizde-
vumu un revīzijas komisijas 
ziņojumi, vēlēšanas, pārrunas. 
Pēc sapulces cienasts. Sirsnīgi 
aicināti jauni biedri. Atsevišķus 
paziņojumus kreditsabiedrības 
biedriem neizsūtīs. 

• 6. februārī plkst. 11.15 
Kultūras dienas sarīkojums 
Jonkeru baznīcā. Godinās 
Ņujorkas apkaimē dzīvojošos 
Triju Zvaigžņu ordeņa, PBLA 
Kultūras fonda, ALAs Atzinības 
rakstu, ALAs Sporta nozares un 
Latvijas Zinātņu un Izglītības 
ministrijas laureātus. Koncertā 
piedalīsies flautiste Lalita Saliņa, 
mecosporāns Laila Saliņa, pia-
niste Arianna Goldiņa. 
Programmā latviešu komponistu 
mūzika. Dalības maksa $20.00. 
Rīko Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome. Sīkāku 
informāciju iespējams iegūt, 
zvanot vai rakstot Baibai Pinnei, 
tālr.: 914- 631-5725 vai 917- 270-
4786, e-pasts: pinnis@banet.net

• 25. februārī plkst. 7.30 Salas 
baznīcas sabiedriskās telpās 
Latvijas aktises Indras Burkovskas 
monoizrāde ,,Benjamiņa. Kā 
dzīvot modernam cilvēkam”. 
Izrādes autore un režisore – 
Baņuta Rubesa, producente – 
Laila Baumane. Piedalīsies vijol-
niece Una Tone. Ieeja $25. 

PORTLANDE (OR) 
• 19. un 20. martā Rietumkrasta 

latviešu Mākslas dienas latviešu 
centrā. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 29. janvārī plkst. 1.00 – 

Ņudžersijas latviešu skolas 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. Skolēni izrādīs An -
nas Brigaderes lugu ,,Ķekatas 
nāk”. Būs vecāku sagādāts kafijas 
galds. Ieeja par ziedojumu. 
Atlikums Ņudžersijas latviešu 
skolas darbam. Informācija:. 
www.NJSkola.org 

 • 26. februārī plkst. 2.00 
Latvijas aktrises Indras Bur-
kovskas monoizrāde ,,Benjamiņa. 
Kā dzīvot modernam cilvēkam”. 
Ieeja $25. Informācija: www.
priedaine.com

SANFRANCISKO (CA)
• 5. februārī plkst. 4.00 draudz-

es namā (425 Hoffman Ave.) 
teātŗa grupa ,,sanfrancisko 
darbnīca” izrādīs Leldes Stumbres 
lugu ,,Plīvurītis ar punktiņiem” 

kabarē stilā. Ieeja par ziedojumu: 
pie priekšējiem galdiem $25, pie 
pārējiem – $20. Vietas rezervēt, 
zvanot vai rakstot Andram 
Ziediņam, tālr.: 925-831-3893, 
e-pasts: az35@sbcglobal.net

• 6. februārī plkst. 1.00 
Ziemeļkalifornijas DV apvienības 
gada sapulce.

• 27. februārī plkst. 1.00 
Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrības sapulce. 

SIETLA (WA) 
• 13. februārī pēc dievkalpoju-

ma Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums latviešu namā. 
Andras Berkoldes priekšlasījums 
,,Latvieši pasaules mērogā”. 

• 20. februārī plkst. 12.00 
Latviešu biedrības pilnsapulce 
latviešu namā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 29. janvārī plkst. 3.00 Kultūras 

dienu koncerts biedrības namā 
(1705 – 9th Ave. North, St 
Petersburg, FL 33713-7136; tālr.: 
727- 365-7856). Piedalīsies koris, 
koklētāji, būs literārs lasījums. 
Pēc koncerts saviesīgā daļa 
(jāņem līdzi groziņi). Būs kafija 
un atspirdzinoši dzērieni. Ieeja 
par vismaz 10 dolaru ziedojumu; 
tiem, kuŗi nevēlas nest groziņu, 
jāpiemaksā 5 dolari.

• 1. februārī plkst.10.00 
biedrības valdes sēde, budžeta 
apspriešana.

• 5. februārī plkst. 2.00 Aivara 
Jerumaņa priekšlasījums 
„Latvieši Sibirijā”. Pēc priekšl-
asījuma sadraudzības un sa -
dziedāšanās stunda pie kafijas un 
vieglām uzkodām. Dalības 
maksa – vismaz $10.00 ziedo-
jums.

