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Šī pārskata mērķis ir plašos 
vilcienos atspoguļot Amerikas 
latviešu apvienības (ALAs) valdes 
darbu un paveikto, kā arī pie-
minēt no organizācijām, bied-
riem un biroja darbiniekiem 
aizritējušā gadā saņemto lielo 
atbalstu. Sīkāks ziņojums par 
paveikto būs ALAs „Gada pār-
skatā”, ko visi ALAs biedri saņems 
pirms mūsu organizācijas 60. 
jubilejas kongresa, kas šogad 
notiks Milvokos no 13. līdz 15. 
maijam. Uzskaitu tikai četrus 
ALAs darbības mērķus un ko 
esam darījuši, lai tos īstenotu.

Veicinot latviešu valsts un tau-
tas centienus:

Sadarbībā ar Latvijas Repub-
likas Ārlietu ministriju ALA 
gādāja, lai pārvietojamo pasu 
darbstaciju nogādātu septiņās 
ASV pilsētās, kur 709 Latvijas 
pavalstnieki pieteicās saņemt Lat-
 vijas pasi. (Informācijas nozare)

Sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu 
komisiju ALA palīdzēja izveidot 
15 vēlēšanu iecirkņus Latvijas 
Republikas 10. Saeimas velēša-
nām 2. oktōbrī. ALA un LR vēst-
niecība rīkoja vēlēšanu iecirkņu 
vadītāju apmācību kursus Va -
šing  tonā, lai sagatavotos vēlē-
šanām. Rezultātā 10. Saeimas 
vēlēšanās ASV piedalījās par 70% 
lielāks balsotāju skaits nekā 9. 
Saeimas vēlēšanās. Pirms vēlē-

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
2010. gada darbības pārskats 

šanām izplatījām pārskatu par 
polītiskām partijām Latvijā, lai 
ASV latviešiem vieglāk vēlēšanu 
dienā būtu izvēlēties, par ko bal-
sot. (Informācijas nozare).

Atbalstījām PBLA projektu 
,,Ejam balsot!”, ziedojot $20 000. 
Koncertturnejā pa Latvijas pil-
sētām (Bauska, Limbaži u. c.) 
piedalījās „Trīs tenori” un rokgru-
pa „Dzelzs vilks”; starpbrīžos 
klausītāji tika mudināti aktīvi 
piedalīties vēlēšanās. 

Sadarbībā ar Apvienoto baltie-
šu komiteju (JBANC) aicinājām 
ASV Kongresa Tautas pārstāvju 
palātu pieņemt rezolūciju, ap -
sveicot Baltijas valstis 20. gada-
dienā kopš neatkarības atjau-
nošanas – H.CON.RES.267 Title: 
Congratulating the Baltic Nations 
of Estonia, Latvia, and Lithuania 
on the 20th Anniversary of Their 
Declarations on the Restoration of 
Independence from the Soviet 
Union.

ALAs valdes locekļi sadarbojās 
ar Latvijas vēstniecību un Latvijas 
valdību. Piemēram, 13. jūnijā 
notika tikšanās ar Ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski un ko -
pā tika noliktas puķes pie Ko -
mūnisma upuŗu pieminekļa Va -
šingtonā Tautas sēru dienā 14. 
jūnijā.

ASV valdībai slēdzot 1994. ga -
dā dibināto Baltic-American 

Enterprise Fund, ALAs valde 
gādāja, lai $32 miljonu kapitālu 
lietotu, dibinot jaunu Baltic 
American Freedom Foundation, 
kuŗa mērķis ir tuvināt Baltijas 
valstis un ASV, piešķiŗot studen-
tiem stipendijas un sekmējot zi -
nātnieku apmaiņām. Fonds ir 
izveidots, un LR vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs atzinīgi no -
vēr  tēja šo panākumu, ka ir „vēl 
viens ASV ‘karodziņš’ Baltijā”.

ALA un Apvienotā baltiešu 
ko  miteja panāca, ka no D-Day 
atceres parka, Bedfordā, Virdžī-
nijā, tika aizvākts Staļina piemi-
neklis.

Atbalstot latviešu tautu Latvi-
jā:

ALA financiāli palīdzēja 53 
daudzbērnu ģimenēm Latvijā, 
kuŗās kopā aug vairāk nekā 200 
bērni. Ar stipendijām atbalstījām 
15 studentus-bāreņus vai studen-
tus no daudzbērnu ģimenēm 
(Nozare Sadarbība ar Latviju). 
Kopš 1994. gada ALA ir pār-
sūtījusi Latvijas Bērnu fondam 
apmēram pusotra miljona dola-
ru.

Atbalstījām Mazpulku darbu 
Latvijā ar gandrīz $10 000 
piešķīrumu (Latviešu institūts).

Veicinot latviešu Izglītību, 
kultūru un sportu ASV:

Rīkojām ,,Sveika, Latvija!” 
brau  cienus ASV latviešu sko-

lēniem, Heritage Latvia ceļojumu 
jauniešiem, kuŗi latviski nerunā, 
un vienu ceļojumu uz Latviju 
pieaugušiem.

Izglītības nozare sakopoja 
ALAs pārbaudījumu rezultātus 
un sagatavoja Atzinības rakstus 
skolēniem. Izglītības nozare rī -
koja konferenci skolotājiem un 
skolas pārziņiem martā un sko-
lotāju apmācību kursus oktorī.

Izglītības nozare piešķīra sti-
pendijas 11 studentiem. Kopējā 
summa pārsniedza $30 000. 
Piešķirta $2500 stipendija lat-
viešu studentu vasaras darbam 
Latvijas 50 gadu okupācijas mū -
zejā. Gaŗezera vasaras vidussko-
lai piešķirts $10 000 un Kursas 
vasaras vidusskolai stipen dijām 
$3000.

ALAs Kultūras fonda valde 
2010. gadā piešķīra $25 000, 
atbalstot 14 projektus un divus 
kultūras darba stipendiātus.

ALAs Sporta nozare rīkoja XIII 
ALAs Atklātās meistarsacīkstes 
volejbolā, basketbolā un hokejā. 
Sporta nozare rīkoja arī citas 
sporta sacīkstes un veica 
priekšdarbus ASV latviešu jau-
niešu sportistu turnejai uz Latviju 
2011. gada jūnijā.

ALAs Latviešu institūts turpi-
nāja pārdot ALAs kapitāldarbu 
– „Latvju enciklopēdiju” piecos 
sējumos un septembrī slēdza 
līgumu ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, lai enciklopēdija tiktu 
digitālizēta un to varētu lasīt visā 
pasaulē LNB mājaslapā.

ALA ar ziedojumiem atbalstīja 

žurnālu ,,Jaunā Gaita”, 2 x 2 
nometni Malibu, Kalifornijā, kā 
arī Latviešu skautu un gaidu 
Lielo nometni „Zvaigžņu sega”.

Kultūras nozare februārī rīkoja 
ALAs Kultūŗas dienas Denverā, 
martā – jauno sabiedrisko dar-
binieku kursus Vašingtonā. Arī 
ALJAs kongresā novembrī jau-
nieši tika iepazīstināti ar ALAs 
mērķiem. 

Ar mērķi saglabāt darbspējīgu 
organizāciju:

ALA rīkoja līdzekļu vākšanas 
akciju, kuŗā ziedojumos saņēma 
apmēram $40 000. ALAs ie  gul-
dījumu vērtība ASV biržā 2010. 
gadā palielinājās apmēram par 
$260 000, un ienākumu augļi no 
ieguldījumiem sasniedza 
apmēram $100 000.

Laiku pa laikam ALA saņem 
testamentārus novēlējumus. Ie -
spē  ju robežās novēlējumu daļu, 
valdei balsojot, ievietojām neaiz-
 skaŗamajā „ALAs Simtgades tes -
tamentāro novēlējumu fondā”, 
kuŗā patlaban ir sakrāta viena 
trešdaļa no $5 miljonu mērķa.

Lūdzu katru ALAs biedru šajā 
jubilejas gadā piesaistīt vismaz 
vienu jaunu ALAs biedru. ALAi 
pašlaik ir apmēram 5200 biedru. 
ALAs Biedru nozares mērķis – 
panākt, lai līdz 60. gadu jubilejas 
kongresam Milvokos Amerikas 
latviešu apvienībā būtu 6000 
bied  ru.

Kopā darām un darīsim 
daudz!

ALAs valdes priekšsēdis 
Juris Mežinskis

Amerikas latviešu apvienība 
aizgājušā gada nogalē saņēma 
lielāko testamentāro novēlējumu 
apvienības tās gandrīz 60 gadu 
vēsturē. Merilendas latvietis 
Edmunds Prauliņš, kas pat nebija 
ALAs biedrs, mūžībā aizejot, 
atstāja apvienībai visus savus 
mūža iekrājumus apmēram 1,1 
miljonu dolaru vērtībā.

ALAs valde, ar pateicību 
pieņemot šos līdzekļus, nolēmusi 
novēlējumu ieskaitīt ALAs simt-
gades testamentāro novēlējumu 
fondā, ko 2004. gadā tālredzīgi 
izveidoja Līdzekļu vākšanas 
nozares vadītājs, vēlāk valdes 
priekšsēdis Mārtiņš Duhms. 
Fonda izveidošanas mērķis bija 
un vēl joprojām ir nemainīgs – 
uzkrāt piecus miljonus dolaru, 
lai šis neaizskaŗamais pamat-
kapitāls nodrošinātu stabilākus 
un paredzamākus ienākumus 

ALA saņem vienu miljonu 
dolaru novēlējumu

Līdzekļi stiprinās ALAs simtgades testamentāro 
novēlējumu fondu, kas izveidots apvienības 

nākotnes darba nodrošināšanai

ALAs darbības nodrošināšanai 
nākotnē. Sešos gados šajā fondā 
no dažādiem novēlējumiem 
sakrāti vairāk nekā $1 750 000, 
kas ir apmēram trešā daļa (ap -
mēram 28%) no mērķa.

Edmunds Prauliņš dzimis 
1924. gada jūnijā Jelgavā. Otrais 
pasaules kaŗš un padomju 
okupācija spieda Prauliņu ģimeni 
doties bēgļu gaitās uz Vāciju. 
Prauliņi nokļuva Mirvikas no -
metnē. Tur dzīvojot, E. Prau liņš 
mācījās Flensburgas Baltiešu 
jūŗas skolas mechanikas nodaļā. 
Vācijā E. Prauliņš iemācījās 
demonstrēt filmas un, tās izrādot, 
apbraukāja bēgļu nometnes.

No Vācijas E. Prauliņš izceļoja 
uz Zviedriju, kur dzīvoja viņa 
līgava Veronika. Jaunie cilvēki 
apprecējās, piedzima dēls. Ap -
mēram pēc pieciem gadiem 
ģimene pārcēlās uz dzīvi Va -

šingtonā, un Edmunds sāka strā-
dāt par smalkmechaniķi kompa-
nijā IBM, kur drīz vien novērtēja 
viņa talantu un paaugstināja par 
Kvalitātes kontroles inženieri. 

„Edmunds Prauliņš patiešām 
bija ģeniāls inženieris. Viņš prata 
pagatavot termometru no čiekura 
un visādus citus brīnumus, ” 

atceras jaunības dienu paziņa, 
kas vēlējās palikt anonima.

Prauliņu dēls Edmunds juniors, 
Vašingtonas draudzes svētdienas 
skolas absolvents, izstudēja par 
inženieri, bet diemžēl gāja bojā 
autokatastrofā 1976. gadā Va -
šingtonas pilsētā īsi pirms ALAs 
25. kongresa, kam E. Prauliņš 

bija Rīcības komitejas loceklis. 
Pārdzīvojumu dēļ Edmunds 
Prauliņs saslima, un viņam bija 
jāveic smaga sirds operācija.

E. Prauliņš aktīvi piedalījās 
Vašingtonas latviešu draudzes 
nama un baznīcas celšanā. 

Edmunds Prauliņš jaunības dienāsEdmunds Prauliņš

(Turpināts 2. lpp)
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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mājaslapa - www.laiks.us
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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
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e-pasts - reklama@laiks.us
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Brauksim līdzi Inesei 
ar MSC Cruises

VĒL IR LAIKS PIETEIKTIES!

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

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

Visas kajītes ar balkoniem!
Zvaniet – INESEI ZAĶIS

32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
Tālr.: 631-665-4455; 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
E-pasts: RigaVen@aol.com

ALA saņem vienu miljonu dolaru novēlējumu

Jaunības draugi atceras, kā viņš 
ar Voldemāru Mednieku pras-
mīgi iekāruši visas nama durvis 
un ierīkojuši ārdurvju atslēgas 
jaunajā namā. Alfreds Ābrants 
pagatavoja krustu baznīcas tor-
nim, un Edmundam Prauliņam 
netrūka drosmes rāpties augšā to 
iemontēt, atceras jaunības drau-
gi. Kopš tā laika latviešu nams 
Prauliņiem bija sirdij tuvs. Ed -
munds Prauliņš palīdzēja drau-
dzei izveidot pirmo draudzes 
locekļu kartotēku. Veronika 
Prau      l iņa ilgus gadus gadāja, lai 
altāri greznotu puķes, kā arī 
darbojās dāmu komitejā. Kaut 
arī viņai pašai bija auto, 
Ed munds, labs vīrs būdams, viņu 
vienmēr cītīgi vedis uz draudzes 
namu, lai viņa justos drošāk, 
atceras draugi.

„Viņam bija daudz draugu, lie-
lākoties amerikāņi, bet man šķiet, 
ka Amerikas latviešu apvienība 
un tās darbs viņam likās svarīgs 
un rūpēja vispirms,” stāsta kāds 
tuvs draugs, kuŗš arī vēlējās palikt 
anonims.

Dzīvesbiedres Veronikas slimī-
bas dēļ ģimene likvidēja māju un 
pārcēlās uz dzīvi Rockville 
Lutherans’ Home pavisam tuvu 
latviešu namam. Veronika nomi-
ra pirmā. Edmunda Prauliņa 
sirds pārstāja pukstēt 2010. gada 
3. augustā. Edmunds Prauliņš 
guldīts Rock Creek kapsētas 

latviešu nodalījumā, kur viņš 
atdusas blakus sievai un dēlam.

Izveidojot ALAs simtgades tes-
ta  mentāro novēlējumu fondu, 
ALAs valde aicināja ikvienu tau-
tieti novēlēt „kaut nelielu daļu” 
– piecus līdz desmit procentus 
no sava testamenta ALAs nākot-
nes nodrošināšanai.

„Atstājot novēlējumu ALAs 
simtgades testamentārajam no -
vē  lē  jumu fondam, jūs būsit at -
stājuši kaut ko vērtīgu, cēlu un 
paliekošu. Tas ir ļoti svarīgs lē -
mums. Amerikas latviešu apvie-
nība un jūsu bērni, mazbērni un 
mazmazbērni būs jums ļoti pa -
teicīgi par ieguldījumu mūsu 
kopīgajā latviskajā nākotnē,” 
raks tīja fonda iniciātors Mārtiņš 
Duhms. 

ALAs valdes viedoklis un mūsu 

organizācijas mērķis paliek 
nemainīgs: tikai vienojot latviešu 
sabiedrību ASV, mēs spēsim sa -
glabāt latvietību nākamajām 
paaudzēm un būt Latvijas stip-
rākais balsts rietumu pasaulē.

Mēs aicinām ikvienu ALAs 
biedru palīdzēt ALAs simtgades 
fondam sasniegt tā piecu mil-
jonu dolaru mērķi! Paldies Jānim 
Puravam, Mintautam Vārtiņam, 
Vilim Karitonam, Alfrēdam Ba -
lodim, Dr. Ievai Grundmanei, 
Harijam Lindem, Alfredam Nik-
manim, Paulam Viņķelim, Jānim 
Stiebram, Jānim Priedītim un 
tagad arī Edmundam Prauliņam, 
kuŗi ar saviem novēlējumiem 
palīdzējuši stiprināt ALAs un 
latviešu sabiedrības nākotni! 

ALAs ģenerālsekretārs 
Raits Eglītis

(Turpināts no 1. lpp)

Edmunds, Veronika un Edmunds jaunākais Prauliņi
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Skaidro Rīgas muitas Pasta da -
ļas vecākā muitas uzraudze 
Benita Kalniņa-Karnīte.

Kopš 2011. gada 1. janvāŗa 
stājušās spēkā izmaiņas par pasta 
sūtījumiem.

Jāievēro, ka saņēmējam Latvijā 
par saņemto sūtījumu nav jā -
maksā, ja sūtījuma vērtība (value) 
nepārsniedz 45 eiro par vienu 
sūtījumu privātpersonām un 10 
eiro par vienu sūtījumu juri-
diskām personām. Tas attiecas, 
piemēram, arī uz grāmatu, drēbju 
u.c. sūtījumiem skolām un baznī  
cām.

Kas jāzina, sūtot pakas uz Latviju? 
Par izmaiņām muitas noteikumos

Ja sūtījuma vērtība ir lielāka par 
minētajām, jāmaksā muitas node-
va, ko aprēķina šādi: saskaita kopā 
sūtījuma vērtību (va lue) un pasta 
sūtīšanas izdevumus (total post-
age fee) un no šīs kopsummas 
aprēķina 22% PVN (Latvijā no -
teikto pievienotās vērtības nodok-
li.) Turklāt – ja saskaņā ar muitas 
noteikumiem sūtījums ir aplieka-
ms ar ievedmuitu (piemēram, 
apģērbi un audumi – 12%, apavi 
– 8%, sporta piederumi – 6% utt., 
pavisam 96 preču grupas), jāmaksā 
arī šī ievedmuita.

Arī šogad Baltic Studies Summer 
Institute rīkos latviešu, lietuviešu 
un igauņu valodu kur sus  turpat, 
kur pērn, Madisonas universitātē 
Viskonsinā. Kursi no  tiks  no 13. 
jūnija līdz 5. augustam.

Latviešu, igauņu, lietuviešu valodas kursi
 Informāciju par  BALSSI 2011 

kursiem iespējams iegūt, sazi-
noties ar programmas koordi-
nāto  ri Nensiju Heingartneri 
(Nancy Heingartner), zvanot, 
tālr: 1-608-262-3379 

vai rakstot, e-pasts: 
balssi@creeca.wisc.edu
BALSSI 2011 mājaslapa: 
www.creeca.wisc.edu/balssi/

Red

Ievedmuita nav jāmaksā, pie -
mēram, par datortechniku, parfi-
mēriju, kosmētiku, oriģināl-
literātūru u. c.

Plašāk skatiet www.vid.gov.lv 
sadaļā muitas tarifi.

Ja sūtiet pārtiku pakā, kas pār-
sniedz 1 kg, rēķinieties, ka jūsu 
sūtījumu var pārbaudīt Pārtikas 
un veterinārais dienests. Taču esiet 
droši – neviens sūtījums ne  tiks 
atvērts bez saņēmēja klātbūt nes.  

Ja jums rodas kādi jautājumi, 
rakstiet redakcijai – mēs noskaid-
rosim un atbildēsim.

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs 4. un 5. februārī līdz 
ar daudzu citu valstu vēstnie  kiem 
piedalījās bijušā ASV prezidenta 
Ronalda Reigana 100 gadu dzim-
šanas dienas atceres sarī kojumos 
Simi ielejā, Kalifornijā. R. Rei-
gana bibliotēkas vadītājam A. 
Pildegovičs nodeva Latvijas min-
istru prezidenta Valža Dom-
brovska vēstuli, kuŗā pausta atzi-
nība par prezidenta R. Reigana 
ieguldījumu, palīdzot beigt 
Auks to kaŗu, un par atbalstu 
okupēto valstu iedzīvotājiem, 
kuŗi centās atgūt neatkarību. 
Ministru prezidents vēstulē īpaši 
pieminēja arī R. Reigana ticību 

Latvijas vēstnieka ASV 
Andreja Pildegoviča 

viesošanās 
Losandželosā

Baltijas valstu neatkarībai. R. 
Reigans 1982. gadā 14. jūniju, 
1941. gada masu deportāciju ga -
da  dienu, pasludināja par Baltijas 
brīvības dienu. 

Kalifornijā A. Pildegovičs tikās 
ar ASV polītiķiem un žurnālis-
tiem. Latvijas vēstnieks 6. feb-
ruārī viesojās Losandželosas 
latviešu namā.

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs 6. februārī Losan-
dželosas latviešu namā tikās ar Amerikas baltiešu brīvības līgas 
(BAFL) pārstāvi Valdi Pavlovski
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ALAs Kultūras fonda valdes 
vārdā sirsnīgi pateicos orga-
nizācijām, draudzēm un katram 
individuālam ziedotājam par 
devīgo finanaciālo atbalstu 
ALAs Kultūras fonda 2010. 
gada darbam. Ir liels prieks, ka 
kopējiem spēkiem pat šajos 
grūtajos ekonomiskos gados 
esam spējīgi atbalstīt latviešu 
kultūras vērtību plaukšanu un 
saglabāšanu ASV un Latvijā,  
ALAs Kultūras fonds 2010. gadā 
piešķīra $25 000 četrpadsmit 
kvalitātīviem un daudzpusīgiem 
projektiem un divām jaunrades 
un kultūras veicināšanas sti-
pen dijām.  

Diemžēl birža nebija vēl tiktāl 
atkopusies, ka 2010. gadā no 
pie miņas fondu pamat iegul-
dījumu augļiem varētu izmaksāt 
komponista Okolo-Kulaka pie-
miņas stipendiju. Tāpat 2010. 
gadā ne  varējām izmaksāt Edgara 
Sū  nas piemiņas stipendiju. Sti-
pen dijas no šiem abiem no -
zīmīgajiem piemiņas fondiem 
varēsim atsākt izmaksāt 2011. 
gadā.

ALAs Kultūras fonds darbojas 
Amerikas latviešu apvienības 
paspārnē kopš 1951. gada.  ALAs 
Kultūras fonda prezidijā ir ALAs 
Kultūras fonda priekšsēdis 
(priekš  sēde), ko ievēl ALAs kon-

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda piešķīrumi 2010. gadā
gresa delegāti, un viņa (viņas) 
vietnieki. Šajā darbības gadā tie 
ir:  Latviešu institūta vadītājs Ar -
vīds Bļodnieks, ALAs Izglītības 
nozares vadītāja Anita Bataraga, 
ALAs Kultūras nozares vadītāja 
Iveta Vesmane Felzenberga un 
ALAs KF padomnieks Dr. 
Tālivaldis Bērziņš. 

ALAs Kultūras fonda piešķī-
rumi 2010. gadā

Pēteŗa Vaska Concerto ASV 
pirmatskaņojumam National 
Flute Association kongresā 
Anaheimā, Kalifornijā 2010. 
gada augustā. Projektu vada 
Pauls Taube ($500).

Viktora Baštika skaņdarbu 
tvarts;  Ieskaņo Ņujorkas lat-
viešu koris, sadarbojoties ar 
jauniešu kori ,,Balsis”, Latvijas 
Mūzikas akadēmijas jaukto kori 
un Lat vijas Nacionālās operas 
solistiem un orķestri. Projektu 
vada And rejs Jansons ($1800).

TILTA rīkotai Latviešu teātŗa 
Ziemeļamerikas viesturnejai 
2011. gadā. Projektu vada Mar  cis 
Voldiņš ($2000).

Lienas Kaugaras sastādītajai un 
Lindas Treijas illustrētajai tautas-
tērpu valkāšanas rokasgrāmatai 
latviešu un angļu valodā. Grā-
matai būs pievienots LATV saga-
tavots tvarts ar ievadu latviešu 
tautastērpu pētniecības vēsturē 

un 69 dažādu novadu tautas-
tērpiem. Projektu vada Liena 
Kaugara ($3000).

Ansambļa Čikāgas Piecīši 
tvartam un nošu grāmatai ,,Vi -
siem latvju bērniem”. Projektu 
vada Alberts Legzdiņš ($2000).

Daces Micānes Zālītes dzejoļu 
krājuma  ,,Vāveŗu gane” izdo ša-
nai. Projektu vada Dace Micāne 
Zālīte. ($2000).

Gaŗezera vasaras vidusskolas, 
sagatavošanas skolas un bērnu 
nometnes skolēnu teātŗa izrādei 
2011. gadā. Projektu vada Andra 
Berkolda,  Sanita Šūmane, Ruta 
Jostsone, Linda Treija, Andra 
Fenhane un Ieva Rozenbacha. 
($3000).

,,Latvieši pasaulē” (LaPa) mū -
zejam L. Bālēnas un prof. P. Le -
jiņa materiālu apstrādei un 
sagatavošanai izstādei. Projektu 
vada Maija Hinkle. Digitali-
zēšanas darbus veic LaPa mūzeja 
darbinieki ($1600).

Pasaules latviešu mākslas savie-
nības sadarbībā ar Gaŗezera 
Klin  klāva galeriju ceļojošās iz -
stādes ,,Mākslinieks trimdā – 
latviešu bēgļu māksla, 1944-
1950” darbu pārvadāšanas izde-
vumiem. Projektu vada Lelde 
Kalmīte ($1700).

 Nordic Heritage mūzejam 
(Sietlā) ziedotās tautastērpu kol-

lekcijas uzglabāšanas un izstādes 
izdevumiem. Projektu vada 
Latvian-American Embroidery 
Group parstāve Vija Rauda 
($1300).

 Latvijas mazpulku avīzītes 
,,Mazpulks” izdošanas izdevu-
miem. Projektu vada Arvīds 
Bļod nieks ($1000).

 ,,No klasikas līdz mūsdienām: 
latviešu kamermūzikas pērles 
flautai un klavierēm” tvarts. Tajā 
līdzās Garūtas un Mediņa mini-
atūrām ir mūsdienu autoru – P. 
Vaska, P. Plakida, A. Ābola un 
citu autoru darbi. Projektu vada 
pianiste Dzintra Erlicha, ieska-
ņojumā piedalās  flautiste I. Meija 
($1300).

 Monografijai par Jāni Klīdzēju 
,,Saucējs”. Projektu vada grāmatas 
autore Ilona Salceviča ($1400).

 Rīgas vēstures enciklopēdijai 
,,Cita Rīga” (www.citariga.lv) 
sadaļām ,,Bolderāja” un ,,Čie-
kurkalns”. Projektu vada Inese 
Grandāne ($1400).

ALAs KF 2010. gadā piešķīra 
divas latviešu kultūras veicinā-
šanas un radošā darba stipendi-
jas:

Margitai Zālītei Operas režijas 
studijām Hans Eisler mūzikas 
augstskolā Berlīnē ($500).

2010. gada 2x2 nometnes Ma -
libu, Kalifornijā kultūras pro-

grammai ($500).  (Piebilde: 2010. 
gadā ALA atbalstīja 2x2 Malibu 
arī no ALAs valdes ,,speciālo pro-
jektu” fonda, un piešķīra stipendi-
jas 2x2 dalībniekiem no ALAs 
Izglītības nozares līdzekļiem.)

ALAs Kultūras fonds ziedoju-
mus vāc atsevišķi no pārējām 
ALAs līdzekļu vākšanas akcijām 
un piešķiŗ līdzekļus latviešu kul-
tūras un izglītības projektiem 
galvenokārt ASV. Izvērtējot  pro-
jektus, kuŗi iesniegti Latvijā, 
ALAs KF valde ievēro materiāu 
nozīmi trimdas vēstures sagla-
bāšanā un  pētīšanā (monografi-
jas, archīvu papildināšana, fil-
mas), kā arī  pieejamību latvie-
šiem ārzemēs (piem., tīmeklī vai  
iegādājami tvarti). Ja projekts ir 
jaunrade mākslā, teātrī vai mū -
zikā, pieņemam izvērtēšanai pro-
jektus, kuŗos profesionālā līmenī 
sadarbojas latvieši Latvijā ar 
latviešiem ASV. 

ALAs Kultūras fonda 2011. 
gada projektu pieteikuma veidla-
pa atrodama ALAs mājaslapā: 
www.alausa.org  Veidlapu var 
lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu. 
Jauni projekti jāpiesaka līdz 2011. 
gada 1. augustam.

ALAs Kultūras fonda 
priekšniece 

Sarma Muižniece Liepiņa

Latvijas Mūzikas ierakstu Ga -
da balvā 2010 ar balvu par mūža 
ieguldījumu Latvijas mūzikas 
attīstībā tiks godināts Ilmārs 
Dzenis – informē sarīkojuma 
organizētāji. Kā par populāro 
dziedātāju raksta mūzikoloģe 
Daiga Mazvērsīte,  dziesminieks 
Ilmārs Dzenis latvietības uztu-
rēšanā paveicis ārkārtīgi daudz. 
Nu jau 50 gadus viņš atgādina 
mums gan tautā izsenis iemī-
ļotas melodijas, gan izdomā 
jaunus, latviskus vārdus pazīs-
tamām ārzemju dziesmām - 
viņa kontā ir 200 dziesmu tek-
stu. Dzenis uzstājies neskaitāmos 
koncertos visos kontinentos, 
kur vien mīt latvieši, un viņa 
balss iemūžināta gandrīz 20 
albumos. Turklāt dziesminieks 
radījis aiz sevis ve  selu dziedoņu 
paaudzi, kuŗa tur pina šo 
demokrātisko tradiciju - dāvināt 
klausītājam vieglu, senti mentālu 
un patīkamu priekš     nesumu.

Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas ceremonijā godinās Ilmāru Dzeni
Ilmārs Dzenis dzimis 1931. 

ga  da 5. decembrī Daugavpilī 
skolotāju ģimenē un savu mī -
lestību pret mūziku viņš man-
tojis no vecākiem, kuŗi bijuši 
čakli skaņuplašu pircēji, turklāt 
tēvs spēlējis vijoli. Jau bērnībā 
zēns iepazina un iemīļoja ne 
tikai mātes dziedātās tautas-
dziesmas, bet arī tolaik populāro 
dziedoņu Aleksandra Kortāna, 
Marisa Vētras, Tāļa Matīsa, Ed -
vīna Krūmiņa u.c. skaistās bal-
sis un lipīgās melodijas. Šīs 
“Latvijas laika” dziesmas vēlāk 
kļuva par būtisku sastāvdaļu 
Dzeņa reper tuārā.

Vēlāk ģimene pārceļas uz Jel-
gavu, no kuŗienes 2. pasaules 
kaŗa laikā Ilmārs ar māti dodas 
bēgļu gaitās uz Vāciju. Šeit, 
latviešu apmetnē Eslingenā, arī 
sākas Dzeņa mūziķa gaitas - par 
klavieŗstundām viņš skolotājam 
maksā ar cigaretēm, šeit jaunek-
lis arī mūzicē vietējā ballīšu 

ansamblī. 
Izceļojis uz ASV, Ilmārs Dzenis 

30 gadus pavada Čikāgā, pēc 
tam pārceļas uz Floridu, un, sā -
cis ar smagu fizisku darbu 
dzelzslietuvē, viņš absolvē augst-
skolu būvinženieŗa speciālitātē, 
taču visus šos gadus mūzika ir 
lielākā mīlestība un vaļasprieks. 

1961. gadā Dzenis iesaistās 
Alberta Legzdiņa dibinātajā 
gru pā Čikāgas Piecīši, - viņš 
dzied gan kopējā ansamblī, gan 
solo, un šajā sastāvā 11 gadu 
laikā izdotas sešas skaņuplates. 
Noti kuši neskaitāmi koncerti 
trimdas latviešu publikai. Tolaik 
Ilmāra skaisto balsi iepazina un 
iemīļoja arī dzimtenē, Latvijā, 
protams, šīs skaņuplates nebija 
nopērkamas, bet, radinieku sū -
tītas, tās tika kopētas mag-
nētiskajās lentēs, un tādējādi šie 
ieraksti ceļoja no rokas rokā. 
Kopš sešdesmitajiem gadiem 
neviena kārtīga mājas ballīte 

vairs nebija iedomājama bez 
Dzeņa balss, kuŗas liriskās vib-
rācijas patīkami atšķīrās no 
vietējo estrādes dziedoņu brī-
žam uzspēlētā patosa. 

1972. gadā Ilmārs Dzenis uz -
sāk savu solokarjeru, un, kā 
pats saka, dzied dziesmas, 
“kuŗas ir kādreiz saticis”. Tās ir 
gan latviešu tautasdziesmas un 
tradicionālās dziesmas (“Pūt, 
vējiņi”, “Pie Dzintara jūras”, 
“Dažu skaistu ziedu” u.c.), gan 
melodijas no 30. gadu Bellacord 
Electro ska ņuplatēm (“Dzīvīte, 
dzīvīte”, “Trīs vītušas rozes” 
u.c.), gan jau Amerikā sa -
klausītas vietējās dzies  mas un 
populāri rietumu grāvēji – 
“Taurenītis”, “Dilaila”, “Lusi”’, 
“Krodziņā” un citi. Viņa moto 
skan: “Pasaulē taču ir tik daudz 
skaistu melodiju - kāpēc tās 
nelietot?” – Atliek tikai sace rēt 
latviskus vārdus! Dzeņa reper-
tuāra bijušas arī 70. gados Lat-

vijā sacerētas, piemēram, E. 
Goldšteina (“Deviņvīru spēks”) 
un E. Īgenbergas (“Pie Aivieks-
tes”) dziesmas, tādējādi iepazīs-
tinot arī trimdas tautiešus ar 
šejienes mūzikas novitātēm. 

Neskaitot plates, kuŗas izdotas 
Čikāgas Piecīšu sastāvā, Il -
māram Dzenim izdoti 12 soloal-
bumi, pēdējais no tiem – “Lai 
dzīvo tre  šā jaunība” 2004. gadā. 
Visus šos gadus dziesminieks 
aktīvi mūzicējis – vairākkārt 
(1991, 1994, 1997, 2001) 
notikušas ap  jomīgas koncert-
turnejas pa Lat viju, 2002. gadā 
kopā ar “Em  burgas zēniem” 
apceļota Kanada un ASV. Šogad 
māksliniekam apritēs 80 gadi, 
viņš joprojām rēgulāri sniedz 
koncertus vietējai Floridas 
latviešu sabiedrībai, viņa ierak-
sti ir klausītāju pie prasīti un 
rēgulāri skan latviskajās radio-
stacijās. 

Pasaulslavenais Ohaijo pavalsts 
Klīvlandes simfoniskais orķestris 
24. februārī un 26. februārī at -
skaņos izcilā latviešu komponista 
Pēteŗa Vaska ,,Koncertu angļu 
ragam un orķestrim” krievu iz -
celsmes diriģenta Andreja Bo -
reiko vadībā. Orķestŗa mūziķis 
Roberts Valters spēlēs angļu raga 
solo. Komponists ar dzīvesbied-
ri, filmu režisori Dzintru Geku 
koncertu noklausīsies 24. feb-
ruāŗa vakarā un 25. februārī 
Klīvlandes Apvienotā draudzes 
namā tiksies ar latviešiem. 

Pēteŗa Vaska ,,Koncertu angļu 
ragam” pirmo reizi atskaņoja 

Komponista Pēteŗa Vaska mūziku atskaņos 
Klīvlandes orķestris

1990. gada maijā Konektikutas 
pavalsts Stamfordas orķestris, 
angļu raga solo spēlēja ievēro-
jamais Ņujorkas filharmonijas 
orķestra mūziķis Tomass Steisijs 
(Thomas Stacy). Pirms pieciem 
gadiem T. Steisijs bija sōlists, kad 
šo skaņdarbu atskaņoja Rīgas 
kamerorķestris Pēteŗa Vaska 60 
gadu jubilejas koncertā Mazajā 
ģildē Rīgā.

Pēterim Vaskam šogad 16. 
aprīlī apritēs 65. gadskārta. Par 
godu komponistam Latvijā un 
ārzemēs notiek koncerti, viņu 
piemin radioraidījumos. Janvāŗa 
beigās Latvijas Nacionālais or -

ķestris pirmo reizi Latvijā at -
skaņoja P. Vaska ,,Credo”. Jan vārī 
un februāŗa sākumā Ņujor kas 
klasiskās mūzikas radiostacijā 
WQXR un tās filiālē Q2 gandrīz 
katru otro dienu varēja klausīties 
Pēteŗa Vaska mūziku, bet aprīlī 
kāda ievērojama orķestŗa vai 
kameransambļa atskaņojumā 
Pēteŗa Vaska skaņdarbi būs dzir-
dami gandrīz ik dienu.

Biļetes uz Klīvlandes orķestŗa 
koncertiem var iegādāties, zva-
not pa tālruni: 800-686-1141 vai 
mājaslapā:

 www.clevelandorchestra.com
Dace Aperāne Pēteris Vasks
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Daudziem dalībniekiem vēl 
labā atmiņā 2x2 nometne Malibu 
neilgi pirms gadu mijas. Par lek-
tori  kultūras ievirzē bija aicināta 
dzejniece un drāmatiķe Māra 
Zālīte. Laiks lūdza viņu dalīties 
iespaidos par līdzdalību 2x2 
nometnē.

Vai pirmo reizi piedalījāties 
šāda veida sarīkojumā?

2x2 nometnē piedalījos pirmo 
reizi. Manā apziņā jau dzīvoja 
leģendas par to. Biju daudz dzir-
dējusi par 2x2 no Bruņa Rubesa, 
kas ir viens no idejas autoriem, 
gan no daudziem citiem ārzemju 
latviešiem, kas vēl nesen veidoja 
trimdas kodolu. Visi kā viens 
atsaucās uz skaisto jaunību, kad 
2x2 faktors bija ļoti nozīmīgs. 
Iepriekš divas reizes esmu bijusi 
lektore 3x3 nometnēs –Gaŗezerā 
ASV un Madlienā Latvijā. 

Kas ietilpa jūsu viešņas pie-
nākumos? 

Es nejutos kā viešņa, jo viesiem 
jau tik daudz strādāt neliek! Nē, 
tas nav pārmetums, tieši otrādi 
– man patīk darboties „uz pilnu 
klapi”, ja reiz mēroju tik tālu ceļu. 
Mans uzdevums bija atklāt 
nometni ar ievadlekciju visiem 
dalībniekiem. Es runāju par lat-
vietību, identitāti, kultūras lomu 
tajā, cenšoties sabalansēt emo-
cionālo un intelektuālo pusi.

Pēc tam nometnieki sadalījās 
pa nozarēm. Es piedalījos kultū-
ras ievirzē, kam bija visvairāk 
klausītāju un līdzdalībnieku. To 
vadīja lieliskā komponiste Lolita 
Ritmane. Viņa ir ļoti nodarbinā-
ta Holivudā. Daudzi nemaz ne -
zina, ka viņas mūzika skan pat 
tādos grāvējos kā „Supermens” 
un „Betmens”, taču šī slava viņai 
netraucē būt sirsnīgai latviešu 
meitenei. Lolitai palīdzēja viņas 
māsa Brigita, kuŗu Latvijas lat-
vieši nepazīdami pazīst, jo katrs 
ir dziedājis kopā ar Ievu Aku-
rateri: „Palīdzi, Dievs, palīdzi, 
Dievs, mūsu latviešu tautai…”     
(And  ra Ritmaņa, abu tēva, vārdi). 
Man bija referāti par Latvju 
Dainām, par Latvijas teātŗu 
aktuālitātēm, kur rādīju frag-
mentus no interesantākajām iz -
rādēm. Tos savukārt man palī-
dzēja sarūpēt Latvijas teātŗu ļau-
dis, īpaši atsaucīgs bija Jaunais 
Rīgas teātris, un es biju labi „bru-

ATCERAMIES 2X2 NOMETNI MALIBU
Māra Zālīte: „Man patīk darboties uz pilnu klapi”

ņota” ar aktuālo izrāžu ma  -
teriālu.

 Līdzrunātājas statusā piedalī-
jos arī Holivudas filmu produ-
centa Artūra Rūša referātā par 
filmu mākslu Latvijā, kā arī saru-
nās par latviešu mūziku, ko vadī-
ja Dr. Pauls Berkolds. Bija sajūta, 
ka ar šiem cilvēkiem kopā būtu 
gatava darīt jebko, jo visi ir izcili 
savās nozarēs un iedvesmas 
apgaroti cilvēki un latvieši. Tur -
klāt ļāvos sevi „lietot” arī cilvēku 
stāstu videoprojektā „Spo ken”, 
vismaz četras stundas jaunieši 
mani tincināja.

Vārdu sakot, es biju visur un 
kopā ar visiem.

Kā veidojās saruna ar klausī-
tājiem, kāds bija viņu priekš-
statu, zināšanu un interešu 
loks?

Tā vienmēr ir problēma, kad 
īsti nezini auditorijas sagatavotī-
bas līmeni. Bet es vienmēr pietu-
ros pie nostājas nenovērtēt klau-
sītājus par zemu. Te tas pilnībā 
attaisnojās. Faktiski te bija sapul-
cējusies nākamā Amerikas lat-
viešu elite. Vecums – 18 līdz 30 
gadi, tas nozīmē studenti, maģis-
tranti, doktoranti. Pārsvarā visi ir 
mācījušies latviešu ģimnazijās, 
dziedājuši koŗos un dancojuši un 
deju kopās, viņi ar sirdi un dvē-
seli izjūt piederību latvietībai. 
Protams, ka viņu vecumam atbil-
stīgi ir vēl ļoti daudz citu intere-
šu, kam nav tieša sakara ar lat-

viešu lietām, protams, ka viņi 
daudz ko nezina, toties viņi ir 
lepni, ka ir latvieši, tas viņus spē-
cina, bagātina, „noenkuro” glo-
bālajā bezgalībā.