• 12. februārī plkst. 5.00 
,,Sirsniņu balle”, mūzicēs pianists 
Vladimirs Hohlovs un viņa 
meita, vijolniece Maija Hohlova. 
Deju mūziku spēlēs Ilmārs 
Dzenis un Pēteris Ozols. Būs sil-
tas vakariņas, vīns jāsagādā 
pašiem. Ieeja par vismaz $20.00 
ziedojumu.

• 19. februārī plkst 1.00 draudz-
es tirdziņš biedrības namā . 
Aleksandras Ritumas priekšne-
sumi. 

• 27. februārī plkst. 1.00 
biedrības pilnsapulce; valdes 
vēlēšanas. Pēc sapulces cienasts. 

VAŠINGTONA (DC) 
• 30. janvārī Draudzīgā 

aicinājuma atceres sarīkojums.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: dievk. 30. janv. (ar 
dievg), 6. febr. , 13. febr. (ar 
dievg.), 20. febr., 27. febr. (ar 
dievg.), pēc dievk. draudzes piln-
sapulce. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. J. Mingina

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 30. janv. plkst. 11.00 

dievk.; pēc dievk. kafija. 13. febr. 
plkst. 11.00 dievk. Kvēkertaunā; 
pēc dievk. kafija. 20. febr. plkst. 
3.00 dievk. Lankasterā. Māc. Dr. 
Arvīds Ziedonis un māc. Dr. 
Ruta Ziedone.

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. 
ev. lut. dr. (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI): 30. janv. dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. draudzes gada sapulce. 
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. Lau-
derdale). 13. febr. dievk. vadīs 
diakons I. Kaņeps. 20. martā 
pēc dievk. gada sapulce. Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, tālr.: 610-353-
2227): 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.
latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): dievk. 
30. janv. ; 13. febr. pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. 27. febr. 
pēc dievk. Meteņdienas 
sarīkojums. Dievk. sākas plkst. 
10.00, visi ar dievgaldu. Māc. I. 
Larsena, tālr.: 269-637-0460; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
revilze@gmail.com

• Kalamazū latv. Apvienotā 
ev. lut. dr.: 30. janv. dievk.; pēc 
dievk. kafija un filma. Dievk. 
sākas plkst. 10.00 Māc. B. 
Puiķe.

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

• Lansingas latv. ev. lut. dr. 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI). 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 30. janv., 6. febr., 13. febr. 
(ar dievg.), 20. febr., 27. febr. 
(ar dievg.) Dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070), 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.: Bībeles stundas 
notiek katru otro nedēļu baznīcas 
lejas stāvā; informāciju var iegūt, 
zvanot Veltai Grustānei, tālr.: 
612-866 8044, vai māc. M. 
Cepurei-Zemmelei: 763- 546- 
8178. e-pasts: maija.cz@gmail.
com Bazn. adrese: 3152 - 17th 
Ave S, Minneapolis MN 55407; 
tālr.: 763-546-8178; kancelejas 
tālr.: 612-722-4622. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut dr.: 30. janv. plkst. 
1.30 mūzikas un meditācijas 
dievk. draudzes dievnamā 

Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). Māc. I. Pušmucāne-
Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 29. 
janv. plkst 9.45 Short Hills NJ 
dievk., māc. J. Saivars, pēc dievk. 
novada sapulce. 30. janv. plkst 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš. 

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128. N. Elm Str.): 27. febr. plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. 27. martā plkst. 1.00 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. R. 
Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 19. 
febr. plkst. 12.00 dievk Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92116), prāv. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 6., 13., un 
27. febr. dievk. plkst. 11.00; pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Kārlis 
Žols, e-pasts: kazols@msn.com; 
informācija: www.lvnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 30. janv. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. 6. febr. plkst. 
10.30 dievk., pēc dievk. Bībeles 
stunda. 13. febr. plkst. 10.30 
dievk. angļu val. ar dievg., pēc 
dievk. Bībeles stunda. 20. febr. 
plkst. 10.30 dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. LBVŠ gada sapulce. 27. 
febr. plkst. 10.30 dievk. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707) 6. 
febr. plkst. 2.00 dievk., dziedās 
Andris Ritums. 20. febr. plkst. 
2.00 dievk., pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. Māc. A. Pelds, 
draudzes priekšniece A. Nor-
berga. Ziedojumus pieņem 
biedr zine Rita Blumentāle, tos 
var nosūtīt arī pa pastu: 1365 
Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St. 
Petersburg, FL 33704-2447. 
Pieteikumus altāŗa puķēm 
pieņem Zigrīda Dambe, tālr.: 
727-527- 5053. Bībeles stunda: 
30. janv., 13. un 20. febr. plkst. 
11.00. biedrības namā (1705 – 
9th Ave. North, St Petersburg, FL 
33713-7136; tālr.: 727- 365-
7856).

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 30. 
janv. ģimeņu dievk. Informācija: 
http://www.dcdraudze.org; tālr. 
bazn.: 301-251-4151. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com
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Mūžībā aizgājusi mana mīļā dzīves biedre

VIJA ILGA BOLE,
dzim. VEINBERGS

dzimusi 1935. gada 3. augustā Jēkabpilī, Latvijā
šķīrās no manis 2011. gada 5. janvāra vakara stundā Roseland, N. J.

Sēro un piemin mīlestībā un pateicībā par 50 laulībā 
nostaigātiem gadiem 

DZĪVES DRAUGS GUNTIS
Tais tālajās pļavās,
Kur skaistākās atmiņas zied, 
Tur vienmēr jūs mani satiksiet. 
Tur košākās puķes uzziedēs. 

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecmāte

RŪTA PLOSTIŅA,
dzimusi KRŪMIŅA

dzimusi 1929. gada 23. jūlijā Rīgā
mirusi 2011. gada 13. janvārī Ņujorkā

Mīlestībā viņu paturēs
DĒLS ALBERTS, MEITA INGRIDA AR JURI UN DĒLS VILNIS AR DAINU,

MAZBĒRNI INTA UN ĒRIKS
Vakarzvaigznes mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

/A. Lūsis/

Dieva mierā aizgājusi
mana mīļā dzīvesbiedre māmiņa, vecmāmiņa

VERA KUBULIŅŠ,
dzim. DMITRIJEVS

dzimusi 1932. gada 9. februārī Gauru pagastā
mirusi 2011. gada 3. janvārī Klīvlandē

Mīlestībā par viņu sēro un mūžīgā piemiņā paturēs
VĪRS OLĢERTS

DĒLS ALDIS AR MĀRU
DĒLS VILNIS AR KRISTĪNI UN

MAZMEITIŅAS LAILA UN TIJA

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.

Klusā vakara stundā mūžībā aizgāja mūsu mīļā
VIJA ILGA BOLE

dzim. VEINBERGS
dzimusi 1935. gada 3. augustā Jēkabpilī, Latvijā

mirusi 2011. gada 5. janvārī Roseland, Ņudžersijā

Mīlestībā piemin
BĒRNĪBAS DRAUDZENE AINA AR ILMĀRU

KRUSTDĒLS ARVĪDS UN MAUREEN AR BRIDGETI UN NIKOLAJU
IMANTS UN KATHLEEN AR CHRISTINU UN AMANDU

VALDIS UN LINDA

Kad mana dvēs’le šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.
/F.Bārda/

Mūsu nodaļas loceklis,
un Lettonias filistrs

VILIS BARĒVICS
dzimis 1939. g. 3. augustā Rīgā, Latvijā

miris 2010. g. 24. decembrī Redmondā, Vašingtonas pav., ASV

Mīļā piemiņā paturēs
VAŠINGTONAS ŠTATA KORPORĀCIJAS KOPASit tibi terra levis

Pagājušā gadā Dieva mierā aizgāja 
mūsu draudzes locekļi

VERA LAGZDIŅŠ, dzim. KOCIŅŠ
dzimusi 1917. gada 24. augustā Ukrainā

mirusi 2010. gada 2. februārī FT. Lauderdale, Florida

PAULIS IMANTS ZELTIŅŠ
dzimis 1920. gada 10. jūlijā Jaunraunā, Latvijā

miris 2010. gada 4. aprīlī Minetonka, Minn.

BIRUTA ANTONIJA RAVOVSKIS
dzimusi 1916. gada 26. martā Krievijā

mirusi 2010. gada 12. decembrī Deerfield Beach, Florida

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. 