Vispārējā atmosfaira nomet-
nē. Kā to ietekmēja Latvijā dzi-
mušo jauniešu līdzdalība?

Atmosfaira bija draudzīga un 
jauneklīga, kā gan citādi. Uz -
mundrinoša, pozitīva. Latvijas 
jaunieši, domāju, varēja izjust 
neviltotu, skepses nesamaitātu 
un Latvijas mūžīgā negātīvisma 
neskartu patriotismu. Dažos 
aspektos tieši Latvijas jaunieši 
bija līderi. Domāju, ka šai paau-
dzei ir daudz vieglāka savstarpē-
jā saskarsme, visi ir brīvas pasau-
les bērni, jo arī Latvija nu pieder 
brīvai pasaulei. Bet kopsaucējs, 
protams, ir visiem viens – Latvija 
kā „apsolītā zeme” – gan reālā, 
gan simboliskā. 

Jūsu pārdomas, secinājumi 
vērtējumi pēc atgriešanās no 
2x2?

Mans galvenais secinājums ir 
tāds, ka 2x2 kustības atjaunošana 
ir apsveicama ar skaļiem prieka 
saucieniem. Tā ir veicināma 
visiem spēkiem, nežēlojot ne 
pūles, ne līdzekļus. Jo atdeve būs 
tā vērta. Tas ir ieguldījums ar 
milzīgiem procentiem. Cerams, 
ka Aivaram Osvaldam un viņa 
palīgiem sekos arī citas nomet-
nes, un ne tikai Amerikā, bet arī 
citos kontinentos. Un kāpēc arī 

Mans galvenais secinājums ir tāds, ka 
2x2 kustības atjaunošana ir apsveicama 

ar skaļiem prieka saucieniem.

Piedalījos 2x2 nometnes Ma -
libu kultūras programmas 
sastādīšanā un īstenošanā. Vai-
rāk nekā divdesmit gadus nebiju 
2x2 ne apmeklējusi, ne daudz 
par to domājusi, jo, Latvijai 
atgūstot neatkarību, šķita, ka 2x2 
nometņu laiki pagājuši. Gatavoju 
referātus ar bažām, jo nezināju, 
vai mūsdienu latviešu jauniešus 
interesētu, piemēram, aizritējušā 
gadsimta 70.-80.  gadu latviešu 
popmūzika ,,trimdā”.

 Mūsdienu Latvijas jaunieši 
uzauguši neatkarīgā valstī. Jau-
nieši ārpus Latvijas uzauga 
latviskās ģimenēs. Vasarās viņi 
iepazinās un ieguva jaunus drau-
gus vasaras vidusskolās – ,,Kursa”, 
,,Gaŗezers” un citās.

 Manās atmiņās liela nozīme ir 

Tavi bērni vēl dzied!
Iespaidi 2x2 nometnē Malibu

visam, kas saistās ar Latvijas 
neatkarības atgūšanu, sakariem 
ar Latviju un jautājums ,,Kāda ir 
mūsu nozīme Latvijas neatka-
rības atgūšanā?” 

 Biju pārsteigta un aizkustināta, 
ka 20 gadu pēc Latvijas neat-
karības atgūšanas mūsu jaunieši 
ir tik dedzīgi. Daži varbūt 
atbrauca uz 2x2 nometni ziņ-
kārības dēļ, taču šīs īsās nedēļas 
beigās varēju just, ka jaunā 
paaudze turpinās mūsu iesāktos 
kultūras un polītikas darbus gan 
šeit, gan, ceļot tiltus, starp tautu 
diasporā un Latvijā.

Ir jau daudz rakstīts par 
nometnes skaisto atrašanās vietu 
Malibu. Visi kopā dienas un 
naktis no Ziemsvētkiem līdz 
Jaungadam pavadījām teiksmai-

nā, drāmatiskā, izolētā vietā. 
Nejutām paaudžu plaisas. Neju-
tām plaisas starp latviešiem no 
Latvijas un ārpus Latvijas dzīvo-
jošiem. Nejutām plaisas austru-
mu krasta, vidienes un Kanadas 
latviešu starpā. Visi bijām viena 
liela ģimene. 

Laikā, kad komponēju dziesmu 
,,Manai tautai”, nevarēju iedo-
māties, kāda būs Latvijas nākot-
ne. Brīnumi notika! Latvija ir 
neatkarīga! Un gandrīz 20 gadu 
vēlāk varam sūtīt senčiem sve-
icienu ar dziesmu ,,Es tev sve-
icienus sūtu... Tavi bērni vēl 
dzied!”
Brigita Ritmane Džeimsone 

(Jameson),
2x2 kultūras programmas 

vadītājas palīdze 

Sanfrancisko latviešu ev. lut. 
draudzes namā 22. janvārī notika 
komponista un pianista Gio 
Saules koncerts ,,Saules dziesma”, 
kas izvērtās par brīnišķīgu kul-
tūrālu pēcpusdienu. Vienmēr 
sevišķu prieku un gandarījumu 
sagādā sarīkojumi, kad kopā 
sanāk gan jaunie, gan vecie. 
Mākslinieks Gio Saule ir apveltīts 
ar neizsīkstošu enerģiju un 
radošu garu. Tāpēc nav ko brī-
nīties, ka viņam izdevās saliedēt 
dažāda vecuma talantīgu cilvēku 
ansambli, kā arī klausītāju un 
skatītāju pulku. Bufetē, kur saim-
niekoja Iveta Ferraza ar palīgiem, 
varēja iegādāties uzkodas, pie 
bāra veikli saimniekoja Andris 
Hincenbergs, un publika sēdēja 
pie apaļiem galdiem, baudot 
mākslinieku priekšnesumus. 

Koncerta pirmajā daļā izcēlās 
deju kopa ,,Ritenītis” Ritas un 

Komponista Gio Saules koncerts 
,,Saules dziesma”

Patrika Salivanu vadībā. Gio 
Saule ir Ritas Salivanas tēvocis, 
un Rita, viņu godinot, bija 
choreografējusi tautasdeju uzve-
dumu ,,Saules stari”. Jaunieši 
dejoja ar prieku un piepildīja zāli 
ar īpašu enerģiju. Gio Saule 
stāstīja, ka pērn komponējis div-
padsmit dziesmu ar latviešu 
dzej   nieku vārdiem, kā arī vai -
rākas, kuŗu teksta autors ir pats 
komponists. Patīkamu pārstei-
gumu sagādāja ansamblis VOX, 
kuŗā dzied četras jaunas dāmas 
– Meldra Atteka, Zane Atteka, 
Māra Linde un Taira Zoldnere. 
Vijoli spēlēja Laima Martinska, 
solo dziedāja Dace Rapa. 

,,Ritenīša” uzvedumam ,,Dejas 
solī” Gio Saule spēlēja klavieŗ-
pavadījumu. Jaunais pianists Ja -
šua Hess, kas jau labi pazīstams 
un iecienīts mūsu puses sa -
biedrībā, atskaņoja vairākus Gio 
Saules skaņdarbus. Programmas 
pirmajā daļā bija vienpadsmit 
priekšnesumu, to daudzveidība 
un mākslinieku enerģija skatītāju 

uzmanībai ne uz brīdi neļāva 
atslābt. Koncerta otrās daļas Gio 
mūzikālie sacerējumi bija veltīti 
mīlestībai un romantikai. Soliste 
Dace Rapa, kas, šķiet, bija visa 
koncerta dvēsele, ar dziļu izjūtu 
un smalkumu dziedāja Gio 
Saules dziesmas. Ar katru 
dziesmu viņa radīja tēlu, ko 
uzbūra gan ar balsi, gan kustībām 
un tērpiem. Dace Rapa labu 
pieredzi guvusi amerikāņu 
mūzikālā teātŗī, kuŗā ir ilggadēja 
dalībniece. Lieliski skanēja arī 
solistu Džeisona Kavingtona 
(Jason Cavington) un Kārļa 
Veilanda dziedājums. Jauku 
pārsteigumu sagādāja Dž. 
Kavingtona un Kristīnes Klušas 
duets, dziedot Gio Saules dziesmu 
mīlestībai Together un vienlaikus 
svinot savu saderināšanos. Ilgus 
aplausus izpelnījās Rūta Brūniņa 
Granda, viņa franču valodā 

dziedāja D’amour éveille, Džonam 
Baumgartneram spēlējot pava-
dījumu. Rūtu esam redzējuši 
teātŗa uzvedumā, taču pārsteidza 
viņas spējas pārvērsties par 
franču šansoneti – šarmantu 
dāmu, kas pazīst Parīzi un runā 
franciski! 

Koncerta vadītāji bija Kristīne 
Kluša un Armands Naumovs. 
Beigās mākslinieki kopā ar 
klausītājiem nodziedāja Gio Sau-
les dziesmas ,,Līgo svētkos”, 
,,Latvijā” un ,,Vēl dzīvot laiks”, 
izjūtot maģisku vienotību un 
mūzikas mīlestību. Ne viens vien 
ar lepnumu atzina: ,,Cik daudz 
talantu ir mūsu vidū!” Zināms, 
ka noslēpt talentu, kas senos lai-
kos bija zelta kaudze apmēram 
60 kilogramu svarā, esot bijis 
liels grēks, un grēks arī esot slēpt 
sveci zem pūra. Šķiet, Gio Saule 
panāca, ka šie grēki tika novērsti. 
Par to viņam gods un atzinība. 
Paldies, Gio, un gaidīsim nākamo 
koncertu! 

Biruta Magone

Maestro Gio Saule

Mākslinieki koncerta beigās
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Uz klints, pie ostas vārtiem, 
sēdēja pavecs vīrs. Viņa seja bija 
vēja appūsta, saulē iedegusi, un 
viņa skats kavējās kaut kur 
tālumā. Kur īsti, zināja tikai viņš. 
Draugi un radi Latvijā viņu sauca 
par Auģi, amerikāņi par Gasu. 
Tāds viņš bija - pa pusei latvietis, 
pa pusei amerikānis, bet īsti 
neiederējās ne vienas, ne otras 
tautas vidū. Pie tā Auģis bija 
pieradis, un tas viņu netraucēja. 
Reizēm viņš ar to pat lepojās. 
Viņam patika būt citādam un 
izcelties starp vietējiem ameri-
kāņiem. Auģis bija dzīvojis trīs 
dažādos kontinentos, bet dzīves 
lielāko daļu pavadījis Amerikā. 
Tur viņš bija mīlējis, nodibinājis 
ģimeni un kopā ar sievu izaudzi-
nājis meitu, kas sagādāja prieku 
un par kuŗas panākumiem abi 
bija lepni. Savas patvēruma 
zemes uzdevumā viņš bija pildījis 
tās pavalstnieka pienākumus 
Vietnamas džungļos un atgriezies 
mājās bez nevienas skrambas. 
Viņa daudzo gadu dzīvesbiedre 
pēc ilgstošas slimības bija viņu 
atstājusi, lai dotos uz citu dimen-
siju, ko daži sauc par labāku 
pasauli. Ap viņu pēkšņi bija 
radies tukšums. Daba tukšumu 
necieš, un to necieta arī Auģis.

Tā nu viņš sēdēja, vēroja pret 
krastu plīstošo viļņu putas un 
kavējās atmiņās. Bet kas tad ir 
atmiņas, Auģis domāja pie sevis, 
ja ne pagātne, bijušais, neatgūs-
tamais? Vai kavējoties bijušajā arī 
viņš nekļūs par bijušo? Lai arī 
gadu nasta pa reizei lika sevi 
manīt, noliekusi pie zemes viņu 
nebija, un sirds viņam vēl bija 
jauna. Sudrabs matos viņam 
raizes neradīja, un, ja kāds par to 
ieminējās, Auģis atbildēja, ka 
viņam ir ne vien sudrabs matos, 
bet arī zelts kabatā un sirdī 
mīlestība pret latviešu sievietēm. 
Pievilcīgai sievietei viņš nespēja 
paiet garām, neievērojis tās skais-
 tumu, kas katrai ir savs un 
īpatnējs. Ja radās izdevība, viņš 
nekautrējās savu sajūsmu izrādīt 
gan ar apbrīnas pilnu skatienu, 
gan ar izteiksmīgiem vārdiem. 
Nē, atmiņās vien Auģis nevēlējās 
dzīves atlikušos gadus pavadīt. 
Viņš gribēja dzīvot šodienai un 
nākotnei un baudīt to, ko dzīve 
viņam atvēlēs!

Auģis piecēlās un devās uz 
auto. Iesēdies mašīnā viņš 
ieslēdza atskaņotāju, un salonu 
piepildīja mūzikas skaņas. Dzies-

Esmu dzimis 1930. gadā Rīgā, 
Vecmīlgrāvja strādnieku ģimenē. 
Bērnību pavadīju dažādos Rīgas 
priekšpilsētas rajonos. 1944. 
gada rudenī ģimene devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, kur kaŗa beigu 
dienās sagaidīja amerikāņus. 
Kad vēlāk šī Vācijas daļa nonāca 
krievu ro  kās, ģimene ar Vācijas 
austrum apgabalu bēgļiem devās 
uz Ful das pilsētu amerikāņu 
oku pācijas zonā. Fuldas latviešu 
no  metnē turpināju izglītību, 
1948. gadā iestājos ASV armijas 
latvie šu darba vienībā, kur strā-
dāju līdz 1951. gadam, kad atgri-
ezos ģimenē un kopā ar to 

Iepazīsimies – Augusts Melnalksnis
izceļoju uz ASV.  Gadu no  strā-
dājis Nebraskas pavalsts fermā, 
savai nākotnei izvēlējos militāro 
kar  jēru un 1953. gadā parakstīju 
lī  gumu ar armiju. Dienesta pie -
nā kumi no  veda atpakaļ Vā  cijā, 
vēlāk Viet namā un Taizemē. Vā -
cijā iepazinos ar savu nākamo 
dzī vesbiedri Ingrīdu un 1956. 
gadā mēs sa  laulājāmies. Pēc 20 
gadu dienē šanas, 1973. gadā tiku 
no armijas atvaļināts. Par pa -
stāvī go dzīves vietu izvēlē jāmies 
Kali for  niju, kur strādāju armijas 
civildienestā, līdz 1990. gadam, 
kad pensio nējos. Laulībā nodzī-
vojām gan drīz 49 gadus, līdz 

Ingrīdas pār agrai nāvei. No šīs 
laulības ir meita Dāna, kas strādā 
par ķīmi ķi ASV muitā.

2007. gadā Latvijā iepazinos 
ar Maiju, jaunu sievieti no 
Rīgas. Izveidojās sarakste un 
tuvas attie cības. Maijai patika 
manas vēstu les, un viņa uz -
mudināja un iedvesmoja mani 
rakstīt. Tā radās divu paaudžu 
mīlas stāsts „Ru dens sapnis”, 
kuŗā jutekliski aprakstīta mū -
žīgā tema – „ilgas pēc mī -
lestības”. 2009. gada bei gās 
vēlreiz devos laulībā un ar 
sievu Birutu dzīvojam Kalifor-
nijā.

Rudens sapnis
ma bija par zilu debesi un baltu 
mākoņu gubām, par mīlestību, 
skūpstiem un meiteni zaļām 
acīm. Viņš atcerējās, kur šo dzies-
mu bija dzirdējis pirmo reizi. 
Atcerējās arī sievieti, daudz jau-
nāku par viņu, kuŗas acīs toreiz, 
pirms daudziem gadiem, bija 
ieskatījies. Skatījies viņš bija ilgi, 
it kā vēlēdamies ielūkoties viņas 
dvēselē. Viņa skatienu bija iztu-
rējusi, acis nenolaizdama. Ne pie 
kā vairāk tas nebija novedis, un 
viņai, Inetai, tā droši vien bija 
tikai bieži atkārtota spēle.

Visus šos gadus Auģis Inetu 
nebija spējis aizmirst. Izbraucis 
no mazās ostas pilsētiņas uz 
autoceļa, kas pāri kalniem veda 
uz mājām, viņš sāka domāt par 
visu, ko pēdējā laikā bija dzirdējis 
par Inetas dzīvi. Savu vīru Pauli 
viņa bija atstājusi un dzīvoja 
savās mājās dažus simtus kilo-
metru no viņa. Vairākkārt viņa 
bija rakstījusi, ka ar viņu dzīvot 
nevarot, ka tās esot īstas mokas 
un atpakaļ viņa neiešot. Auģis 
pieņēma, ka viņa ar Pauli ir 
saistīta tikai formāli un īsā laikā 
varētu būt brīva, ja vēlētos. Viņš, 
savukārt, bija brīvs, cik vien 
cilvēks var būt brīvs. Inetas 
sievišķība viņu vēl arvien pievil-
ka, bet viņš nešaubījās, ka tā 
pievelk ne tikai viņu. Reiz viņš 
bija rakstījis, ka viņa ir piedzi-
musi pārāk vēlu, ka citā laikmetā 
viņu sauktu par Ievu un viņai 
apkārt būtu pulks bērnu, kuŗiem 
netrūktu mātes mīlestības. Auģis 
nolēma rīkoties.

Atgriezies mājās, viņš sēdās pie 
rakstāmgalda un uzrakstīja Inetai 
gaŗu vēstuli, kuŗā pastāstīja par 
savu situāciju un ka vasarā būs 
Latvijā, lai ar viņu satiktos.

*
Pagāja vairākas nedēļas. Auģis 

kļuva arvien nepacietīgāks, bet 
neko citu, kā gaidīt, viņš nevarēja. 
Tad, kādā saulainā ziemas rītā, 
pastnieks pasniedza Auģim ilgi 
gaidīto vēstuli. Mazliet drebošiem 
pirkstiem viņš atplēsa aploksni. 
Vēstuli ātri pārlasot, viņa seja 
atplauka smaidā. Ineta aicināja 
viņu vasaru pavadīt pie sevis, 
mazā Latvijas – Igaunijas piero-
bežas pilsētiņā, tālu no lielpilsētas 
steigas un trokšņa. Viņa pat 
piedāvāja nodot Auģa rīcībā savu 
guļamistabu un gādāt, lai viņš 
negaŗlaikotos un justos labi. Ko 
gan vairāk viņš varēja vēlēties? 
Lai gan bija ziema un līdz vasarai 

vēl tālu, ar Inetas vēstuli viņam 
bija sācies pavasaris.

*
Braucienam uz Latviju Auģis 

Dānijā bija noīrējis palielu mo -
torlaivu. Viņš gribēja, lai šis 
brauciens būtu romantisks un 
ļautu viņam justies jaunākam. 
Gadi skrēja, lai kā viņš centās to 
noliegt, tādēļ, ja bija iespēja kaut 
ko darīt citādāk, kādēļ gan to 
neizmantot?

Motorlaivas kapteinis un īpaš-
nieks bija liela auguma sim-
patisks puisis, krietni jaunāks 
par Auģi. Nešaubīgi viņā varēja 
atpazīt skandinavu. Viņš bija 
blonds, zilām, mazliet ūdeņainām 
acīm un gaišu sejas krāsu. Vecāki 
viņam bija devuši piemērotu 
vārdu – Bjorns. Viņš runāja tei-
camā angļu valodā kā daudzi 
viņa paaudzes cilvēki un Auģis 
juta, ka šis cilvēks pienākumu, 
nogādāt viņu Latvijā, veiks pirm-
klasīgi.

Pirms daudziem gadiem 
Au ģim bija piederējusi maza 
zvejas laiva, ar kuŗu viņš bija 
braucis makšķerēt Kalifornijas 
ezeros, tādēļ par galīgu iesācēju 
sevi neuzskatīja. Ar Bjornu viņš 
norunāja, ka gar Latvijas krastu 
laivu vadīs Auģis, bet pārējā 
ceļojuma laikā ar stūrēšanu viņi 
nodarbosies pārmaiņus.

Auģis uzvilka mastā mazu 
Stars and Stripes Amerikas Sa -
vienoto Valstu karodziņu un viņi 
devās ceļā.

*
Atmodusies savā saules pielie-

tajā istabā, Aija izberzēja no acīm 
miegu un, mazliet izstaipījusi 
rokas, lēnām piecēlās no gultas. 
Pametusi skatu spogulī, viņa 
jutās apmierināta ar to, ko re -
dzēja. Lai gan viņa tuvojās mūža 
daļai, kad sievietei sāk rasties 
šaubas par savu pievilcību, Aija 
ar šaubām vēl nebija saskārusies. 
Kādēļ gan par to domāt un 
raizēties? Viņai bija laba figūra, 
ko daža laba meitene varēja 
apskaust, tvirtas krūtis, kas 
vienlīdz labi izcēlās gan bikini 
peldkostīmā, gan lietū izmir-
kušajā T-krekliņā, un ne reizi 
vien kāds pārdrošāks vīrietis bija 
sajūsminājies par viņas slaida -
jām kājām. Ap acīm gan pēdējā 
laikā bija parādījušās sīkas 
krunciņas, bet tās tikai izcēla 
viņas sievišķīgo briedumu. 
Zeltainajiem matiem ieskautā 
seja un sārtās lūpas papildināja 

viņas jau tā izteikto pievilcību.
Jā, pievilcīga viņa bija. To Aija 

labi apzinājās, bet tikpat labi viņa 
zināja, ka viņas vīrs tai pagāja 
garām to neievērodams. Vai tas 
bija laika trūkums? Vai karstā 
mīlestība bija kļuvusi par auks-
tiem izdedžiem? Dažreiz viņa 
sev jautāja, vai viņš kādreiz to ir 
mīlējis? Nebija tā, ka viņš būtu 
pavisam aizmirsis pa reizei ie -
čukstēt ausī, cik ļoti viņš to mīl 
un ka bez viņas nespēj dzīvot. 
Varbūt, ka viņš tam pat ticēja, bet 
Aija jau iepriekš zināja, kā tādi 
mīlestības apliecinājumi beig -
sies. Gadu gaitā viss spontānais 
bija kaut kur pagaisis. Kopdzīvi 
viņa bija iedomājusies citādu. Vai 
jaunības aizraušanās un tās sekas, 
kas spieda viņus pāragri salau-
lāties, bija vienīgais iemesls pe -
lēkajai kopdzīvei? Vai varbūt 
kādā citā pilsētas malā viņam 
bija mīļākā? Aija gan tam neti-
cēja, bet vai par tādiem gadī-
jumiem nebija diezgan dzirdēts? 
Sievas tad vienmēr bija pēdējās, 
kas par to uzzināja. Arī tagad, 
kad viņu sāka pārņemt kaisle, 
kad sirds sitās straujāk un acīs 
pazibēja zeltaini spožas liesmiņas, 
viņa bija viena. Viņai nebija kam 
piekļauties, nebija kam sevi dā -
vāt, un, tikpat ātri kā iekvēlojusies, 
karstā kvēle sāka izgaist. Vēlreiz 
paskatījusies spogulī, viņa aiz-
griezās un sāka ģērbties. Viņa 
nolēma šo dienu pavadīt veldzē-
joties jūras vējos un esot ar sevi 
un savām domām.

*
Auģis atmodās. Austrumu pu -

sē jau sārtoja rītausma. Bjorns 
pie stūres blāvajā rīta gaismā 
izskatījās kā vikingu pēctecis, un 
Auģis juta, ka bija rīkojies pareizi, 
izvēlēdamies šo neparasto, bet 
romantisko ceļojuma veidu. Uz -
slējies sēdus, viņš pie apvāršņa 
saskatīja zemes strēli. Jūra likās 
mierīgāka kā iepriekšējā dienā 
viņi bija iebraukuši Rīgas jūras 
līcī. Vēl dažās stundas, un viņš 
nomainīs Bjornu pie laivas stūres, 
lai ceļojuma pēdējā posmā laivu 
vadītu pats. Bjorns bija Auģi 
saudzējis, un laivu pa lielākai 
daļai vadījis viens. Auģis bija labi 
atpūties un gaidīja savu norunāto 
kārtu pie stūres.

Saule bija uzlēkusi un patīkami 
sildīja. Cik tālu vien acis sniedza, 
debesis bija dzidri zilas, bez nev-
iena mākonīša un maigs vējš 
solīja atvēsināt, kad saule būs 
pakāpusies augstāk un sāks 
svilināt.

Auģis jutās lieliski. Ceļojums 

bija izdevies tieši kā iecerēts. 
Laika apstākļi bija ideāli, laivas 
kapteinis labs ceļabiedrs un Rīgā 
viņu gaidīja Ineta ar savām 
izaicinošām acīm.

Kas tas bija, kas viņu pievilka 
un tik daudzus gadus nebija ļāvis 
Inetu aizmirst? Viņa nebija skai-
sta klasiskā skaistuma izpratnē, 
bet vīriešus viņa pievilka kā 
magnēts. No viņas izstaroja kaut 
kas dzīvnieciski seksuāls, kam 
arī Auģis nespēja pretoties, kaut 
jaunības karsto asiņu trauksmai-
nums jau sen bija pagaisis.

Auģis norausa sviedru lāses, 
kas bija izspiedušās uz pieres.

„Ahoi, kapteini! Kur tad īsti 
esam?”

„Esam netālu no kaut kāda 
ciema. Domāju, ka to sauc par 
Ragaciemu. Te, gar piekrasti, 
tādu ciemu ir daudz, un man tie 
jūk kopā. Nekādi nevaru tos 
atšķirt vienu no otra.”

„Cik atceros no vēstures 
stundās dzirdētā,” Auģis smaidī-
dams atsauca, „taviem senčiem, 
kuŗi kādreiz šeit siroja, tādu 
grūtību nebija. Viņi vienmēr 
nonāca visbagātākajos ciemos, 
lai vietējos atbrīvotu no liekās 
mantības!”

„Laiki mainījušies,” Bjorns 
nepalika atbildi parādā, „tagad 
esam pavisam miermīlīgi un 
nodarbojamies ar bagāto jeņķu 
romantisko sapņu īstenošanu!”

Auģis paskatījās Kurzemes pie-
krastes kartē un nosprieda, ka 
Bjornam būs taisnība. Tad jau 
drīz būs viņa kārta ķerties pie 
stūres, lai laivu ievadītu Daugavas 
grīvā. Viņš piecēlās, izstaipīja 
kājas un vēroja piekrasti.

*
Bija silts, sutīgs vasaras rīts, 

kad Aija izgāja no dzīvokļa. No 
iepriekšējā dienā uzsūktā karstu-
ma un saules stariem, virs asfalta 
virmoja gaiss. Aija saprata, ka 
šodien no pilsētas jātiek laukā. 
Piesārņotais gaiss apgrūtināja 
elpošanu un lika acīm asarot. 
Aija pasteidzināja gaitu un devās 
uz savu auto. Tālu viņai nebija 
jābrauc, bet parastie satiksmes 
sastrēgumi galvenajās ielās un uz 
tiltiem braucienu padarīja ilgāku, 
nekā tas būtu agrā rītā vai vēlā 
vakarā. Aija bija pieredzējusi 
autovadītāja un pazina pilsētu ar 
visām tās mazajām ieliņām. Tas 
ļāva viņai arī tagad apbraukt 
sastrēgumus un izbraukt no 
pilsētas gluži pieņemamā āt -
rumā.

Augusts Melnalksnis

(Turpinājums sekos)

Augusts Melnalksnis
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Jau labu laiku Sanfrancisko līča 
apkaimē no mutes mutē gāja 
runas par jaunu, vietējo entuzi-
astu teātŗa grupu. Nosaukums 
arī likās ļoti piemērots – ,,San -
francisko teātŗa darbnīca”, 
ievērojot, ka Sanfrancisko tik ilgi 
darbojies Laimoņa Siliņa slave-
nais vadītais mazais teātris 
Sanfrancisko. 

Jaunā teātŗa dalībnieki nosauca 
to par meistardarbnīcu, jo daļa 
no viņiem pirmos soļus uz 
skatuves spēruši teātŗa meistara 
– režisora Laimoņa Siliņa vadībā, 
bet citi to dara pirmo reizi mūžā. 
Tātad darbnīca, kuŗā mācās un 
apgūst noslēpumainā teātŗa ama-
ta niķus un stiķus, ja vien ir pa -
cietība nodoties grūtam darbam. 

,,Sanfrancisko teātŗa darbnīcas” 
režisore Māra Martinska sev par 
pārsteigumu atklāja, cik nepa-
redzēti daudz pūļu jāiegulda un 
kāds spēks režisoram nepie-
ciešams. Turklāt Māra Martinska 
teātŗa mākslā nav gluži iesācēja. 
Viņas tēvs bija Latvijā pazīstamais 
aktieris Vaironis Jakāns, tāpēc 
Māra skatuves dēļus un teātŗa 
gaisotni iepazinusi jau no bērna 
kājas. Māra vēlāk vairākās deju 
studijās apguvusi dejas mākslu 
un pēc gadiem savas zināšanas 
un talantu apliecināja Rietum-
krasta Dziesmu svētkos 2003. 
gadā, iestudējot dejas Laimoņa 
Siliņa lieluzvedumam ,,Tobāgo”. 
Viņa piedalījusies vairākās L. 
Siliņa teātŗa izrādēs. 

Andrejs Gulbis sevi uzskata 
par L. Siliņa skolnieku un mazā 
teātŗa veterānu, un šoreiz varēja 
izmantot savu pieredzi, būdams 
palīgrežisors. Andrejam lugā bija 
arī loma, jo pats atzīst, ka aktieŗa 
darbs tomēr viņam ir vistuvākais. 
Šī bija arī Andreja Gulbja 40 

Iepriecina ,,Sanfrancisko teātŗa darbnīcas” pirmais iestudējums
gadu skatuves darba jubilejas 
izrāde. 

Jaunie aktieŗi bija pateicīgi, ja 
kāds norāda uz kļūdām, kas 
iesācējam var likties nenozīmīgas. 
Taču visiem nācās piedzīvot, ka 
prasīgajai un reizēm stingrajai 
režisorei nozīmīga likās vissīkākā 
detaļa, jo uz skatuves prožektoru 
nežēlīgā gaisma parāda katras 
kustības un izteiksmes nepilnību 
jeb kļūdu, un pat čukstiem jābūt 
dzirdamiem pēdējās skatītāju 
rindās. To visu mācās darbnīcā, 
un mēģinājumi notika veselu 
pusgadu, vairākas reizes nedēļā. 
Protams, tas nav viegli cilvēkiem, 
kuŗu ikdienas darbs nebūt nav 
aktieŗmākslas apguve. Visi strā-
dā, visiem ir ģimene un bērni, 
kuŗiem jāveltī uzmanība, laiks 
un rūpes. Tāpēc vēl jo vairāk var 
apbrīnot viņu entuziasmu. 

 Sanfrancisko latviešu namā 5. 
februārī notika Sanfrancisko te -
ātŗa darbnīcas iestudējuma – 
Leldes Stumbres lugas ,,Plīvurītis 
ar punktiņiem” pirmizrāde. 
Lugas darbība notiek mūsdienās. 
Lugai ir divi cēlieni, un laikam to 
var uzskatīt par sadzīves ko -
mēdiju, lai gan autore lugas žanru 
nenorāda. Saturs latviešus ne -
pārsteigs, jo latviešu mātēm 
raksturīgi auklēt un aprūpēt sa -
vus dēlus gandrīz līdz sirmam 
vecumam. Lugā attēlotā māte 
pēdīgi apjauš, ka viņas mīlestības 
kvalitāte uzlabosies, ja viņa 
beidzot atļaus savam vairāk nekā 
trīsdesmit gadu vecajam dēlam 
Artūram (tēlo Edgars Kalns) 
dzīvot vienam. Taču, lai mērķi 
īstenotu, mātei Mijai (tēlo Sallija 
Filica) jāizstrādā rīcības plāns, 
kam vajadzīgi palīgi. Tāpēc tiek 
iesaistīts dēla bijušais klases-
biedrs Roberts (tēlo Armands 

Naumovs), Baloža kungs (tēlo 
Andrejs Gulbis) un jauna skais tu  -
le Līga (tēlo Laura Leicingere). 
Pretēju pozīciju šim plānam 
ieņem kaimiņiene Zane (tēlo 
Gundega Ozola), kam ir slēpti 
un nopietni nolūki.

Lugas teksts ir diezgan asprā-
tīgs, publika zālē uz dialogiem 
aktīvi reaģēja. Skatītāju atsaucība 
acīmredzami labvēlīgi ietekmēja 
aktieŗu spēli, jo jau pirmajā 
cēlienā drīz vien varēja just, ka 
aktieŗi atbrīvojušies no spriedzes 
un lampu drudža. 

Galveno, Mijas lomu, tēloja 
Sallija Filica, un, pārvarot pirmo 
brīžu nervozitāti, iedzīvojās savā 
tēlā, ļoti labi saspēlējoties ar 
visiem partneŗiem. Sallija dar-
bojās kā dzimusi aktrise, viņai ir 
skaista stāja un seja kā skulptora 
rokas veidota. Varēja just arī 
viņas neviltoto un sirsnīgu 
attieks mi, izraisot skatītāju sim-
patijas. Bieži tas neizdodas 
profesionāliem aktieŗiem, kuŗu 

Tēlotāji Leldes Stumbres lugā ,,Plīvurītis ar punktiņiem”, no 
kreisās: Andrejs Gulbis, Laura Leicingere, Sallija Filica, Armands 
Naumovs, Edgars Kalns, Gundega Ozola
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spēles prieku jau nomākusi rutī-
na. Arī Roberts (Armands Nau-
movs) uz skatuves jutās brīvi, 
šarmanti notēlojot savu lomu – 
apsviedīgu jaunu vīrieti, kam nav 
svešas dažādas dzīves afēras. 
Lau    ras Leicingeres atveidotā jau-
nā skaistule Līga vairākām ainām 
piešķīra krāšņu un eksotiski 
komisku gaisotni. Vienīgi varēja 
vēlēties, lai aktrise tekstu izrunātu 
skaidrāk un nesteidzoties. Ilgāka 
treniņa laikā tas noteikti izdotos. 

Saprātīga un racionāla prāta 
vadīta, vienlaikus pret sieviešu 
kārtas personām iejūtīga vīrieša 
tēlu meistarīgi atveidoja Andrejs 
Gulbis. Baloža kunga loma viņam 
likās kā radīta, jo viņam piemīt 
pieredzējuša aktieŗa veiklība, gan 
viegls humors. Lugas ainas ritēja 
veikli, bez jebkādām pauzēm, 
bija smalki un detalizēti izstrā-
dātas – tas neapšaubāmi ir 
režisores Māras Martinskas no -
pelns. Pārliecināja Edgara Kalna 
tēlotais Artūrs – māmiņas Mijas 

rūpju aizvējā augušais dēls. Kopā 
ar Zanes lomas tēlotāju Gundegu 
Ozolu viņi bija intri ģējošs ska-
tuves pāris. Gundega Ozola sirs-
nīgi atveidoja jauku, gādīgu sie-
vieti, kas ilgojas pēc miera un 
harmonijas, tāpat kā viņas iece-
rētais, bet neattapīgais kaimiņš. 
Iespējams, nākotnē viņa kļūs par 
tādu pašu dēlu auklētāju, kāda 
sev par nelaimi bijusi Artūra 
māte Mija. 

Skatuves dekorācijas pēc reži-
sores ieceres veidoja Sallija Filica 
un Armands Naumovs. Lugas 
autore norādījusi, ka skatuves 
telpām jābūt šaurām, varbūt 
piešķirdama tam kādu sim-
bolisku nozīmi, bet vizuāli tas ir 
visai nepievilcīgi, jo skatuve jau 
ir diezgan ierobežota telpa, kuŗā 
vienlaikus jāatrodas daudzām 
personām. Aktieŗiem tādējādi ir 
vēl papildu slodze, bet skatītājiem 
reizēm var rasties klaustrofobija. 
Izrādē labākas varēja būt gaismu 
spēles, bet, ievērojot latviešu 
nama techniskās iespējas, apgais-
mojums jāatzīst par apmierinošu. 
Teicams bija skaņu režisora Kola 
(Cole) Bites, kā arī grima māks-
linieču Elīnas Duganas un Lijas 
Kukles darbs. 

Pēc izrādes notika ballīte, kas 
sākās ar smalkām vakariņām. 
Arī šī vakara daļa, teicami orga-
nizēta, iepriecināja apmek lētājus. 
Bija jauki pārrunāt iespaidus, kā 
arī paust atzinību režisorei un 
visai teātŗa grupai. ,,Sanfran cisko 
teātŗa darbnīca” sevi pieteikusi ar 
lielisku izrādi, kas paliks atmiņā 
un, ko, cerams, redzēs arī citos 
latviešu centros. Atliek tikai 
novēlēt vislielākos panākumus 
un veiksmi teātŗa turpmākajā 
darbā. 

Biruta Magone 

Janvāŗa pēdējās nedēļas nogalē 
Losandželosas latviešu namā ik -
gadējais Draudzīgā aicinājuma 
atceres sarīkojums bija apvienots 
ar svinīgu latviešu skolas pirmā 
pusgada liecību izsniegšanu. 

Draudzīgais aicinājums ir na -
cionāla ideja, un nez vai vēl kāda 
tauta var lepoties ar ko līdzīgu. 
To apliecināja materiāli, ar ku -
ŗiem varēja iepazīties sarīkojuma 
apmeklētāji: Latvija ir pirmā vie-
tā pasaulē un Eiropā pēc izdoto 
grāmatu skaita uz vienu cilvēku, 
tātad esam lasītāju tauta. 

Piemēroti Kārļa dienai skolo-
tājas bija izvēlējušās bērnus vai-
rāk iepazīstināt ar rakstnieku 
Kārli Skalbi un viņa pasaku 
,,Kaķīša dzir  navas”. Uz lielā ekrā-
na izrādīja studijas ,,Dauka” 
1994. gada ani  mācijas filmu, un 
skolotāja Il  ze Nagaine ar bēr-
niem pārrunāja, ka ļaunumu 
nevar uzveikt ar ļaunumu, tumsu 
var uzvarēt tikai gaisma un laba 
sirds un piedošana ir laimes un 
prieka atslēga.

Skolotāja Ingūna Galviņa uz 
skolu bija paņēmusi līdzi savu 
melno runci, kas nebija ļauns kā 
filmā, bet gan mīļš un ļāvās, lai 
bērni viņu glāsta. 

Dziedāšanas skolotāja Edvīna 
Rūša vadībā skolas audzēkņi 
nodziedājs trīs dziesmas un kopā 
ar apmeklētājiem ,,Dar’ man, 
tēvis, pastaliņas!” 

Draudzīgo aicinājumu atceramies vienmēr

Dienvidkalifornijas latviešu ev. 
lut. draudzes pārstāve Tamāra 
Rūse skolai un audzēkņiem veltī-
ja sirsnīgus pateicības vārdus.

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes priekšnieks Ivars 
Mičulis un Dienvidkalifornijas 
Daugavas Vanagu apvienības 
priekšnieks Teodors Lilienšteins 
teica uzrunu un, atbalstot Los-
andželosas latviešu skolu, katrs 
pasniedza $500 čeku. Šos ziedo-
jumus izmantos skolas absolven-
tu turpmākai latviskai izglītībai 
un stipendijām.

Skolotāji, liecības izsniedzot, 
apgalvoja, ka skolēni kļuvuši 
apzinīgāki, vairāk laika veltījot 

mājas darbiem, ko pierāda labās 
atzīmes liecībās.

Pēc svinīgas daļas vecāki un 
skolotāji apmeklētājus pacienāja 
ar gardām virām. Latviešu sko-
las pārzine Nora Mičule bija 
pagatavojusi zivju viru. Vilis 
Zaķis pirmo reizi bija izvārījis 
frikadeļu viru, kuŗas recepti 
dabūjis no mātes Ineses Zaķes. 
Dace Dābo la-Reimane bija 
pagatavojusi gardu sakņu viru. 
Viru vārītāji tika slavēti visu pēc-
pusdienu. Vēl bija cits pārstei-
gums – skolas audzēkņu vecāki 
bija sagatavojuši daždažādas 
sviestmaizes. Un arī tas vēl nebi-
ja viss. Endija Damroze un 
Sandra Gulbe-Pu ķēna bija sace-

pušas ļoti daudz kūciņu, ko 
pasniedza ar saldējumu.

Losandželosas latviešu skolas 
pārzine Nora Mičule Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrībai un 
Dienvidkalifornijas Daugavas 
Va  nagu apvienībai pasniedza 
pateicības rakstus, jo šīs divas 
organizācijas rēgulāri atbalsta 
latviešu skolu. Pateicības rakstus 
ar lielu rūpību bija pagatavojusi 
skolas skolotāja Zane Ozoliņa. 
Viņa, Maruta Lange un Iveta 
Kaņepa skolotāju saimei pievie-
nojušās pirmo gadu. 

Latviešu skolas saime pateicas 
visiem skolas atbalstītājiem un 
priecājas, ka tik daudzi ierodas 
uz skolas sarīkojumiem.