DRAUDZE

No mums šķīrusies Daugavas 
Vanagu organizācijas mūža bie-
dre Ņina Trubača (dzim. Plēpe). 
Viņa aizvēra acis uz mūžu 2010. 
gada 19. decembrī Angela 
Hospics Livonia dēla Erika 
klātienē.
Ņina dzimusi 1926. gada 10. 

augustā Daugavpils apriņķa 
Kapiņu pagastā, mācījās 
Jaunaglonas sieviešu ģimnazijā. 
Kādu laiku strādāja policijas 
ieciknī, kur iepazinās ar cenu uzraugu Jāni Trubaču. Pēc Otrā 
pasaules kaŗa beigām 1945. gadā Ņina nokļuva Augsburgas 
bēgļu nometnē. Tur viņa atkal satika Jāni Trubaču, un 1947. 
gadā abi salaulājās. Jānis Trubačs strādāja IRO birojā, Ņina 
audzināja dēlu Eriku. 
Ņinas vecākās māsas izceļoja uz Austrāliju un Jaunzēlandi. 

Tā kā Jānis Trubačs strādāja IRO, ģimenei radās iespēja dabūt 
beznoteikumu vīzu iebraukšanai ASV. 

Trubaču ģimene ieceļoja ASV 1950. gadā. Jānis Trubačs 
dabūja darbu Forda autorūpniecībā Detroitā, kur strādāja 39 
gadus līdz aiziešanai pensijā.
Ņina vienmēr bija aktīva latviešu sabiedrībā, dziedāja 

Detroitas latviešu korī un piedalījās Annas Skrūzmanes tau-
tisko uzvedumu ansamblī, kā arī Detroitas vanadžu ansambļa 
,,Dziesma” dibināšanā, kuŗā dziedāja vairāk nekā 20 gadu. 
Ansamblis Astras Kalniņas vadībā koncertējis daudzos Kanadas 
un ASV latviešu centros, kā arī amerikāņu publikai.

Ievērojami ir Ņinas nopelni DV organizācijas darbā – 
vanadžu valdē viņa darbojās 23 gadu, septiņas gadus bija kopas 
priekšniece, četrus gadus biedrzine. Šajā laikā vanadzes rīkoja 
īpašu sarīkojumu līdzekļu vākšanai, lai atbalstītu Patiesības 
fondu, Helsinki 86, Latviju pēc neatkarības atgūšanas vai citus 
labdarīgus mērķus. 
Ņina Trubača piedalījusies 24 ASV vanadžu salidojumos, 

vairākkārt rakstījusi par salidojumiem laikrakstiem Laiks un 
Latvija Amerikā, Detroitas Daugavas Vanagu Mēnešrakstam; 
viņa arī teikusi runas un lasījusi referātus par Kr. Baronu, 
Aspaziju, Annu Brigaderi, ,,Kaŗavīru daudzinājums” u. c.  
Vanadžu salidojumā Čikāgā 1985. gadā  viņa lasīja referātu 
,,Krišjāņa Barona dzīve un darbi”, šī sarīkojuma videofilma 
atrodas DV archīvā. Ņ. Trubača bija sekretāre katoļu kopas 
valdē. Par savu darbu viņa saņēmusi vairākus goda un pateicības 
rakstus, arī DV zelta nozīmi. Pēdējos mūža gados Ņina slimības 
dēļ sabiedriskā darbā un dzīvē vairs nevarēja piedalīties.

Detroitas piepilsētas  Nortvilas (Northville, MI) Northrop-
Sassaman bēŗu namā DV apvienības locekļi pie šķirsta novi-
etoja  Latvijas karogu. Nelaiķi izvadīja 22. decembrī no 
Nortvilas Our Lady of Victory baznīcas. Draudzes prāvests 
Denis Terū (Theroux) teica sirsnīgu atvadu runu. Dievkalpojumā 
dziedāja draudzes koris. Dzīvesbiedrs Jānis Trubačs teica 
pēdējos atvadu vārdus. Bēŗu mielastu gatavoja draudzes 
dāmas.

Lai Dievs Ņinu Trubaču ņem savā gādībā un dod viņai 
mūžīgo mieru!

J. A. Trubačs

ŅINA TRUBAČA 
mūžībā
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LATVIEŠU FEDERĀLĀ KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ
Paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks 

SVĒTDIEN – 30. janvārī plkst. 11.30 dienā Salas baznīcas sarīkojuma zālē, 
4 Riga Lane, Melville, NY
DIENAS KĀRTĪBA

1. Kvoruma konstatēšana
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola pieņemšana
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums
4. Kasiera ziņojums

5. Aizdevumu komisijas ziņojums
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi

Pēc sapulces – cienasts. Jauni biedri mīļi gaidīti!
Atsevišķus paziņojumus kredītsabiedrības biedriem neizsūtīs.