Losandželosas latviešu skolas audzēkņu koris

DK Latviešu biedrības valdes priekšniekam Ivaram Mičulim (pa 
kreisi) un DK Daugavas Vanagu apvienības priekšniekam 
Teodoram Lilienšteinam Losandželosas latviešu skolas pārzine 
Nora Mičule pasniedza patei-
cības rakstu par atbalstu skolai 
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Vi e n n a , 
February 10 
– Even as 

Moscow attempts to come up 
with a nationality policy for the 
Russian Federation, each of the 
country’s federal subjects has 
pursued its own specific policy 
in this area, something that 
means regardless of what the 
center does, Russia already is a 
country with a multitude of 
official nationality “policies,” 
according to a leading Moscow 
expert.

In an essay on the “Russky 
zhurnal” portal, Rostislav 
Turovsky, a political scientist at 
Moscow State University who 
specializes in regional issues, 
notes that “in the majority of 
Russian regions, a carefully 
thought out and well-based 
nationality policy simply does 
not exist”.

(Turpinājums sekos)

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Each Region in Russian Federation has Its Own 
‘Nationality Policy,’ Expert Says 

But in those places where it 
does exist - predominantly ethnic 
Russian or not -- the actual 
policy varies widely depending 
“on the personality of the 
governor” and on whether he 
considers it necessary to 
implement any policy in the 
sphere of inter-ethnic relations” 
and whether he is a “Russian 
patriot” or a “pragmatist” for 
whom “national questions are 
secondary.

In recent years, “an ever greater 
number of regional leaders have 
become pragmatists,” Turovsky 
says, a sharp contrast from the 
1990s where most leaders felt 
obliged to have a position and 
carry out a policy on the Russian 
nation, friendship of the peoples, 
and the handling of immigrants.

During the first decade of this 
century, the Moscow political 
scientist says, “ideological 
interest [among the governors] 
in these questions fell sharply.” 
Indeed, and despite the 
expectations of some, it also fell 
“even in republics” because 
many of the new leaders 
appointed by Moscow were also 
“pragmatists.”

For them, “the nationality 
question in comparison with 
issues of economic development 
has receded to a secondary 
position.” And as a result, the 
order of the day which now is 
formulated in the highest organs 
of power is a challenge for the 
basic part of the regional elites 
which does not know what to do 
with such challenges both 
ideologically and technologically.”

In the non-Russian republics, 
he continues, “elites are much 
more sensitive to questions of 
nationality policy but at the same 
time, they understand them very 
subjectively.” In republics with 
one titular nationality, “natio-
nality policy is about the securing 
of the dominating positions of 
this ethnos in power.”

In republics with a large 
number of ethnic Russians, 
“the ethnic elites intentionally 
work in order to strengthen 
the position of the titular 
ethnos in power and to 
support this ideologically 
through corresponding propa-
ganda of ethnic history.” And in 
republics more multi-ethnic, 
“nationality policy is understood 

as the distribution of posts 
among the main ethnic groups.”

But even in these latter cases, 
Turovsky argues, this is “a 
political-technology approach 
to nationality policy to the extent 
that one is speaking in this case 
about the handing out of posts 
and about how ethnic member-
ship is for this a weighty criteria” 
rather than a deeper reflection 
on the management of ethnic 
issues.

Migration has created new 
problems in many regions, ones 
that are far more challenging 
than in earlier times. But even 
here, the Moscow expert says, 
policy is “pragmatic” in many 
cases, reflecting “the symbiotic 
relations with the powers which 
form ties with Caucasus 
business” and work to ensure 
first and foremost that there are 
migrants available for work.

This can and does lead to 
situations in many places “when 
in public regional leaders will 
speak out on behalf of the 
priority positions of the [ethnic] 
Russian community but in 
practice and to a remarkable 
degree begin to base themselves 

on the resources of business of 
‘Caucasus origin.’”

Indeed, electoral considerations 
often force leaders to take such 
public stands, again for pragmatic 
reasons. The political parties are 
the same: they “do not so much 
struggle with the phenomenon 
[of the problems migration 
causes] as attempt to win the 
votes of those who will go out on 
the Manezh Square.”

Every Russian party does this, 
Turovsky says, with the KPRF 
seeking “unity of the ideas of the 
left and the ideas of nationalism,” 
United Russia approaching 
“nationalism through the theme 
of conservatism, and other 
parties reaching out in order to 
pragmatically use rather than 
really address the issue.

Turovsky says that this pattern 
holds for the liberal parties as 
well and has done so at least 
since the liberal nationalism of 
Boris Fedorov in “Forward 
Russia” in 1995, a trend that is 
explained by the fact that “not 
all liberals are supporters of 
globalization; there is another 
trend: liberalism in a separate 
state defended by protectionism.” 

Runāt un 
rakstīt par 
ekonomiku 
tagad ir mo -
dē. Prese,  
radio un TV 
pub  licē vis-
visādus  vie-

dokļus, pieņēmumus un minē-
jumus, tikpat negausīgi aktuālo 
temu uzķeŗ populāritāti tvīkstošie 
polītiķi. Savās akadēmiskā mācī-
bu spēka gaitās esmu pārlieci-
nājies, ka jebkuŗu apgalvojumu 
vai noliegumu var balstīt tikai uz 
vispusīgu informāciju un profe-
sionāli izsvērtu analīzi. To esmu 
centies iemācīt arī saviem stu-
dentiem – bakalauriem, maģis - 
t rantiem un doktorantiem, kuŗi 
joprojām nenoliedz teorijas ne -
pie  ciešamību praktiskā darbā. 

Protams, vēl labāk, ja tā noder 
arī citu jomu pārzinātājiem, ir 
saprotami un saistoši izklāstīta. 

Šiem kritērijiem arvien atbil-
dušas mūsu tautieša, ASV dzīvo-
jošā ekonomikas profesora Gun-
dara Ķeniņa Kinga Latvijā izdotās 
grāmatas – „Uzņēmību! Latviešu 
uzņēmējs pārmaiņu laikos” 
(1999); „Modernā apgāde: labāk, 
lētāk un laikā” (2000); „Roku 
rokā. Ātrāk, augstāk un stiprāk” 
(2002); „Amerikas pieredze uz -
ņē  mumu vadībai. Izlase lietiš-
ķām pārrunām” (2002); „Saim-
nie  ciski apsvērumi Latvijas tālā-
kai attīstībai” (2004) un „Raksti 
veiksmīgiem cilvēkiem. Atskati, 
uzskati un ieskati nākotnei” 
(2007), kuŗu tematiku un mērķus 
skaidri raksturo katras grāmatas 
nosaukums.   

Ar līdzīgu ievirzi veidota arī 
profesora jaunākā grāmata „Kri-
zes laika komentāri”, kas apkopo 

Rosīgs darbs ir Latvijas izdzīvošanas atslēga

autora rakstus par XXI gadsimta 
saimnieciskās krizes ietekmi uz 
viņa mītnes zemi – Ameriku un 
dzimteni, mazo Latviju. Nezinā-
tājam droši vien liktos neiespē-
jami tik diametrāli atšķirīgas val-
stis vispār salīdzināt, taču profe-
sors apgalvo, ka „šo satraukuma, 
neziņas, apjukuma un rūpju lai-
ku abas (..) pārdzīvo gandrīz 
vienādi.” (Varbūt arī tāpēc no -
mācošo terminu „krize” viņš bie-
žāk saista ar „plūdu un atplūdu” 
laikiem.) 

Šādā – ģeografiskā un hrono-
loģiskā pretnostatījumā („Ja 
Amerikā krize, kaut nepilnīgi, 
izbeidzās 2009. gada vasarā, 
Latvijā vēl 2010. gada rudenī šis 
atlabšanas process bija lēnāks, 
nedrošāks un nepilnīgāks.”) arī 
veidots grāmatas saturs. Ja nu 
vienīgi – Amerikas situācijas 
apcerēs vairāk akcentēta mūs-
dienu situācija, savukārt ieskats 
Latvijas pusē bagātīgi papildināts 
ar vēsturiskām un emocionālām 
atkāpēm. (Iespējams, lai lasītāju 
pārāk nenogurdinātu vai neiz-
biedētu, dažas nodaļas - „Uz 
Aļasku!”, „Gandrīz Sansusī” vai 
„Ar simt latviešu vārdiem uz 
Vaikiki” – ievietotas kā grāmatas 
ilustrātīvs papildinājums un 
tāpēc mazliet izkrīt no kontek-
sta.) 

Grāmatu veido 27 tematiskas 
nodaļas, kas raksturo - pasaules 
ekonomiskās krizes cēloņus un 
likumsakarības (Kredīta krize, 
Mans nams, mana pils, Nedarbi 
un darbi, Lēnais progress); 

- tās globālās un lokālās sekas 
(Uzticamība un darba iespējas, 
Pārmaiņu imperātīvas, Lauku 
dzīve un lauku darbi, Šaubas un 
neziņa.); 

- analizē valdību izstrādātās 
pretkrizes programmas (Peldēt 

vētrainos ūdeņos, No bedres 
miglā, Uz pārmaiņu sliekšņa)

-  un to dažādo reālizāciju 
(Neziņa, nedrošība un uzņē-
mība šodien, Par maizi un 
pienu, Plānot liesiem gadiem, 
Gliemeža gaita, Kod kuŗā 
pirkstā gribi, visi sāp!),

- kā arī sniedz samērā piesar-
dzīgas prognozes nākotnei (Atel-
pa, Nevienāda atkopšanās, 
Šaubas un neziņa). 

Protams, darba lielākā un emo-
cionālākā daļa veltīta Latvi jai. 
Gan ceļot godā 

- latviešu tautas cerīgākās rak-
stura īpašības, tātad meklējot 
attaisnojumus mūsu neveik   - 
s mēm (Bētiņu dzimta, Pirmie 
pavasaŗa prieki, Uz naža as -
mens, Saimnieciskā lejupslīde, 
Pasaku pasaulē), 

- gan analizējot Latvijas val-
dības spertos soļus un paredzamās 
sekas (Parāds nav brālis, Kod 
kuŗā pirkstā gribi, visi sāp!),

 -tostarp brīdinot no briesmām, 
ko rada joprojām neiznīdētā 
korupcija un antisociālā polītika 
(Gandrīz Sansusī, Šaubas un 
neziņa, Plānot liesiem gadiem, 
Kapitāla paveidi). 

XXI gadsimta ekonomisko 

krizi autors raksturo kā vērie-
nīgāko tās globālā rakstura pēc, 
cēloņus tāpēc nedēvējot par 
nezināmiem vai nebijušiem: 

„Globālizācijas laikā pasaules 
saimnieciskā dzīve ir arvien vai-
rāk saistīta ar savstarpējas atka-
rības saitēm. Ja Amerikā jau 
2007. gada beigās pavīdēja saim-
nieciskās rosības samazināšanās, 
tad Latvija vēl peldēja lielajā 
kredītu vilnī. Daudziem, arī 
zvied  ru financistiem, to nepare-
dzot un negaidot, lielais nekusta-
mo īpašumu un būvniecības 
balons, palicis bez elpas, pārplīsa. 
Grūtību ziņā šīsdienas Latviju 
var salīdzināt ar 1930. gadu „Lie-
lo depresiju” Amerikā. Pie šīs 
notikumu attīstības varam vainot 
daudzus. Vispirms aizde vējus un 
likumdevējus, kas kopīgi centās 
sagādāt vai pat visiem mazturī-
giem amerikāņiem savus privātos 
mājokļus. Tāpat par labu nenāca 
vaļīgā banku darbības pārrau-
dzība un kontrole, kas parasti 
saulainā un bezrūpīgā gaisotnē 
nestrādā labi.”

„Arī Latvijas finanču krize ir 
lielā mērā saistīta ar vieglprātīgu 
nekustamo īpašumu kreditēšanu. 

Starpība tikai tā, ka Latvijā ne 
valstij, ne privātiem avotiem nav 
daudz naudas, lai piepildītu ar -
vien jaunus robus kredīta struk-
tūrās.”

Par krizes vispārējiem mēro-
giem un lokālo ietekmi Ķeniņa 
kungs izsakās diezgan līdzīgi. 
Sak, dižķibeles vienmēr uzrādot 
īstos trūkumus valstu ekono-
miskajā attīstībā: 

„Īsti uzlabojumi saimnieciskajā 
attīstība prasa laiku un lielus 
ieguldījumus. Taču tauta, gan 
Amerikā, gan Latvijā, gaida tos 
jau šodien. Mani satrauc tas, ka 
prezidenta Obamas darbības 
vēr  tējumi ir nokrituši zem viņam 
labvēlīgo vēlētāju skaita. Vēlētāji, 
protams, gaidīja solīto (bet prak-
tiski neiespējamo) ātru bezdarba 
līmeņa kritumu, valsts nodroši-
nātus mājokļus, augstāko izglītī-
bu un vismaz lētu veselības ap -
rūpi. Labi, ka saglābta ir banku 
sistēma, kas atsākusi puslīdz 
normāli darboties. Jāpriecājas, 
ka vismaz daļa valsts naudas tiek 
ieguldīta ceļos un tiltos, būvnie-
cības nozarē iepriekš saplānotiem 
projektiem.”

Prof., Dr.oec. Roberts Škapars,
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Tautsaimniecības katedras vadītājs

Grāmatu varat iegādāties 
Latvijas grāmatu tirdzniecības vietās, 

Laika redakcijā, 
kā arī sazinoties ar autoru

e-pasts: kingga@plu.edu

Professor Gundar Ķeniņš King
School of Business
Pacific Lutheran University
Tacoma, Washnington 98448
                    USA
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Esmu dzimusi no Kārļa Lieģa 
un Emīlijas Lieģes mīlestības 
Kurzemē un biju  trešais bērns. 
Mācītājs Alfrēds Grīnbergs kris-
tīja mani Skrundas baznīcā un 
deva man vārdu – Zenta.  Viņš 
pats apņēmās būt par manu 
krusttēvu, bet viņa kundze Milda 
- par krustmāti. Pirmie mīlestī-
bas augļi maniem vecākiem bija 
divi puikas – Harijs un Imants, 
bet pēc manis atskrēja vēl Jānītis,  
kopā esam četri.

Mana māmiņa pirms kāzām 
bija apguvusi šuvējas profesiju, 
bet tēvs mācījās par tirgotāju 
kādā Skrundas veikalā. Drīz vien 
tēvs un māte atvēra šuvēju darb-
nīcu un manufaktūras veikaliņu. 
Skrundas centrā, tika uzbūvēta 
neliela ģimenes mājiņa ar iekop-
tu sakņu dārzu un puķu dobēm. 
Neviens nenojauta, ka tiek gata-
votas nāves cilpas mūsu tautai, 
kaut gan jau dzirdēja par kaŗiem 
visapkārt Eiropai.

Jau 1939. gadā PSRS varas ies-
tādes izplānoja latviešu valdības 
gāšanu un tautas iznīcināšanu. 
Tika sastādīti saraksti cilvēku 
deportēšanai uz Sibiriju. Depor-
tācija bija staļinistu paņēmiens, 
kā likvidēt jebkādu pretestību un 
iebaidīt pārējo tautas daļu. Tur-
klāt komūnistiem vajadzēja brī-
vas mājas un dzīvokļus, lai Latvijā 
savestu pēc iespējas vairāk viņu 
piekritēju. Tā lielā slepenībā, ar 
vietējo latviešu komūnistu, čekas 
aģentu palīdzību tika sastādīti 
deportējamo ģimeņu saraksti, 
kuŗos bija iekļauti zīdaiņi un 
vecie cilvēki.

Naktī  no 13. uz 14. jūniju visu 
Latviju pārņēma sarkanās miglas 
tvans. Bruņoti vīri pavēlēja atstāt 
dzīvesvietu 10 – 20 minūšu laikā. 
Sētā stāvēja automašīna, kas cil-
vēkus aizveda uz dzelzceļa staciju 
Skrundā. Uz kurieni, cik ilgi 
vedīs – neteica. Tēva nebija 
mājās.   Mēs nezinājām, ka viņš 
jau bija arestēts. Māte mūs ģērba, 
nezinot, nesaprotot meklēt zie-
mas drēbes. Harijam – 10 gadi, 
Imantam seši, man – četri, bet 
Jānītim – divi gadiņi. Nezinu, cik 
māte paspēja savākt ceļam tik īsā 
laikā, žandarmu izbiedēta. 
Skrundas stacija bija pilna ratiem 
un ļaudim, kas kliedza, vaimanā-
ja un nevarēja nomierināt rau-
došos bērnus. Mūs rupji sastūma  
vagonā, kuŗā vēl bija lopu mēsli 
un salmi. Durvis aizgrūda ciet, 
tad gaismas strēles pa dēļu šķir-
bām ļāva saskatīt citam citu. Pie 
vagona griestiem bija mazs, res-
tots lodziņš. Zem tā stāvēja liela 
muca čurāšanai un fekālijām. Ik 
pa brīdim visu dienu veda vēl un 
vēl cilvēkus – raudošus bērnus, 
kliedzošas mātes - un stūma 
vagonos. Vagons bija pārpildīts, 
sēdējām uz grīdas cits citam 
klēpī, tumsā trūka gaisa, nebija 
dzeŗamā ūdens.

1941. gada 14. jūnijā  izveda 15 
081 cilvēku, starp tiem bija 1214 
bērni līdz skolas vecumam.

Ceļā bijām vairāk nekā mēnesi, 
jo nācās stāvēt klajā laukā pa vai-
rākām reizēm un vairākām die-
nām, jo dzelzceļš bija pāslogots 
ar bruņotiem kaŗavīriem, kas 

Dzidris Pilsētnieks

Cerība dvēselei – kā vitamīni ķermenim
tika vesti uz Baltijas valstīm. Pa 
mazo lodziņu varējām  redzēt 
kaŗa mašīnas uz platformām. 
Reizēm vienam no vagona iede-
va spaini,  lai iet pēc zupas. Zupu 
mucās piegādāja pie vagona uz 
perona. Visu spaini iegremdējot 
mucā, katram vagonam pa spai-
nim, nākamā reizē dabūjām arī 
divus spaiņus uz 80 cilvēkiem. 
Arī dzeŗamo ūdeni kādās stacijās 
dabujām pa šļukai – alumīnija 
krūzītēs. Vagona mucas saturu 
atļāva izliet kādā lauku apvidū 
pie sliedēm, un varējām iet maz-
gāties grāvī, kur jau bija duļķains 
ūdens no iepriekšējiem cilvē-
kiem.  No mazgāšanās  bez zie-
pēm jēgas bija maz. Bet vagons 
smirdēja, un bija jācieš kauns no 

Dieva dāvana, klusums naktī – 
otra. Un tā līdz rudens salnām. 
Mežā atradām sēnes, ko tūlīt 
ēdām, ogas, dzērām nātru tēju ar 
maizes gabaliņu, vēlāk pie nāt-
rēm likām  kartupeļu mizas, ko 
atradām izmestas pie ilggadē-
jiem iedzīvotājiem. Tad mūs pār-
veda uz citu sādžu - Iļjinku, tur 
dzīvojām kokzāģētavā uz zāģu 
skaidām otrā barakas galā, tur 
bija arī bleķa krāsniņa, kas kūrās 
čūkstēdama un skopi pasildīja, 
bet dūmi izkoda acis līdz asarām. 
Kamēr māmiņa strādāja, mēs 
atradām nopļautu labības lauku 
un tur meklējām kādu palikušu 
vārpiņu ar graudiem. Katrs sala-
sījām saujiņu arī māmiņai, bet 
lauks tika apsargāts. Sargi – lielie 

tāpēc tikām pie miltu un putrai-
mu maisiņa, kartupeļiem. 

Izdemolētā kluba māja bija 
blakšu pārapdzīvota. Kamēr 
nebija nosūkušas mūsu vājo ķer-
menīšu asinis, tās uzbruka gaŗās 
rindās. Bijām bagāti arī ar utīm, 
asiņainām vātīm pa visu ķerme-
ni. Beidzot māmiņai izdevās 
sadraudzēties ar kādu vecu krie-
vieti, kas dzīvoja vecā mājiņā. Nu 
mums bija atsevišķa istaba ar 
diviem lodziņiem un durvīm. 
Bija arī plīts. Māti bieži redzēju 
gultā ilgi klepojam, viņa burciņā 
pie gultas spļāva  asinis. Brāļi pi -
na no skaliem groziņus, taisīja 
slēpes un man un Jānītim raguti-
ņas. Kad rudenī uzsniga, tad visu 
ziemu vēl un vēl piesniga klāt. 
No mājiņas ārā palika skurstenis, 
durvis bija jāpapūlas atgrūst no 
sniega kupenām. Sals līdz -50° C 
(-58° F). Ziemeļblāzma lēja baltu 
gaismu, bet visa debess pārvērtās 

automašīnu un nodeva bērnuna-
mam. Mēnesi turēja karantīnā, 
tad aizveda uz Tasejevas bērnu-
namu. Tur nodzīvojām līdz 1946. 
gada septembŗa beigām. Bērnu-
namā  mūs nomazgāja un apģēr-
ba. 1946. gadā Krievija atļāva 
bāreņus vest uz Latviju; Latvijā 
izsludināja, ka radi vai draugi var 
pieteikties par bāreņu aprūpētā-
jiem. Tad arī tos bērnus pārveda 
uz Rīgu un ievietoja bērnunamā 
Kuldīgas ielā, no kuŗienes mūs 
četrus paņēma audzināt vecmā-
miņa no Kurzemes Pampāļiem 
un mammas māsa Emma He -
niņa.

No indīgā, dzīvību nāvētāja 
sarkanā tvana atgriezāmies 
Latvijā 1946. gada rudenī, bet arī 
te viss bija sagriezts kājām gaisā  
ilgi brienamā chaosā, kas vilkās 
50 gadus, un vēl tagad, pēc 66 
gadiem, cīnāmies ar tā posta 
sekām, ko nodarījusi komūnistu  
saimniekošana. Tomēr sarkano 
stādījumam neiesakņojoties,  
mums izdevās saglabāt latviešu 
dvēseli. Par to jāpateicas vecmā-
miņai un mātes māsai Emmai 
Heniņai, kas ticības spēkā pārva-
rēja bailes kaŗa izpostītajā Latvijā 
audzināt un skolot mūs, četrus 
bāreņus, lai mūs neatstātu var-
māku gādībai, jo to dēļ mēs jau 
bijām zaudējuši vecākus un 
dzimto valodu. Tā kā mūsu vec-
māmiņa un tante krievu valodu 
neprata, mēs, bērni, ar viņu palī-
dzību latviešu skolā ātri atguvām 
zaudēto. Šīm divām bezbailīgām 
sirdīm bija iespējams iemācīt 
bērnam sapņot,  un tas palīdzēja 
vēlāk tikt pāri dzīves akačiem. 
Cilvēks bez sapņiem ir kā nak-
snīgas debesis bez zvaigznēm. 
Tāpēc šie tuvcilvēki,  Dieva stip-
rinātas sievietes, steidzās  mū    su 
sirsniņās viest  mīlestību, mīles-
tību uz Latviju, izmocīto tautu, 
lai mēs visai pasaulei spētu izstās-
tīt  Latvijas vēsturi, traģisko tau-
tas likteni, stāstīt par tautu,  kas 
sevī saglabājusi savu vienreizīgo 
dvēseli.

Mani bieži nomāc skumjas par 
to, ka mūsu tauta ir tik sašķelta 
šodien un neizprot, ka viss pār-
dzīvotais aicina sadoties rokās, jo 
vētras nav rimušas. To mēs 
zinām, jo Maskavas varenie nav 
spējuši paust nožēlu par nodarī-
tām zvērībām, bet  savu melīgo 
ideoloģiju lieto vēl viltīgāk, sējot 
naidu, pamācot cilvēkus, ko viņi 
ieplū dināja Latvijā apmaiņā pret 
tiem, kuŗu dzīvība tika izdzēsta 
vergu darbos Sibirijā.

Tāpēc mēs, kas tolaik bijām 
bērni, tagad jau sirmu galvu, rei-
zēm pārvaram dziļu smeldzi un 
atgriežamies  atmiņu tumsā un 
traģismā, lai sakopotu mūsu lie-
cības kopējā grāmatā, kas mūsu 
mazbērniem un citiem cilvēkiem 
vēstīs  par latviešu ziemciešu tau-
tas sāpi un spēku.

Mūsu tautas saknes ir tik sirm-
vecas, ka, atdzeŗoties Dieva 
strautos, Daugavā, Gaujā un 
Ventā, tās sakuplo līdzīgi ievzie-
du kupenām sapņos.

Kas ir bijis ievziedu kupenās 
šo upju krastos, tas iznesīs dvē-
seli cauri gadu burzmai, svešu-
mam un atstātībai, pārpratu-
miem. Mūsu dvēselēm viena bē -
da, viena sāpe. Bet dvēselei cerī-
ba nozīmē to pašu, ko ķermenim 
vitamīni. 

apkārtējo acīm, kad vajadzība 
spieda tukšot vēderu. Drīz vien 
cilvēki iemācījās acis pagriezt uz 
citu pusi, līdzi jūtot kaunu. 
Šausmīgi bija panest piesmakušo 
gaisu, oda arī pēc vēmekļiem, 
caureja piemetās no eļļainajām 
zupām. Asaru vairs nebija ne 
mātēm, ne bērniem. Starp mums 
gulēja zīdaiņu līķīši un vecmā-
miņas, ko sargi pamanījuši izme-
ta no vagona. Bija tādi, kas visu 
ceļu smējās, bet galapunktā tika 
paturēti vagonā. Mūsu vagonā 
bija divas meitenes, kas nepār-
traukti sarunājās ar sevi, vēlāk 
bijām kopā bērnu namā.

Beidzot bijām Sibirijas taigā - 
pārguruši, netīri un neēduši vai 
baroti ar puvekļiem un saslimu-
ši. Mūs sadalīija pa stacijām: 
Zaozjornajā, Iļjinkā, Ustjbirgā, 
Bogunajā un citās sādžās. Cita 
no citas šīs sādžas atradās apmē-
ram 20 – 25 km tālu. Krasnojarskas 
pilsēta no šīm sādžām bija ap 
200 – 250 km tālu. Visas sādžas 
apskaloja upes – lielākā no tām 
Kanas upe, tās pietekas Barga 
u.c. Izkāpuši galapunktā katrs 
dabūja 200 g rupjmaizes ar zaģu 
skaidām. Mātes iepazīstināja ar 
kokzāģētavu, ar darbu. Izsniedza 
gaŗus asus dzelzs ķekšus, ar ko 
vajadzēja ieķeksēt baļķī un to no 
upes atvilkt uz kokzāģētavu, kur 
tos sazāģēja dēļos un sakrāva 
ārpusē žāvēšanai. Barakas dzīvo-
šanai vajadzēja taisīt pašiem. 
Sākumā rakāmies zemē, un mūsu 
pirmās mājas bija zemnīcas ar 
zaru sienām un novītu jumtu. 
Svaigs gaiss bija pirmā lielākā 

krievu  bērni uz zirga mūs pama-
nīja, un mēs dabūjām ar pātagu. 
Imantiņam pātagas cirtiens bija 
vissāpīgākais, jo kājiņa bija pušu 
visā gaŗumā. Mammīte lika ceļ-
mallapu plāksteŗus. Nākamreiz 
šo lauku apmeklējām meža pusē, 
lai varētu izmukt, ja  mūs pama-
nīs. Likās, bijām pamanīti, iemu-
kām mežā, bet tur bija milzīgi 
vērši ar dēļiem starp ragiem, ļoti 
nejauki un bīstami. Nu bija 
jāmūk vēl dziļāk mežā, līdz visi 
apmaldījāmies un atgriezāmies 
tikai ar tumsu. Māmiņa jau bija 
izskrējusi mūs meklēt pa visu 
sādžu. No rīta bija uzsnidzis 
sniegs, tie bija prieki un bēdas 
reizē, jo nebija vairs apavu, negā-
jām ārā no kokzāģētavas.

Mūs pārveda uz Ustijborgu 25 
km tālāk un par dzīves vietu 
naktīm ierādīja  izdemolētu klu-
bu - kultūras namu. Durvju nebi-
ja, logi izsisti, telpas piekakātas 
un piegružotas. Bijām kādas 7 – 
9 ģimenes. Tur pagāja visa ziema. 
Sievas mūrēja krāsni, meklēja 
petroleju, taisīja durvis no dēļiem 
bez eņģēm. Dēļi katrs atsevišķi 
karājās koku mizu stiprinājumā 
pie ailas augšējās malas, bija 
jāmāk caur tiem staigāt, puni 
pierē palīdzēja apgūt šo durvju 
lietošanu. Naktīs vēl pielika kādu 
segu, lai aizturētu siltumu. Māte 
atrada vēl vienu sādžu – Bo -
gunaju. Tur raka zeltu. Cilvēki 
bija iedzīvojušies mājiņās, tur 
bija tirgus. Varēja nopirkt sasal-
dētu pienu apmaiņā pret mūsu 
drēbju gabaliem. Māte atklāja arī 
savu šūšanas prasmi, un mēs 

krāšņās krāsās viļņojošā kupolā. 
Ūdens akas nebija. Kausējām 
sniegu, kas jau bija divus metrus 
(6.56 ft) dziļš un vēl dziļāks. 
Vasarā lietojām upes ūdeni, ko 
nesām  augšā pa stāvu krastu. 
Vairāki bērni noslīka. Vecpuišu 
ģimenei trīs gadus vecs vecs pui-
sītis nomira Bugonajas feldšeŗ-
punktā, to izsvieda pliku uz 
oglēm pie katlu mājas. Brikmaņu 
ģimenes trīs gadus vecu puisīti  
atrada nospiestu starp dēļiem, 
mani izvilka no upes jo vēl turē-
jos  pie kāda baļķa. Bāreņus uz -
raugs slīcināja, lai nemaisās te pa 
kājām.

Mūsu māmiņa nomira 1944. 
gada martā. Viņu apglabāja naktī 
četras sievietes, jo no rīta līdz 
vakaram visām bija jāstrādā kok-
zāģētavā. Mums nācās mājiņu 
atstāt un iet ubagot pa kaimiņu 
sādžām. Pie kājām ar koku 
mizām piestiprinājām salmus, 
papīrus, lupatas – tās bija priežu 
mizu pazoles. Kādreiz mums 
uzrīdīja suņus, tie mūsu skran-
das izraustīja vēl skrandainākas. 
Vairākas ziemas naktis mums 
atļāva pārgulēt, atsildīties, un, 
dabūjuši kādu bieti, sprūti vai 
kartupeli, gājām tālāk. Grūti bija, 
kad sākās atkusnis. Tā iemācījā-
mies pārtikt no priežu jaunajiem 
čiekuriņiem, egļu dzinumiem, 
bet vasarā no meža dāvanām. 
Ķemmes mums nebija, nebija 
ziepju. Mazgājāmies upē ar mā -
liem.

Bijām atklīduši tuvu Krasno-
jarskas pilsētai,  kad mūs visus 
savāca kāds šoferis ar smago 

Zenta bērnībā Zenta šodien
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Valsts prezidents Lietuvā
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

oficiālā vizītē apmeklēja Lietuvu. 
Zatlers tikās ar Lietuvas prezidenti 
Daļu Grībauskaiti un valsts aug- 
s tākajām amatpersonām. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers, 
tiekoties ar Lietuvas kollēģi Daļu 
Grībuskaiti, apliecināja Latvijas at -
balstu Viļņas iecerētajai Visaginas 
atomelektrostacijas būvniecībai. 
„Tas ir atkarīgs no Lietuvas izlē mī-
bas, no Lietuvas apņemšanās un  
arī spējas šo projektu īstenot,” sa -
cīja Zatlers. Visa reģiona interesēs 
ir dažādot gāzes piegādes avotus, 
tāpēc Latvenergo ir uzdots veikt 
izpēti sašķidrinātās dabas gāzes 
(LNG) termināļa projekta sagata-
vo šanai.

Uzrunājot Latvijas un Lietuvas 
biznesa forumā Klaipēdā klāteso-
šos, Zatlers sacīja, ka Lietuva jau 
sensenis ir nozīmīgākā Latvijas 
tirdzniecības partnere, tomēr jo -
projām varam saskatīt lielas per-
spektīvas izaugsmei. 

“Mūsu uzdevums ir radīt arvien 
jaunus augstas pievienotās vērtības 
produktus un pakalpojumus, jo 
tieši to attīstība un to radītais pro-
duktīvitātes kāpums noteiks mūsu 
valstu starptautisko konkurētspē -
jas potenciālu. To iespējams pa -
nākt, sadarbojoties mūsu valstu 
valdībām, uzņēmējiem, akadē mi-
ķiem un nozaŗu ekspertiem,” 
uzsvēra Zatlers.

Pēc Zatlera domām, veiksmīga 
sadarbība sniegs daudzas priekš-
rocības. Viena no būtiskākajām 
būs reģionu resursu apvienošana, 
lai kopīgi izmantotu infrastruk-
tūru, iekārtas un zināšanas. Re  ģio-
nu sadarbības pamats ir mūsu 
kopīgā vēsture un daudzu gad-
simtu gaitā izveidojušies tirdz-
niecības sakari starp Klaipēdu un 
Liepāju, starp ostām, uzņēmu-
miem. Pamatā šai sadarbībai ir 
mūsu kultūras kopīgā attīstība, 
valoda un brāļu tautas apziņa. 

***
Dombrovska otrajai 

valdībai aprit 100 dienas
10. februārī apritēja Ministru 

prezidenta Valža Dombrovska va -
dītās otrās valdības pirmās 100 
darba dienas. Valdību veido Vie no-
tības un Zaļo un Zemnieku sa -
vienības koalicija. 

Preses konferencē Ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis uz -
svēra, ka uzstādījums šai valdībai      
ir nostrādāt visus četrus gadus.      
Par turpmākiem darba uzdevu-
miem valdībai izvirzīta ēnu eko-
nomikas apkaŗošana un stingra 
fiskālā po  lītika, bezdarba mazinā-
šana, kā arī sociālā budžeta ilgt-
spējas no  drošināšana un valsts uz -
ņēmu mu pārvaldības un darba 
rezultā tu uzlabošana. Iecerēti arī 
aktīvi funkciju auditi ar mērķi ma -
zināt administrātīvo slogu uzņē-
mējiem un iedzīvotājiem un vei-
cināt valsts pārvaldes reformas.  
Par darba vad līnijām izvirzītas arī 
civīldienesta sistēmas reforma un 
enerģētikas polītikas pilnveido-
šana, īpašu uz  manību pievēršot 
krizes pārvarē šanai.

Par lielāko 100 dienu sasniegu-
mu Ministru prezidents uzsvēra 
laikus pieņemto šā gada valsts 
budžetu ar deficitu 5,4% no 
iekšzemes kopprodukta. Tas ir        
krietni zem aizdevuma program-
mas mērķa. Savukārt par neveiks-

mi valdības vadītājs minēja ne -
spēju panākt konkrētas vienošanās 
un starptautisko aizdevēju atbalstu, 
tāpēc arī šobrīd tiek veikti papildu 
konsolidācijas pasākumi, kuŗiem 
liela ietekme būšot arī 2012. gada 
budžeta konsolidācijā.

***
Koalicija vienojusies par    

39 miljoniem
Koalicijas partiju sadarbības 

padome 14. februārī vienojās par 
šā gada valsts budžeta konsolidā-
ciju 39 miljonu latu apmērā. Par 
pārējo nepieciešamo summu saru-
nas turpināsies.

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis norādīja, ka diskusiju 
rezultātus sakopos Finanču mi -
nistrija, un tad visi tikšot iepa zīs-
tināti ar precīziem skaitļiem. Vie-
nošanās esot panākta par 38 līdz    
39 miljonus latu lieliem konsoli-
dācijas pasākumiem.

Dombrovskis par paredzamiem 
konsolidācijas pasākumuiem mi -
nēja ēnu ekonomikas apkaŗošanu, 
nebanku kreditēšanas nodevu, 
akcīzes nodokļa paaugstināšanu, 
paaugstinātus nodokļus azart spē-
lēm un izdevumu samazināšanu 
valsts pārvaldē. Varētu tikt sama-
zināts arī financējums izglītībai 
atbilstīgi skolēnu skaita sama zi-
nājumam.

***
Komisāra Piebalga darba 

vērtējums
Latvijas pārstāvis Eiropas Ko -

misijā (EK), attīstības sadarbības 
komisārs Andris Piebalgs par      
savu pirmo darba gadu saņēmis 
viduvēju vērtējumu, līdzīgi kā EK 
kopumā, bet katēgorijā “solījumu 
izpilde” - viduvēju atzīmi ar plūsu. 
Par to aģentūru LETA informēja 
Burson-Marsteller Latvijas pār stā-
vības Mediju tilts sabiedrisko at  tie-
cību direktors Filips Rajevskis. 
Zīmīgi, ka komisāri, par kuŗiem 
respondenti bija iesnieguši visvai-
rāk atbilžu, ir novērtēti caurmērā 
negātīvāk nekā komisāri, par ku -
ŗiem lielai daļai respondentu     
nebija viedokļa. Atzīmi “viduvēji” 
pārsvarā ir saņēmuši tie komisāri, 
par kuŗiem respondentiem, at -
bildot uz jautājumiem, nav bijis 
viedokļa, kas skaidri norāda uz 
nepieciešamību komisāriem ak -
tīvāk veikt savus darba pienā -
kumus un komūnicēt ar 
iedzīvotājiem.

Šķetina Daimler lietu
Tā dēvētajā Vācijas autobūves 

koncerna Daimler kukuļošanas 
lietā  Daugavpilī aizturēts bijušā 
Rīgas pilsētas galvas Gundara Bo -
jāra tā laika padomnieks trans -
porta jautājumos un SIA Rīgas 
satiksme (RS) padomes priekšsēža 
vietnieks Leonards Tenis. Korup-
cijas novēršanas un apkaŗošanas 
birojs (KNAB) veica kratīšanu          
RS telpās un, iespējams, vēl citur 
lietā par Rīgas domes amatperso-
nām Daimler dotajiem kukuļiem. 
Izmeklētāji veikuši vēl vairākas 
procesuālās darbības šajā lietā. 
Piecdesmit gadus vecais daugav-
pilietis Tenis savulaik ieņēmis 
daudzus ietekmīgus amatus.

***
ASV un Latvijas sadarbība
Latvijā vizītē bija ieradusies         

ASV valsts sekretāres palīdze 
bruņojuma kontroles un izpla tī-
šanas jautājumos Roza Gatmollere. 
Viņa  ar Latvijas amatpersonām 
pārrunāja dažādus jautājumus.

Gatmollere uzsvēra, ka ASV aiz-
sardzības resora redzējumā  ASV 
un Latvijas militārā sadarbība ir 
būtiska. Pēdējā laikā tā bijusi       
daudz intensīvāka nekā pirms       
tam. ASV arī turpmāk esot ne -
pieciešama labi attīstīta un inten-
sīva militārā sadarbība ar Latviju – 
gan divpusējā, gan arī reģionālā 
Baltijas līmenī. 

***
Vēlas citu prezidentu

Nacionālā apvienība Visu Lat vi-
jai/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
(VL/TB/LNNK) savu prezidenta 
amata kandidātu vēl nav izvēlē-
jusies, taču domā, ka pašreizējā 
prezidenta Valža Zatlera vietā       
būtu jānāk cilvēkam, kuŗš spētu 
“atmodināt latvieša dvēseli”. Tā 
sarunā ar aģentūru LETA daiļ -   
ru nīgi atzina Saeimas deputāts   
Imants Parādnieks (VL/TB/
LNNK). Viņš prezidenta krēslā 
vēlētos redzēt cilvēku ar stingrāku 
nostāju un spēcīgāku garu.

Par sliktu Zatleram runājot 
dažādi apstākļi. “Lai arī Zatlers ir 
ļoti centies un savā sniegumā       
četru gadu laikā ir būtiski audzis     
kā tautas pārstāvis, laikam tomēr        
ir robeža, līdz kuŗai var augt, un 
pašlaik ir vajadzīgs cita veida cil-
vēks - ar stingrāku stāju, garu          
un dvēseli, kas spētu cilvēkos 

atmodināt un pacelt morāles la -
tiņu. 

Valsts prezidentam Valdim Zat-
leram prezidenta pilnvaru ter -     
miņš beigsies šā gada 7. jūlijā. 
Saskaņā ar “Valsts prezidenta ie -
vēlēšanas likumu” Saeimas sēde 
prezidenta ievēlēšanai ir jāsasauc 
ne vēlāk kā 30 dienas pirms pa  šrei-
zējā prezidenta pilnvaru laika 
beigām. Tas nozīmē, ka prezi -   
denta vēlēšanām paredzētā Sa -
eimas sēde tiks sasaukta ne vēlāk 
kā 8. jūnijā.

***
Kravcovs saprot tikai 

Šleseru
Skandalozais Saeimas deputāts 

Valerijs Kravcovs (SC), kas ieguvis 
bēdīgu slavu ar valsts valodas ne -
prasmi, atzinies, ka šobrīd māco-
ties latviešu valodu un viņam ļoti 
palīdzot kollēgas. Intervijā radio 
Baltkom 93,9 Kravcovs stāstīja, ka 
Jānis Ādamsons un Sergejs Dolgo-
polovs ar viņu runājot latviski. 
Deputāti teikuši: „Klau, Ivanovič, 
neapvainojies, bet tevis paša labā 
mēs ar tevi runāsim tikai valsts 
valodā.”

Kravcovs pašlaik cenšoties bez 
tulka palīdzības klausīties kollēgas, 
kas uzstājas no Saeimas tribīnes, 
bet problēmas esot. Bez tulka pa -
līdzības viņš saprotot tikai Aināru 
Šleseru.

***
Kultūras ministres      

padomnieks par integrāciju
  Par kultūras ministres Sarmītes 

Ēlertes padomnieku integrācijas 
jautājumos iecelts Dr. sc. pol. An -
drejs Berdņikovs. Latvijas Avīze 
viņu iztaujāja par risināmajiem 
jautājumiem un ko ministre vēlas 
panākt integrācijā. Fragments no 
Berdņikova atbildes.

Domāju, ka man integrācijas bil-
de ir diezgan skaidra. Integrācijas 
galvenais uzdevums ir mēģināt pār-
varēt divkopienu sabiedrību, veidot 
valsts nāciju. Valsts nācijas veido-
šana mūsu izpratnē lielā mērā 
atbilst Eiropas integrācijas standar-
tiem, kas ir spēkā nacionālā valstī. 
Latvijas valsts nācijai būs izteikti 
polītiskās nācijas elementi. Ir divas 
valsts nācijas izpratnes: etnocent-
riskais nācijas modelis un polītiskās 
nācijas modelis. Austrumeiropā vai-
rāk uzskata, ka nācija ir etniska 
grupa, bet polītiskā nācija - ie  kļau-
joša un integrējoša. Latvijā mēs 
zināmā mērā vēlamies šos abus 
modeļus kombinēt. Valsts nācijas 
pamats mūsu redzējumā ir lat viešu 
valoda, latviskā kultūrtelpa, Latvi-
jas pavalstniecība, lojālitāte valstij. 
Tas nozīmē, ka tie Latvijas iedzīvo-
tāji, kuŗi vēlēsies pieņemt šo valsts 
nācijas pamatvērtību paketi, nācijā 
spēs brīvi iekļauties. Ja viņi pratīs 
latviešu valodu, būs Latvijas pavalst-
nieki, tas ir – naturālizēsies, pašiden-
tificēsies ar Latvijas valsti, būs tās 
lojāli pavalstnieki. Tās ir pamatlietas. 

***
Stiprinās civīlo misiju 

Afgānistānā
Latvija varētu stiprināt civīlo 

misiju Afgānistānā, lai 2014. gadā 
mūsu militārā misija būtu 70%,  
civīlā - 30%, sacīja aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks (Vienotība).

Pabriks uzsvēra, ka nav pamata 
neoficiālajai informācijai, ka bu -
džeta taupības nolūkā Latvija varē-

tu samazināt savu misiju Afgā nis-
tānā. “Tas kaut kad nākotnē būs 
jā  dara, taču ne agrāk kā 2014. ga -
dā,” sacīja ministrs un piebilda – tās 
esot tikai spekulācijas, ka, aizejot 
no Afgānistānas, Latvija varētu ie -
taupīt budžeta līdzekļus, jo tādā 
gadījumā Latvijai pašai no sava bu -
džeta vajadzēs atrast financējumu 
aizsardzībai.

Pabriks uzsvēra, ka jau tagad tie-
kot nopietni domāts par civīlo ie -
saisti, bet ne par aiziešanu no Afgā-
nistānas. “Varu teikt, ka Latvijas 
mi   litārais kontingents paliks šajā 
valstī līdzšinējā skaitliskajā sastā -
vā,” piebilda Pabriks.

***
“Rūdolfa mantojuma” 

panākums
Režisora Jāņa Streiča spēlfilma 

“Rūdolfa mantojums” 2010. gadā 
kļuvusi par trešo visvairāk skatīto 
filmu Latvijā. Filma pirmizrādi 
piedzīvoja 2010. gada 15. janvārī, 
pērn kinoteātŗos to noskatījušies 
96 402 skatītāji,  filmas ieņēmumi 
ir 174 108 lati.

Visvairāk skatītā filma Latvijas 
kinoteātŗos pagājušā gadā bijusi 
režisora Džeimsa Kemerona vei-
dotā filma “Avatars” (Avatar), kuŗu 
kopumā 2010. gadā noskatījušies 
142 004 skatītāji, filmas ieņēmumi 
ir 544 968 lati.

Skatītāju visvairāk apmeklēto 
filmu topa līdeŗpoziciju joprojām 
Latvijā saglabā režisora Aigara 
Graubas filma “Rīgas sargi”, kas 
2007. gadā savāca 136 835 skatītājus 
un 2008. gadā papildus 68 412 
skatītājus, kopā 205 247 skatītājus.

Otra visvairāk skatītā filma       
2010. gadā bijusi animācijas filma 
“Šreks: Ilgi un laimīgi” (Shrek Fo  r-
ever After), ko kinoteātŗos noska-
tījušies 108 828 skatītāji, un filmas 
ieņēmumi ir 293 881 lati.

***
Ķīniešu tautas orķestris 

Latvijā
Dažas nedēļas pēc Austrumu 

Jau  nā gada iestāšanās aģentūra 
“Latvijas Koncerti” piedāvā klau sī-
tājiem īpašu notikumu Latvijas 
mū  zikas dzīvē - iespēju dzirdēt Ķī -
nas autentiskos tautas mūzikas 
instrumentus Ķīnas raidorga nizā-
ciju ķīniešu tautas orķestra (China 
Broadcasting Chinese Orchestra) 
atskaņojumā. Rīgā koncerts notiks 
19.februārī Lielajā ģildē, Ventspilī 
20. februārī teātŗa namā “Jūras    
vār ti”.

Ķīnas raidorganizāciju ķīniešu 
tautas orķestris ir simt mūziķu liela 
skaniska vienība, kas atskaņo Ķī -
nas tradicionālo jeb tautas mūzi -
ku. Latvijā viesosies 25 orķestŗa 
mū  ziķi. 

***
Cik notiesāto sēž cietumā?
Pēc statistikas datiem, šā gada        

1. janvārī Latvijas ieslodzījuma 
vietās kopumā atradās 6780 per-
sonas. Tas ir par 3,9% mazāk nekā 
pirms gada, kad cietumos bija 7055 
personas. Pērn no Latvijas cietu-
miem atbrīvotas 2315 ar brīvības 
atņemšanu notiesātas personas. 
70,8% izlaistas brīvībā pēc pie -
spries tā soda pilnīgas izciešanas, 
27,7% - nosacīti pirms termiņa. 
Des mit personas no cietuma at -
brī votas pēc sprieduma maiņas,        
12 apžēlotas. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite svinīgās sagaidīšanas ceremonijas laikā
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Nupat Jeruzālemē 

notika vērienīga 
konference: Euro-
pean Friends of Israel 
(EFI) ietvaros de  ba-
tēja un iepazinās ar 
dažādiem Izraēlas 

reāalitātes aspektiem kāds pus-
tūkstotis Eiropas Savienības dalīb-
valstu likumdevēju, tostarp Eiro -
pas Parlamenta deputāte Inese 
Vaidere un vairāki LR Saeimas 
deputāti. Izbraukumos viņi varēja 
pārliecināties, ka Izraēla ir moder-
na demokratiska valsts ar augsti 
attīstītu hi-tech jeb IT industriju un 
sasniegumiem gan zinātnē, gan 
irrigācijas un lauksaimniecības 
jomā. Bet zīmīgi, ka Izraēlas      
prem jērministrs Benjamins (Bibi) 
Netanjahu, nobeigumā uzrunā-
dams konferences dalībniekus, gaŗi 
un plaši aplūkoja briesmas, kas 
Izraēlai un rietumvalstīm draud,       
ja Irāna sev sagādās kodolieročus, 
bet tikpat kā nepieskārās konflik-
tam ar Palestīnas arabiem, kuŗš  
būtībā iesākās pirms 90 gadiem, 
kad šajā zemes strēmelē starp 
Vidusjūru un Jordanas upi notika 
pirmās sadursmes. 

Kāpēc Benjamins Netanjahu 

“Miera procesi” nekust ne no vietas 
me  ta līkumu ap šo - galu galā - 
degpunktu? Tāpēc,  ka viņam ne -
bija ko teikt, jo daudzinātais                  
“miera process” nekust ne no vietas. 

Īsumā stāvoklis patlaban ir tāds: 
Palestīnas arabiem de facto ir divi 
atšķirīgi pusvalstiski veidojumi - 
t.s. Rietumkrastā (West Bank) vi -
ņiem ir sava pašpārvalde (Palesti-
nian National Authority, PNA), 
kuŗas prezidents ir prāgmatiskais 
Mahmuds Abass (Abu Mazens), 
bet Gazas joslā valda terroristiskās 
organizācijas Hamas diktātūra, ku -
ŗas vadība katēgoriski atsakās at -    
zīt Izraēlas tiesības eksistēt kā žīdu 
valstij un atsaucas uz Korānu, uz -
sveŗot, ka šim cionistiskajam vei-
dojumam (Zionist entity) nav vie -
tas Tuvajos Austrumos.

2005. gadā Izraēlas premjēr mi-
nistrs Ariels Šarons evakuēja no 
Gazas joslas visus 7000 žīdu settlers 
un izveda kaŗaspēku, darot galu 
okupācijai. Tai brīdī neviens nelie-
dza Gazas joslai kļūt tādam kā 
Singapūras iedīglim - ar savu li  d-
ostu, jūras ostu, iespēju mierīgi 
attīstīties. Taču Hamas vadība 
izvēlējās citu ceļu - pārvērst šo ter-
ritoriju par tramplīnu mūžīgai 
cīņai, raidot tūkstošiem raķešu 

(gan visai primitīvu) pret tuvē -     
jām Izraēlas pilsētām un ciema-
tiem. Izraēlai, kā zināms, 2008.-
2009. gadmijā nācās spert pretso-
ļus, kuŗu gaitā līdz ar kaujinie -      
kiem gāja bojā arī civīliedzīvotāji. 

Palestīnas pašpārvalde Rietum-
krastā pēdējos mēnešos sekmīgi 
attīsta infrastruktūru, liekot pa -
matus savai nākamai dzīvotspē -
jīgai valstij, tāpat kā to britu man-
dāta laikā darīja cionistiskās ap -
vienības, gatavojot fundamentu 
nā  kamajai žīdu valstij. 

Taču Mahmuds Abass apzinās, 
ka patiesi dzīvotspējīga Palestīnas 
valsts nav iespējama, kamēr arabu 
ciemiem pa vidu “sasprausts” des-
mitiem žīdu apmetņu, kur mīt 
cilvēki, kas i nedomā atteikties no 
vīzijas par nedalāmo Apsolīto zemi, 
nemaz nepārdomājot, cik ilgi ie -
spējams ar varu kontrolēt trīs           
mil jonus palestīniešu. 

Un tā nu turpinās bezgalīga 
kaulēšanās starp minēto pašpār-
valdi un Izraēlas valdību - kuŗas 
apmetnes evakuēt, kuŗas saglabāt 
par katru cenu. Palestīnieši prasa, 
lai Izraēla atvilktos aiz “1967. gada 
robežas”, kas īstenībā ir tikai pa -
miera līnija, ko provizoriski no -

sprauda pēc 1948.-1949. gada žī  -
du-arabu kaŗa. 

Netanjahu labējā valdība bez     
gala “stiepj gumiju”, jo premjēr mi-
nistrs gan principā atzinis formu -   
lu Divas valstis divām tautām, bet 
viņa koalicija izjuktu, ja šī formu -    
la tiks bez aplinkiem īstenota. Ne -
tanjahu nu ir premjērs pa otram 
lāgam, un viņš zina, ka trešo reizi 
viņu neievēlēs. 

Tātad - strupceļš.

***
“Miera process” nekust ne no 

vietas arī dienvidos no Kaukaza 
kalnu grēdas, kur naids starp 
kristīgajiem armēņem un islām-
ticīgajiem azeriem jeb tatāriem 
zvēro jau kopš 1905. gada: arī             
te strīda objekts ir zeme - kvad-
rātjūdzes, kuŗu dēļ līst asinis un 
saduŗas divas tautas ar diametrāli 
atšķirīgu mentālitāti. 

Kopš 1988. gada, kad Kalnu Ka -
rabachas autonomā apgabala pa -
dome nobalsoja par šī novada pie-
vienošanos Armēnijai, Azerbai-
džāna, kuŗas sastāvā šo apgabalu 
ietilpināja Staļins, faktiski atrodas 
kaŗa stāvoklī ar pašu armēņu 
tautu. 

No 1991. līdz 1994. gadam tur-
pinājās Armēnijas un Azerbai-
džānas kaŗš Kalnu Karabachas        
dēļ, kas prasīja 40 000 upuŗu un 

lika simtiem tūkstošu doties bēgļu 
gaitās. 

1994. gadā tika noslēgts pamiers. 
Tagad līdzās suverēnajai Armē -
nijai pastāv de facto “otra armēņu 
valsts” - Kalnu Karabachas Repub-
lika, kas pamatīgi “noapaļojusi” 
savu territoriju, pievienojot tai 
apkārtējos Azerbaidžānas apriņ -
ķus kā “drošības joslu”, kur nodi-
binātas armēņu apmetnes. Tas   
kaut ko atgādina, vai ne? 

Ir izveidota starptautiska t.s. 
Minskas grupa - starpnieki meklē 
vidusceļu. Laiku pa laikam tiekas 
Armēnijas un Azerbaidžānas pre-
zidenti, ikreiz konstatējot, ka         
“jo  projām pastāv domstarpības”. 
Seržs Sarkisjans, runādams visā 
pasaulē izkaisīto armēņu vārdā, 
deklarē, ka tautu pašnoteikšanās 
princips ir svēts. Viņa oponents 
Ilhams Alijevs iebilst, ka territoriālā 
veseluma princips ir svētāks. 

Laika/BL lasītājiem pazīstamais 
polītologs Pols Goubls jau pasen 
licis galdā kompromisa plānu, kas 
paredz izveidot koridorus, kuŗi at -
bilstu abu nāciju stratēģiskajām 
interesēm. Bet kur nu! Armēņu 
pro  fesori šausta “barbariskos aitu 
ganus” pretpusē, bet azeru profe-
sori šausta pretpuses “zaglīgos 
krāpniekus”. 

Strupceļš! 
Franks Gordons

Jēdziens „multi-
kul  tūrā lisms,” tā vēs-
tī vārdnīca, attie cas 
uz doktrīnu, kuŗā 
teikts, ka vairākas 
at  sevišķas kultūras 
(nevis viena nacio-
nāla kultūra) vienā 
un tajā pašā valstī 

var sadzīvot miermīlīgi un taisnīgi. 
Tas ir jēdziens, kas labi pazīstams 
tādās tradicionālās imigrantu val- 
stīs kā Amerikas Savienotās Valstis 
un Kanada. Svešāks tas ir tajās 
valstīs, kuŗās ir īsts vai iedomāts vie-
nas tautas skaitlisks pārākums. Tā, 
piemēram, Japānā par multi kul tū-
rālismu nav jādomā, jo „ne  japāņu” 
tur ir gaužām maz. Savu kārt Krie-
vijā, kur viss „krieviskais” tiek celts 
zvaigžņotos augstumos, mazākum-
tautību pārstāvji tiek vai nu ap  -
spiesti (čečeni), vai ignorēti (tatāri).

Cita situācija ir tajās Eiropas vals-
tīs, kuŗās migrācija ir kļuvusi par 
aktuālu jautājumu tikai kopš Otrā 
pasaules kaŗa. Protams, Latvija šo 
situāciju pārzina pat ļoti labi. Pēc 
kaŗa republikā ieplūda tūkstošu 
tūkstošiem cilvēku no citām PSRS 
daļām, lai strādātu jaunuzceltās 
ražotnēs, kā arī lai kompensētu cil-
vēku trūkumu, - Latvijas iedzīvo-
tāju skaits kaŗa darbībā, represijās, 
holokaustā, emigrācijā u.c. traģē-
dijās bija ļoti samazinājies. Savu -
kārt citur Eiropā imigrantu skaits 
krasi pieauga vai nu tāpēc, ka viņi 
tika aicināti (Vācijas turki), vai arī 
tāpēc, ka kādreizējai imperijai nā -
cās izpirkt grēkus (afrikāņi Fran -
cijā, āziāti Lielbritanijā).

Attieksme pret migrantiem mūs-
laiku pasaules vēsturē ir bijusi da -
žāda. Piemēram, Amerikā pagājušā 
gadsimta otrā pusē pazīstams bija 
jēdziens „kausēšanas katls”, kuŗa 
pamatā bija doma, ka visi, kas iero-
das Amerikā, vēlas kļūt par „ame-

Par multikultūrālismu
rikāņiem”. Kad es pats ierados bēr-
nu dārzā, nevienu vārdu angļu va  lo-
dā neprazdams, skolotāja mammu 
nostrostēja pavisam bargi – bērns     
ir amerikānis, ar viņu jārunā angļu 
valodā. Mamma smaidīja un klu-
sēja. Mājās mēs tik un tā runājām 
tikai latviešu valodā. Un Amerika 
kļuva par vienu no samērā retajām 
valstīm pasaulē, kur cilvēki sevi 
raksturo ar vārdiem „esmu latviešu 
amerikānis” vai „esmu amerikāņu 
latvietis”.

Savukārt Francijā jau kopš paša 
migrācijas viļņa sākuma princips 
bija „mēs visi esam franči”. Vācija 
pret saviem „viesstrādniekiem” no 
Turcijas izturējās krietni atturīgāk. 
Pat otras un trešās paaudzes Vācijā 
dzimušajiem turku izcelsmes bēr-
niem pavalstniecība nebija pie -
ejama. Lielbritanijā konservātīvāku 
ļaužu attieksmi pret migrantiem 
pauda komiķis Rouans Atkinsons: 
„Jā, mums visiem garšo karijs. Bet 
recepti mēs nu esam apguvuši. Vai 
nav laiks viņiem tagad doties 
mājās?”

 Lai nu kā, bet pēdējā laikā Eiro-
pas polītiķi cits pēc cita paziņo,       
ka multikultūrālais modelis, Vācijas 
kancleres Angelas Merkeles vār-
diem runājot, ir „izgāzies… pilnīgi 
izgāzies”. Vācijas turki, Francijas al -
žī  rieši un Lielbritanijas pakistānieši 
un bangladešieši nav vēlējušies kļūt 
attiecīgi par vāciešiem, frančiem        
un britiem. Tas nav nekāds pārstei-
gums – arī Čikāgā mēs, latvieši, tu -
rējāmies vienkopus (lai arī ne tik 
stingri kā brāļi lietuvieši). Taču jau-
tājums ir par to, kur migranta dzim-
tā un patvēruma zemes identitāte 
sāk integrēties. Jaunākās paaudzes 
latvieši Amerikā ļoti bieži latvieši        
ir vairs tikai etniskā nozīmē, lat-
viešu valodu neprot vai prot mi -
nimāli. Nemaz nerunāsim par tau-
tām, kas Amerikā dzīvojušas      

kriet ni senāk, piemēram, italieši, īri 
un zviedri. Attiecīgās „vecmā miņu” 
valodas ir izzudušas jau ļoti sen.

Taču „vecajā Eiropā” pēdējā gadu 
desmita laikā ir radies vēl cits jau-
tājums, proti, fundamentālistu is -
lāms. Lielbritanijā dzimuši musul-
maņi 2007. gadā uzspridzinājās 
Lon  donas metro un autobusos. 
Mo  šejas ir Francijā un citur, kur 
imami sprediķo par ļaunajiem 
Rietumiem un par „svēto kaŗu” 
pret tiem. Tieši šādā sakarā par 
„multikultūrālisma” neizdošanos 
runājuši arī Francijas prezidents 
Nikolā Sarkozī un Lielbritanijas 
premjērministrs Deivids Kame-
rons. Francijā jau ilgstoši tiek lauzti 
šķēpi par apģērbu, kas liecina par 
reliģisko piederību, lai gan patie -
sībā par ķēdītē iekārtu mazu krus-
tiņu ļaudis tur raizējas daudz ma -
zāk nekā par musulmaņu sieviešu 
galvassegu. Tā kā Rietumu pasaule 
ir aktīvi piedalījusies Amerikas un 
Lielbritanijas vadītajos kaŗos Afgā-
nistānā un Irakā (ko visai daudz 
musulmaņu uzskata par uzbruku-
mu tieši Islāmam), doma, ka mu -
sul maņu sievietēm nav tiesību ģērb-
ties atbilstīgi savas reliģijas priekš-
rakstiem, ir izraisījusi lielu nepa -
tiku, kas reizēm pāraug arī vardar-
bībā.

Latvijā ar migrantiem tik traki 
nav. Mūsu valstī ir nacionālisti, kuŗi 
joprojām visus nelatviešus Latvijā 
uzskata par „okupantiem,” bet pa -
tiesībā abas – latviešu kopiena un tā 
dēvēto „krievvalodīgo” kopiena ik -
dienā sadzīvo pavisam labi. Divdes-
mit piecos procentos gadījumu 
mūsu valstī laulības ir jauktās. Et -
niskos jautājumos ir bijuši pamato -
ti protesti, lielākoties jautājumā par 
tā dēvēto „krievu skolu” likteni, ta -
ču krievu tautības cilvēki 1991. gadā 
stāvēja uz Rīgas barikādēm, pen -
sio nāru protestos piedalās abu tau-

tību pārstāvji, un vardarbības ziņā 
tālāk par šad tad pieredzētu dūŗu 
vicinā šanu process nekad nav aiz-
gājis.

Taču Latvijā, tāpat kā minētajās 
Rietumeiropas valstīs, viena patie-
sība gan ir jāsaprot, proti – migran-
tiem nav ne mazāko plānu kaut      
kur pārcelties. Mūsu valstī viņiem 
izvēle ir starp Eiropas Savienības 
da  lībvalsti, no vienas puses, un au -
to kratisko, līdz ārprātam korum-
pēto un pasaulē ne vienmēr mīlēto 
Krieviju, no otras puses. Par to lie-
cina fakts, ka Latvijā vairākiem 
tūks  tošiem cilvēku ir nevis Latvijas, 
bet gan Krievijas pavalstniecība, 
taču viņi joprojām dzīvo Latvijā, jo 
dzīve te, lai gan netrūkst negātīvā, 
tomēr lielākoties ir labāka, nekā       
tā būtu kaimiņvalstī.

Tas pats sakāms par Vācijas tur-
kiem un Lielbritanijas pakistā nie-
šiem. Viņi, tāpat kā Latvijas krievi, 
atšķiŗ jēdzienus „tēvzeme” un „mā -
jas”. Ceturtās paaudzes turks, iespē-
jams, nejūtas kā „vācietis,” bet Vācijā 
viņam nepārprotami ir mājas. Lat-
vijā vairāk ir nelatviešu, kas te dzi-
muši pēc Otrā pasaules kaŗa, nekā 
nelat viešu, kuŗi tai pašā laikā mūsu 
valstī ir imigrējuši. Arī viņiem       
teikt, ka „mājas” ir kaut kur citur, 
nebūtu īpaši prātīgi.

Latvijā ir krietni daudz cilvēku, 
kuŗi tieši priecājas, ka gan A. Mer-
kele un N. Sarkozī, gan D. Kame-
rons ir runājuši par multikultū rā-
lisma „izgāšanos”. Taču arī viņiem 
būtu jāatbild uz jautājumu - kāda ir 
alternātīva. Vācijas kanclere tūlīt 
pēc paziņojuma, ka multikultū rā-
lisms ir izgāzies, vēl piebilda: „Tomēr 
mēs nedrīkstam būt valsts, kas pā -
rējai pasaulei rada iespaidu, ka tie, 
kuŗi tūlīt neiemācās vācu valodu   
vai arī kuŗi pieaugot vācu valodā 
nav runājuši, mūsu valstī nav gai-
dīti.” Tas ir jautājums arī Latvijai un 
ne tikai domājot par tradicionāla-
jiem „migrantiem”.

 Patlaban mūsu valstī demogra-
fiskā situācija ir tāda, ka to citādi 
ne  kā par katastrofu būtu grūti no -
saukt. Dzimstības līmenis ir kritiski 
zems, piedevām ļoti daudzi tūkstoši 
latviešu (un, protams, ne tikai) ir 
de  vušies uz ārvalstīm, lai tur mek-
lētu labāku iztiku. Ir ticams, ka liels 
vairums šo cilvēku turpat arī iesak-
ņosies. Dublinā jau ir latviešu skola, 
latviešu baznīca, avīze. Kādam būs 
jādara darbs, kuŗam latviešu pie-
trūkst. Un tie vairs nebūs padomju 
cilvēki, jo tādas PSRS vairs nav. Tie 
būs (un jau ir) ukraiņi, baltkrievi, 
moldāvi. Tie būs arī (un jau ir) ja   pā-
ņi, vjetnamieši un ķīnieši. Mūs  die-
n u globālizētā pasaule var patikt vai 
nepatikt, bet globālizēta tā ir tik un 
tā. Arī Latvijā nepārprotami ir divas 
kopienas - lielākoties tāpēc, ka Krie-
vijai ir masīva izklaides, informā-
cijas un propagandas industrija, kas 
bez jebkādām grūtībām iesniedzas 
arī mūsu valstī. Latvijas televīzijas 
kanāļos ir krietni daudz vairāk pār-
raižu krievu nekā latviešu valodā, jo 
Krievijai ir daudz lielākas iespējas 
tās radīt.

Vai ir kāda alternātīva, vai ar šo 
si  tuāciju mums jāsamierinās? Nav. 
Toties Latvijai ir pilnas tiesības 
sagaidīt, ka visi šajā valstī dzīvojošie 
(tostarp un it īpaši – Saeimas depu-
tāti) iemācīsies latviešu valodu. Pēc 
„krievu skolu” reformēšanas, pat-
laban veidojas jau otra paaudze, 
kuŗai latviešu valoda vairs nav ekso-
tiska svešvaloda. Taču joprojām viņi 
būs cilvēki, kuŗu identitātes pama -
tā ir jēdziens „krievs” vai „krieviete.” 
Mums, tāpat kā visām iepriekš mi -
nētajām valstīm, ir jālemj, kā ar šo 
situāciju sadzīvot. Jo etniski kaŗo-
jošā valstī mēs neviens negribam 
dzīvot. Nekas par šādu kaŗu nelie-
cina, taču mums ir divu kopienu 
valsts gluži objektīvi, un tas nozīmē, 
ka multikultūrālisms šeit ir tikpat 
objektīvi.

Kārlis Streips
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Šogad 26. janvārī apritēja 100 
gadu, kopš latviešu skatītājs 
pirmo reizi tikās ar Raiņa sim-
bolu drāmas „Uguns un nakts” 
varoņiem. Šis Jaunā Rīgas teātŗa 
iestudējums iezīmēja jaunu lap-
pusi latviešu teātŗa vēsturē. Te 
pir mo reizi nopietni  varēja  runāt 
par  teātri kā sintezes mākslu, jo 
izrādes izveidē būtisks bija ne 
tikai literārais materiāls, režija  
un aktieŗu veikums, bet arī  spe-
ciāli radītas dekorācijas, īpaši   
šim nolūkam komponēta mūzi -
ka un kustību partitūra. Rainis, 
dzīvodams trimdā Šveicē, ne  va-
rēja tieši piedalīties uzveduma 
tapšanā. Tā kā ar tik sarežģītu 
drā maturģiju mūsu teātris sa  sta-
pās pirmo reizi, režisors Aleksis 
Mierlauks speciāli devās uz Kas-
taņolu pie dzejnieka, lai kopīgi 
pārrunātu un iezīmētu topošā 
iestudējuma aprises. Visa latviešu 

„Vēl cīņa nav galā...”
sabiedrība ar iepriekš nepie re-
dzētu interesi gaidīja „Uguns un 
nakts” pirmizrādi. Tās tapšanā 
svarīgs ieguldījums bija tautas 
saziedotie 1870 rubļi, kas tolaik 
bija liela nauda. Izrādei bija      
grandiozi panākumi, to nospē -
lēja vairāk nekā simt  reižu. Tas 
būtībā izšķīra gan Raiņa kā drā-
matiķa, gan paša teātŗa turp -
māko likteni. Pieminot izcilo, nu 
jau arī Latvijas Kultūras kanonā 
iekļauto notikumu, Rīgas Lat-
viešu biedrības Teātŗa komisija, 
Latvijas Universitātes Literātū -
ras, folkloras un mākslas insti-
tūts, Latvijas Kultūras akadēmijas 
Eduarda Smiļģa Teātŗa mūzejs 
un Latvijas Mākslas akadēmija 
rīkoja zinātnisku konferenci, ku -
ŗas nosaukumā bija likts Raiņa 
Spīdolas aicinājums „Vēl cīņa       
nav galā...”.

Konference notika  10. februārī  

Rīgas Latviešu biedrības Līgo 
zālē, pulcējot plašu interesentu 
loku.  Konferences ievadā  literā-
tūrzinātnieks un teātŗa pētnieks  
Viktors Hausmanis raksturoja 
vēsturisko situāciju, kuŗā tapa 
izrāde. Tas ir laiks, kad vēl nebija 
dibināta Latvijas valsts, bet sa -
biedrībā bija dzimis sapnis par 
Latviju. Teātŗa zinātniece Agra 
Straupeniece raksturoja lugas      
un izrādes tapšanas peripetijas, 
ieskatoties Raiņa korespondencē 
un citās dokumentārās liecībās. 
Mākslas zinātniece Ingrīda Bu -
rāne runāja par mākslinieka Jāņa 
Kugas nozīmi  „Uguns un nakts” 
spožā  vizuālā tēla  radīšanā, kā 
arī visā latviešu scēnografijā. Li -
terātūrzinātniece Gundega Grī-
numa  runāja par grūtībām ak -
tie ŗu izvēlē izrādei, par Birutas 
Skujenieces  sarežģīto ceļu līdz 
Lai mdotas lomai. Teātŗa mūzeja 

speciāliste Rita Rotkale attīstīja 
domu par nozīmīgas drāma tur-
ģijas iestudējumu ietekmi ne     
tikai aktieŗu meistarības, bet arī 
personības izveidē. Ar Lāčplēša 
lomu uzplauka Ādolfa Kaktiņa, 
vēlāk – Eduarda Smiļģa spožais 
talants, Spīdolas loma pavēra jau-
nus dzīves un mākslas apvāršņus 
jaunajai Lilijai Ērikai, Laimdota 
bija pirmais pakāpiens Mirdzas 
Šmitchenes aktrises izaugsmes 
ceļā.

Konferences nobeigumā Vik-
tors Hausmanis raksturoja nā -
kamos „Uguns un nakts” iestudē-
jumus dažādos laikos un teāt ŗos, 
atzīstot, ka ģeniā lais Raiņa darbs 
pagaidām tomēr vēl nav atklāts 
līdz pilnībai un lugā ietvertās         
idejas nav zaudējušas  aktu ālitāti, 
tāpēc „vēl cīņa nav galā...”.

               
Rita Rotkale

Marta Landmane

 Laid brīdi paciemoties
 Tavā mazajā pasaulē, 

bērns.
 Tur ieiešu aplipusi
 Lielās pasaules bēdām un 

bailēm.
 Pie rokas turoties tev,
 Staigāšu piesardzīgi,
 Lai nesaminu
 Baltus un trauslus sapņus,
 Lai neuzmodinu
 Laumiņas ziedlapu gultās
 Un silmalā snaudošo 

Milzi...
 Turi manu roku, bērns!
 Tavā pasaulē visi ceļi vēl 
 Taisni un gludi;
 Katra lieta un vieta izstaro 

gaismu, un ātri pagaist 
ēnas.

 Ilgi es maldījos tumsā,
 Nu esmu apžilbusi,
 Baidos, ka nepaklūpu.
 Rādi man ceļu, bērns,
 Stikla kalnam pāri,
 Aizved pie avota tīra,
 Esmu izslāpusi.
 Apburto ūdeni smel
 Savās siltajās delnās,
 Dzirdi mani kā bērnu,
 Lai, kad aiz muguras man
 Aizvērsies vārti, kas škiŗ
 Tavu pasauli lielo no
 Manas pasaules mazās,
 Tumsā es nepazustu,
 Bet sevī justu jaunu cerību
 Augam augumā.

 Atceros Bradfordas latviešu
 Sestdienas skolu tūkstoš
 Deviņsimt piecdesmitos 

gados.

Bērnam

N E D Ē Ļ A S 
D Z E J O L I S

Nule aizvadītajā Draudzīgā 
aicinājuma dienā 28. janvārī 
Rīgā, Melngalvju namā, svinīgā 
sarīkojumā, piedaloties Valsts 
prezidentam, apgāds „Jumava” 
dāvāja grāmatas Rīgas skolu 
bibliotēkām. Un dāvāšot visu 
gadu – tādējādi svinot apgāda 
20. gadskārtu. Februārī rit „Ju -
ma vas” Gudro grāmatu mēnesis, 
vēstījot, ka grāmata ir dzīves gud-
rības avots, notiek sarīkojumi 
grāmatnīcā Rīgā, Dzirnavu ielā 
73, bet 23. februārī – apgāda ofi-
ciālajā dzimšanas dienā - jau-
nieši, kam šai dienā aprit 20        
ga di, saņems dāvanas. Protams, 
grā  matas.

Lasītājiem Latvijā un mītnes 
zemēs „Jumavas” vārds ir labi 
pazīstams – atminēsimies Annas 
Žīgures „Mēs. Ceļā”, Vairas Vī -
ķes-Freibergas pašas sarakstītās 
un grāmatas par viņu, Laimas 
Kalniņas „Runci Timianu un 
Annu”, Martas Neretas dzejoļu 
krājumus no „trimdas repertu-
āra” un  greznos mākslas albu-
mus „Latvijas Nacionālais māks-
las mūzejs”, „Rundāles pils”, „Rī -
gas jūgendstils” u. c. Un vēl vārd-
nīcas. 

Ko gaidīt tuvākajā laikā, uzzi-
nāsim sarunā ar apgāda izveido-
tāju un vadītāju Juri Visocki. 

Protams, sāksim ar tradi cio-
nālo – kā pirms 20 gadiem ra -
dās doma dibināt grāmatu ap -
gādu? (Juris savulaik bija slave-
nās VEF basketbola vienības 

Kas vajadzīgs, lai izdotu grāmatas?
Ar apgāda „Jumava” vadītāju Juri Visocki tikās Ligita Kovtuna

spēlētājs kopā ar Valdi Valteru, 
Vili Krištopanu u. c.) 

Savulaik,  80. gados, strādāju 
izdevniecībā „Avots” par redak-
toru. Tolaik grāmatniecībā val-
dīja augstas prasības – lai grā-
mata ieraudzītu dienasgaismu, 
strādāja vesela profesionāļu ko -
manda: redaktors, korrektors, 
techniskais redaktors, māksli-
nieks, mākslinieciskais redak -
tors utt. Tas iemācīja pamatīgu-
mu. Sports savukārt ātru reaģē-
šanu. Kad laiki mainījās un līdz 
ar to arī grāmatu tirgus, ātrā rea-
ģēšana un sportiskais rūdījums 
bija sevišķi vērtīgi.

Atceros, 1990. – 1991. gadā iz -
devu pirmo grāmatu, aizvedu 
tirgotājam. Pēc mēneša dodos 
raudzīt, kā iet ar pārdošanu. Vei-
kalniece, ieraugot mani, tā „ne -
manāmi” ar kāju pabīda saiņus 
zem galda – nav vēl paspējusi 
izlikt manas grāmatas plauktos... 
Nu, nespēja jau visi kā viens 
pārorientēties jaunajos tirgus 
apstākļos. Tagad „Jumavai” pa -
šai ir savas grāmatnīcas kā       
Rīgā,        tā Vidzemē – Cēsīs, Ogrē, 
Aizkrauklē,  arī Kurzemē – Lie-
pājā. Saprotams, mūsu grāmatas 
var nopirkt visās Latvijas 
grāmatnīcās. 

Divdesmit gadu laikā esam 
izveidojuši daudzvirzienu ap -
gādu – izdodam daiļliterātūru, 
starp citu, varam lepoties ar lite-
rārajiem jaunatklājumiem, kāda 
šobrīd ir, piemēram, padsmit-
niece Ilze Liliāna Muižzemniece. 
Izdodam mākslas grāmatas, at -
sevišķu mākslinieku albumus, 
izziņas literātūru, vārdnīcas. Arī 
kristīgo literātūru un lasītāju 
pieprasīto ezoterisko literātūru. 
Un kaļam jaunus plānus. 

Šobrīd mūsu darbības centrā   
ir vēsture. Lepojamies, ka esam 
„krustvecāki” 20. gs. Latvijas vēs-
tures grāmatu serijai latviešu, 
angļu, franču un vācu valodā. 
Esam izdevuši arī vienkāršu        
un saprotamu Latvijas vēstures 
grāmatu krievu valodā (autori 
Antonijs Zunda un llgvars Bu -
tulis).  Bet pēc Valža Zatlera vizī-
tes Krievijā sāk īstenoties vē -
rienīgs projekts kopā ar Krie -
vijas izdevējiem - grāmatas par 

Latvijas kultūru, polītiku un vēs-
turi.

Top apjomīga grāmata par 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, ko 
veido Jānis Dripe, sadarbojoties 
ar Gunaru Birkertu. Ar Austrā-
lijas latviešu atbalstu drīz nāks 
klajā izdevums „Brāļu kapi”.    
Kad augustā Biržas nams tiks 
nodots Ārzemju mākslas mūzejā 
rīcībā, mēs ieradīsimies ar grā-
matu par šo mūzeju.

Iedvesmojoties no Aleksandra 
Grīna „Varoņu grāmatas”, kopā 
ar LNT (Latvijas Nacionālās te- 
levīzijas) šefu Andreju Ēķi esam 
iecerējuši grāmatu seriju „Lat-
vijas leģendas” – par leģendā -
rām personībām Latvijas vēstu-
rē. Uz šā gada 18. novembri 
ceram laist klajā pirmo.

Laikam jau ticat drukātā vār-
da un grāmatas nākotnei? 

Esmu pārliecināts, ka grāmata 
būs dzīva tikpat ilgi, cik cil -       
vēks. Pieraduma spēka dzīts      

vien, cilvēks pirks un lasīs grā-
matas.

Domājam jau, protams, arī        
par savu grāmatu digitālo versiju, 
jāiet laikam līdzi. Bet cilvēks, 
kuŗš kaut reizi mūžā bijis, pie-
mēram, Frankfurtes grāmatu 
tirgū, gluži vienkārši nevar ne -
noticēt grāmatas spēkam. Tā ir 
vesela industrija, kas šai laikā       
tur mutuļo – ar plašsaziņas lī -
dzekļu, pasaules slavenību, uzņē-
mēju un milzīga interesentu 
pulka klātbūtni. 

Marta sākumā arī Rīgā atkal 
būs Grāmatu svētki. Ar ko  tajos 
pārsteigs „Jumava”? 

Piedāvāsim jaunu, aktuālu          
tul kojumu – Somijas literātūras 
jau   nās zvaigznes Sofī Oksane -
nas (26) plašu ievērību guvušo 
grāmatu par represiju gadiem 
Igaunijā. Romāna virsraksts ir  
„Attīrīšanās”, tas guvis lielus pa -
nākumus pasaulē – tulkošanas 
un izplatīšanas tiesības pārdotas 

33 valstīs. Par šo darbu autore 
sa  ņēmusi Ziemeļu padomes 
balvu literatūrā. 

Jau sešus gadus Juris Visockis 
vada Dantes biedrību Rīgā – 
biedrību, kas nodarbojas ar Lat-
vijas un Italijas kultūras sakaru 
attīstīšanu un populārizēšanu. 
Ar Dantes biedrības atbalstu 
notikušas foto un mākslas izstā-
des, studentu apmaiņas brau-
cieni. Tiek piešķirtas Gada bal-
vas ievērojamiem Latvijas tul-
kotājiem, māksliniekiem, arī ga -
rīdzniekiem, kas kopuši kultū -
ras saikni ar Italiju. Kopā ar        
prof. Ojāru Spārīti izveidota in -
teresanta ekskursiju programma 
sakrālās un laicīgās mākslas 
iepazīšanai tepat Latvijā. (Inte-
resenti informāciju var smel -        
ties „Jumavas” mājaslapā www.
jumava.lv)     

Juris Visockis: "Esmu pārliecināts, ka grāmata būs dzīva tikpat 
ilgi, cik cil vēks. Pieraduma spēka dzīts vien, cilvēks pirks un lasīs 
grā matas"
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Vai zināt at -
šķirību starp so  -
netu un so  nātu? 
Trīsdes mit gadu 
vecais uzņēmējs 
Jo nass Jikte, 
saukts par No -
asu, Ērika Kūļa 
stāstā Pica ar 
antilopi to nezi-

na. Pati ca mi, ka to nezina lielais 
vairākums vienkāršo Kurzemes 
lau ku ļaužu, kas uzplaiksnī Kūļa  
32 stāstu jaunajā krājumā To stāsti 
rude nim. Tāpēc, ja jums, mīļo 
lasītāj, sonets un sonāta viss viens, 
jums ar Kūļa varoņiem ir kaut kas 
kopīgs. Sastopoties ar viņiem īsa-
jos, bieži vien anekdotiskajos stās-
tiņos, vēlēsities viņus kā vienā ziņā 
gara radiniekus garā apmīļot. 