PAZIŅOJUMS
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS 60. JUBILEJAS KONGRESS

notiks Milvokos, Viskonsinas pavalstī
no 2011. gada 13. līdz 15. maijam
viesnīcā Radisson Milwaukee West 

2303 N. Mayfair Road, Wauwatosa, WI 53226
Tālr.: 414-257-3400, 1-800-333-3333

 

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes. Viesnīcas istabu cena: $99 
plūs nodoklis; cenā ieskaitītas brokastis un auto novietošana. No lidostas un atpakaļ būs 
iespēja aizbraukt bez maksas ar autobusu. Istabas jāpiesaka līdz 22. aprīlim, atsaucoties uz 
American Latvian Association. 
Līgumā paredzēts, ka kongresa delegāti var ierasties divas dienas agrāk un palikt viesnīcā 
divas dienas pēc kongresa par to pašu ALAs likmi. Delegātu dalības maksu kongresam 
noteiks Rīcības komiteja un izziņos februāŗa otrā pusē, kad tiks izsūtītas arī organizāciju 
delegātu pieteikuma veidlapas. Reģistrācijas maksā būs ieskaitītas maltītes un dalība visos 
kongresa sarīkojumos.

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus (tos, kuŗi nav iestājušies Ame-
rikas latviešu apvienībā ar savas vietējās organizācijas starpniecību) būt 
kongresa delegātiem, pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.

Lūdzam kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju (400 Hurley Avenue, Rockville, MD 
20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org), vēlams līdz 4. martam. Pieteikuma vēstulē 
lūgums uzrakstīt pamatojumu savai kandidātūrai un pievienot īsu aprakstu par savu darbību 
latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Pazīstamais sacīkšu un kreisēšanas burātājs Fredis Aivars 
Keire 2011. gada 12. janvārī ar smadzeņu trieku pēkšņi miris 
Lawnwood slimnīcā Ft. Pierce, Floridā.

Aivars Keire dzimis 1929. gada 1.decembrī Rīgā. Vecāki 
Hermanis un Ērika Keires. Ģimene 1944. gada oktobrī atstāja 
Latviju, bēgot no Padomju armijas. Keires vēlējās bēgt uz 
Zviedriju, bet bija spiesti doties uz Vāciju. Pēc D.P. nometnē 
pavadītiem gadiem ģimene 1949. gada septembrī ieceļoja 
Amerikā ar Amerikas evanģēliski luteriskās  baznīcas palīdzību. 
Keires ģimene apmetās dzīvot Aberdīnā Vašingtonas pavalstī.  

Aivars Keire nebija pat gadu Amerikā, kad viņu divdesmit 
gadu vecumā iesauca Amerikas armijā, lai cīnītos Korejas kaŗā. 
Pēc kaŗa gaitām, Keire, izmantojot GI Bill, iestājās Grays Harbor 
Junior kolledžā Aberdīnā. Gadu vēlāk viņš turpināja studijas 
University of Washington Sietlā, kuŗu beidza 1957. gadā ķīmiskās 
inženierzinātnes nozarē. Sāka strādāt  U.S. Patent Office Va  šing-
tonā, D.C. un vakaros apmeklēja George Washington universi-
tātes juridisko fakultāti. Mācības beidzot, Keire strādāja par 
intelektuālā īpašuma advokātu  Standard Oil firmā Sanfrancisko 
un vēlāk Scott Paper kompānijā Filadelfijā. Vēlāk viņš pārgāja 
darbā uz advokātu firmu Curtis, Morris & Safford Ņujorkas 
pilsētā, kur kļuva par partneri un nostrādāja 29 gadus līdz pen-
sijai 1994. gadā.

Trīsdesmit gadus Aivars Keire bija dedzīgs sacīkšu jahtu 
kapteinis, iegūstot daudz balvu. Pensijas gados Keire pievērsās 
kreisēšanai. Keire ar sievu Anitu 1997. gadā apburāja Ņū -
faundlandi Kanadā. Keire ar meitu Māru, brāļadēlu Davidu Keiri 
un trim citiem 1999. gadā ar jahtu krustoja ziemeļu Atlantijas 
okeanu līdz Obanai Skotijā. Keire ar sievu Anitu un draugiem 
turpināja burāšanas ceļojumu gar Eiropas krastiem, ziemeļos 
līdz Moldei, Norvēģījā un dienvidos līdz Romai un tikai                        
tad atgriezās Amerikā. Keire ar brāļadēlu Davidu un draugiem 
2005. gadā aizburāja uz Grenlandi, nokļuva līdz Ziemeļu 
polārlokam un Labradoras krastam. Nākamā gadā Keire burāja 
pa Svētā Labrenča līci (Bay of St. Lawrence), ap prinča Edvarda 
(Prince Edward) salu, gar Jaunskotijas ( Nova Scotia) krastiem un 
tad atpakaļ uz Ameriku. Divus gadus vēlāk Aivars Keire aizburāja 
uz Reversing Falls Svētā Jāņa (Saint John) upē pie Bay of Fundy 
New Brunswick, Kanadā.