Ēriks Kūlis, par kuŗa romānu 
Viesu nams pastāstīju mūsu laik-
raksta pērnā gada 22. – 28. maija 
numurā, ir īsts savas Liepājas pu -
ses cilvēks, kas labi zina atšķirību 
starp Nīcu un franču Nicu un mīl 
pirmo. Svešādais viņam liekas ka -
riķēšanas cienīgs. Kariķēta tiek 
„latviet no Mičiganas juniversitī, 
no jū es ei”. Anna, kas uzrodas, 
„kur Bārta saplūst ar Toseli”, un 
aiz vietējo apstākļu nepārzināša-
nas bieži dabū iesaukties: „O, mai 
gād” (Ak, mans Dievs!). Krop las 
latviešu valodas lietotāju iz  smie  -
šanai mūsu literātūrā ir sena tra-
dicija, spilgts piemērs ir Švauksts 

Veiklu beigu vīkšējs
Ēriks Kūlis, To stāsti rudenim, stāsti, apgāds Zvaigzne ABC, 2010. g., 264 lpp.

Mērnieku laikos, tomēr ilgus ga -
dus ārzemēs dzīvojošiem lat  vie-
šiem par tādiem jokiem var rasties 
drusku sāja dūša. Kamēr samērā 
nelielās latviešu kopienas ārzemēs 
visumā ir iespējušas sa  viem jau-
najiem iemācīt veiklāku vai ma zāk 
veiklu latviešu runas valodu, 
tikmēr lielajai latviešu kopienai 
pašā Latvijā daudziem tur ilgus 
gadus dzīvojošiem krie viem nav 
izdevies latviski iemācīt ne ā, ne 
bē. Vai šāda situācija ne  būtu drīzāk 
pelnījusi kariķēšanu nekā tēmēt 
uz Rietumu jaunieti, kas, par spīti 
trūkumiem valodā un priekšzi nā-
šanās, tomēr bijusi pietiekami 
ieinteresēta savā tēv zemē, lai turp 
aizbrauktu?

Rakstnieks labi prot saliedēt       
ko  misko ar nopietno. Vairāki stās-
tiņi, kas izklausās pēc anekdotiem, 
ar negaidītām beigām lasī tājā stip-
rina ticību labajam cilvēkā. Stāsta 
Nerunīgais vagu dzinējs stāstītājs 
vēršas pie kaimiņa ar lūgumu nā -
kamajā dienā atbraukt ar trakto -
ru, lai paveiktu nelielu lauku dar-
bu. Varbūt tā ap pusdienas lai ku? 
Nē, tad būšot lietus, kaimiņš at  sa-
ka. Varbūt parīt? Nē, tad svina ma 
kāda jubileja. Aizparīt? Tad tir   gus 
diena. Aizaizparīt? Tad vecā Mi -
ķe ļa bēres. Stāstītājs iet mājās itin 
sadudzis, sadrūmis par no rai dīgo, 
neizpalīdzīgo kaimiņu. Bet dažas 
stundas vēlāk kaimiņš pēkšņi uz -
rodas ar traktoru un veicamo 

darbu paveic tūdaļ pat. Stāsta pār-
steidzošie beigu teikumi:

"Kāpēc neteici, ka būsi jau šo -
vakar?" saucu.

„Vai tad tu prasīji?” viņš at -
jautāja. Un, pamājis sveicienu, rā -
va savu dampi uz priekšu. 

Stāstā Lakstīgalu nakts Eņģēs 
divi vecīši, vīrs un sieva, noilgoju-
šies vēl vienu reizīti pirms nāves 
dzirdēt, kā Toseles un Bārtas kras-
tos pogo lakstīgalas, kā tas bijis 
viņu jaunībā. Kādu vakaru viņi, 
lakstīgalu noilgojušies, pat atstāj 
vaļā logu. Un lakstīgalas patiesi 
sāk ap pusnakti dziedāt, sagādā -
jot vecīšiem īstus laimes mirkļus. 
Pēdējā rindkopā mīklainās nori-
ses atrisinājums: 

„Zem mājas loga stāvēja (dēls) 
Jāzeps un turēja magnetofonu ar 
lakstīgalu balsu ierakstiem.”

Itin bieži Kūļa stāstos darbojas 
dzīvnieki, un arī tie reizēm uzrāda 
īpašības, kas lasītājam, tā sakot, 
liek justies labāk. Stāstā Pičupačs 
un Pjoss vīrietis nosoda ar spē-
rienu savu suni par to, ka suns, 
veselu nedēļu sabijis viens ieslēgts 
dzīvoklī, nav pietiekami labi uz -
vedies. Vīrietis pat mēģina suni 
jū  rā noslīcināt. Suns, vairs tikai 
pusdzīvs, tomēr izpeld krastā un 
nonāk saudzīgas, žēlīgas sievietes 
un viņas meitiņas gādībā. Kad   
reiz abas ar suni dodas pastaigā, 
pretim nāk suņa bijušais saim-
nieks. Tad suns „gaviļaini ierējās, 

izrāvis meitēnam no rokas pava-
du, lēkšiem metās vīrietim pretī 
un bezgalīgā priekā un mīles tī  bā 
gandrīz nogāza savu dievekli, savu 
elku, savu pielūgsmes ob  jektu un 
saimnieku no kājām”. Suns savam 
saimniekam paliks mūžīgi uzti-
cīgs, pat ja saimnieks pret viņu 
bijis ļauns. 

Diezgan bieži Kūļa stāsti bei-
dzas ar galvenās personas vai   
personu nāvi, kas vai nu neno vēr-
šami un sakarīgi ir turpinājums 
stāsta norisēm, vai arī ir iepriekš 
neparedzams pēkšņs apsviediens. 
Ziemassvētku stāsts izstāsta  pē -
dējo dienu no cietuma atlaista 
bomža mūžā. Tikpat sakarīgs stās-
tā Cilvēks ar dzeguzi plecā ir pē -
dējo alkoholiķa stadiju sasniegušā 
Ernestīna gals. Flamingo Jēpis tā -
da paša nosaukuma stāstā, do  mā-
dams, ka nomedījis noklīdušu zo -
si, īstenībā nogalinājis stārķi, kas 
putnumīļiem taču ir svētais putns, 
svētelis. Lai grēku izpirktu, Jēpis 
grib izglābt Dūņpurvā uz ledus  
no jenotsuņiem un lapsām pamu-
kušus gulbjus, tomēr viņš ielūst 
ledū un iet bojā.

Ērika Kūļa stāsti ir dažs gaišāk, 
cits tumšāk iekrāsots, bet, tveŗot tos 
kopumā, jāteic, ka spriedzi sagādā 
un lasītāja interesi uztur tieši ko -
miskā un traģiskā mija. Ko  miskais 
vien padarītu grāmatu „lētu”, bet 
traģiskais vien – mūs die nu grāma-
tu tirgum nepievil cīgu.

Gribētos nosaukt divas vietas 
krājumā, kuŗas uzskatu par īpaši 
spožām. – Stāstā Tango Klāvs un 
Naps pirms trim gadiem dzīves-
biedri zaudējušais Klāvs ielicis 
avīzē sludinājumu, ka meklē jau-
nu saimnieci. Pirms došanās uz 
au  tobusa pieturu, lai sagaidītu at -
saukušos precību kandidāti, Klāvs 
iegriežas kapos, lai pie savas pir-
mās sievas kapa kopiņas izlūgtos 
piedošanu un izpratni, ka viņš  
nupat taisās kļūt viņai savā ziņā 
neuzticīgs: „Mīlestība pret tevi iz -
dzisīs tikai reizē ar mani, bet jauna 
saimniece mājās tomēr ir vaja-
dzīga.” Visā grāmatas 223. lappusē 
smeldze lieliski līdzsvarota ar ie -
zīmēm, kas liek pavīpsnāt. – Stāstā 
Skumjā pastaiga vienatnē no 
232. līdz 236. lappusei meistarīgi 
aprakstīta mednieka ievainota 
brie ža pirmsnāves agonija. Šis 
stāsts, tāpat kā jau minētais Piču-
pačs un Pjoss un vēl Varžu vīrs 
un Ērmīgais Kovs un nabaga 
Apollons atestē autoru par izteik-
tu dzīvnieku un putnu mīļotāju.

Ēriks Kūlis rāda, ka labi un 
derīgi ir stāstu beigt citādi, nekā 
tas iesākts. Tāpēc pateiksim, ja tas 
vēl nebūtu skaidrs, ka stāstiņi 
sagādās labas kvalitātes izklaides 
lasāmvielu arī tādiem lasītājiem, 
kas prot atšķirt ne vien sonetu no 
sonātas, bet arī entomologu no 
etimologa un Monē no Manē.

Eduards Silkalns      

Aleksandrs Gārša

Kā radās šis stāsts
Ik gadus, Latviju apmeklējot, 

dzim   tenes tautieši man jautā, kā   
un kāpēc mēs līdz ar 27 000 lat vie-
šiem pēc kaŗa nonācām šajā otrā 
lielākā latviešu emigrācijas zemē. 
Mani pārsteidz nezināšana un ne -
pa  reizie uzskati par to, kā mums        
te gājais. Vairāki Latvijas latvieši 
ai     ci nājuši mani par to uzrakstīt kā -
dā no Latvijas lielajiem laikraks tiem.

Pērngad pagāja 60 gadi, kopš es 
spēru pirmos soļus Austrālijā. Do -
māju, ka tāpēc tagad ir pēdējais 
laiks to izdarīt.

Lasīju labi pazīstamo Sandras 
Kalnietes kundzes grāmatu par vi -
ņas pieredzi „Ar balles kurpēm 
Sibirijas sniegos”.

Ieceļošana Austrālijā nu gan ne -
bija nedz tik drāmatiska, mokoša 
un dzīvību apdraudoša kā nežēlī-
gie latviešu likteņi Sibirijā, tomēr 
ienākšana paradīzē tā arī toreiz 
ne  bija. Ar balles kurpēm šurp arī 
nebija jābrauc, bet ar zābaku pāri 
gan.

Tā nu radās mans atmiņu sa  ce-
rējums par manām un manu ve -
cāku gaitām un piedzīvoju miem, 
toreiz daudz primitīvākajā un 
skar bākajā Austrālijā iebraucot un 
te sākuma posmu pavadot. Latvijā 
daudziem tautiešiem tiek stāstīts, 
ka mēs te esam atbraukuši laimi     
un bagātību meklēt kā kādreizējie 
zeltrači un ka mums gājis kā lej-
put rijā. Varbūt šis stāstījums spēs 
kliedēt daļu no šīm illūzijām.

Tēvs bija nonācis uz padomju 
izsūtāmo listes – par savu darbu 
Lat  vijas Sarkanā Krustā un par 
savu nacionālo nostāju. Citas iz -
vēles mums - ģimenei nebija kā 
1945. gadā Latviju atstāt uz ne -
zināmu laiku un nezināmu nākotni 
svešās zemēs.

Ar zābakiem uz Austrāliju
Kemnicā, Heidelbergā un 

Manheimā
Zābaki, jā, zābaki. Tie man pa -

tiešām sagādāja daudz rūpju. Ma -
nos dzīves sākuma gados tie bija 
vai nu krietni par lielu, par mazu, 
vai arī radīja tulznas un sāpes 
papēžos.

No padomju „atbrīvošanas” bē -
got un dzīvību glābjot, 1945. gada 
beigās bijām ar māti nonākuši 
sakšu lielpilsētā Kemnicā, Vācijā. 
Arī tēvs vēlāk pa aplinku ceļiem 
tur kaut kā nokļuva. Manus Lat-
vijas zābaciņus un kurpes viņš bija 
nodevis kurpniekam pazolēšanai. 
Par nelaimi, vēlāk naktī sākās  
gaisa lieluzbrukums. Tas iznīci-
nāja lielo rūpniecības pilsētu, kā 
arī sagrāva kurpnieka darbnīcu. 
Tēvs ar grūtībām sadzina rokā 
kurpnieku, un, lai es gluži nepa-
liktu bez jebkādiem apaviem, viņš 
tam izkaulēja pāri kādam citam 
piederīgus zābaciņus. Tie gan bija 
par lielu, bet man teica, ka gan jau 
es tajos izaugšot. Zābaki bija maz 
lietoti, tīri lepni slēpju zābaki, un 
tie man varen ilgi un labi kalpoja. 
Zābaki labi noderēja, lai kājām 
nostaigātu daļu ceļa, otrreiz mū -
kot no padomju apskāvieniem, 
kad tie nonāca Kemnicā un mēs 
mērojām gaŗo pārgājienu uz rie-
tumiem – uz Heidelbergu. Hei-
del berga likās ļoti skaista salīdzi-
nājumā ar citām kaŗā sagrautām 
Vācijas pilsētām. Zābaciņi arī labi 
noderēja, krustām šķērsām izstai-
gājot šo slaveno pilsētu, bet tur 
nebija ne latviešu skolas, nedz arī 
ko ēst. 

Vairāk nekā pēc gada mēs no -
nācām tuvējā latviešu bēgļu no -
metnē Manheimā. Priecājos par 
iespēju mācīties latviešu valodā. 
Skola bija laba, bet ēdiens gan      

ne; atceros, ka gandrīz katru die -
nu deva putru no kaltētu zirņu 
miltiem, gandrīz neēdamu, lai-
kam no rudzu sēnalām cepto 
„rupjmaizi” un maz ko citu. Ak jā, 
pieaugušajiem gan izsniedza       
krietnu devu amerikāņu cigaršu, 
ne  prasot, vai smēķē vai ne, un ma -
zās paciņās savādus mazus gu -
mijas baloniņus. Par cigaretēm 
vecāki no vāciešiem šo to iemai-
nīja, bet dīvainajiem baloniņiem 
šķietami bija maz noieta, un tie 
uzkrājās kādā kastē. Kad vienu 
gadu abi ar draugu tos piepū -     
tām un ar tiem izdekorējām 
Ziemsvētku eglīti un to ar prieku  
rādījām vecākiem, tie šausmās 

iebļāvās un visu mūsu dekorē-
jumu tūdaļ norāva nost, atstājot 
mūs lielā nesaprašanā un sa -
skumdinātus,  jo eglītei jau citu 
dekorāciju nebija.

Nometnes gaitas atkal ar tiem 
pašiem Kemnicas zābakiem iz -
stai gāju un pabeidzu latviešu pa -
matskolu. Pats domāju, ka šie zā -
baki ir ļoti eleganti. Bērni jau    
kājās āva, ko vien varēja dabūt.

Kurp doties?
1949. gada pavasarī vienistabas 

nometnes dzīve vecākiem bija 
glu ži apnikusi un sāpēja zaudētie 
dzīves gadi. Pēkšņi pienāca gai dī-
tais izsaukums uz Amerikas Sa -
vienotajām Valstīm. To bija izkār-

tojis kāds turīgs latvietis, kuŗa 
bērnus Rīgā bija ārstējusi mana 
māte bērnu ārste. Solīja, ka māte 
varēs strādāt Amerikā par ārsti, 
vienīgi pēc dažiem mēnešiem 
būšot jānoliek mazs eksāmens. 
Pēc pāris dienām pienāca arī      
ziņa, ka varēšot emigrēt uz 
Austrāliju. Ludvigsburgas emi g-
rācijas centrā svarīga izskata 
Austrālijas imigrācijas ierēdnis 
vecākiem minēja, ka Austrālijā 
ārstu trūkstot un māte uzreiz 
varēšot strādāt par ārsti – bez 
jebkādiem eksāmeniem!

Man arī pašam ļoti gribējās 
braukt uz Austrāliju, jo biju lasījis 
Žila Verna „Kapteiņa Granta bēr-
nus”. Austrālija šķita kā piedzī vo-
jumus daudzsolītāja zeme. Pirms 
Otrā pasaules kaŗa māte arī bija 
ceļojusi uz Italiju uz kādu starp-
tautisku ārstu kongresu. Viņa    
man daudz bija stāstījusi par 
ugunsvēmēju Vezuva kalnu un 
skaisto Kapri salu. Izceļošana uz 
Austrāliju bija paredzēta caur 
Italiju – Neapoli. Tā nu cerēju, ka 
varbūt to redzēšu paša acīm, ja 
vien ceļš vedīs uz Austrāliju, ne 
Ameriku. Ar  mani gan šajā jau-
tājumā neviens nekonsultējās.

Īsi apspriedušies, vecāki izlē -     
ma braukt uz Austrāliju, nevis uz 
Ameriku. Māti taču gaidīja bez 
eksāmeniem ārstes darbs! Zeme 
arī bija vistālāk no Padomijas 
im periālistu draudiem. Toreiz      
bija Berlīnes krize. Arī darba un 
sociālais nodrošinājums esot labs, 
jo neviens no vecākiem nebija ne -
kāds jaunais. Biju dzimis diezgan 
vēlu viņu laulības dzīvē.

Ar maniem vairākkārt pazo -  
lē tajiem slēpju zābakiem kājās            
tā nu devāmies uz Austrāliju.

(Turpinājums sekos)

Imigranti no Vācijas, galvenokārt baltieši, "izkrauti" no kuģa un 
"ielādēti" vilcienā Melburnas ostā, no kurienes viņus pārved uz 
Bonegillas imigrantu nometni 350 km iekšzemē, pie Alburijas 
pilsētas un Murejas upes
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Ar interesi un gandarījumu 
lasu Jāņa Bolis ceļojuma aprakstu 
laikrakstā Laiks. Ar interesi tā -
pēc, ka pats jau 1989. gadā esmu 
ceļojis pa tām vietām, un ar 
gandarījumu tāpēc, ka arī Tā - 
lavs Jundzis ir piedalījies šajā ce -
ļojumā un tādējādi piebiedrojies 
nelielajam latviešu ieslodzījumu 
vietu apceļotāju pulkam. Tālavs 
Jundzis, toreizējais LTF vadītājs, 
bija vienīgais no polītiķiem, kas 
1995. gada 7. augustā Rīgas dzelz-
ceļa stacijā pavadīja mūs, piecus 
tūristus – ekspedīcijas „Vjatlags-
Usoļlags’ 95” dalībniekus, ceļo-
jumā uz Kirovas un Permas ap -
gabala ziemeļiem. 

Septiņus gadus agrāk, 1989. 
gada jūlijā, es ar ūdenstūristu 
grupu gatavojos doties uz Krie-
vijas ziemeļiem, uz Urālu upi 
Lem vu un pilsētu ar diezin kā      
un kad radušos latvju meitenes 
Intas vārdu. Gatavojoties ceļoju-
mam, manās rokās nonāca infor-
mācija par Intas kapsētā gulošo, 
apgāzto pieminekli un arī par 
kādreiz Intas nometnēs ieslodzī-
tajiem latviešiem un lietuvie -
šiem. Ar mani sazinājās agrāk 
Intas nometnēs ieslodzītais Al  -

Piemineklis Intā
(Šodiena un atmiņas) 
frēds Geidāns, kas dažas nedēļas 
pēc manis gatavojās doties uz 
Intu atjaunot pieminekli. Kopā   
ar mani pa Lemvas upi gatavojās 
ceļot Intas ģeoloģiskās izpētes 
ekspedīcijas priekšnieks, mans 
draugs un vairāku manu ceļoju-
mu dalībnieks Voloģa Podgur- 
s kis. Kad es ierados Intā, piemi-
neklis ar Voloģas ģeologu palī-
dzību jau bija nolikts stateniski 
un nostiprināts. Pieminekļa uz -
celšanu organizēja Intā izsūtītais 
Pēteris Daukšte. 

Piemineklis veidots no masīva, 
7 – 8 tonnas smaga betona bluķa. 
Uz vienas tā šķautnes izveidots 
bareljefs - latvju meitene tautas-
tērpā. Pieminekļa apakšdaļā bija 
piestiprināts no misiņa stieņa iz -
veidots vārds – Dzimtenei. 

Pieminekļa pakājē kādreiz ap -
bedīti vairāki desmiti lēģeŗos      
un šachtās bojā gājušie latvieši. 
Betona plāksnītes ar iespiestiem 
mirušo vārdiem un uzvārdiem 
bija sadauzītas un lauskas izmē-
tātas. Visas! Man izdevās salikt 
tikai vienu – Punculis Alfrēds 
(vai Ādolfs). Starp kapsētas krū-
miem un kokiem stāvēja un 
gulēja krusti un citas piemiņas 

zīmes mirušiem un šachtās bojā 
gājušiem. Galvenokārt latvie -
šiem un lietuviešiem. Pieciem, 
sešiem, arī desmit zem vienas 
piemiņas zīmes – šachtu avariju 
upuŗiem. 

Toreiz mēs apmeklējām Intas 
novadpētniecības mūzeju. At  šķi-
rībā no 1983. gadā Noriļskas 
mūzejā redzētā šeit jau bija jū -
tamas jaunas vēsmas. Bez aplin-
kiem tika stāstīts par Intas pa -
gātni, par nometnēm, par ieslo-
dzīto likteni. 

Gan kājām, gan ģeologu paš-
gājējā pablandījušies pa Komi 
tundru, apsekojuši Lemvas kras-
tos sen pamestos lēģeŗus, laivās 
pa Ziemeļurālu upēm Lemvu      
un Usu nonācām Abezas dzelz-
ceļa stacijā. Kad pirms ceļojuma 
mēģināju kaut ko par Abezu 
uzzināt no aktieŗa Miervalža 
Ozoliņa (tagad jau viņsaulē), 
kuŗš, kā zināju, bija gulējis Abe-
zas slimnīcā, viņš atbildēja, ka       
tās šausmas negribot atcerēties. 

Pie Abezas stacijas dažas sa  gla-
bājušās nometņu barakas tika 
izmantotas dzīvošanai. Turpat aiz 
stacijas kādreiz bijuši ieslodzīto 
kapi, no kuŗiem gandrīz nekas 

vairs nebija saglabājies. Toreiz 
Abezā kāds skolotājs pašaizlie-
dzīgi nodarbojās ar kādreizējo 
ieslodzījumu vietu un ieslodzīto 
apzināšanu. 

Lasot laikrakstā Laiks Jāņa         
Bo lis ceļojuma aprakstu, nākas 
konstatēt, ka šodienas brauciens 
pa dzelzceļu no Abezas uz Intu 
ne ar ko īpaši neatšķiŗas no       
mūsu brauciena pirms 20 ga -
diem. Bet pārējais? Vai daudz     
kas mainījies? 

Kā pēdējais sveiciens mūs      
pa  vadīja uz pussagruvuša šķūņa 
sienas tikko salasāms uzraksts 
lieliem burtiem krievu valodā: 
”Ļeņina lieta dzīvo un uzvar!” 

Manas prombūtnes laikā Intā 
bija ieradušies Alfrēds Geidāns, 
Imants Geidāns, Ziedonis Kal-
niņš un mans vecais ceļojumu 
biedrs Ingvars Leitis. Viņi strā-
dāja ar bojātā bareljefa atjauno-
šanu un brāļu kapu atjauno -     
šanu pieminekļa pakājē. No be -
tona lietās kapu plāksnes gan       
bija bez uzrakstiem. Plāksnes   
bija lietas kādā no šachtām pēc 
pilsētas un partijas varas organu 
pavēles. Laiks bija tāds, ka ne -
viens neko nezināja, kas būs, kas 
notiks, kas gaida viņus. Tāpēc, 
drošs paliek drošs, labāk bija 
izdarīt kaut ko jaunajiem laikiem 
piedienīgu. Bet, gribas ticēt, ne 

jau visi palī dzēja savtīgos no -
lūkos. 

Atjaunoto pieminekli atklāja 
1989. gada 20. augustā. Taču  
man bija jābūt Rīgā, un es izli-
doju no Intas pirms pieminekļa 
atklāšanas. 

Man prātā nāca cits 20. datums - 
tā paša gada 20. jūnijs, kad Rīgas 
Meža kapos atklāja piemiņas 
akmeni Intas pieminekļa auto-
ram Eduardam Sidrabam. Pēc 
fotomākslinieka Jāņa Gleizdas 
sievas Annas iniciātīvas piemi - 
ņas akmeni darināja  un uzstādīja 
firmas „Granīts” Tautas frontes 
grupa. Ar to es lieku reizi gribu 
atgādināt, ka daudz kas toreiz, 
pirmajos Atmodas gados, notika 
spontāni, it kā nejauši, nedomā-
jot – „kas man par to būs?”. 

Es stāvēju pie Sidraba kapa un 
domāju par to, ka tajā pašā laikā, 
kad Eduards Sidrabs darīja dar-
bu, kas tika uzskatīts par nozie-
gumu, Latvijā tika iznīcināti des-
mitiem divdesmitajos un trīsdes-
mitajos gados celtu pieminekļu 
par Latviju kritušiem. 

Neņemos spriest par Intas pie-
minekļa māksliniecisko vērtību, 
taču neapstrīdami, ka pasaulē lai-
kam nav otra pieminekļa, kas 
būtu radīts līdzīgos apstākļos un 
veltīts līdzīgiem notikumiem. 

Ilmārs Knaģis 

Latvijas Universitātes Lite rā tū-
ras, folkloras un mākslas in  stitūts 
ar Valsts KKF atbalstu izdevis sen 
gaidītu grāmatu – „Latviešu teāt-
ris no pirm sā kumiem līdz mūs-
dienām”. Iz  devuma idejas autore 
un pro jekta vadītāja ir Dr. art. 
Guna Zeltiņa. Apjomīgajā krāju-
mā,       ko veido teātŗa speciālistu – 
Lilijas Dzenes, Viktora Haus ma-
ņa, Edītes Tišheizeres, Ievas Stru-
kas, Baibas Kalnas pētījumi, la -
sāmi arī vairāki G. Zeltiņas raks -     
 ti – skaidrās saturiskās un kon-
ceptuālās līnijās veidotais ievads, 
kā arī pētījumi par Jauno Lat vie -
šu un Jauno Rīgas teātri, Strād-
nieku teātri, Daugavpils teātri, 
bijušo Jaunatnes teātri un Jauno 
Rīgas teātri. Rakstā par Jauno Rī -
gas teātri izšķiļas atzi ņa – cik sva-
rīgi ir saglabāt savu nacionālo     
un māksliniecisko patību, nevis 
atdarināt slavenī bu pieredzi. To 
apliecina A. Her maņa izrāžu ap -
balvojumi pa  sau les augsta pres-
tiža festivālos un starptautisko 
ekspertu cildi nā jumi JRT reži -
sora veidotajām izrādēm un izci-
lajam aktieŗu ansamblim.

Pēdējās trijās G. Zeltiņas, arī 
citu autoru apcerēs atspoguļojas 
mūsu teātŗa mākslas jauno ten-

TAUTAS GARA IZPAUSMES
denču atradumi un klupieni, 
pacēlumi un kritumi, spožums 
un posts. Par visa sējuma galveno, 
virzītāju ieceri G. Zeltiņa ievadā 
saka: „Pētījums sniedz koncen-
trētu, sistēmatisku lat vie šu drā-
matiskā teātŗa vēstures apskatu 
no profesionālā  teātŗa veidoša nās 
sākumposma 19. gs. 60. gados 
līdz visjaunākajam pe  riodam.”

Tāda grāmata ir bijusi sen ne -
pieciešama, nu vienuviet la  sāmi 
no neatkarīgās Latvijas pēt nieku 
pozicijām rakstīti apce rē jumi. 
Padomju režīma laikā bija dau-
dzas izcilas teātŗa, literātūras un 
mākslas personības, par ku  ŗām 
nedrīkstēja rakstīt, jo viņi atra -
dās viņpus dzelzs priekškara. 
Tāpēc liela vērtība ne vien no 
literārā, bet arī no atmiņas at -
dzimšanas viedokļa tautā bija 
teātŗa zinātnieces Lilijas Dzenes 
veidotai radošo portretu grāma - 
tai par trimdas teātŗa spožajām 
personībām „Ar zelta lāpu rokā”, 
kas tika izdota 1992. gadā. Šādu 
misiju veica arī akadēmiķa Vik-
tora Hausmaņa vairāki sējumi 
par latviešu trimdas teātŗu dar-
bību un aktieŗiem. Nupat  iznā - 
cis jaunākais - „Latviešu teātris 
Austrālijā”. Vērtīgas ir mūžībā aiz-
sauktās Lilijas Dzenes dziļās, pa -
gātnē un nākotnē vērstās ap  ce - 
res krājumā par Nacionālo un 
Dailes teātri, kā arī par 20. ga  d-
simta 20.  un 30. gados dibinā-
tiem interesantiem teātŗa an sam-
bļiem, kuŗi kā mazas, bet spēcīgas 
tērces pieņēmās spēkā un izlau -
zās līdz lielajām strau mēm – Dai-
les un Nacionālajam teātrim, pa -
pildinot tos ar jau niem talan tiem. 
L. Dzenes pētī jumu, V. Haus  maņa 
apskatu par teātŗa pirmsāku-
miem, par Jel gavas teātri, Ievas 
Strukas apceri par Valmieras Drā-
mas teātri, arī Edītes Tišheizeres 
pētījumu par Liepājas teātri un 
kopumā visu krājumu caurvij 
netiešs un to mēr skaidri jūtams 
atgādinājums, cik jūtīgi teātŗa 

māksla ir laika gaitā uzrādījusi 
valstī bries tošās pārmaiņas, tau -
tas garīgo briedumu un arī – cik 
svētīga bi  jusi dažu izrāžu nozīme 
tautas pašapziņas atmodā. 

L. Dzenes apceres lasot, jādo - 
mā arī par dīvainu, racionāli grūti 
izskaidrojamu parādību – līdzko 
teātŗa kopainā iezīmējas kāda 
neparasti talantīga perso nība, tā 
viņas skatuves gaita ne  reti tiek 
sāpīgi aprauta vai lau zīta. Ielū-
kojoties teātŗu dibinā ša nas un 
slēgšanas, galveno reži soru atnāk-
šanas un aiziešanas kaleidosko -
pā, šāda tendence se  višķi pama-
nāma tieši jaunākos laikos. Vai  
tas būtu saistāms ar izplūdušiem 
vērtību kritērijiem, kuŗu kontū -
ras tik aptuvenas pa  darījusi visur-
esošā agresīvā ma su kultūra? Vai 
tikai un vienīgi padomju režī-
mam iztapīgi priekš  nieki un pa -
kalpīgi ļautiņi aizcirta un samo-
cīja izcilu per sonību ieceres un 
radošo mūžu? 

Atbilde rodama L. Dzenes pa -
radoksālajā atziņā – vācu okupā-
cijas laikā E. Smiļģis un Dailes 
te  ātŗa aktieŗi varēja izpausties 
spoži un kopumā varas iestāžu 
ne    tramdīti. Turpretī padomju 
oku   pācijas laiks iezīmējās ar rafi-
nē tākām metodēm, jo bals tī jās  
uz pamatotām bailēm no rep re - 
si jām, izsūtīšanas, vajāšanām. Tas 
negātīvi ietekmēja daudzu ta -
lantīgu cilvēku  darbību. To mēr 
arī šie draudi nespēja salauzt na -
cionālās pašapziņas un cilvē cis -
kās pašcieņas kodolu, kas bija 
jaušams vairākos A. Ant ma ņa-
Briedīša un A. Jaunušana, vē  lāk  
E. Freiberga uzvedumos.

Teātris padomju režīma ap -
stākļos cilvēkiem kļuva par otru 
dievnamu, par garīgās pretstā - 
ves cietoksni. E. Smiļģim tieši 
1956. gadā top viņa izcilākais ska-
tuves  darbs, ko L. Dzene dē  vē par 
meistara radošā mūža virsotni – 
Raiņa „Spēlēju, danco ju”. Tātad – 
tomēr milzīga nozī me ir māks-

linieciskā vadītāja garīgajam 
spēkam, viņa dzelžai nai gribai 
noturēt un saglabāt sevī un ak  tie-
ŗos tautas vitālām interesēm bū- 
tiskus principus pat ekstrēmālos 
apstākļos. Ga  diem ritot, tas aplie-
cināts arī Nacionālā teātŗa, Val-
mieras Drā mas teātŗa galveno re -
žisoru un aktieŗu ansambļa stājā. 

Dailes teātrī pēc E. Smiļģa ēras 
teātŗa mākslinieciskais liktenis 
veidojas visai nevienmē rīgs. Kaut 
gan teātri vada spožas personī -
bas, pēc daudzsološa sākuma ceļš 
apraujas. Kaut gan L. Dzenes pē -
tījumā pārliecinoši uzsvērts, ka 
turpmāko galveno režisoru iegul-
dījums Dailē ie  rindojams teātŗa 
mākslas zelta fondā, jo Pēteŗa Pē -
tersona, Ar  nol da Liniņa, Kārļa 
Auškāpa, Mich aila Gruzdova ie -
stu dējumi ir nozīmīgi visā lat-
viešu teātŗa dzīves kopainā.

G. Zeltiņa savā pētījumā par 
bijušo Jaunatnes teātri atgādina   
tā nozīmīgo lomu padomju va -
ras gados. Grūti iedomāties,   kāda 
būtu veidojusies sabied rības ap -
ziņa, ja nebūtu šāda te  ātŗa ar 
galvenā režisora Ādolfa Šapiro, 
viņa kollēgu Nikolaja Šeiko, Pē -
teŗa Pētersona un Mā ras Ķimeles 
režijām, kas saistīja ar spēcīgu 
pret stāves enerģiju un smalki 
izkoptu mākslinie ciskās tēlainī-
bas veidu – „Ezopa valodu”. Mil-
zu nozīme bija ak  tri ses Lūcijas 
Baumanes latviešu klasiķu iestu-
dējumiem, kuŗos latviešu bērni 
un jaunieši varēja daudz ko uz -
zināt par spožām mūsu literā -
tūras virsotnēm – J. Jaunsudra-
biņu, F. Bārdu, V. Plūdoni, J. 
Ziemeļnieku. Vis ilgāk teātŗa re -
pertuārā noturējās J. Jaunsud-
rabiņa „Kā saule rasas pilienā”. 

Ievas Strukas apcere par Val-
mieras Drāmas teātri sniedz  
netiešu atbildi, kā jāsargā savs 
nams no postīgām tenden cēm  
un kā iemācīties visiem kalpot 
vienotam mērķim. Tāpēc  arī val-
mierieši visos laikos vei dojuši 
teātri par garīgo cietoks ni, uz       
ko vienmēr tiekušies skatītāji       
un speciālisti. „Kaut kur ārpus 

teātŗa sienām ir padomju ie kārta, 
bet teātrī ir sava repub lika, kuŗā 
dzīve rit pēc saviem noteiku-
miem,” raks ta I. Struka. Kaut gan 
pirmie pēckaŗa gadi ir sevišķi 
smagi, jo 300 izrādes no 350 ir 
pa  redzētas izbraukumiem. Sa  -
gra bējušie autobusi ziemā  iestieg 
aizputinātos lauku ceļos, nereti 
kāds no aktieŗiem sēž uz au  to-
mašīnas spārna un ar kabatas 
bateriju rāda šofe rim ceļu, jo 
izrādei jānotiek. Val mierieši ir 
sūri kalpojuši teātŗa mākslai            
un saviem skatītājiem. Turklāt 
galvenais režisors Pē te ris Lūcis 
(kopš 1952. gada) prata iekopt tik 
gudru toleranci pret kollēgu citā-
dību režijā, ka tā kļu va par paš-
saprotamu normu, kāpēc zem 
viena jumta kopā pratuši dar-
boties un sadzīvot tik dažādi ta -
lanti. Viņu iestudē jumos iz  au-
gušas spēcīgas aktie ŗu pa  audzes. 
Šeit darbojušies Anna Lācis, vēlāk 
viņas mazmeita Māra Ķimele, 
Oļģerts Kroders, Felikss Deičs, 
kinorežisors Varis Brasla, kuŗa 
nesenajā A. Lapi ņa lugas uzve-
dumā „Atvari” aktieŗi apliecināja  
īpašas rau dzes tēv zemes mīlestī-
bu – attu rīgu, bez eksaltācijas un 
krāš ņām pozām, toties spēcīgu 
un neiznīdējamu. Zīmīgi, ka arī 
jau nie režisori Valmierā radījuši 
savus labākos darbus – M. Eiche 
R. Blaumaņa „Nāves ēnā” un V. 
Meikšāns E. Virzas „Straumēnu” 
uzvedumu, Raiņa „Zelta zirgu”. 
Droši vien bijušā galvenā reži sora 
Pē  teŗa Lūča stiprais optimista gars 
mīt katrā Valmieras teātŗa nama 
ķieģelī un dod svē tību visam la -
bajam, kas te no tiek. Teātŗa sie - 
nas laikam izstaro labu enerģiju, 
pievelkot talan tus, kas teātrim 
dod spirgtu dzīvības sulu un 
atjaunotni.

Krājuma īpašo intonāciju vei  -
do I. Strukas un citu mi nēto au -
toru pētījumu konteksti, kas           
liek ar cieņu domāt par reži jas       
un aktieŗmākslas meistaru sīks-
tumu un pašaizliedzību.

Irēna Lagzdiņa                 
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Šo referātu, ko Lilija Zobens 
nolasīja 53. Kultūras dienās 
Austrālijā, redakcija vēlas  
sniegt visplašākajam lasītāju 
lokam – kā programmatisku  
un pētniecisku materiālu par 
tematu „vecā trimda un jaun-
iebraucēji”, par aktuālām pro- 
 b lēmām ārzemju latviešu sa -
biedrībā mītnes zemēs. 

Mēs un jūs – tā bieži vien sa -
kām, runājot par latviešu sabied-
rību mītnes zemēs. Mēs – tie 
vecie trimdas latvieši, kas dzī vo-
juši ārpus Latvijas kopš Otrā pa -
saules kaŗa, proti, vismaz 60 ga -
dus, vai arī dzimuši ārzemēs, bet 
uzauguši „latviskā” garā; jūs – tie, 
kas nesen iebraukuši, kas var -     
būt jutuši okupācijas slogu, kas 
pārdzīvojuši pirmos atjaunotās 
neatkarības gadus Latvijā, bet 
tagad atbraukuši meklēt darbu 
un laimi, jo Latvijā to nevar šo -
brīd atrast.

Šīs divas puses it kā varētu 
sadzīvot bez lielām problēmām, 
bet tas tik bieži vis nenotiek. Sa -
redzu vairākas problēmas. 

Pirmkārt – komūnikācija. Ļo -
ti daudzi jauniebraucēji nezina 
nekā par  latviešu sabiedrību Liel-
britanijā vai citās patvēruma ze -
mēs; viņi nezina nekā par mūsu 
vēsturi, par  Daugavas Vanagiem 
vai Latviešu nacionālo padomi 
Lielbritanijā un droši vien arī ne -
grib zināt, ja nu vienīgi tad, kad 
vajadzīga īpaša palīdzība grū-
tākos gadījumos. Turklāt vecie 
latvieši nezina, kur tie jaunie-
braucēji dzīvo un kā ar viņiem 
sazināties, ja viņi vispār gribētu 
to darīt.

 Otrkārt – mēs (t.i., visi latvieši) 
reti mēģinām analizēt situāciju 
objektīvi, jo tas varbūt prasītu 
kri  tisku attieksmi pret mūsu      
pašu lietām un varētu daudziem 
būt sāpīgi. 

Treškārt – mēs (t.i., visi latvieši) 
reti uzklausām cits citu, negri-
bam īsti iedziļināties otras puses 
problēmās, lai gan vēlamies, lai 
mūs saprastu. 

Šīs trīs problēmas un īpašības 
(droši vien ir arī citas) neļauj 
mums izstrādāt nekādu stratē-
ģiju, kā veidot un attīstīt mūsu 
sabiedrību nākamajos gados, un 
šie gadi ir kritiski, ja vēlamies uz -
turēt latvisku vai latviešu vidi un 
sabiedrību ārpus Latvijas.

Atšķirības
Vispirms jāapskata atšķirības 

starp dažādiem iebraucējiem no 
Latvijas Lielbritanijā. Manu vecā-
ku paaudze brauca turp, kur        
bija vajadzīgs darbaspēks torei-
zējos apstākļos pēc Otrā pasau -
les kaŗa – uz vilnas rūpnīcām 
Zie meļanglijā un valsts vidienē; 
vīrus sūtīja uz tērauda rūpnīcām 
Skotijā, vēlāk uz vidieni, uz ogļ-
raktuvēm ziemeļos, uz lauku    
darbiem vidienē un dienvidos; 
sievietes strādāja slimnīcās un 
par kalponēm utt. Latviešu skaits 
Lielbritanijā nostabilizējās var -
būt ap 5000 - 6000, daži lēš pat     
10 000. Šos skaitļus, protams,   
nav  iespējam ne precīzēt, ne pār-
baudīt. Par šiem sākuma gadiem 
var lasīt grāmatā Latvieši Lielbri-
tanijā, ko izdevušas LNPL un 
DVF. 

Saprotot, ka Latviju ne ameri-

Mēs un jūs
 Pārdomas par jauniebraucēju integrēšanu trimdas latviešu sabiedrībā – kā tas notiek vai nenotiek. 

Sevišķi piemēri pēc pieredzes Lielbritanijā

Lilija Zobens

kāņi, ne arī kāds cits neatbrīvos 
no komūnistiem, latvieši sāka iz -
veidot savus centrus – galveno-
kārt ap Daugavas Vanagu na -
miem. Tādi bija Bradfordā, Līdsā, 
Halifaksā, Hudersfīldā, Boltonā, 
Donkasterā, Notinghamā, Kor bi-
jā, Koventrijā, Londonā un vēl 
citur, ar visstiprākajiem (t. i., vis-
bagātākajiem) centriem Anglijas 
ziemeļos. Ar laiku latvieši arī ie -
gādājās lauku īpašumus, kur va -
rēja pavadīt brīvdienas, izkārtot 
lielākus sarīkojumus un bērnu 
vai 3x3 nometnes, – Mūsmājas 
(DV nams pie Koventrijas), 
Alme  lija (LNPL īpašums Anglijas 
rietumu pusē), Rovfanta (kas    
pieder Londonas draudzei un 
atrodas laukos dienvidos no Lon-
donas) un Straumēni (vidienē). 

Ar laika tecējumu un sabiedrī-
bas sarukšanu dabiskā kārtā tie 
sabiedrības centri, kas vēl pali-
kuši, atrodami ap veciem rūpnie-
cības centriem Bradfordā, No -
tinghamā, Mansfīldā, arī ap Mūs-
mājām, Straumēniem, mazāk      
ap Londonu. Der pieminēt, ka 
An  glijas latviešu demografiskā 
uzbūve nav vienāda: iebrauca 
gal  venokārt pieaugušie, bez bēr-
niem, un samērā maz bērnu un 
pusaudžu. Nodibinājās kop -
dzīve, piedzima bērni – t.s. bēbīšu 
būma (baby boom) paaudze, pie 
kuŗas piederu arī es. Tagad  mūsu 
vecā paaudze, kuŗai ir apmēram 
80 - 90 gadu, strauji izmirst;  maz 
mūsu ir no tās paaudzes, kuŗai 
tagad būtu 70-75; no manas „bē -
bīšu būma” paaudzes  vēl ir prāvs 
skaits, un tad pakāpeniski uz      
leju nāk viņu pēcteči, izveidojot 
skaitliski augšpēdu piramidu ar 
atdalītiem slāņiem, kam robi pa 
vidu. 

No vecās trimdas ar viņu pēc-
tečiem mēs varētu saskaitīt aktī-
vus, augstākais, 2000. DV aktīvo 
biedru skaits 2010. gada decem-
brī bija 1070, LNPL sarakstā bija 
2505 balsstiesīgi vēlētāji, lai         
gan vēlēja tikai 612. Ļoti pavirši 
runājot, mana paaudze, kas dzi-
musi un augusi pēckaŗa Anglijā, 
ir labi izglītota, strādā dažādās 
profesijās un ir stabila un turīga. 

Lielais jauniebraucēju ieplū-
dums Lielbritanijā sākās pēc 
2004. gada, kad Latvija iestājās 
Eiropas Savienībā un robežas 
Latvijas pavalstniekiem tika at -
vērtas. Un, protams, tie visi nav 
latvieši, jo ir arī liels skaits krie -  
vu tautības Latvijas pavalstnie - 
ku. Tas bieži sagādā problēmas, 

kad kāds „latvietis” iekļūst nepa-
tikšanās un ir vajadzīga tulka 
palīdzība: policija vai slimnīca 
izsauc latviešu tulku, bet izrā - 
dās, ka „latvietis” runā tikai 
krieviski! 

Jauniebraucēji nebrauc vairs    
uz veciem rūpniecības cen-     
triem – tie brauc strādāt laukos, 
uz puķu fermām un lauku saim-
niecībām Linkolnšīrā, Hampšīrā 
un citur; viņi atrod arī darbu 
nežēlīgās putnu audzētavās, kas 
tik spilgti aprakstītas ukrainie -  
tes Marinas Levickas romānā 
„Divas riteņmājas” (Two Cara-
vans); viņi strādā viesnīcās par 
apkopējiem, restorānos un bāros 
par viesmīļiem vai veco ļaužu 
namos par aprūpes darbinie kiem. 
Mani vecāki strādāja vilnas fab-
rikās blakus angļu strādniekiem 
tādos pašos apstākļos, saņemot 
tādu pašu algu kā vietējie, bet 
jauniebraucēji dzīvo lielākoties 
daudz sliktāk, saņemot mini -
mālo algu, bieži dzīvojot vairāki 
vienā istabā, strādājot gaŗas      
stundas apstākļos, ko angļu strād-
nieki nekādā ziņā nepieņemtu.

Taču  nevar visus šos jaunie-
braucējus „sabāzt vienā maisā”. 
Esmu satikusi dažādus jaunie-
braucējus: ir tādi - ar minimālo 
izglītību, bet ir arī skolotāji, ar -
chitekti, inženieŗi, vārdu sakot – 
izglītoti cilvēki, kas nav varējuši 
atrast darbu savā speciālitātē, jo 
viņi nav vajadzīgi Anglijas dar ba-
spēkam vai viņiem trūkst angļu 
valodas prasmes. 

Ir arī tādi, kas ir varējuši atrast 
darbu savā amatā vai speciāli -
tātē, it sevišķi datorzinātnieki,      
un ir laimīgi par to. Ir vēl viens 
slānis – tādi, kas atbraukuši mā  cī-
ties un studēt un paliek, jo ar la -
bākām angļu valodas zināša -
nām, ar pazīšanos un Anglijas 
izglītību viņi tikuši uz „zaļa zara”. 
Tādu Londonā, varbūt arī citās 
lielpilsētās, ir daudz, bet tos pa -
rasti nesastopam, jo viņi jau sā -
kuši ielaist saknes vietējā turīgā 
angļu vidē, kas atbilst viņu iz -
glītībai un profesijām. 

Vēl viena atšķirība – tie, kas 
braukuši pēdējā laikā, pēdējā 
gadā, nav t.s. laimes meklētāji, 
viņi tiešām ir izmisuši: nav gri-
bējuši atstāt Latviju (citādi būtu 
braukuši agrāk!), bet ir spiesti to 
darīt, gādājot iztiku savai ģi -
menei. LR vēstnieks Lielbrita nijā 
Eduards Stiprais pērnvasar aplēsa, 
ka, saskaitot visus, kas  re -
ģistrējušies darbam (skaitļi no 
Iekšlietu ministrijas jeb Home 
Office), un viņu ģimenes un pie-
derīgos, Lielbritanijā pašreiz uz -
turas apmēram 100 000 iebrau-
cēju no Latvijas. Protams, neskai-
tot tos, kas dzīvo Īrijā. 

Atšķirības starp šiem dažā da-
jiem iebraucēju slāņiem ir daļēji 
pašsaprotamas – vēstures stunda 
šeit nav vajadzīga, bet vienu gan 
uzsvēra mans priekštecis - LNPL 
bijušais priekšsēdis Andrejs Ozo-
liņš: mūsu vecāki uzauga vai sa -
sniedza nobriedumu Ulmaņa 
laikos. Sakiet, ko gribat, bet tai 
pa  audzei bija ieaudzināts patrio-
tisms, atklātība, taisnīgums un 
pašaizliedzība kā dzīves pamati, 
ko tā deva tālāk saviem bēr -     
niem. Angļu sabiedrībai daudzi 
šie jēdzieni arī nav sveši – 

labdarības organizācijas, pie mē-
ram, pamatojas uz brīvprātīgo 
darbaspēku. Bet tiem, kas au - 
guši Padomju ēnā, tādas priori-
tātes droši vien ir svešas, pat 
nesaprotamas, un te nu ir viens 
svarīgs iemesls, kāpēc eksistē 
atšķirība – mēs un jūs. Mēs, sta-
bili, pārtikuši, varam veltīt savu 
brīvo laiku, lai strādātu DV vie-
tējās nodaļas valdē vai katru ne -
dēļu brauktu uz koŗa vai deju 
mē  ģinājumu. Jūs, kam jāstrādā 
gaŗas stundas par minimālo algu, 
nevarat vienmēr atļauties, pie-
mēram, dārgās Londonas trans-
porta cenas, lai tiktu uz mēģi nā-
jumiem; un par darbu organi-
zācijās utt. jūs prasāt – cik man 
par to maksās?

Anglijā – kā mēs tiekamies, 
un kā mēs sazināmies? Mums 
katrā latviešu centrā notiek sa -
rīkojumi, kas jau gadu tecē ju -     
mā ir kļuvuši tradicionāli. Dau-
gavas Vanagi piemin Kalpaka 
dienu, Kurzemes cietoksni, svin 
Lāčplēša dienu, 18. novembri. 
Divreiz gadā sasauc DV pilnsa-
pulci ar dažādiem blakus sarīko-
jumiem. LNPL izkārtojumā no -
tiek Draudzīgā aicinājuma sa -
rīkojumi, gadskārtējā sesija, re -
ferāti utt. Rēgulāri notiek diev-
kalpojumi visos Anglijas nova-
dos, un Baznīcas virsvalde rīko 
Sinodi un draudžu dienas. Jāņi 
tiek svinēti Mūsmājās vai Strau-
mēnos (agrāk arī Rovfantā un 
Almelijā); vēl ir divi „vecie”         
koŗi – Straumēnos un Londonā,  
folkloras kopa Dūdalnieki Līdsā 
un divas deju kopas: Kamoliņš 
ziemeļos un Londonas dejotāji. 
Ziemeļos DV izdod savu Ziņo-
tāju, vidienē Mūsu Balss, un 

Eiropā vispār iznāk avīze Brīvā 
Latvija. Izklausās jau skaisti un 
labi, bet DV nodaļas daudzās vie-
tās sarūk, jo nav jaunāku cilvēku, 
kas nāktu talkā un varētu ierasto 
darbu turpināt. Jākonstatē, ka 
pašreizējā DV iekārta, ar da -      
žiem izņēmumiem, nav pievil-
cīga arī „veclatviešu” pēctečiem. 

Jauniebraucēji nepiedalās
Bieži rodas jautājums – kāpēc  

jauniebraucēji nenāk talkā, kā -
pēc neiestājas mūsu organizā-
cijās, kāpēc viņi nenāk uz mūsu 
sarīkojumiem? Skaidrs, kāpēc  
ne   nāk: vienu iemeslu minēju jau 
agrāk. Otrs - vai es gribēju, kad 
man bija 20 vai 25 gadi, iestāties 
organizācijā, kur biedri ir 50 ga -
dus vecāki par mani un kur    
biedri man tikai stāstīs, cik esmu 
slikts latvietis? 

Tad vēl komūnikācijas jautā-
jums – vai viņi vispār zina, kas        
ir Daugavas Vanagi vai LNPL 
utt? Tīmekļa lapā www.latvie-
siem.co.uk patlaban (t.i., 2010. 
gada decembrī) atrodama aptau-
ja tieši par šo jautājumu: kādas 
organizācijas tu pazīsti? Atbil dē-
juši 100 balsotāji (lielisks skaits 
procentiem!) – divi zināja, kas ir 
LNPL; 25 zināja, kas ir DVF; 
viens zināja, kas ir latviešu ev.lut. 
Baznīca Lielbritanijā; 22 zināja 
visas trīs organizācijas; 25 atbil-
dēja, ka nosaukumi dzirdēti,        
bet neko vairāk nezina, un 25 
atbildēja, ka nezina nevienu. 
Precīzāk sakot, puse atbildētāju 
nezina, kas ir mūsu galvenās 
trimdas organizācijas Lielbrita-
nijā, – un tie bija tādi, kas vispār 
uzņēmās dot atbildes tādā 
aptaujā.

(Turpinājums sekos)

Lilija Zobens

A B R A K A Š I

Kaut vairāk rastu iecietības,
Kad visur rādās nelietības.

***
Bez prāta varasvīri un bez gausa
Runā, kamēr mute sausa. 
Vien sevi aplaimot ir viņu dabā,
Pat pirkstu necelt citu labā.
Tautai pamāca vēl mazliet ciesties,
Līdz labāki sāks laiki riesties.

***
No austrumiem, kas teicās atnest brīvi,
Tik vien kā paši apmetās uz dzīvi.
Nu viņu pēcnācēju visi stūŗi pilni,
Un dzīve sit tiem augstu vilni.
Bet nav jau visa vaina viņu,
Jo tautai netrūkst ķipariņu,
Kam runāt svešā mēlē tīk
Un paklanīties neapnīk.

***
Bet, ja nu visur sīkmaņi un abrkaši,
Kas tad ī s t i  nu mēs esam paši?
Vai esam cēli
Tēvu zemes dēli?...

TĒVU ZEMES DĒLI
Ivars Galiņš
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Ir ļoti, ļoti svarīgi, ka pašā 
pirmajā plašākas tikšanās reizē 
cilvēks tiek uzņemts draudzīgi, 
labvēlīgi un, galvenais, ieinte re-
sēti. Un vēl kā īpaša dāvana – ilgi 
nesatiktās Ināras Tamsones sau-
lainais smaids un atkalredzēša-
nās prieks. Gunārs Tamsons jau 
diemžēl aizsaulē, viņi abi ar Ināru 
bija patiesi draudzīgi padom-
devēji, kad sāku strādāt BL 
redakcijā. Paldies! Un vēl viens 
priecīgs pārsteigums – avīze lie-
lāko daļu Anglijas lasītāju tone-
dēļ bija sasniegusi... sestdienā! 
Gluži neticami – pasts arī prot 
sagādāt negaidītus priecīgus pār-
steigumus. Mums ir iespēja ap -
spriest pašus jaunākos jaunu -
mus, kas nedēļas avīzei  ir liela 
„ekstra”. Ko galvenokārt vēlējās 
lasītāji? Vairāk ziņu par dzīvi 
Latvijā, lasāmvielu turpināju-
mos, „humora stūrīti”. To un 
„valodas stūrīti” atjaunot aicināja 
arī lasītāji citviet, – liekam aiz 
auss! Pie kafijas apēdu vismaz 
pus  gada kūku normu – tik gar-
šīgas laikam prot izcept tikai lat-
vietes. 

Nākamajā rītā Gita Putce mani 
ved uz Līdsas autoostu, palīku-
mojot pa pilsētas interesantā-
kajām ielām. Skaista pilsēta, kaut 
kas majestātisks, kā jau pie an -
gļiem. Nez vai te daudz jauno 
lat  viešu, un vai viņi zina, ka te -
pat tuvumā dzīvo Laimonis 
Mieriņš – mākslinieks ar plašu 
skanējumu, kuŗa gleznas atro -
das daudzās privātkollekcijās,     
arī pie Vairas Vīķes-Freibergas, 
piemēram.

***
Autobusi, tāpat kā lidmašīnas, 

mēdz „izkrist” no grafika. Šoreiz 
tas bija iemesls, kāpēc mani un 
Kriša Ligera ceļi Notinghamā 
nekrustojās tā uzreiz un precīzi 
norunātajā laikā. Labi, ka ir mo -
bilie sakari, jau drīz apkamp-
jamies jaukā italiešu krodziņā 
iepretim  Daugavas Vanagu na -
mam, un ar steigu jādodas uz 
Ligeru mājām, kur Astrīda izvā-
rījusi zupu. Ir dzirdēts rakstu-
rojums „profesionāla Latvijas 
vie s u uzņēmēja”, un tas ir  arī par 
Astrīdu. Īsti latviska vira ceļi nie-

Anglija bij atvērta, atslēg’ nebij nolauzta
Piezīmes pēc ciemošanās pie tautiešiem Lielbritanijā

Ligita Kovtuna
(Turpinājums)

kam ir labākais, ko piedāvāt,   
kuŗš gan to nezina! Žigli pārme-
tu „runājamās drēbes”, un prom 
atpakaļ uz Standhill Rd Nr. 1a, 
kur jau sapulcējušies ap 30 tau-
tiešu. Viņu vidū BL autori Austris 
Veichelis un Anglijas Vanagu 
„staigājošā enciklopēdija”- Lai-
monis Ceriņš. Mūs fotografē 
Lai monis Zaķis – pirms septi-
ņiem gadiem tikāmies „Strau-
mē nos”, un, jāteic, šie gadi nav 
atstājuši nekādus manāmus no -
spiedumus nedz izskatā, nedz 
enerģijā. No bāra iznāk Ēvalds 
Frišvalds un sasveicinās: „Jāņa 
Frišvalda smukais brālis!” Nu, 
smuks gan, tāpēc ka darbīgs un 
visu mīlēts – nama omulība nav 
iedomājama bez viņa nesavtī -   
gās rosīšanās. Un laikam arī        
bez vanadžu izmeklētajām mini-
sviestmaizītēm kādos padsmit 

veidos... Pavasarīgi zaļumi vā -
zēs, elegantā Kriša Ligera ievad-
vārdi – un es jūtos kā labu draugu 
pulkā. Šai tikšanās reizē pievie-
nojas vēl viens  lasītāju priekš-
likums – dokumentēt BL vēsturi 
un personības, kas to veido - 
jušas, līdzīgi kā Laikā, sagaidot 
kārtējo apaļo jubileju. Jā, Brad-
fordā man parādīja 1960. gada 

Londonas Avīzes numuru. Jauki 
pasmējām par tās cenu – gada 
abonements tolaik maksājis... vai 
dieniņ, neatceros, cik šiliņu. Bet 
ievēroju, ka apmēram trīs ceturt-
daļas satura vēstī par kultūras 
notikumiem un sarīkojumiem. 
Te arī „nedēļas dzejolis”. Un šā- 
du „greznību” atļāvās  laikā, kad 
trimdas avīzēs bija rubrika „Dzī-

ve okupētajā Latvijā” un latvie -      
šu kopāturēšanas virsuzdevums. 
Viela pārdomām.

***
Vakarā pie kamīna Ligeru 

mā jās atbrauc arī prof. Reinis 
Vītols ar Zentu, un, pirms ar 
Dzidras Purmales „rudzupuķīti” 
dodamies uz Lesteru, pāris stun-
du paiet sparīgās sarunās. Par 

ko? Par labskanīgu latviešu va -
lodu. Sarunu iniciātore ir Astrī-
da, nesamierināma cīnītāja pret 
svešvārdiem un aplam piekabi-
nātiem priedēkļiem un piedēk-
ļiem. Diskusija draud ieilgt, bet 
mums ceļš zem kājām... Rakstiet 
vēstules, neturiet sevī rūgtumu, 
ja avīzes saturā, veidolā vai valo-
dā kaut kas nepatīk. Nu, iedzīvi-
nāsim BL lappusi „Lasītāju balsis”! 

***
Pie Dzidras Purmales mājas 

vārtiem izaugusi metrus div-
desmit slaida priede ar divām 
galotnēm – viena vērsta uz rie-
tumiem, otra – uz austrumiem. 
„Nu, vai nav kā mana dzīve? 
Gadu tai priedei arī apmēram 
tikpat, cik man,” apcerīgi teic 
Dzidra. Vakars viņas mājiņā ie -
ilgst pāri pusnaktij. Kamīnā 
sprakšķ pagales, uz dzegas – Viļa 
foto. Runājamies trijatā – kā 
agrāk, tikai Viļa asprātīgās pie-
bildes skan atmiņās.

Nākamajā rītā „otrajās bro-
kastīs” Dzidra man uz rakstām-
galda nolikusi „garīgo barību”, 
lasāmvielu kā turpinājumu mū -
su vakara sarunām. Veltas Sni-
ķeres „Savādībiņas. Notika tieši 
tā, nekas grozīts vai pielikts”, 
Martas Landmanes „Vate ausīs”, 
Anglo Baltic News kārtējais nu -
murs. Pārlapoju, palasu – avīze 
tiešām „trāpa desmitniekā”, uz -
runājot savu auditoriju – latviešu 
jauno paaudzi, kas nu mīt Liel-
britanijā. Manuprāt, avīze ar kat-
ru numuru progresē, topot sa -
turā bagātīgāka un jo trāpīgāka. 
Ceru satikt Daci Gaili. Anglijā 
neizdodas, taču „satieku” 8. feb-
ruāŗa laikraksta Diena slejās, kur 
Dace par savu avīzi saka: „Gri-
bētos, lai tā kļūst par vispasau -  
les latviešu avīzi,” - un „Vienalga, 
kur pasaulē esam, mēs esam 
latvieši, varam būt draudzīgi, 
nevis rieties!” Gan jau satiksi-
mies!

„Šķiŗamies šķērsu,/tiekamies 
krustu,/Lai viens otram/Mēs 
nepazustu,” raksta Velta Sniķere. 
Viņa atnākusi uz tikšanos Lon-
donā, spriega, moža kā parasti 
un uzdāvina man gredzenu.

(Turpmāk vēl)

Krišs Ligers Austris Veichelis Laimonis Ceriņš

Dzidra Purmale savā pagalmā

Aizgājušajās nedēļās Latvijas 
sabiedrību no jauna uzjundījusi 
diskusija par to, vai Latvijā ne  no-
tiek mežu izciršana. Lai gan Zie-
meļafrikā samilzušas pašiem sa -
vas problēmas, uzmanību šim 
jau tājumam pievērsis pat arabu 
telekanālis Al Jazeera. Filmā  Lat-
via’s pulp fiction paustas bažas 
par Latvijas mežu nākotni un 
valsts uzņēmumam „Latvijas 
Vals ts meži” (LVM) pārmesta 
pā  rāk intensīva mežu izstrāde, 
kas apdraud arī bioloģisko 
daudz  veidību. Latvija patiešām 
ir unikāla ar savu mežu bagātī -
bu, tāpēc pamatotas ir bažas, vai 
mēs mākam šo bagātību novērtēt. 
Lai, sākoties krizei,  mežistrādē 
no  darbinātie nepapildinātu bez-
darbnieku rindas, valdība ļāva 
pa  lielināt ciršanas apjomus. LVM 
apsaimnieko 1,37 miljonus hekt-
aru meža platību. Privāto ap -
saim niekotāju rokās ir 1,2 miljo-

Vai Latvija kļūs par celmu republiku? 
ni hektaru meža. Rezervātu un 
nacionālo parku territorijas aiz-
ņem tikai 50 tūkstošus hektaru. 
Latvijas nacionālās valūtas - lata  
saglabāšanā lielu ieguldījumu 
devusi tieši meža nozare. 

Koka eksports dažos gados 
ārējā tirdzniecībā sasniedzis pat 
40 procentus no kopapjoma. Ar 
mežu saistītajās jomās nodar bi-
nāti apmēram 80 tūkstoši srā dā-
tāju. Vislielākie pārmetumi LVM 
virzienā vērsti sakarā ar neaistē-
tiskajām kailcirtēm visnotaļ lie-
lās platībās lielceļu malās un pat 
netālu no tūristu iecienītajām 
vietām. Otra samilzusi problēma 
ir valsts mežos iegūtās koksnes 
izmantošana. Kā norāda mežu 
nozares speciālists Ilmārs Ozo-
liņš, gandrīz ik vakaru televīzija 
skaŗ jautājumu par Latvijas lielo 
atkarību no Krievijas piegādātā 
kurināmā. Turpretī Somijā un 
Zviedrijā atšķirībā no Latvijas       

ir izdevīgi  Latvijas mežu resur-
sus izmantot pat tad, ja tos turp 
transportē pa jūru, bet Latvijā 
nav izdevīgi tos izmantot katlu-
mājās uz vietas. I. Ozoliņš norā-
da, ka  šķelda par lētu naudu tiek 
eksportēta, tas pats notiek ar        
zā  ģu skaidām, bet mazvērtīgo        
koksni atstāj mežā vai kādu tās 
daļu LVM pārdod par pārlieku 
augstu cenu un, ja to nevar iz -
darīt, iespējams, atstāj sapūšanai.

Līdz 2009. gadam Latvijas 
valdība ik gadu ļāva izcirst ap          
13 000 ha meža, pēdējos divos 
gados teju divreiz vairāk - ap -
mēram 24 000 ha. Dabas drau-
gus nomāc ne tikai cērtamo ko -
ku apjoms, bet tieši veids, kā      
tas tiek darīts. Kā zināms, likumi 
kailcirtes ļauj veidot ne vairāk 
kā desmit hektaros, bet netālu    
no kailā meža laukumiņa var 
veidot nākamo un atkal nākamo. 
Tā nu izcirstie laukumi mežos 

kļūst aizvien lielāki. Pazīstamais 
folklorists un valodnieks Austris 
Grasis dzīvo mežā Mazsalacas 
pusē, netālu no Skaņā kalna. Arī 
viņu kādu nakti uzmodinājusi 
meža technikas rūkoņa. Izrādās,  
netālu no šīs ainaviskās vietas 
tiek veikta kailcirte. Līdz šim        
A. Grasis bijis pārliecināts, ka 
dzī  vo aizsargājamā zonā. „Lat vi-
jas valsts mežu” speciālisti            
A.Gra   sim izskaidrojuši, ka viņam 
ir taisnība un mežu ap pašu 
Skaņo kalnu Salacas ielejas da -
bas parka territorijā „negriezī-
šot”, bet cirsma, kas A.Grasi sa -
traucot, atrodoties nedaudz tā -
lāk, kur  mežu drīkst cirst arī 
kail cirtē. Viss ir tik vienkārši. Par 
to, kā izskatās kopīgā ainava pēc 
kailcirtes, atbildīgajām perso-
nām galva nesāp. „Latvijā paliek 
celmi un krūmi,”  plašsaziņas lī -
dzekļos raksta tie, kam darba 
darīšanās iznāk braukāt pa valsts 

lielajiem un mazajiem ceļiem. 
Aizvien vairāk iedzīvotāju sāk 
protestēt pret barbariskajām kail-
cirtēm. Ar protestiem ir panākts, 
ka LVM apturējuši mežu izcir-
šanu pie Mordangas ezera Talsu 
pusē.

Latvijā mežu apsaimniekošana 
ir svarīga tautsaimniecības noza-
re, nav šaubu, ka lietaskoks ir jā -
cērt, diemžēl veids, kā tas tiek 
da  rīts, ir zem katras kritikas. Ar 
likumu būtu aizliedzamas kail -
cir tes, atļaujot vienīgi izlases cir tes, 
jo pēc mežu apsaimniekoša nas 
Latvijā tikai ļoti nelielās pla tībās 
ir saglabājušies tādi apstāk ļi, kas 
raksturīgi dabiskiem me  žiem.

Ja katras kailcirtes vietā iestāda 
jaunu mežu, tad mežu segums 
procentuāli „uz papīra”, protams, 
nemainās - lai gan līdz tam, kad 
priede atkal būs cērtama, paies 
viss cilvēka mūžs.

Dainis Mjartāns
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Līmeniski. 4. Apūdeņošanas 
kanāļi Vidusāzijā. 5. Garšviela. 7. 
Dumbrvistiņu dzimtas putns. 10. 
Techniski zīmēt. 11. Lieli, apaļi 
koka trauki bez vāka. 12. Figūru 
projekciju rasējumi plaknē. 13. 
Plāni neraudzētas mīklas sausiņi. 
16. Latviešu režisors (1911-1973). 
19. Mērkaķu apakšdzimtas 
pērtiķis. 22. Vīnogu šķirne. 23. 
Latviešu aktrise (1893-1970). 24. 

Sens priekštecis. 25. Asteŗu dzim-
tas augs. 26. Sekrēts. 28. 
Kreditiestādes. 30. Neizpaužams. 
35. Latviešu svarcēlājs (1894-
1919). 37. Tēls V. Lāča romānā 
„Zvejnieka dēls”. 38. Kopīga darba 
veikšana bez atlīdzības. 39. Japāņu 
automobiļu marka. 40. Valsts 
Āzijas dienvidos. 41. Franču rakst-
nieks (1828-1905). 

Stateniski. 1. Latviešu aktrise 

(dz. 1941). 2. Latviešu rakstniece, 
literātūrzinātniece (1932-2004). 3. 
Pilsēta Ventspils novadā. 5. 
Taisnleņķa trijstūŗa mala. 6. 
Debess dienvidu puslodes 
zvaigznājs. 8. Monarcha tituls 
Krievijā. 9. Matu sakārtojums. 14. 
Apdzīvota vieta Tukuma novadā. 
15. Apdzīvota vieta Apes novadā. 
17. Ceļi pilsētās. 18. Zilupes piete-
ka. 20. Blēdīgs darījums. 21. Asas 
sāpes mugurā. 27. Spēcīgs 
uzbudinājums, kas nav pakļauts 
gribas kontrolei. 29. Valsts Arabijas 
pussalā. 31. Valsts Eiropā. 32. 
Dabas parādība. 33. Zviedru 
automobiļu marka. 34. Pilsēta 
Somijas dienvidrietumos. 36. 
Jupitera pavadonis. 

 Krustvārdu mīklas (BL Nr. 7) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Gadumija. 5. 
Panagija. 11. Rotas. 12. Zieds. 13. 
Tuvinieki. 14. Maldi. 15. Elite. 16. 
Koriandrs. 17. Tuvs. 19. Asfalts. 
22. Kivi. 23. Sliet. 25. Prāts. 26. 
Dievs. 30. Steiga. 31. Lāsīte. 32. 
Tiesnese. 34. Tautisks. 36. Esteris. 
37. Tiesa. 38. Kausi.

Stateniski. 1. Garamantas. 2. 
Datele. 3. Mistika. 4. Janvāris. 6. 
Apdeldēt. 7. Apziest. 8. Inesis. 9. 
Atsperties. 10. Kandava. 18. Sveši. 
20. Farmaceits. 21. Literātūra. 22. 
Kairs. 24. Latvieši. 27. Vatikāns. 
28. Gazele. 29. Klauns. 33. Sams. 
35. Ieva.              

Ņujorkā 3. feb-
ruārī ANO (Ap -
vienoto Nāciju 
Or  ganizācijas) 

Me  ža foruma (UNFF) 9. sesijā 
(24. janvāris – 4. februāris) svinīgā 
ceremonijā 2011. gads tika pa -
sludināts par Starptautisko Me -
ža gadu (International Year of 
Forests 2011) ar devīzi „Mežs 
cilvēkiem!”. Atklājot  sesiju, tās 
priekšsēdis un UNFF biroja 
vadītājs Arvīds Ozols (Latvijas 
Zemkopības ministrijas Meža de -
partamenta direktors) uzrunā uz -
s vēra: „Šis ir pirmais Starptautis-
kais Meža gads, kas mums sniedz 
vēsturisku iespēju pievērst pasau-
les sabiedrības uzmanību dau-
dzajām vērtībām, ko mums dod 
mežs, kā arī meža nozīmei cilvē    -
ku iztikas nodrošināšanā.” Ce  re-
monijā piedalījās ANO Ģenerālās 
Asamblejas 65. sesijas prezidents 
Jozefs Deiss un UNFF dalībval- 
stu vadītāji. ANO Ģenerālā asam-
bleja aicina Starptautiskā Meža 
gada ietvaros visām valstīm un to 
valdībām aktīvi iesaistīties aktī vi-
tāšu organizēšanā, lai veicinātu 
dialogu par meža nozares jautā-
jumiem un par mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. 

Meža dienas 2011
Saistībā ar ANO Starptautiskā 

Meža gada izsludināšanu Valsts 
prezidents Valdis Zatlers ir aicinā-
jis meža nozares un pašvaldību 
pārstāvjus pavasarī rīkot visā Lat-
vijā „Meža dienas 2011”. Prezi-
dents ir Meža dienu patrons. Šo -
gad tās notiks jau 83. reizi. Zem-
kopības ministrijā notika meža 
nozares organizāciju un institū-
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ciju, kā arī Latvijas Pašvaldību sa -
vienības (LPS) pārstāvju tikšanās, 
lai uzsāktu gatavošanos Meža die-
nām 2011 un vienotos par Starp -
tautiskā Meža gada aktīvitātēm 
Latvijā. Sanāksmes dalībnieki vie-
nojās aicināt pašvaldības organi-
zēt pasākumus, lai padarītu valsti 
krāšņāku ar jauniem koku stā dī-
jumiem, iekārtojot jaunas vai uz -
labojot tagadējās atpūtas vietas 
savā sētā, pagastā, novadā un pil-
sētā, izmantojot koku par būv-
niecības elementu. 
Al Jazeera par Latvijas mežiem 

Kamēr Latvijā plāno aktīvitātes 
Starptautiskajam Meža gadam            

un gatavojas Meža dienām 2011, 
Londonā bazētais Kataras tele vī-
zijas Al Jazeera angļu valodas ziņu 
kanālis Al Jazeera English 4. feb-
ruārī demonstrēja reportāžu par 
Latvijas mežiem. Bija iekļauts 
frag ments no Lielbritanijas prem-
jērministra Deivida Kamerona 
uzrunas nesen Londonā notiku-
šās Baltijas, Ziemeļvalstu un Liel-
britanijas sanāksmes, kuŗā britu 
premjērs slavē Latvijas neskarto 
dabu un videi draudzīgu biznesa 
ideju perspektīvu. “Tomēr Liel bri-
tanijas apetīte pēc Latvijas koks-
nes liek apšaubīt šo britu entu zias-
mu,” norāda telekanālis,  pie mē-

ram minot faktu, ka trešdaļa Lat-
vijas kokmateriālu produkci jas 
tiek eksportēta uz Lielbritaniju. 
Pagājušajā gadā Latvijas kokma-
teriālu eksporta apjoms pieau -  
dzis par 53%. Latvijas kokmateriā-
li izmantoti pat Londonas olim -
piskā stadiona būvēšanā. Latvijas 
Universitātes (LU) Bioloģijas ka -
tedras Botanikas un ekoloģijas ka -
tedras vadītājs profesors Guntis 
Brūmelis (bakalaura, maģistra 
grads 1986. g. Toronto universitātē, 
dok tora grads – 1996 .g. LU) tele-
ka   nālim stāsta par Latvijas me -
žiem, kuŗos sastopama liela bio-
loģiskā daudzveidība, turklāt Rie-
tumeiropā apdraudēto dzīvnieku 
sarakstā iekļautie lūši un vilki.       
Uz  svērts, ka pašreizējais Latvijas 
me  žu izciršanas apjoms ir mak si-
mā lā iespējamā robeža un tuvā  -
ka jā laikā tam vajadzētu samazi-
nāties.

Jāpiebilst, ka 2010. gadā noti  -

ku šajā konferencē „Meža nozares 
nākotne Latvijā – iespējas un ri  si-
nājumi” Kokrūpniecības federā ci-
jas izpilddirektors Kristaps Klauss 
norādīja – lai gan ir piešķirti pa -
pildu ciršanas apjomi, pēdējos 
desmit gados no mežiem izvesti 
apaļkoki tik daudz, cik atļauts. 
Tomēr kopējais kokrūpniekiem 
pieejamais resursu apjoms no 
valsts un privātajiem mežiem ne -
drīkstot noslīdēt zem 10 miljo-
niem kubikmetru gadā. Kokrūp-
niecība ir vienīgā pārstrādes rūp-
niecība Latvijā, kas  salīdzināju -
mā ar 2009. gadu ir parādījusi iz -
augsmi. 

Šobrīd cērt pieaugušu mežu, 
vējgāzes un šā gada ziemas snieg-
lauzes – izcērt elektrības līniju sti-
gas, lai novērstu problēmas ar 
elek trības piegādi, kā tas bija ga - 
da sākumā. Daudziem tūksto -
šiem cilvēku ir darbs mežā un 
zāģētavās. Izcirstā vietā tiek stā -
dīts jauns mežs, tas tiks darīts arī 
šopavasar Meža dienās. 

Teksts un foto Valija Berkina
Koks - tas ir zemes tiekšanās pret debesīm (K.Skalbe)

Ar Daugavas Vanagu atbalstu biedrība “Sargi valodu un Latviju! “ 
Tukuma kultūras namā vāca parakstus par grozījumiem Satver-         
s mes 112. pantā. Biedrība rosina, ka Latvijas pamatskolās un vispār-
izglītojošās skolās mācībām jānotiek tikai latviešu valodā.

Kuldīgas Technoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 
iesaistījusies projektā Nord Plus par Baltijas un Skandinavijas skolu 
profesionālās izglītības līmeņa izlīdzināšanu. Rudenī kuldīdznieki         
bija Zviedrijā, šopavasar plāno vizīti pie sadarbības partneŗiem Pluņģē 
Lietuvā, bet maijā ciemiņi no abām valstīm būs Kuldīgā.

Valdība par Liepājas universitātes rektoru apstiprināja augstsko -
las profesoru matēmatikas zinātņu nozarē Jāni Rimšānu. Universitā -      
tes Satversmes sapulces pārstāvji J. Rimšānu rektora amatā ievēlēja uz 
pieciem gadiem.

Jaunjelgavas novada dome nolēmusi Valsts kasē aizņemties          
473 221 latu projektam “Tūrisma objektu rekonstrukcija pie Dauga- 
vas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā”, ko īstenos gan par pašvaldības,  
gan arī ES fondu financējumu. Par šiem līdzekļiem paredzēts atjaunot 
Daugavas krasta dambi.

Uz starptautisko pārtikas izstādi Prāgā devušies Lielezera cep-
tuves un zivju konservu ražotāja “Brīvais vilnis” pārstāvji. Abi uzņēmu-
mi šajā izstādē piedalīsies pirmo reizi. Salacgrīvas zivju konservi uz 
Čechiju eksportēti arī līdz šim, bet uzņēmums grib iegūt plašāku 
tirgu.

Salacgrīvas novada dome izsludinājusi atklātu konkursu par 
novada logo un moto, lai veicinātu novada pazīstamību un veidotu 
vienotu vizuālo tēlu. Konkursa darbi būs publiski apskatāmi un vēr-
tējami. 

Madonā viesojās divi mūki no Tiberiādes kopienas – beļģis Barts 
un latvietis Siluāns. Kopienas brāļiem šis bijis misijas brauciens.           
Viens no mūku galvenajiem aicinājumiem ir darbs ar jauniešiem.

Rēzeknē nodibināta biedrība “Latgales Saeima”, kas par savas 
darbības mērķi ir izvirzījusi sekmēt Latgales administrātīvā reģiona 
izveidošanu,  nodrošināt kvalitātīvas diskusijas starp sabiedriskajām 
or  ganizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem, valsts iestādēm, kā arī pār-
stāvēt kopīgu viedokli latgaliešu valodas, kultūras un sociālekonomisko 
interešu aizstāvībā.

Daugavpils universitātes rektora, entomologa profesora Arvīda 
Barševska vārdā nosaukta jauna īsspārņu dzimtas vaboļu suga Lesteva 
barsevskisi, kas atrasta Tadžikistānā, Gissāras kalnos. Tā jau ir otrā va -
boļu suga, kas nosaukta DU rektora vārdā. Pirmā ir skrejvabole 
Platyderus barsevskisi, kas atrasta kalnu rajonā Spānijas dienvidos. 
Profesors izveidojis vienu no spēcīgākām zinātniskajām skolām vaboļu 
taksonomijā Austrumeiropā.

Daugavpils universitātē (DU) 5. februārī notika “Humānitārās 
akadēmijas jauniešiem” pirmā nodarbība. Pirmo lekciju par “Latvieša 
nacionālo raksturu – desmit Dieva baušļu gaismā” lasīja jaunizveidotās 
akadēmijas patrons – LZA goda loceklis, kinorežisors Jānis Streičs. 
Akadēmija sniegs triju gadu lekciju ciklu dažādās humānitāro zinātņu 
jomās – kultūras vēsturē, svešvalodās, valodniecībā, teātrī, kino, 
tēlotājmākslā, reliģijā u.c. Sertifikāts par visa kursa noklausīšanos dos 
jauniešiem papildu punktu, stājoties DU Humānitārajā fakultātē.

Rēzeknes novada Ratnieku ciemā atklāts jauns katoļu dievnams, 
kas triju gadu laikā tapis ar priesteŗa Jūliana Butāna rokām, pārbūvējot 
bijušo pagasta veikala ēku un  palīgus pieaicinot vienīgi pie fiziski 
smagākiem darbiem. Vietējiem iedzīvotājiem vairs nav jāmēro tālais 
ceļš uz kaimiņu pagastu dievnamiem. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina 
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Gadu ritējumā tieši decembrī 
latviešiem bijuši vairāki nozīmīgi 
notikumi, piemēram, Ziemsvētku 
kaujas un Kurzemes cietokšņa 
krišana. Latviešu tautai pēc tam 
sākās ciešanu laiks, bija jāpie-
dzīvot milzīgi zaudējumi, lielu 
tautas daļu fiziski un garīgi iznī-
cināja. 

Par ievērojamu notikumu jā -
uzskata 1945. gadā angļu kaŗa-
gūstekņu nometnē Cedelgemā, 
Beļģijā, latviešu aprūpes biedrības 
Daugavas Vanagi dibināšana. Šo 
biedrību lielā vienprātībā dibināja 
latviešu kaŗagūstekņi, atrazda-
mies nāves ēnā, aiz dzeloņstiepļu 
žogiem. Šķiet, tāda vienprātība 
vēl nekad nav pieredzēta. Angļu 
valdība piekrita kaŗā kritušo 
bied  rības dibināšanai.