Aivars Keire bija draudzes loceklis Ņujorkas latviešu evanģē-
liskā luterāņu draudzē un Second Congregational Church of 
Greenwich, CT. Viņš arī bija Amerikas jachtkluba, Ņujor kas 
jachtkluba un Amerikas ceļotāju kluba biedrs. 

Par Fredi Aivaru Keiri sēro sieva Anita, ar kuŗu laulībā pava-
dīti 49 gadi; meita Māra; znots Christopher McKenna; mazdēls 
Nathaniel Keire McKenna; māsa Dagnija Skulte; brālis Bertrams 
un daudz citu radu.

Ziedu vietā ģimene lūdz ziedojumus Freda Aivara Keires 
piemiņai Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzei (Latvian Ev. Luth. 
Church of New York), 4 Riga Lane, Melville, New York 11747-
3406.

Sportista piemiņai

Latvijā 24. janvārī  vizītē ieradās ASV Īpašais sūtnis holo-
kausta jautājumos Duglass Deividsons (Douglas Davidson), 
lai apspriestu holokausta laikā atsavinātā ebrēju kopienas un 
bezmantinieku īpašuma atdošanu.  Viņa vizīte ilgs līdz 26. 
janvārim, un tās laikā Deividsons tiksies ar ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski, Saeimas deputātiem un citiem 
valdības pārstāvjiem, kā arī Latvijas ebrēju kopienas un citu 
sabiedrisko organizāciju biedriem. Tikšanās nolūks ir  vei-
cināt šī jautājuma atrisināšanu.

Informācija par īpašo sūtni D. Deividsonu: 
http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/140904.htm
Par ASV Valsts departamenta Holokausta lietu biroju: 
http://www.state.gov/p/eur/rt/hlcst/ 

ASV vēstniecība Rīgā, Preses un kultūras nodaļa

ASV Īpašā sūtņa 
holokausta jautājumos 

Duglasa Deividsona 
vizīte Latvijā
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S P O R T S

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

PĒRK 
LAUKU VIENSĒTAS 

UN MEŽA ĪPAŠUMUS 
LATVIJĀ

Tālrunis: +371 26317617
e-pasts: hcr@delfi.lv

Dana Reizniece ir viena no 
Latvijas šacha skolas spilg tā-
kajām pārstāvēm. Viņas šachis-
tes karjēra sākās 2. klasē. Toreiz 
uz skolu bija atnākusi Kuldīgas 
rajona sporta skolas trenere un 
piedāvāja bērniem mācīties se -
no intelektuālo spēli. Sākumā 
uz treniņiem aizgāja puse Da -
nas klases, taču viņa vienīgā 
izturēja un palika.

Izturēja un palika, ierakstot 
Latvijas šacha vēsturē spilgtas 
lappuses. Piecpadsmit gadu 
vecumā Dana pirmo reizi kļu -
va par Latvijas čempioni, vēlāk 
šo titulu ieguva vēl trīs reizes. 
Deviņpadsmit gadu vecumā 
kļu  va par lielmeistari. Reiznie -
ce ir pasaules vicečempione     
un divkārtēja Eiropas čempio -
ne jauniešiem U-18 grupā. 
2000. gada beigās Turcijā 
Pasaules šacha olimpiadā Dana 
bija Latvijas izlases vienības 
dalībniece un spēlēja pie pirmā 
galdiņa.

Dana nekļuva par profesio-
nālu šacha spēlētāju, bet turp-
mākajā dzīves ceļā izvēlējās 
citas vērtības. Ventspils Augst-
skolā (VA) viņa ieguvu profe-
sionāla tulka un tulkotāja kva-
lifikāciju, pēc tam studijas tur-
pināja VA maģistrantūrā Tulko-
šanas un terminoloģijas fa -
kultātē, parallēli apgūstot tie-
sību zinības Juridiskajā kolledžā 
un vienu semestri aizvadot So -
mijā. Studēja svešvalodas, pro-
fesijai nepieciešamās  angļu un 
krievu valodu, prot arī vācu, 
franču un spāņu valodu.