Cedelgemā 1945. gadā gūstek-
ņu nometnē bija 11 187 bijušie 
leģionāri. Visiem baraku iemīt-
niekiem izskaidroja mērķi dibi-
nāt aprūpes biedrību un aicināja 
izteikties. 7787 leģionāri uzskatī-
ja, ka tāda organizācija ir ne -
pieciešama, bet 3400 bija pret 
jebkādas organizācijas dibināša-
nu. Iespējams, viņus ietekmēja 
polītiskie apstākļi, nedrošība par 
nākotni. Novembris bija neziņas 
pilns, jo nometnē brīvi iebrauca 
krievi, aicinot repatriēties. Viņu 
aicinājumam pakļāvās 218 leģio-
nāri, taču drīz vien uzzinājām, ka 
vairāki ,,brīvprātīgie” aizbraukuši 
mājām gaŗām, un pēc tam vairs 
neviens repatriēties nepieteicās. 
Satrieca kapteiņa Arnolda Lan-
kerta izdošana, viņš pazuda bez 
vēsts. Krievi tai pašā reizē bija 
pieprasījusi izdot pulkvedi Ar -
vidu Krīpenu, bet viņš izglābās, 
izdarot pašnāvības mēģinājumu. 
Nometnes militārā pārvalde 
pulk    vedi A. Krīpenu krieviem 
neizdeva un deva rīkojumu neiz-
dot arī citus gūstekņus.

Organizācijas dibināšana bija 
plānota tūlīt pēc Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svētkiem, vēl 

Latviešu aprūpes organizācijai Daugavas Vanagi 65 gadi
novembrī, bet aizkavēja krievu 
pieprasījums izdot A. Krīpenu 
un traģiskās sekas. Nometnes 
iemītnieku garastāvoklis ievēro-
jami uzlabojās, kad 1945. gada 
30. novembrī Cedelgemā ieradās 
pulkvedis Vilis Janums ar savu 
grupu. Vienlaikus aktīvizējās ie -
cere par organizācijas dibināša-
nu.

Iniciātoru grupā bija: maj. P. 
Balodis, maj. V. Hāzners, maj. J. 
Ķīlītis, kpt. Ž. Butkus, ltn. G. 
Odiņš, ltn. Ē. Vērzemnieks, vv. 
A. Apse, vv. J. Utināns, kpr. F. 
Grīnbergs, kpr. D. Malinovskis, 
kpr. E. Lauva, džk. P. Vasariņš, 
kar. B. Rubess.

Jau pirmajās dienās pēc iera-
šanās Cedelgemā viņiem pievie-
nojās kpt. V. Akermanis, pkv. A. 
Skurbe, plkst. V. Janums, džk. D. 
Kencis, un viņiem sekoja sim-
tiem citu.

Organizācijas dibināšanai ievē-
lē  ja 312 delegātus. Šķiet, ievērojot 
piesardzību, nevienā sapulcē visi 
ievēlētie delegāti neieradās. Sa -
pulcē 28. decembŗa vakarā pulk-
sten sešos ieradās 289 delegāti. 
Sapulci atklājot, divīzijas koman-
dieris plt. J. Rucelis teica, ka angļu 
komandants oficiāli atļāvis iz -
veidot tikai ,,organizācijas komi-
siju dibināmās atvaļināto kaŗa-
vīru aprūpes organizācijas statūtu 
izstrādāšanai”. 

Daudzi nemaz nezināja, ka J. 
Rucelis piedalās dibināšanas sa -
pulcē, būdams nometnes vadī bas 
uzticamības persona. Tikai pēc 
viņa ziņojuma tika dota pie kri-
šana organizācijas dibinā šanai.

Organizāciju dibināja, ievērojot 
demokratiskus un brīvprātības 
principus. Notika domu apmaiņa, 
kādai organizācijai jābūt, plašā-
kas pārrunas bija par jaunu 
biedru uzņemšanu. Izveidojās 
divi at  šķirīgi viedokļi – vieni 
uzskatīja, biedri var būt tikai 
bijušie leģionāri. Otri – ka jaunajā 
biedrībā jāuzņem ikviens na -

cionāli noskaņots latvietis. Plkv. 
V. Janums uzsvēra, ka vēlams, lai 
kaŗavīru ģimenes locekļi un 
latvieši, kuŗi atbalsta organizā-
ciju, piedalītos tās darbā. No 
sapulces aizgāja 12 leģionāri, jo 
nepiekrita vairākuma viedoklim. 
Atlikušie 277 delegāti vienprā -
tī  gi nobalsoja, ka jaunajā biedrībā 
var iestā ties ikviens latvietis. 
Sapulcē nolēma rīcības komisijā 
ievēlēt deviņus locekļus un trīs 
kan  didātus.

Komisijā ievēlēja plk. V. Janu-
mu ar 277 balsīm, kapt. V. Aker-
mani (197), kpr. E. Lauvu (167), 
kpt. ž. Butkus (162), maj. V. Hāz-
neru (146), ltn. E. Vēr zemnieku 
(139), ltn. G. Odi ņu (134), maj. J. 
Ķīlīti (111) un kapr. D. Maļinovski 
(104). Kandidāti: vv. J. Utināns, 
džk. D. Kencis un maj. P. Balodis. 
Rīcības komisijai galvenais darbs 
bija statūtu sagatavošana un 
izstrā dāšana. Statūtu tekstu uz -
metumu sagatavoja kpr. agro-
noms E. Lauva, izmantojot kaŗa 
gaitās līdzi iznēsātos Latvijas 
Mazpulku statūtus. Tos juridiski 
noslīpēja bij. Ventspils mierties-
nesis ltn. G. Odiņš.

Pirmo pagaidu valdi ievēlēja 
1946. gada 6. janvārī. Valdes 
priekšsēža amatam bija pieci 
kandidāti – plkv. V. Janums, maj. 
A. Tomas, kpt. K. Rudzītis, kpt. 
V. Akermanis un kpr. E. Lauva. 
Aizklātās vēlēšanās ar 208 balsīm 
ievēlēja plkv. V. Janumu. Par 
priekšnieka vietnieku no desmit 
kandidātiem ar 144 balsīm ie -
vēlēja kpr. E. Lauvu. Aizklāti bal-
sojot, par valdes locekļiem 
ievēlēja ltn. G. Odiņu (181), vv. J. 
Utinānu (145), ltn. E. Vēr-
zemnieku (141), kpt. Ž. Butkus 
(133), džk. V. Eizānu (125), kpr. 
D. Malinovski (124) un vv. J. 
Kalniņu. Ievēlēja statūtos pare-
dzētos kandidātus – maj. V. Hāz-
neru, kpr. R. Lazdiņu, vv. Ražoku, 
maj. J. Ķīlīti un džk. D. Kenci. 
Sapulcē balsoja par maj. J. Ķīlīša 

ierosināto nosaukumu: ,,Latviešu 
aprūpes biedrība Dau gavas 
Vanagi”.

Daugavas Vanagu Centrālā 
val  de 1950. gadā nolēma uzai-
cināt Mariju Ķeņģi veidot va -
nadžu kopu. Bijušo kaŗavīru 
mātes, sievas, māsas, līgavas u. c. 
atsaucās aicinājumam. Palīdzības 
darbam invalidiem viņas veltīja 
visu savu sirds siltumu. Vēlāk 
darbs tika paplašināts, rūpējoties 
par trūkumā nonākušiem latvie-
šiem. Vanadzes aicināja cienīt 
tautas varoņus, saglabāt nacionālo 
kultūru, censties atgūt valsts 
neatkarību. Šo sieviešu darbs nav 
pietiekami novērtēts un atzīts. 

Ikvienai tautai svarīgs ir na -
cionālisms, par to cīnījušies Dau-
gavas Vanagi, vanadzes, visi 
latvieši visā pasaulē, kuŗi mīl 
savu tautu, brīvību un valsti. 

Profesors Salims Mansurs uz -
sveŗ: ,,Visās demokratiskās brīv-
valstīs sāk atzīt, ka pārmērīgi 
aizrāvušies ar ekonomiskām vēr-
tībām un pārāk maz rūpējušies 
par savām nacionālām intere-
sēm.”

Jurists un ltn. G. Odiņš rakstīja: 
,,Daugavas Vanagi neradās ne kā 
militāra, ne arī polītiska orga-
nizācija. Tā bija latviešu tautas 
daļa, kas apzinājās savu un savas 
tautas grūto stāvokli un zināja, 
ka būs jācīnās par nākotni. Šai 
vienotajā garā radās kopība, ko 
mēdzam dēvēt par Cēdelgemas 
garu.”

Vienotības gara vienoti, vanagi, 
vanadzes un liela tautas daļa 
sagādāja iespēju ne tikai sniegt 
materiālo atbalstu vēl dzīviem 
un mirušiem leģionāriem, trū-
kumā nonākušiem tautiešiem, 
bet vēl vairāk: latvietības sagla-
bāšanā Latvijā un svešumā. Mēs 
paši to neesam apzinājušies, bet 
ienaidnieks gan. No paša sākuma 
ar meliem un viltu viņi centušies 
šo vienotību graut, bet bez pa -
nākumiem. Ideālistu sapnis par 

brīvu Latvija piepildījies.
Latvijā ir vairākas palīdzības 

organizācijas, un tas ir labi, jo 
palīdzība vēl ilgi būs vajadzīga. 
Bet ir tikai viena, 1945. gada 28. 
decembrī Cedelgemas angļu 
kaŗagūstekņu nometnē dibinātā 
,,Latviešu aprūpes biedrība Dau-
gavas Vanagi”. Tas ir vienreizējs 
notikums, kad kaŗagūstekņi no -
dibinājuši savas tautas aprūpes 
biedrību ar visām juridiskām 
tiesībām, izveidojuši to par glo-
bālu organizāciju ar statūtiem un 
Daugavas Vanagu Centrālās val-
des noteikumiem. Jāpiemin, ka 
biedrības dibināšanu atbalstīja 
visi 300 kaŗa zēni – gaisa izpalīgi, 
vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

Krievi pieprasīja visu bijušo 
latviešu leģionāru izdošanu, no -
saucot viņus par kaŗa noziedz-
niekiem, bet angļi neatzina, ka 
viņi ir vācu nacistu armijas daļa, 
bet gan savas tautas aizstāvji.

Arī amerikāņi neatzina latvie-
šus par nacistiem un bijušos 
leģionārus uzņēma savā armijā 
– sardžu vienībā. Tikai mūsu 
tautas ienaidnieki leģionārus 
lamā par nacistiem un fašistiem, 
arī mūsu pašu ,,gudrie” profe-
sori, kuŗu zināšanas par tautas 
vēsturi ir trūcīgas, un algoti iz -
palīgi, piemēram, Pauls Duc ma-
nis, kas sarakstīja melīgu grāmatu 
,,Kas ir Daugavas Vana gi?”. 

Daugavas Vanagi un vanadzes 
stāvējuši sardzē, cenšoties sagla-
bāt nacionālismu. Paldies Die-
vam! Ideālistu sapnis piepildījās. 
Latvija atkal ir neatkarīga! Trijos 
kontinentos, kur dzīvo latvieši 
un darbojas DV, atcerēsies or -
ganizācijas dibināšanu pirms 65 
gadiem un pieminēs šajos gados 
paveikto.

Lai Dievs svētī un sargā brīvo 
latviešu tautu un Latviju!

DV organizācijas dibinātāju 
delegāts Ž. Bukovskis

Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes vēlējums 2010. gadā: 
„Strādāsim vienoti, plānosim 
vienoti, lai mūsu šodienas ieceres 
kļūtu rītdienas mērķi, kuŗu 
īstenošanā paliekam mūsu or -
ganizācijas dibinātāju cienīgi 
rīkotāji.

Daugavas vanagi, sasauksimies!”
Šajā numurā:
A. Kalupnieks. „DVCV ideo-

loģijas nozares vadītāja ziņojums 
2010. gadā”. Apņēmībā un ticībā 
darīts darbs nesīs sekmes visām 
mūsu iecerēm. Ziedosim savus 
spēkus un līdzekļus, lai mūsu 
organizācija nākotnē to sasniegtu 
visā pilnībā. Lai Dievs svētī 
Latviju un latviešu tautu! 

Pauls Vanags. „Es esmu Lat-
vija!” Autora runa 18. novembŗa 
aktā „Straumēnos”. „Atcerē da-
mies savu Māti Latviju viņas 
dzimšanas dienā, kā arī visas tās 
latviešu dvēseles, kuŗas dzīvojušas 
un mirušas Latvijas brīvībai, 
tapšanai un vēlāk tās aizsardzībai, 
solīsimies censties dzīvot ne tikai 
savam godam, bet arī latvju sla-
vai, tēvzemei un brīvībai.”

Juris Ciganovs. „Par valsti kļūt 
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ir grūti.” Pirmie Latvijas pastā-
vēšanas mēneši. Raksts par lat-
viešu pulku formēšanu, sīvajām 
kaujām gan ar vāciešiem, gan ar 
Padomju Krievijas armiju.

Ināra Mūrniece. „Latvija starp 
bailēm un cerībām” (Latvijas 
Avī  ze). Autores saruna ar somu 
žurnālistu un publicistu Juku 
Rislaki. Pirms diviem gadiem 
izdota viņa grāmata „Maldinā-
šana”, kas tulkota arī krieviski, 
igauniski, somiski un angliski. J. 
Rislaki salīdzina somu un latviešu 
patriotismu. „Somiem ir reāls 
skats uz vēsturi un Krieviju. Tā 
ka par somiem man ir mierīga 
sirds. Bet drusku bail par latvie-
šiem.”

Heinrichs Strods. „No varas 
valodas uz valodas varu”. (Latvijas 
Avīze) „Turpinās totālitārā komū-
nisma piecdesmit gadu kundzības 
ietekme ne tikai mūsu nācijas 
genofondā, sociālajā struktūrā, 
saimniecībā psīcholoģijā, etnis-
kajā sastāvā, bet arī valodā”. 

Richards Treijs. „Kā Latvijas 
vēs  turi raksta... Maskavā?” Ap -
skats par grāmatu „Latvijas 
vēsture no Krievijas imperijas 

līdz PSRS” (Latvijas Avīze). Kā -
pēc ne Rīgā? – jūs vaicāsit. 
Acīmredzot te jau ir uzrakstīta, 
turklāt divos variantos – kā pa -
domju, tā mūsu laiku. Grāmatā 
ir daudz nepareizību un pārspī-
lējumu.

Redzēts – dzirdēts
Elita Roze. „Lestenes Brāļu 

kapiem – desmit gadu”. Latvijas 
Nacionālo kaŗavīru biedrība un 
DV organizācija iesaistījās Brāļu 
kapu veidošanā. 2000. gadā 
at klāja tēlnieces Artas Dumpes 
veidoto pieminekli „Dzimtene 
Māte Latvija”. Liela pateicība 
nelaiķim Emīlam Gailim par 
financiālo atbalstu un nelaiķim 
Nikolajam Romanovskim par 
lielo darba ieguldījumu.

„Saglabāt vēsturi”. Divdesmit 
gadu nav ilgs laiks, tomēr kopš 
1991. gada barikāžu dienām ir 
izaugusi jau vesela paaudze, kam 
šis laiks ir vēsture, kuŗu viņi 
atceras vai kur nemaz nav bijuši.

„Piemineklis Kārlim Ulmanim 
„Pikšās””. Simtiem cilvēku 4. 
septembrī pulcējās Latvijas prez-
identa dzimtajās mājās, kur tika 
atklāts tēlnieces Artas Dumpes 

veidotais piemineklis. To atklājot, 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
atgādināja K. Ulmaņa vārdus: 
„Kādi ļaudis mums ir vajadzīgi? 
Ļaudis, kas nenopērkami, ļaudis, 
kas stingri pret bagātības kār-
dinājumiem, ļaudis godīgi kā 
mazās, tā lielās lietās. Ļaudis, 
kuŗu centieni nepārsniedz paš-
labuma meklēšanas robežas. Vī -
rišķīgi darbos un nenogurstoši 
nesekmēs.”  

Rūdolfs Brūzis. „Senais kaŗa-
vīrs latviešu tautas daiļradē”. Ka -
ŗavīra tēls mūsu daiļradē ne -
parādās bieži. Mūsu tauta ir biju-
si arāju tauta ar Zemes mātes 
vēlību. Ticējumos kaŗavīrs salī-
dzināts ar ozolu, kas tajā brīdī 
tiek turēts par kaŗavīra likteņa 
noteicēju un sargātāju. Taču tas 
nenozīmē, ka latvieši ir bez-
palīdzīga tauta, kas ļauj svešām 
tautām brīvi mīdīt savas iekoptās 
druvas.

Viesturs Sprūde. „Piemiņas 
brī  dis Balto krustu kapu laukā” 
(Latvijas Avīze). Okupācijas 
mūzeja organizētais piemiņas 
brīdis 6. jūlijā Meža kapu Balto 
krustu vietā bija aicinājis nepil-
nu simtu ļaužu. Šī kapvieta 
atklāta 1941. gada čekas upu-
ŗiem. 50. gadu beigās okupanti 
to nopostīja, bet 1990. gadā 
kapu lauks  tika atjaunots. Tur 

atdusas ap 120 upuŗu.
Imants Balodis. „Trimdas de -

vums Latvijas vēsturē”. Vēstures 
konference „Bērzainē”. Pasaules 
Baltiešu apvienība iesūdzēja 
Padomju Savienību Kopen hā-
genas tribunālā. PBA priekšsēdis 
O. Pavlovskis apsūdzību beidza 
ar vārdiem: „Mēs, baltiešu tau-
tas, neprasām nekādus territo-
riālus ieguvumus. Mēs neprasām 
sev varu. Bet mēs prasām igau-
ņiem, latviešiem un lietuviešiem 
tiesības dzīvot kā brīviem un 
miermīlīgiem cilvēkiem mūsu 
pašu zemēs un baudīt Dieva 
mums dotās tiesības. Viss, ko 
mēs prasām, ir brīvība.” Brīvības 
kuģa brauciens no Stokholmas 
līdz Helsinkiem pievērsa sev 
pasaules uzmanību.

Imants Balodis. „Daugavas Va -
nagu konference „Bērzainē” at -
ceras Atmodas laikus”.” 

Skaidrītes Kaldupes „Miglas 
zirgi” 9. turpinājums. Turpinā-
jums sekos.

Zenta Mauriņa „Bijība”. Bijība 
ir kluss spēks, kas spēj klusējot 
godināt... Bijības būtība – gādāt 
un saudzēt ne tikai to, kas ir 
derīgs, ne tikai to, no kā mums 
nāk kāds praktisks labums; kur 
godā tikai to, kas ir derīgs, – brūk 
kultūra.

(Turpināts 18. lpp.)
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Ligita Kovtuna. „Quo vadis, 
Daugavas Vanagi Latvijā?”. Apaļā 
galda saruna DV CV Pārstāvībā 
Rīgā. (Brīvā Latvija) par le -
ģionāru medicīniskās aprūpes 
un zāļu apgādes risinājumiem.

Dagnis Dedumietis. „Latviešu 
strēlnieku bataljoniem – 95”. 
Daži attēli no leģendāro latviešu 
strēlnieku kaujām.

Sanita Jemberga. „Nirnbergas 
noslēpums”. Kad 1945. gada no -
vembrī Nirnbergas Tiesu pilī 
sākās kaŗa uzvarētāju tribunāls, 
Latvijas valsts vairs nebija. Bijušie 
leģionāri apsargāja savus bijušos 
nacistu vadītājus, kuŗus tiesāja 
par kaŗa noziegumiem. 

Zigrīda Daškevica „Katiņa – 
vēs  turiskā traģēdija”. Polijas 
prem    jērs Donalds Tusks pieņē-
ma Krievijas premjēra Vladimira 
Putina uzaicinājumu 7. aprīlī 
pie  dalīties ceremonijā padomju 
varas Katiņā nogalināto virsnie-
ku piemiņai.

Ilmārs Zilāns. „Zvērests” (No 
kaŗavīra atmiņu grāmatas). 
Autors apraksta 1944. gada 15. 
septembri, kad jauniesauktie 
leģionāri dodas uz mācībām 
svešā zemē – Tuškovas ciemu 
Polijā.

Baiba Zepa. „Asaras uz vaiga”. 
Tēlojums. Mazas meitenes bērnī-
bas atmiņas. 

Jānis Riekstiņš. „Par Brīvības 
pieminekļa pasargāšanu” (skats 
no archīva). Archīva dokumenti 
liecina, ka Otrā pasaules kaŗa 
laikā Rīgas pilsēta pret krievu 
aviācijas uzbrukumiem sākusi 
gatavoties laikus. Par Brīvības 
pieminekļa aizsardzību 1944. ga -
da vasarā nav plašāku dokumen-
tu, bet ir iespējams, ka paši vecie 
rīdzinieki ar savām atmiņām var 
papildināt un bagātināt stāstu 
par pieminekļa pasargāšanu.

Jānis Rolavs. „Latvija okupēta 
bez kaŗa”. Mēs bez kaŗa esam 
zaudējuši kaŗu Ziemeļvalstīm! 
Mēs visi esam jau nopirkti. Visa 
Latvijas zeme ir ieķīlāta, nemaz 
nerunājot par visu pārējo. Mēs 
esam piedzīvojuši jaunu visap-
tveŗošu sakāvi. 

Māris Ruks. „Sabiedriskajos 
saziņas līdzekļos „Uzvaras die-
nai” pēkšņi pazudušas pēdiņas” 

(Latvijas Avīze). Kamēr igauņi 
svin savus ekonomiskos panāku-
mus, Latvijā daudzi krievvalodīgie 
svin savu uzvaru.

Atis Skalbergs. „Grāmata – 
Latviešu leģions”. Andreja Mež-
maļa grāmata „Latviešu leģions”. 
Autors saņēmis daudzas cildi-
nošas atsauksmes no skolotājiem, 
kas šo grāmatu izmanto savā 
tiešajā darbā. Grāmatas izdošanu 
financējuši DV CV un ASV, Ka -
nadas, Austrālijas un Lielbrita-
nijas vanagi. 

Andreja Mežmaļa „Informācija 
par Latviešu leģiona grāmatu”. 
Autors pateicas visiem, kas at -
balstījuši grāmatas nogādāšanu 
nacionālajās un pašvaldību bib-
liotēkās, skolās, jaunsargu vienī-
bās u. c.

Viesturs Sprūde. „Trīs zobena 
cirtieni” (Latvijas Avīze), Autors 
apraksta archaioloģijas izraku-

mus Rīgas Domā no Vidus lai-
kiem.

Mēs pašas 
Gunta „Pankūkas, mūzika u 

humors” apraksta Adelaides 
vanadžu tautas mielošanu. Arī 
mūzika un humors.

Gunta Rudzītis. „Adelaides va -
nadzes līksmojas”. No sīkām zīlī-
tēm mēdz izaugt lieli ozoli. Tā 
savu darbību vanadzes iesāka 
1952. gadā. Darbs un draudzība 
šos gadus ir turpinājušies. Arvien 
apsveiktas jubilāres, sniegta palī-
dzība pensionāriem. Ceram visi 
satikties 59. gadskārtas svinībās. 

Dzeja: S. Kaldupe, Ilze Kalnāre, 
Veronika Strēlerte, Klāra Zāle, 
Māra Kalēja, Eduards Veiden-
baums, Indra Gubiņa.

Ziņas un chronika. Mūsu jubi-
lāri. Mūžībā aizgājušie biedri.

Rirdana humors
I. B. Birzgale                    
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(Turpināts no 17. lpp.)

,, Mineapolē sen kas tāds nav 
piedzīvots,” – bija viena no 
visbiežāk dzirdētajām atsauks-
mēm pēc Mineapoles un Sent-
polas latviešu skolas 60 gadu 
jubilejas, kas notika 5. februārī 
ukraiņu namā. Sarīkojumā iera-
dās 54 bērni un apmēram 200 
pieaugušo. Daži bija mērojuši 
ceļu no Čikāgas, un kāda viešņa, 
cerībā tikties ar sen neredzētiem 
klasesbiedriem, atbrauca no Mi -
či   genas. Čikāgas latviete Maija 
Mizēna priecājās par izdevību 
patērzēt ar draugiem, kuŗus 
nebija satikusi turpat 25 gadus, 
un brīnījās: ,,Vai tiešām kopš 
skolas dibināšanas aizritējuši jau 
60 gadi? ”

Izdevies saglabāt, ko nav 
izdevies cittautiešiem

Apsveikuma uzrunā skolas 
saimei Latviešu organizāciju 
apvienības Minesotā (LOAM) 
priekšsēde Maija Zaeska uzsvēra: 
,,Mēs varam būt lepni, ka esam 
saglabājuši mūsu skolu un lat-
vietību 60 gadu, kas nav izdevies 
daudzām citām etniskām gru-
pām.” Jāpiebilst, ka Maijas Zaes-
kas (dzimusi Sproģe) ģimene 
skolas darbā bijusi iesaistīta jau 
četrās paaudzēs – Maijas māte 
bija skolotāja, skolā mācījusies 
gan viņa pati, gan viņas māsa 
Elga Pone, turpat skolojušies abu 
bērni, tagad arī Elgas mazbērni.

Skolas 60 gadu jubilejas prog-
rammā bija saviesīgā daļa ar ofi-
ciāliem apsveikumiem, kā arī 
skolas absolventu un pašreizējo 
skolas audzēkņu priekšnesumi. 
Pēc svinīgām vakariņām viesus 
izklaidēja lauku kapella ,,Jūr-
malnieki” no Denveras. 

Sarīkojuma galvenā iniciātore, 
Mineapoles un Sentpolas latviešu 
skolas pārzine Laila Švalbe pa -
stāstīja, ka sarīkojuma plānot un 
organizēt viņai palīdzējusi skolas 
ilggadējā pārzine Rūta Prauliņa. 
Viņa 14 gadu bijusi skolas pārzine 
un vēl ilgāk strādājusi par 
skolotāju. Laila bija gandarīta par 
bērnu priekšnesumiem: ,,Es ļoti 
lepojos, ka mums ir tik daudz 
talantīgu skolēnu. Viņu uzvedums 
bija vakara kulminācija.” 

Baibas Olingeres un Kristīnes 
Konteres iestudētās skolas au -
dzēk  ņu izrādes pamatā bija bēr-
nu pašu atmiņas un pārdomas 
par, viņuprāt, latviešu skolai īpa-
šo un neaizmirstamo. Bērni 

Vērienīgs Minesotas latviešu skolas 60 gadu jubilejas sarīkojums 
atcerējās Ziemsvētku vecīša iera-
šanos skolā visdažādākajos tēr-
pos, kā skolotājs Pēteris eksāmenu 
laikā dalījis konfektes, bet sko-
lotājs Elmārs vadījis slīpētas 
rotaļas. Citiem atmiņā spilgti 
saglabājusies urravošana jubi-
lejās, kad dažam labam licies, ka 
,,galva izsitīs griestos caurumu”. 

Sarmas Straumanes iestudētā 
skolas absolventu izrāde parodēja 
situāciju, kāda, ,,iespējams, biju-
si” skolas darbības sākumposmā, 
kad skolas pārzinis un skolotāji 
ļoti uztraukušies par daudzu 
bērnu neuzvedību. Skolā pavie-
sojies ,,nākotnes gars” skolas pār-
zinim pavēstīja, ka trokšņainie 
palaidņi galu galā kļuvuši par 
cienījamiem latviešu sabiedrības 
locekļiem. 

Svētki jārīko, kamēr vēl ir 
pirmā paaudze

Komentējot sarīkojuma plāno-
šanu, bijušas šaubas, vai īrēt tel-
pas ukraiņu namā, cik būs viesu, 
vai aicināt mūzikantus no Den-
veras. 

Laila teica: ,,60 gadu jubileja ir 
tikai reizi 60 gados. Mēs ne -
drīkstējām to palaist gaŗām.”

Viņai piebalsoja Maija Zaeska: 
,,Labi, ka mēs uzdrošinājāmies 
svinības sarīkot. Tas ir dārgs 
prieks, bet 60 gadu jubileju svi-
nam tikai reizi mūžā.” 

Skolas pārzines un LOAM 
priekšsēdes teikto papildināja 
viens no saviesīgā vakara vadītā-
jiem Visvaris Ģiga, norādot, ka 
šādi sarīkojumi jāorganizē, ka -
mēr mūsu vidū vēl ir pirmā 
paaudze, tie, kuŗi paši apmeklēja 
skolu tās sākumposmā. Sarīko-

jumā piedalījās 14 pirmo trīs 
skolas izlaidumu absolventi. 

Mineapoles un Sentpolas lat-
vie  šu ev. lut. draudzes skola pēc 
mācītāja Pēteŗa Langina ierosi-
nājuma dibināta 1951. gada 4. 
februārī un uzsāka darbību ar 45 
skolēniem vēl pirms oficiālās 
draudzes nodibināšanas. Pirmajā 
skolas izlaidumā 1955. gadā sko-
lu absolvējuši 13 skolēnu. Skolas 
pirmajos desmit darbības gados 
bijuši apmēram 110 absolventu. 
Lēš, ka līdz šim skolu absolvējuši 
308 audzēkņi. 

Piecpadsmit gadu mācības 
noritējušas svētdienās, pēc tam 
skolas mācību diena pārcelta uz 
sestdienu, tādējādi gaŗākās stun-
dās nodrošinot pamatīgāku mā -
cību vielas apguvi. 

Kādreiz skolotāji zvanījuši 
uz mājām

Savstarpējās sarunās skolas 
sākumgadu absolventi atminējās, 
ka skolā mācības savulaik vadījuši 
profesionāli paidagogi, kuŗiem 
bija pirmskaŗa Latvijā apgūtā 
prakse, un savās prasībās ļoti 
stingri. Ināra Poriete latviešu 
skolu absolvējusi 1956. gadā, 
viņa īpaši cildināja skolotāju 
Andreju Bankoviču, jo viņš visu 
savu laiku veltījis latviešu skolai. 

,,Tai laikā mēs nenovērtējām, 
cik daudz viņš mums deva. Nez 
vai mēs tik labi prastu latviešu 
valodu, ja viņš nebūtu bijis pra-
sīgs un stingrs,” pārdomās dalījās 
vairākas skolotāja A. Bankoviča 
audzēknes. Ināra atcerējās, ka 
skolotājs Andrejs Bankovičs zva-
nījis skolēniem uz mājām un 
reizi nedēļā aicinājis audzēkņus 

ierasties uz papildnodarbību. 
Patlaban Mineapoles un Sent-

polas latviešu skolā mācās 29 
skolēni. Šogad skolu absolvēs 
divas audzēknes. Skolā strādā 
septiņi klašu audzinātāji, pieci 
mācību priekšmetu skolotāji un 

divas palīdzes. Audzēkņi mācās 
latviešu valodu un literātūru, 
vēsturi, ģeografiju, ticības mācī-
bu, etnografiju, tautasdejas, ir 
dziedāšanas un koklēšanas stun-
das, atliek laika arī rotaļām.

Ilze Garoza 
 

Mineapoles un Senttpolas latviešu skolēnu skolas Baibas Olingeres un Kristīnes Konteres iestudētajā uzvedumā, bērni atcerējās 
spilgtākos skolas dzīves iespaidus 
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Mineapoles un Sentpolas skolas 1957. gada izlaiduma absolventes, 
no kreisās: Inta Grāvīte, Ausma Ģiga, Ilga Dulbe, Ieva Hartvela 
(Hartwell), Elga Pone, Vija Pelēce 
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Pēc oficiālās programmas un svinīgām vakariņām raiti ritēja 
,,Līkloču dancis”, dejām pavadījumu spēlēja Denveras 
,,Jūrmalnieki”
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Senāk Bostonas latviešu sabied-
rība Draudzīgo aicinājumu 
Trim    das draudzes na  mā atzīmē-
ja ar nopietnām runām un svinī-
giem koncertiem, bet kopš Bos-
tonas latviešu skola (BLS) 2010. 
gadā pārņēma akta rīkošanu, 
pēcpusdiena ir noritējusi vieglā-

Draudzīgais aicinājums Bostonas latviešu skolā
ar Suzuki “Allegro” un Larisa 
Kreišmane ar Hendeļa 5. sonātu. 
Jau otro gadu sešgadīgā Mia Lee 
uzstājās ar smeldzīgu čella skaņ-
darbu (šogad ar Bacha “Me -
nuetu”). Jauki skanēja mierīgā 
tautasdziesma “Lā  cītis ir bēdīgs” 
Annas Aldiņas un viņas tēva 

nesumi diriģentes Kri sītes Skares 
vadībā. Vispirms sagatavošanas, 
bērnudārza un 1. klases koris ar 
lielu sa  jūsmu un enerģiju nodzie-
dāja “Joka pēc alfabets”.  Šajā 
priekšnesumā uz lielā ekrāna tika 
projicēta jaunā latviešu animāci-
jas filmiņa par alfabetu un bērni 
“kopā” ar Renāru Kauperu dzie-
dāja “Apaļš ābols bumbierim cep 
čības…” Tad uz  stājās vecāku un 
skolotāju ansamblis ar Emīļa 
Meln  gaiļa aranžēto tautasdzies-

mu “Rī  gas torņa gala zīle”. No -
slēgumā vecāko klašu koris 
nodziedāja trīs dziesmas: tautas-
dziesmu “Pa      dejoji, saimeniece”, 
L. Ritmanes “Ja tev dots” un 
populāro „Prāta Vētras” dzies   -
mu “Ziemā.”

Pēcpusdienas gaitā Stipen diju 
fonda vadītāja Dace Becksteina 
paziņoja par devīgajiem ziedoju-
miem, kas bija saņemti sakarā ar 
Draudzīgo aicinājumu, kā arī par 
jaundibināto fondu, kas palīdzēs 

Pēteŗa ģitaru dueta izpildījumā. 
Skolēnu koncerta daļu noslēdza 
skaists vijoļu ansamblis (Kaija 
Barisa un Marlēna Ramane no 8. 
klases), kas spēlēja  Hendeļa 
“Cho  rus from Judas Maccabaeus.”

Pēc individuālajiem priekšne-
sumiem sekoja trīs koŗu priekš-

Bostonas skolēniem apmeklēt 
vasaras nometnes.

Akta noslēgumā BLS pārzine 
Krisīte Skare lūdza, lai skolēni 
atnes un ieliek uz skatuves nolik-
taja grozā viņu ģimeņu sarūpētās 
dāvanas skolai - krītiņus, zīmu-
ļus, grāmatas un naudu. Pēc tam 
Bostonas sabiedrība draudzes 
nama omulīgajās telpās varēja 
patērzēt un izbaudīt kafijas galda 
labumus.

Bostonas latviešu skola vēlas 
pateikties mūziķiem Pēterim 
Aldiņam un Michael Glashow 
par mūzikālo pavadījumu, pārzi-
nei Krisītei Skarei par akta orga-
nizēšanu un koŗu sagatavošanu, 
un visiem BLS bērniem, skolotā-
jiem un vecākiem par brīnišķīgo 
priekšnesumu sagatavošanu.

Annija Reinberga

kā, bērnišķīgākā garā. Pēdējos 
gados Bostonas sabiedrība ir 
baudījusi talantu izrādes pēcpus-
dienu ar skolēnu un skolotāju 
mūzikālajiem priekšnesumiem.

Svētdiena, 30. janvāris mū  su 
ģimenē sākās ar tiem pa  šiem 
uztraukumiem kā pārejām BLS 
ģimenēm. Bija jā  atceras sapakot 
sešgadīgās meitas tautastērpu, 
jāsagatavo un jāpaņem līdzi cie-
nasts kafijas galdam un jāatrod 
stāvvieta mašīnai stipri piesnigu-
šajās Bruklainas ielās. Pa ceļam 
vēl meitai bija jāizskaidro, kas 
vispār tas Drau dzīgais aicinā-
jums tāds ir. 

No rīta skolēni apmeklēja ie -
rastās mācību stundas. Tad sko-
las saime kopā ar draudzes locek-
ļiem piedalījās mā  cītajas Jogitas 
Minginas vadītajā dievkalpoju-
mā, pēc tam notika oficiālais 
akts. 

Sekoja BLS pārzines Krisītes 
Skares īsa uzruna, un skaistos 
tautastērpos ģērbti mūzikālie 
talanti ķērās pie darba. Cits pēc 
cita uzstājās 16 bērni no 6 līdz 12 
gadu vecumam - gan iesācēji, 
gan “gandrīz profesionāli” mūzi-
ķi. Deviņi bērni iepriecināja ska-
tītājus ar klavieŗu skaņdarbiem: 
māsas Māra un Elise Dinbergas, 
Melisa un Diāna Kreišmanes, 
Anneli Ramo liņa, un mazā Kīra 
Walker. Pavisam droši uzstājās 
Ro  berts Grots (ar “Appletree 
Waltz”) un Miks Ramanis (ar 
“Russian Sailor Song”).

Bija patīkami klausīties arī 
pūšamo un stīgu instrumentu 
mūziku. Aleksandrs Puriņš ie -
priecināja ar ritmisku stabules 
priekšnesumu (“Lion Sleeps 
Tonight”) un divas flautistes ar 
klasisku mūziku – Keita Barisa 

Mūzicē Mia Lee

Anna Aldiņa ar ģitaru

Flautas solo spēlē Keita Barisa

Dzied Bostonas latviešu skolas skolēnu koris 

Bostonas latviešu skolas jaunāko skolēnu koris 

Kaija Barisa un Marlēna Ramane mūzicē Pēteŗa Aldiņa  pava-
dījumā

BLS pārzine Krisīte Skare stāsta par Drau-
dzīgo aicinājumu

Aleksandrs Puriņš spēlē stabuli

Pie klavierēm Māra Dinberga
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Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes valde aizvadītā gada 
decembŗa sēdē nolēma godināt 
mācītāju Richardu Zariņu, 
viņa vārdā nosaucot nometnes 
jauno ēdamzāli. Mācītājs Zariņš 
kalpoja mūsu draudzē par 
vecāko mācītāju no 1946. gada 
līdz 1996. gadam. Lielajā 
iebraucēju viļņa laikā māc. 
Zariņš sagaidīja tūkstošiem 
latviešu Ņujorkas ostā, deva 
tiem pirmos padomus un 
palīdzību Amerikā, bieži vien 
arī pirmās naktsmājas mūsu 
draudzes namā. Laikā, kad 
draudzes locekļu skaits pār-
sniedza 4000, māc. Zariņš 
dedzīgi strādāja draudzes attīs-

Katskiļos būs 
Richarda Zariņa zāle

tībā šodienas piecu novadu sa -
kārtojumā un dedzīgi cīnījās 
par draudzes vienotību. 

Draudzes īpašumā nometnē 
Katskiļos māc. Zariņš piedalījās 
ik vasaru, pildot dažādus ama-
tus, ieskaitot nometnes vadītāja 
pienākumus. Tāpēc Draudzes 
valde nolēma godināt mūsu 
ilggadīgo vecāko mācītāju, no -
saucot jauno ēdamzāli viņam 
par godu – Richarda Zariņa 
zāle.

Pateicībā Zariņu ģimene ir 
pieteikusi nozīmīgu ziedojumu 
zāles celtniecības izdevumu 
segšanai.

Mārtiņš Zālīte,
draudzes priekšnieks

The “Baltic island” in Barrows 
Lake in the Town of Alexander, 
Maine is the only one with that 
name in the US and recognizes 
the Baltic origins of its owners, 
the Paegle Family Trust and the 
nonprofit History Dome and Art 
Park, Inc. The US Board on 
Geographic Names (USBGN) 
recently unanimously approved 
the proposal by Dzintars and 
Grazina Paegle to make this 
name official. The USBGN 
includes representatives from 
the Library of Congress, Postal 
Service, Central Intelligence 
Agency, Departments of State, 
Agriculture, Commerce, 
Defense, Homeland Security, 
Interior, and Army Corps of 
Engineers as well as advisory 
committee representatives, 
specializing in Antarctic Names, 
Undersea Features and Extra 
Terrestrial Features. The approval 
process took nearly 9 months 
because USBGN also asked 
multiple local, county and state 
officials for their review of the 
proposal. The name has been 
added to the Geographic Names 
Information System (searchable 
at http://geonames.usgs.gov/; 
click Search Domestic Names).

The 10 acre wooded island has 
many birch and pine trees. Most 
of the island has been donated to 
the private non-profit History 
Dome and Art Park, Inc with the 
stipulation that the woodland 
will go into conservation and no 
additional dwellings can be 
erected. The only building on 
this donated portion of the island 
is the History Dome, a steel bar 
reinforced concrete structure 

THE ONLY BALTIC ISLAND IN THE US (and HISTORY DOME)
built to securely house a large 
collection of photo collages with 
emphasis on recording and 
preserving community, family 
and individual life stories. The 
Dome also contains 50 and 1000 
year time capsules.

Pictorial History and 
Genealogy 

Photography allows significant 
portions of history to be recorded 
and preserved pictorially and 
the digital revolution makes 
combining of visuals with text 
much easier. The History Dome 
presents large photomurals of 
life of a community and a number 
of individuals. One of the 
community life murals includes 
all of the town dwellings in the 
millennium year 2000. The 
Paegle family made sure that 
considerable amount of 
information about Baltic émigrés 
and refugees was included in 
other large photo murals. Textual 
information supplements the 
complex photo collages about 
Latvian and Lithuanian families 
spanning the period from late 
19th century to early 21st. 
Multiple generations contributed 
their photos.