Danas Reiznieces pirmā dar-
bavieta bija Ventspils dome, kur 
viņa vadīja investīciju nodaļu, 
tagad viņa strādā nodibinā -
jumā “Ventspils Augsto techno-
loģiju parks” (VATP). Izdevies 
ieinteresēt VATP pievērsties   
arī kosmosa technoloģijām. 
Tiek izstrādāti vairāki projekti 
sadarbībā ar VA un Starptau-
tisko radioastronomijas centru. 

Intervijā plašsaziņas līdzekļos 
Dana sacīja: „Būsit jau dzirdē-
juši par abiem radiotelesko  -
piem Irbenē. Lielāko izmanto 
fundamentālajai zinātnei, ma -
zāko veidojam par satelītu va -
dības centru. Manis vadītā iz -
glītības un zinātnes projekta 
“Venta-1” mērķis ir sagatavot 
speciālistus, kas spēj strādāt ar 
kosmosa technoloģiju saistītos 
uzņēmumos. Pašlaik tādi ir  
tikai ārzemēs, taču mums jāra-
da priekšnosacījumi, lai būtu 
arī Latvijā. Pagaidām varam  
piedāvāt vienīgi infrastruktū -
ru, bet ārzemniekiem vajag, lai 
mums būtu arī šajā nozarē 
izglītoti ļaudis. Ventspilī jau 

sācis darboties uzņēmums 
LatSpace, kuŗā strādās arī 
“Ventas-1” sagatavotie speciā-
listi. Pati vēlos studēt Starp tau-
tiskajā kosmosa universitātē 
Strasbūrā.”

Dana Reizniece ir  šacha liel-
meistare, kas ievēlēta 10. Sa -
eimā no Zaļo un Zemnieku 
savienības (ZZS) kandidātu 
Kurzemes saraksta D. Reiz -
nieci (29) deleģēja reģionālā 
partija Latvijai un Ventspilij. 
Valdības veidošanas gaitā Reiz-
nieci minēja par iespējamo iz -
glītības un zinātnes ministra 
kandidāti.

Kā Dana tiek galā ar pie nā-
kumiem Saeimā? Viņa atzīst, ka 
ir bijušas situācijas, kad nā  kas 
rīkoties pretēji savai pār liecībai, 
ievērojot frakcijas dis ciplīnu. 
Dažkārt tiešām nav viegli. To -
mēr  viņa pauž gan darījumu,  
ka frakcijas vecākie kollēgas 
parasti ieklausās arī jaunāko 
deputātu viedoklī. To, ka frak-
cija Reizniecei uzticas, apliecina 
fakts, ka viņa iz  virzīta darbam 
Saeimas Juri diskajā komisijā. 
Parasti šajā būtiskajā komisijā 
ļauj strādāt tikai pieredzēju -
šiem polīti ķiem. Pirmie mēneši 
deputātes amatā viņai bijuši ļoti 
saspringti, jo parallēli likum-
devēja dar ba apgūšanai bija 
jāveic arī Satiksmes ministrijas 
parla mentārās sekretāres pie  - 
nā kumi. Saeimas Cilvēktiesību 
un sabiedrisko lietu komisijas 
de  putātiem jāskaidro problē-
mas ar nacionālo komercte le-
vīziju virszemes apraides nodro-
ši nāšanu. “Ar polītiķa darbu      
ir līdzīgi kā ar autokursiem – zi -
nāt ceļu satiksmes noteikumus 
ir viens, bet reāli vadīt auto ma -
šīnu uz ielas – pavisam kas cits,” 
salīdzina Dana Reizniece.

Šacha lielmeistare Saeimas deputātes krēslā

Martins Dukurs – 
Eiropas čempions

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs otro gadu pēc kārtas 
kļuva par Eiropas čempionu, 
triumfējot Pasaules kausa izcīņas 
sestajā posmā. Dukurs, kurš pa -
gājušajā sezonā arī uzvarēja Pa -
saules kausa kopvērtējumā, Van-
kuveras Olimpiskajās spēlēs ie -
ņēma otro vietu, labākos rezul-
tātus sasniedza abos braucienos. 

Divu braucienu summā Mar-
tins Dukurs par 0,20 sekundēm 
apsteidza krievu Sergeju Ču  di-
novu.  Trešo vietu ieņēma vēl 
viens Krievijas sportists Alek- 
s andrs Tretjakovs, kurš uzva rē-
tājam zaudēja 0,30 sekundes, 
otrā braucienā sasniedzot vienā-
du rezultātu ar Martinu Du -
kuru. 

Latvijas un Krievijas sportistu 
pilnīgu dominanci noslēdza 
Tomass Dukurs, kurš finišēja 
ceturtajā vietā, summā Tretja ko-
vam zaudējot tikai 0,01 sekundi. 
Tomass Dukurs pirmajā brau-
cie nā sasniedza ceturto rezultā-
tu, otrajā - trešo labāko laiku, 
brālim un Tretjakovam zaudējot 
tikai 0,02 sekundes. 

Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā Martins Dukurs ar 
1269 punktiem nostiprinājās 
pirmajā vietā. Otrā vietā ar 1155 

punktiem ir Tretjakovs. Tomass 
Dukurs ar 864 punktiem kopvēr-
tējumā pakāpās uz devīto vietu. 

Šosezon Martins Dukurs uz 
goda pjedestāla kāpis piecos      
no sešiem posmiem,  viņa brā-
lim Tomasam ceturtā pozicija ir 
labākais rezultāts šosezon. 

Tomass Dukurs Eiropas mei -
starsacīkstēs ceturto vietu iz  cīnīja 
otro gadu pēc kārtas. Pērn viņš šo 
vietu ieņēma arī Pasau les kausa 
izcīņas kopvērtējumā un Van-
kuveras Olimpiskajās spē lēs. 

Aigars Apinis – 
pasaules čempions 

Jaunzēlandē  risinās Starp tau-
tis kās Paraolimpiskās komitejas 
pasaules vieglatlētikas meistar-
sacīkstes, kurās startē arī Lat-
vijas sportisti. 

Lielu panākumu guva Aigars 
Apinis, kļūstot par pasaules 
čempionu lodes grūšanā. Star-
tējot apvienotajā 52/53 medi-
cīnas klasifikācijas grupā, lat-
viešu sportists lodi raidīja 10,03 
m tālu un savu tuvāko sekotāju 
apsteidza par pusotru metru. 
Otrās vietas ieguvējs Mauro 
Maksimo de Hesuss no Meksi-
kas sasniedza rezultātu 8,31 m. 
Trešo vietu ar 7,78 m tālu rai dī-
jumu ieņēma Čechijas sportists 
Aless Kisijs.

Pekinas Paraolimpiskajās spē-
lēs 2008. gadā Apinis sasniedza 
rezultātu 10,02 m, kas bija pa -
saules rekords. tagad tas uzlabots 
par vienu centimetru.

Īsumā
*Tenisiste Anastasija Sevas-

tova Grand Slam turnīrā Aust-
rālijā guva lielu panākumu, ie -
kļūstot astotdaļfinālā. Turpi nā-
jumā viņa bija spiesta piekāp - 
ties pasaules ranga pirmajai 
raketei Karolīnei Vozņackai no 
Dānijas – 3:6 un 4:6.  

* Labāko sasniegumu Latvijas 
bobslejā pēdējos divos gados 
divnieku sacensībās sasnieguši 
Edgars Maskalāns/Daumants 
Dreiškens. Viņi Pasaules kausa 
izcīņā Vācijā, Vinterbergas trasē, 
izcīnīja septīto vietu. Arī Eiro -
pas meistarsacīkstēs viņiem        
7. vieta. Pasaules kausa izcīņas 
kopvērtējumā Maskalāns ar 304 
punktiem ir 17. vietā.

*  Latvijas bobsleja četrinieku 
eki  pāža, ko pilotē Oskars Mel-
bārdis ar stūmējiem Egilu Va -
nagu, Raivi Zīrupu un Jāni 
Strengu Eiropas kausa izcīņas 
posma sacensībās ierindojās   
otrā vietā. 

* Pasaules kausa izcīņas pos-
mā kamaniņu braukšanā Inārs 
Kivlenieks Altenbergas trasē 
ierindojās 15., Maija Tīruma – 
11, Elīza Tīruma – 16. vietā. 
Div nieku ekipāžu sacensībās 
brāļi Šici sasniedza septīto, An -
drejs Bērze/Uldis Logins -15. 
rezultātu. 

Jauniešu konkurencē Kristens 
Rozītis Kēnigzē trasē, Vācijā, 
izcīnīja sesto, juniori Richards 
Lozbers un Artūrs Drāznieks –  
19. vietu.

P. Karlsons
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Dana Reizniece dod Saeimas deputātes svinīgo solījumu