The “Meet Your Neighbors” 
life stories project was funded 
from the trust income of the 
Dome and supplemented by a 
grant by Maine Humanities 
Council and Maine Arts 
Commission. The more common 
methods for obtaining and 
preserving oral histories rely on 
recording and transcribing one-
on-one interviews. Since we 
now live in the age of visuals, 

pictures were emphasized for the 
final summary collages, with 
two thirds consisting of photos 
and text in a subsidiary role of 
one third. The Dome people 
devised a basic visual grammar 
for the collages in order to 
systematize and maximize the 
amount of information presented 
pictorially.

Thousand Year Time 
Capsule

Predictions about space 
travel, language changes, bio-
engineering and Nostradamus II 
type conjectures were submitted 
for the millennium capsule in 
year 2000. The authors included 
a NASA engineer, who had 
directed the Apollo moonlander 
module project, a linguistics 
professor, a physician and a Yale 
liberal arts major. A double wall, 
stainless steel container was built 
specifically for this time capsule. 
The dome is strong and 
sufficiently large so that it will 
not disappear into the ground. It 
sits in the middle of Baltic island 
about 30 feet above the lake 
level, which, in turn, is about 
230 feet above the ocean.

Even if global warming melts 
the polar ice caps, the dome will 
not be swamped. The site was 
chosen carefully. Newspapers 
have reported misplaced 
centennial capsules. Such risk 
for a 1000-year capsule is 
considerably greater. However, 
the Baltic Island dome will 
endure. The thick floor and walls 
of the dome are made of steel 
rebar reinforced concrete and are 
insulated on the outside by a 4 

inch thick urethane foam layer. 
This layer minimizes the amount 
of moisture that can reach the 
concrete. Stainless steel doors 
resist rust and have a class “C” 
fire resistant rating. The only 
window is a small fixed panel of 
steel wire reinforced glass in the 
outer door. Favorable conditions 
for storage of print on acid free 
paper and archival photos include 
total darkness and low 
temperature.

The addition of the nonprofit 
arrangement will allow the Baltic 
and community exhibits to 
continue even if the three 
generation family trust expires 
after the third living generation.

50 Year Time Capsules 
One capsule is prepared each 

year and placed in the dome 
crypt by the end of September. 
This schedule was established in 
1999. The Alexander-Crawford 
historical society prepared for 
the first capsule an account of 
the community spanning the 
time from its beginning to the 
present. After 50 years the 
respective capsule will be opened 
and replaced by a new capsule. 
The contents of the opened 
capsule will be forwarded to the 
addressees. Some individuals 
have written letters to the editor 
of their favorite news outlets to 
be published in 50 years. Students 
have written letters to themselves. 
Some have described their 
current living conditions, others 
included interviews with their 
neighbors or grandparents. Most 
years the town historian prepares 
a summary for the capsule about 

the important events. A weekly 
column about Alexander is 
published in the area newspaper. 
It eventually is included in the 
respective year’s capsule.

Sculptures on the Island 
An outdoor sculpture park is 

being developed. Large wooden 
sculptures surround the family 
cottage. They were created by 
Dzintars, who majored in art at 
Yale College.

The group of sculptures around 
the Dome has a futuristic 
orientation. The artists were 
asked to imagine what a space 
alien might look like. This group 
of includes the 3 winners of a 
contest conducted at the Latvian 
Art Academy in Riga, Latvia. 27 
entries were submitted. The 
Dome commissioned the winners 
to produce full scale sculptures 
for the park. 

The path from the landing on 
the Island to the Dome passes 
through an evergreen alley. It is 
a fitting site for a bronze sculpture 
of Medeina, the Lithuanian 
goddess of the woods. The 
Medeina sculpture was created 
by the Lithuanian artist, Marius 
Grusas of Vilnius.

Visits by boat to the Dome are 
by appointment and are available 
only during the summer season. 
A donation of $32 per person to 
the nonprofit is recommended 
and will also cover transfer by 
boat to the island.

Call Roland or Grazina for 
more information at: 

727-864-3766 or 
727-804-7013

ĒDAMZĀLE TOP!  
Vēl ir vajadzīgi līdzekļi būves 

pabeigšanai. 
Nāciet palīgā ar ziedojumiem!

Šogad ceram saņemt ziedojumus $225 000, 
un aicinām visus draudzes locekļus, radus 
un paziņas, organizācijas, visus it visus nākt 
palīgā ēdamzāli pabeigt! Ziedojumus varat 
nodot divos veidos: 
■ nosūtot uz Draudzes kanceleju, rakstot 
čekus uz Latvian Ev Luth Church of NY 
vārdu ar iezīmi (memo): Ēdamzālei, nosūtot 
tos uz Draudzes kanceleju: 4 Riga Lane, 
Melville, NY 11747.
■  varat ziedot mūsu mājaslapā: 
www.nydraudze.org, nospiežot lapas kreisajā 
pusē: Līdzekļu vākšanas akcija, vai lietojot 
saiti: 
ht tp : / / w w w. ny d r au d z e . or g / i n d e x .
php?p=7180&lang=451.

Šeit jums būs iespēja nodot vienreizēju zie-
dojumu vai arī piebiedroties ikmēneša 
ziedotāju pulkam ar ieteikto $50 ziedojumu 
mēnesī. 

Richards Zariņš vada dievkalpojumu nometnes brīvdabas baznīcā 1975. gadā 
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Aizsaules ceļos 2011. gada 
28. janvārī Monrealā devies 
sabiedrībā plaši pazīstamais 
Imants Gedimins Steprāns.

Viņš dzimis 1923. gada 12. 
Maijā Jelgavā, tēva latvieša, 
valsts ierēdņa, un mātes ebre-
jietes ģimenē, kuŗā uzaugušas 
2 māsas, viena vēsturniece un 
otra ekonomiste, kas jau arī 
mirušas, un brālis - inženieris. 
Bērnībā un jaunībā lasījis 
daudz grāmatu un žurnālu. 
Lasītais rosinājis pievērsties 
idejām un to pasaulei. Ideju 
izcelsme, veidošanās un patiesī-
bas saista viņu visu gaŗo mūžu. 
Viņš par tām varēja runāt vien-
mēr un visur, kur radās pār-
runas par vēsturiskiem, sociā-
liem, antropoloģijas un cilvē-
cības jautājumiem. Savās tezēs 
viņš vienmēr varēja atsaukties 
uz kādu šo ideju nesēju vār-
diem. Līdzcilvēkos viņš spēja 
atrast draugus un klausītājus, 
kas labprāt ar viņu dalījās do -
mās un dažādo temu iztir zā-
jumos. Šajā ziņā viņš montrea-
liešiem bija sava veida latviešu 
dižvīrs. Bija patiess patriots. 
Mīlēja savu dzimto zemi un 
latviešu tautu. Necieta diktāto-
rus un viņu ideoloģiju. Savā 
laikā pret krievu tanku Jelgavā 
bija metis Molotova kokteili. 
Cīnījās Latviešu leģionā, pirmo 
cīņu laikā kļūdams invalīds. 
Tas tomēr viņu netraucēja 
dzīvot panākumiem bagātu 
dzīvi. Pēc II pasaules kaŗa 
nonāk Eslingenas bēgļu nomet-
nē. Jau kopš jaunekļa gadiem 
viņu saista katoļticība un viņš 
vēlas kļūt par priesteri. Ir 
pārliecināts, ka šis aicinājums 
dos dzīvei saturu. Romas ap -
meklējums liek izšķirties citādi. 
Maiņu veicina iepazīšanās ar 
Mariju Kanaviņu bēgļu nomet-
nē Eslingenā, Vācijā. Vēlāk viņi 
abi nonāk Montrealā, kur 
apprecas 1951. gadā. Vasaru 
abi būtu varējuši svinēt diman-
ta kāzu jubileju. Ģimenē piedz-

imst divi dēli – Juris un Jānis, 
kuŗiem tagad pašiem ir savas 
ģimenes un bērni. Iztiku pelna, 
strādājot bankā.

Montrealā Imants kļūst par 
aktīvu sabiedribas locekli. Trīs-
vienības draudzes īpašumā Tēr-
ve te viņš ir pirmās latviešu bērnu 
nometnes vadītājs un lektors. 
Dzied vīru korī „Junda”, darbojas 
DV Montrealas nodaļas valdē 
par kultūras nozares vadītāju, ir 
sabiedriskā centra valdes sekre-
tārs. Ilgus gadus strādā Latviešu 
skolā Montrealā par skolotāju. 
Māca latviešu valodu latviešu 
ģimenēs ieprecētiem laulību 
part  neŗiem, bet astoņdesmitajos 
gados ir skolas pārzinis. Darbojas 
Latviešu jaunatnes dziesmu svēt-
ku un mūzikas nometņu rīcības 
komitejās. Sarīkojumos lasa refe-
rātus un apceres. Turpina izglī-
tošanos Sir George Williams (ta -
gad Concordia) universitātē, kur 
iegūst gradu socioloģijā un sa -
līdzināmās reliģijās. Uzraksta un 
1989. gadā izdod grāmatu „Seven 
Hundred Years of Latvians”, kas 
izpelnās ievērību un pārrunas. 
Ciena latviešu mūziku. Rēgulāri 
piedalās pensionāru apvienības 
saietos. Nodarbojas ar glez no-
šanu, savās gleznās iemūžinādams 
Tērvetes ainavas. Ir Baltiešu 
Mākslinieku apvienības (BAA) 
biedrs un piedalās tās izstādēs. 

Tērvetē viņš projektē un uzceļ 
savu vasarnīcu, kuŗā viesojas 
ļaudis no pasaules malu malām. 
Ik gadus Jāņos še viņš sēž savā 
goda krēslā ar lauru vainagu 
galvā un vada savas saimes un 
līgotāju gājiena dalībniekus Jāņu 
un aplīgošanas dziesmu dziedā-
šanā. Šis skats simtiem ļaužu ir 

palicis atmiņā. Abi ar sievu, 
sauktu Mārīti, ir redzami visos 
notikumos – dievkalpojumos 
un sarīkojumos šajā skaistajā 
latviešu lauku īpašumā Sarka-
nas upes krastos, Labrenču 
kalnos, Kvebekā. Tērvetei 
Iman ta pietrūks! Viņa pietrūks 
arī montrealiešiem un latvie-
šiem citās dzīves vietās Kanadā 
un ASV, kā arī Latvijā, uz ku -
ŗieni viņš dodas deviņ desmito 
gadu sākumā, lai atpazītu savas 
ģimenes locekļus.

Nelaiķa pelnu urnas izvadī-
šana notika 5. februārī, Collins 
Clarke MacGillivray White 
bēŗu namā. To vadīja Trīs vie-
nības draudzes māc. M. Ķir-
sons, pelnu urnas svētīšanā 
izmantodams Jūrkalnes kāpu 
smilšu sauju. Ērģelnieks bija 
Andrejs Vītols. Saksofona solo 
atskaņoja jaunākais dēls Jānis. 
Iejūtīgu korāļa dziedājumu 
ģitaras pavadījumā – Saša 
Spur manis. Izvadīšanā piedalī-
jās 150 pavadītāju. Dēls Juris 
angļu valodā teica dziļi pārdo-
mātus atvadu vārdus.  

Bēŗu mielasts notika kāda 
cita Montrealas dižvīra - Jāņa 
Tērauda zālē Latviešu centrā. 
Tā bija pārpildīta (ap 130). Še 
kluso tostu aizgājējam uzdzert 
aicināja dēls Juris. Lūgšanu un 
atvadu vārdu ceremoniju vadīja 
māc. M Ķirsons. Atvadu vārdus 
teica Jānis Lukstiņš no pirmās 
Tērvetes bērnu nometnes vadī-
bas puses, nolasīdams arī aiz-
gājēja tuvākā drauga Gunāra 
Alekša (Halifaksa, Jaunskotijā) 
vēstuli un dzejnieces Indras 
Gubiņas atsūtīto dzejoli. Jānis 
Mateus atvadījās Trīsvienibas 
draudzes un bērnu nometnes 
vārdā, Latviešu sabiedriskā 
cent ra vārdā A. Pušpurs, Mont-
realas Latviešu biedrības vār dā 
– M. Štauvers, DV Montrealas 
nodaļas un pensionāru apvie-
nības – A. Caune, Latvijas 
valsts un konsulāta – goda 
konsuls Kvebekā R. Klaiše. 
Visu laiku uz baltās sienas bija 
redzams foto uzņēmumu klāsts 
no Imanta Steprāna dzīves.

M. Štauvers 

IDEJU CILVĒKS
Imants Gedimins Steprāns
1923. 12. V – 2011. 28. 11.

Nākamvasar – no 16. līdz 26. jūnijam – uz 
represēto latviešu dzīvesvietām Krievijā atkal 
dosies fonda Sibirijas bērni filmēšanas grupa kopā 
ar domubiedriem, lai iemūžinātu no ļaunās varas 
režīma cietušo tautiešu piemiņu un noliktu 
piemiņas plāksnes viņu atdusas vietās.

Šīs ekspedīcijas īstenošanai un filmas 
uzņemšanai nepieciešams financiāls atbalsts, 
ko ar savām iemaksām daļēji sedz līdzbraucēji. 
Taču – ar to diemžēl ir par maz. 

Ja arī jūs, cienījamie tautieši, vēlaties sniegt savu 
ārtavu šā piemiņas projekta īstenošanā, lūdzam 
atbalstīt to ar ziedojumu. Naudu sūtiet:

Nodibinājums „Fonds Sibirijas bērni”
Reģ. Nr. 40008057169
Graudu 41a, Rīga, LV – 1058
A/S SEB Banka, Kods: UNLALV2X
Konts:
LV47UNLA0002058469357 (LVL)
LV68UNLA0002058469658 (USD)

Laipni aicinu jūs uz tikšanos:
20. februārī Losandželosas Latviešu namā
25. februārī Klīvlandē, Apvienotās draudzes namā
27. februārī Filadelfijā, pēc dievkalpojuma

Fonda „Sibirijas bērni” dibinātāja, režisore 
Dzintra Geka

Būsim kopā, iemūžinot 
SIBIRIJAS BĒRNU piemiņu!

2010. gadā mūžībā aizgājuši mūsu draudzes locekļi

JĀNIS LAMBERTS
miris 11. maijā

ANNA LĀCIS
mirusi 10. septembrī

ARNOLDS AKSELIS
miris 12. novembrī

Viņus mīļā piemiņā paturēs
AIJOVAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mūžībā aizgājusi skolotāja un keramiķe

RITA KUBULIŅA,
dzimusi GAILĪTE

dzimusi 1923. gada 7. martā Latvijā
mirusi 2011. gada 21. janvārī East Lansing Mičiganā, ASV

Par viņu sēro
JELGAVAS SKOLOTĀJU INSTITŪTA SAIME

2010. gadā Dieva mierā aizgāja
mūsu draudzes locekļi

KĀRLIS ENIŅŠ
dzimis 1925. gada 15. decembrī Latvijā

miris 2010. gada 8. janvārī Bradenton, Floridā

DR. VISVALDIS JANAVS
dzimis 1921. gada 12. septembrī Birzgalē, Latvijā

miris 2010. gada 8. janvārī Leesburg, Floridā

INĀRA KIRŠTEINS, dzim. STRAUTMANIS
dzimusi 1937. gada 4. decembrī Priekulē, Latvijā

mirusi 2010. gada 11. februārī Pinellas Park, Floridā

JŪLIJA PAKALNIŅŠ, dzim. CEPLEVIČS
dzimusi 1915. gada 4. janvārī Nižnijnovgorodā, Krievijā

mirusi 2010. gada 18. jūnijā St. Petersburg, Floridā

DR. HARALDS KUPLIS
dzimis 1909. gada 24. novembrī Vidrižu pagastā, Latvijā

miris 2010. gada 20. novembrī St. Petersburg, Floridā

DR. ILONA BUBELIS, dzim. JAUNZARIŅŠ
dzimusi 1924. gada 4. martā Rīgā, Latvijā

mirusi 2010. gada 24. novembrī St. Pete Beach, Floridā

Sērās piemin
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mūžībā aizgājis

ARVĪDS OLIŅŠ
dzimis 1927. gada 22. jūlijā Saldū, Latvijā
miris 2011. gada 3. februārī Louisville, KY

Sēro 
SIEVA UN 

BĒRNI RITA UN
ANDRIS AR ĢIMENĒM



LAIKS  2011. ga da 19.  februāris – 25. februāriss22

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

BOSTONA (MA) 
• 22. februārī plkst. 12.00 

Pensionāru biedrības sanāksmē 
Trimdas draudzes zālē (58 Irving 
Street, Brookline) Ingrīdas 
Cāzeres dokumentārfilmas 
,,Vēlreiz dzirdēt tavu dziesmu” 
(par neaizmirstamo komponistu 
un dziedoni Alfrēdu Vinteru) 
pirmizrāde ASV. Tie, kuŗi vēlas 
noskatīties filmu, bet nav 
pensionāru biedrības biedri, 
aicināti piezvanīt saimniecēm 
pirms 15. februāŗa, lai vira pie-
tiktu visiem. Priekšniece Dzidra 
Knechta, tālr.: 781-275-0579; 
Linda Duhms: 781-894-3388; 
Rasma Galiņa: 508-429-6013. 

• 2. martā plkst. 7.30 Bostonas 
Trimdas draudzes zālē Dailes un 
Nacionālā teātŗa aktrises Indras 
Burkovskas viesizrāde „Benja-

miņa. Kā dzīvot modernam 
cilvēkam“ par Latvijas brīvvalsts 
preses karalieni Emīliju Benja-
miņu. Izrādē piedalīsies vijol-
niece Simona Tālberga. Scēnārija 
autore un režisore Baņuta 
Rubesa. Ieeja $25. Informāciju 
var uzzināt, zvanot Maijai Priedei, 
tālr.: 781-329-7491. Rīko Mākslas 
draugi Bostonā.

DETROITA (MI) 
• 20. februārī plkst. 11.30 

Detroitas DV apvienības biedru 
un vanadžu kopas gada sapulce. 
Būs vanadžu sarūpētas pusdie-
nas. 

• 26. februārī plkst. 6.00 
Pulkveža Oskara Kalpaka batal-
jona 92 gadu dibināšanas atceres 
balle Italian-American Banquet 
& Conference Center (39200 5 
Mile Road, starp Newburgh Rd. 
un I-275 Livonia, MI). Dalības 
maksa ar vakariņām, dzērieniem 
(open bar) un deju mūziku $75, 

studentiem $40. Vēlams vakar-
tērps. Pieteikties, sazinoties ar 
Janu Āboliņu (410 River Lane, 
Dearborn, MI 48124), tālr.: 313-
561-1609; e-pasts: abolins@
comcast.net un iesūtot pilnu 
dalības maksu līdz 11. februārim 
(čeki jāizraksta uz Janas Āboliņas 
vārda). Rīko Studenšu korpo-
rāciju kopa Detroitā un Kor-
porāciju kopa Detroitā. Izdevī-
gākās apmešanās vietas: divas 
tuvu Sv. Pāvila baznīcai: 
Courtyard by Marriott, tālr.: 
248-553-0000; Fairfield Inn & 
Suites, tālr.: 248- 442-9800; trešā 
netālu no balles zāles: Radisson 
Hotel, tālr.: 734- 464-1300. 

 • 6. martā plkst. 11.30 Sv. 
Pāvila draudzes un Daugavas 
Vanagu rīko pankūku pēcpus-
dienu.

 • 24. aprīlī plkst. 11.30 draudz-
es dāmu komitejas rīko Lieldienu 
brokastis. 

FILADELFIJA (PA) 
• 27. februārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 11.00, 
filma ,,Sibirijas bērni”, referenti 
– Dzintra Geka un Pēteris 
Vasks. 

 • 1. martā plkst. 11.00 
Filadelfijas pensionāru kopas 
saiets Brīvo latvju biedrības 
telpās. Valdes ziņojumi, pārrunas, 
Inta Dzelzgavja referāts par 
pasaules reliģiju attīstību. Saieta 
beigās dzimšanas atceres dienu 
svinības, kafijas galds. Viesi 
laipni gaidīti. 

• 5. martā plkst. 7.00 Mardi 
Gras ballīte latviešu stilā Brīvo 
latvju biedrības namā (531 North 
7th Street, PA 19123); būs Cajun 
bufete, mūzika, izloze, masku 
gatavošana un krelles. Dalības 
maksa apmeklētājiem maskā 
$10, bez maskas – $15, bērniem 
ieeja brīva. Visi aicināti – lieli, 
mazi, veci, jauni, vidēji! 

• 6. martā pēc. O. Kalpaka 
piemiņas dievkalpojuma, kas 
sāksies plkst. 11.00, studenšu 
korporācija aicina uz pusdienām 
un Maijas Hinkles referātu par 
mūzeju ,,Latvieši pasaulē”.

GRANDRAPIDI (MI) 
• 27. februārī pēc dievkalpoju-

ma Meteņdienas sarīkojums. 
INDIANAPOLE (IN) 
• 5. martā plkst. 4.00 Draudzīgā 

aicinājuma un Indianapoles lat-
viešu skolas 60 gadu darbības 
atceres sarīkojums latviešu sa -
biedriskajā centrā. Programā: 
Indianapoles latviešu skolas 
absolventes Lauras Ramanes 
runa ,,Ik ceļš, kas ved uz kalna 
galu, caur skolas sētu allaž iet...”; 
dziedās ILS skolēnu un absol-
ventu koris instrumentālā an -
sambļa pavadījumā; skolēnu 
dejotas tautasdejas. Siltas vaka-
riņas. Dalības maksa (ar va -
kariņām) par vismaz $10 ziedo-
jumu personai, $20 dolaru ģi -
menei. Visus laipni aicina In -
dianapoles latviešu skolas saime 
un vecāku padome. Kopš 1951. 
gada latviešu sabiedrība India-
napolē ir atbalstījusi India-
napoles latviešu skolu. Ceram, 
ka arī šogad, Draudzīgā aici-
nājuma atceres dienā un skolas 
60. jubilejā atcerēsities mūsu 
skoliņu! Ziedojumus lūdzu sūtīt 
ILS kasierei: Selgai Irbei, 10527 
School Parkway, Indianapolis, 
IN 46280. 

KALAMAZŪ (MI)
 • Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

KLĪVLANDE (OH)
• 25. februārī tikšanās ar kom-

ponistu Pēteri Vasku un filmu 
režisori Dzintru Geku Apvienotās 
draudzes namā. 

• 20. martā plkst. 12.30 
Apvienotās draudzes namā vijo-
lnieces Aijas Īzakas un pianista 
Rūdolfa Ozoliņa koncerts. Rīko 
Koncertapvienība.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 19. februārī plkst. 8.00 

latviešu sabiedriskā centrā 
ALJAs rīkota ,,Sirsniņu balle”; 
būs uzkodas, mūzika, līdzi jāņem 
dejošanas kurpes. Ieejas maksa: 
ALJAs biedriem $20, pārējiem 
$25. 

• 20. februārī no plkst. 10.00 
līdz 12.30 LASL pārstāve pie-
ņems saiņus sūtīšanai uz Lat-
viju.

• 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.

• Līdz 27. februārim Laila 
Robiņa Pasadena Playhouse 
teātrī Dienvidkalifornijā (39 S El 
Molino Ave Pasadena, CA) 
piedalīsies dziesmuspēlē Dange-
rous Beauty, kam pamatā italiet-
es, dzejnieces un kurtizānes 
Veronikas Franko (Franco) 
dzīvesstāsts. Laila Robiņa tēlo 
Veronikas māti Paolu. Infor-
mācija: www.pasadenaplay-
house.org

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

MINEAPOLE (MN) 
• 25. februārī no plkst. 6.30 līdz 

9.00 vakarā) tautasdziesmu 
ansamblis ,,Teiksma” dziedās un 
atskaņos tautas mūziku 
Kramarczuk Deli kafejnīcā (215 
E. Hennepin Ave., blakus Baltic 
Imports veikalam). Ieeja: $3.00, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam 
brīva. Kafejnīcā varēs nopirkt 
ēdienu un alu, dziedāt līdzi 
"Teiksmai", padejot. 

 ŅUJORKA (NY) 
• 25. februārī plkst. 7.30 Salas 

baznīcas sabiedriskās telpās 
Latvijas aktrises Indras Bur-
kovskas monoizrāde ,,Benjamiņa. 
Kā dzīvot modernam cilvēkam”. 
Izrādes autore un režisore – 
Baņuta Rubesa, producente – 
Laila Baumane. Piedalīsies vijol-
niece Una Tone. Ieeja $25. 

• 27. februārī Jonkeru baznīcā 
plkst. 11.00 Rīgas 90. skautu 
vienības un Zilā kalna 4. gaidu 
vienības gada svētki. Svinīgs akts, 
siltas pusdienas, gaidu un skautu 
uzvedums – Tainas Laiviņas 
lugas ,,Velnga rags” izrāde, izloze, 
rotaļas bērnie  m. 

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

latviešu Mākslas dienas latviešu 
centrā. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 26. februārī plkst. 2.00 Latvijas 

aktrises Indras Burkovskas 
mo no izrāde ,,Benjamiņa. Kā 
dzīvot modernam cilvēkam”. 
Ieeja $25. Informācija: www.
priedaine.com

SANFRANCISKO (CA)
• 27. februārī plkst. 1.00 

Ziemeļkalifornijas latviešu bied-
rības sapulce. 

SIETLA (WA) 
• 20. februārī plkst. 12.00 

Latviešu biedrības gada sapulce 
latviešu namā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 19. februārī plkst 1.00 

draudzes tirdziņš biedrības na -
mā. Aleksandras Ritumas priekš-
nesumi. 

• 22. februārī plkst. 1.00 
biedrības namā Latvijas Dailes 
teātŗa 90 gadu jubilejai veltītā 
koncerta videoizrāde; būs kafija 
un cepumi. Ieeja par vismaz 
$3.00 ziedojumu. 

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

(Turpināts 23. lpp.)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā draudzene un Pauļa mamma

MODRA LEIFROKS, 
dzimusi Kreslovskis

dzimusi 1918. gada 11. oktobrī Sesavas pagastā, Jelgavas apriņķī
mirusi 2011. gada 17. janvārī Chester, NJ

Mīļi piemin
ALEKSANDRS, RAITA UN ALEKSANDRA MALINOVSKIS

Es būšu tad jau sen aiz kalniem,
kur balta gaisma mani sauks,
viss izsāpējis būs un klusēs,
tukšs izsmelts būs man dzīves trauks.

/M.Nereta/

Aizsaulē aizsauktas Džamaikas novada dāmu komitejas darbinieces

RŪTA PLOSTIŅA,
dzim. KRŪMIŅA

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

MODRA LEIFROKA
dzim. KRESLOVSKA

dzimusi 1918. gada 11. oktobrī Latvijā
mirusi 2011. gada 17. janvārī Ņūdžersijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES DŽAMAIKAS NOVADA DĀMU 

KOMITEJA UN NOVADSTas kungs ir mans gans...

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VIJA SŪRĪTIS,
dz. ZAĻAIS

dzimusi 1937. gada 10. decembrī Saldū, Latvijā
mirusi 2010. gada 16. jūnijā Sirakūzās (Syracuse NY) ASV

Sēro 
VĪRS ZIGURDS

DĒLS ROBERTS SŪRĪTIS AR LĪGU, KRISTĪNI UN EDGARU
MEITA ANITA ANDERSON AR RICH, ALLY UN KAITLIN

BRĀLIS JĀNIS ZAĻAISEs vēl dzīvoju, 
jo tu domā par mani.

/Zenta Mauriņa/
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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

 • Koŗa mēģinājumi: 21. un 28. 
februārī plkst. 7.00 biedrības 
namā; gatavosimies biedrības 
gada svētkiem!

 VAŠINGTONA (DC) 
• 20. februārī latv. ev. lut. 

draudzes namā pēc dievkalpoju-
ma tikšanās ar Latvijas Repub-
likas ārlietu ministru G. V. Kris-
tovski. 

• 27. februārī plkst. 1.00 Dau-
gavas Vanagu apvienības gada 
sapulce mazajā zālē.

• 6. martā no plkst. 9.30 līdz 
11.00 Latvian American Shipping 
Line pārstāvis pieņems saiņus 
sūtīšanai uz Latviju.

DIEVKALPOJUMI 
       • Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: dievk. 20. febr., 
27. febr. (ar dievg.), pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. J. 
Mingina

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 20. febr. plkst. 3.00 
dievk. Lankasterā. 6. martā 
plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk.; pēc dievk. kafija un 
draudzes pilnsapulce. Māc. Dr. 
Arvīds Ziedonis un māc. Dr. 
Ruta Ziedone.

• Čikāgas katoļu kopa: 13. 
martā dievk. un saiets plkst. 
12.00 Immaculate Conceptian 
baznīcā. 

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 20. 
febr., 27. febr. O. Kalpaka 
piemiņas dievk. (pēc dievk. plkv. 
O. Kalpaka piemiņas brīdis), 6. 
martā ar dievg., 9. martā dievk. 
nebūs, 13. martā, 20. martā ar 
dievg. (pēc dievk. sadraudzības 
stunda), 27. martā. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diak. F. M. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). 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, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 20. 
febr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
pēc dievk. draudzes gada sapulce. 
27. febr. plkst. 11.00 dievk., pēv 
dievk. filma ,,Sibirijas bērni”, ref-
erenti – Dzintra Geka un Pēteris 
Vasks. 6. martā plkst. 11.00 plkv. 
O. Kalpaka piemiņas dievk., pēc 
dievk. studenšu korporācija aici-
na uz pusdienām un Maijas 
Hinkles referātu par mūzeju 
,,Latvieši pasaulē”. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 27. febr. 
dievk.; 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.: 20. febr. dievk. ar 
dievg.. pēc dievk. kafija. 27. febr. 
dievk., pēc dievk. kafija. Dievk. 
sākas plkst. 10.00 Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 20. febr. 
dievk. ar dievg. 27. febr. plkst 
11.00 dievk. 2. martā plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 6. martā plkv. O. 
Kalpaka atceres dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. Dr. S. 
Eglīte. 

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

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: dievk. 20. febr., 27. febr. (ar 
dievg.) , māc. D. Kaņeps. 6. 
martā dievk. vadīs Ziemeļ kali-
fornijas draudzes māc. Kārlis 
Žols. Dievk. sākas plkst. 11.00. 

• Mančesteras latv. ev.lut. dr.: 
20. febr. plkst. 1.00 dievk., diak. 
I. Kaņeps. 20. martā plkst. 12.15 
dievk., diak. I. Kaņeps, pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 20. febr. 
dievk. angļu val. ar dievg. un 
uzrunu bērniem. 24. febr. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 27. febr. 
dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem; pēc dievk. draudzes 
sapulce un saiets, pusdienas rīko 
„Talcinieki Latvijai!“ Dievk. sākas 
plkst.10.00. Māc. L Zusēviča, 
tālr.: 414- 421-3934 e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com; 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.: 20. febr. plkst. 
8.30 dievk. Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.). 27. febr. 
plkst. 11.00 dievk. draudzes 
dievn. Īstbransvikā ar dievg., 
pēc dievk. groziņu pusdienas un 
draudzes pilnsapulce (12 Gates 
Ave East Brunswick). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 20. 

febr. plkst 10. 00 dievk. Jonkeru 
bazn., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 
27. febr. dievk.plkst 10.00 
Jonkeru bazn., māc. J. Saivars, 
pēc dievk. skautu sarīkojums; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk., 
māc. Saliņš. 6. martā plkst 10. 00 
Jonkeru bazn. Kalpaka piemiņas 
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.): 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 gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@char-
ter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 20. febr. plkst. 
10.30 dievk. ar dievg. 27. febr. 
plkst. 10.30 dievk. 6. martā 
plkst. 10.30 varoņu piemiņas 
dievk.; pēc dievk. draudzes 
sapulce. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@ear-
thlink.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707) 20. 
febr. plkst. 2.00 dievk., piedalī-
sies Ariāna Liepiņa; pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce, pēc sapul-
ces dāmu komitejas cienasts. 4. 
martā plkst.11.00 biedrības 
namā draudzes valdes sēde. 6. 
martā plkst. 2.00 dievk. 9. 
martā plkst. 1.00 svecīšu svēt-
brīdis biedrības namā. Māc. A. 

Pelds, draudzes priekšniece A. 
Norberga. Ziedojumus pieņem 
biedrzine Rita Blumentāle, tos 
var nosūtīt arī pa pastu: 1365 
Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St. 
Petersburg, FL 33704-2447. 
Pieteikumus altāŗa puķēm pie-
ņem Zigrīda Dambe, tālr.: 727-
527- 5053. Bībeles stunda: 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 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 19. febr. 
plkst. 1.00 Zentas Osvaldas pie-
miņas dievk. 20. febr. ģimeņu 
dievk. plkst. 11.00; pēc dievk. 
pie kafijas galda pārrunas ar 
padomes locekļiem par ieteikta-
jām maiņām draudzes satvers-
mē. 27. febr. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. un kristībām; pēc dievk. 
pie kafijas galda pārrunas ar 
padomes locekļiem par ieteikta-
jām maiņām draudzes satvers-
mē. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com Infor mā-
cija: http://www.dcdraudze.org 

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 22. lpp.)



LAIKS  2011. ga da 19.  februāris – 25. februāriss24

S P O R T S

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu 
pa matu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru. 

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

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

Brāļiem Šiciem – trešā 
vieta

Latvijas kamaniņu braucēji 
Andris un Juris Šici izcīnīja trešo 
vietu Pasaules kausa izcīņas 
priekšpēdējā - devītā posma div-
 nieku sacensībās Paramonovā 
(Krievijā). Trešo vietu Šici ieņēma 
jau pēc pirmā brauciena, līdeŗiem 
Tobiasam Vendlam un Tobiasam 
Ārltam no Vācijas zaudējot 0,094 
sekundes. Otrā braucienā Latvijas 
duets rezultātu uzlaboja.

Nāciju kausa sacensībās Maija 
Tīruma izcīnīja astoto, Inārs 
Kivlenieks – 10. vietu.

Inesei Jaunzemei 
aizejot

78 gadu vecumā mirusi izcilā 
Latvijas šķēpmetēja, pirmā olim-
piskā čempione Latvijas sporta 
vēsturē Inese Jaunzeme.

Jaunzeme bija Latvijas Olim-
piešu kluba vadītāja, medicīnas 
zinātņu doktore, Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsniece.

Līdzjutību Jaunzemes tuvin-
iekiem, draugiem un kollēgām 
izteicis Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. “Jaunzeme bija ne tikai 
medicīnas zinātņu doktore, kas 
ir dalījusies savās zināšanās ar 
mani un daudziem citiem ārs-
tiem, kuŗi studēja Rīgas Medi-
cīnas institūtā, bet arī aktīva 
Latvijas olimpiešu atbalstītāja un 
sporta tradiciju uzturētāja. Viņas 
mīlestība pret cilvēku un sportu, 
ar neatlaidību un mērķtiecīgumu 
sasniegtais paliks ierakstīts valsts 
sporta vēsturē un Latvijas cilvēku 
sirdīs.”

1956. gadā olimpiskajās spēlēs 
Melburnā PSRS izlases rindās 
Jaunzeme uzvarēja šķēpmešanas 
sacensībās ar rezultātu 53,86 
metri, kļūstot par pirmo olimp-
isko čempioni Latvijas sporta 
vēsturē.

“Latvijas tauta pirmo “Olimpa 
iekaŗotāju” vienmēr ļoti mīlējusi 
un cienījusi. Viņu pazīst ne tikai 
kā leģendāru atlēti, bet arī kā 

ilggadēju chirurģi un Latvijas 
Me  dicīnas akadēmijas mācīb-
spēku,” teikts Latvijas Olimpiskās 
komitejas paziņojumā.

Divdesmitā gadsimta 90. ga -
dos, kad Latvija atguva  neat ka-
rību, Jaunzeme iesaistījās LOK 
atjaunošanas procesā. Kopš 1999. 
gada līdz šai dienai, vadot Latvijas 
Olimpiešu klubu, tā prezidentes 
Jaunzemes galvenais mērķis bija 
radīt olimpiešiem ģimenes izjūtu, 
rūpējoties par visiem olimpie-
šiem, par nemitīgu sevis pilnvei-
došanu, pārstāvot olimpiskās 
vēr  tībās un to populārizēšanu 
jauniešu vidū.

Latvijas Olimpiešu kluba iet-
varos Jaunzeme nāca ar iniciātīvu 
izveidot stājas programmu sko-
las bērniem, - viņa bija pārlie-
cināta, ka cilvēka iekšējai stājai 
un ķermeņa fiziskajai formai 
jābūt vienlīdz staltām.

Pēc sporta karjēras Jaunzeme 
studēja medicīnu, ieguva doktora 
gradu medicīnas zinātnē. Ilgstoši 
par mācībspēku  Jaunzeme strā-
dāja P. Stradiņa Medicīnas aka-
dēmijā, Traumatoloģijas in  sti  tūtā 
par traumatologu un plastisko 
chirurgu.

Sekojot Pasaules Olimpiskās 
komitejas aicinājumam, Latvijas 
Olimpiešu klubs Ineses Jaun-
zemes vadībā aizsāka šobrīd jau 
ļoti plaši atzīto Latvijas sakop-
šanas talku kustību. Tā  šobrīd 
pārvērtusies par Lielo talku. Pēc 
Jaunzemes un citu Latvijas olim-
piešu entuziasma parauga, Latvi-
jas sakopšanas talkas tagad ir 
kļuvušas par ikgadēju plašu ak -
ciju, kuŗā piedalās vairāki simti 
tūkstošu cilvēku un iedvesmu 
savām vides akcijām smēlušās 
arī daudzas citas Eiropas un 
pasaules valstis.

Meklē vietu futbola 
stadionam

Valstij piederošais Daugavas 
stadions un privātais stadions 
Skonto, kuŗā trenējas Latvijas 

futbola valstsvienība, vairs neat-
bilst nekādiem starptautiskajiem 
standartiem. Ja tuvākajā laikā 
netaps jauns, mūsdienīgs stadi-
ons, nacionālajai futbola izlasei 
mājas spēles, iespējams, būs 
jāaizvada ārpus Latvijas robežām, 
bet Latviju var pat diskvalificēt 
no starptautiska mēroga turnī-
riem. Latvijas Futbola federācija 
aicina Rīgas domi atbalstīt jauna 
futbola stadiona būvniecību. 

Ideja par jaunu stadionu jau 
pirms desmit gadiem radusies 
LFF prezidentam Guntim Indrik-
sonam, kuŗam pieder  Skonto 
stadions. Nesaņemot atbalstu no 
valsts, LFF palīdzību jauna sta-
diona radīšanai meklē Rīgas 
domē. Sadarbības priekšlikumā 
federācija izvērtējusi trīs zemes 
gabalus, kuŗus pašvaldība pie-
dāvājusi par iespējamo stadiona 
celtniecības vietu. Par ideālu LFF 
atzinis territoriju Pļavniekos, 
Sacharova un Deglava ielas krus-
tojumā. Gunta Indriksona ieska-
tā šī ir laba territorija stadionam, 
jo tajā apkaimē jau dzīvo 250 
tūkstoši iedzīvotāju. Tur varētu 
nokļūt no visām Rīgas pusēm un 
tuvākās apkārtnes. 

“Es pilnībā atbalstu jauna sta-
diona nepieciešamību,” norāda 
domes izpilddirektors Andris 
Ameriks. “Tomēr jāatzīst, ka fe -
derācija ir izvēlējusies pašu dār-
gāko variantu, bet, mūsuprāt, 
lietderīgi būtu izvērtēt arī pie-
dāvāto territoriju Ziepniekkal nā. 
Tur pēc Dienvidu tilta trešās kār-
tas pabeigšanas pilnīgi noteikti 
varētu būvēt stadionu attīstību,” 
uzsver A. Ameriks. Viņš gan pie-
bilst, ka pašvaldība jau sākot 
iejusties tādā kā ugunsgrēka dzē-
sēja lomā, tāpat kā gaidot pasaules 
hokeja meistarsacījkstes Rīgā. 
“Tika paziņots – pasaules 
meistar   sacīkstes notiks tikai tad, 
ja Rīgas dome atradīs zemi, 
uzbūvēs arēnu.”

Tomēr Rīgas dome jauno ideju 
atbalsta un ir gatava iesaistīties 

nepieciešamās infrastruktūras 
radīšanā. “Pašvaldības līdzekļi ir 
visai ierobežoti, taču mēs varam 
iesaistīties ar zemi, ko nodotu 
Futbola federācijai,” norāda A. 
Ameriks. Un tūlīt arī piebilst: 
“Taču mums ir nosacījums, lai 
nenotiktu kā ar  Skonto stadionu, 
kad pēc pāris gadiem to ieķīlā un 
tas principā vairs nedarbojas. 
Mums ir jābūt tai apdrošināšanas 
polisei par to, ka stadions 
pietiekami ilgu laiku pildīs savu 
tiešo funkciju.”

Pašvaldība par labu vietu jau-
nam stadionam uzskata territo-
rijas Kleistos un Ziepniekkalnā, 
par labāku tomēr atzīstot Ziep-
niekkalnu. RD neiebilst arī pret 
LFF izvēlēto Deglava ielu, taču šī 
vieta pilsētas attīstības plānā ir 
iezīmēta kā zaļā zona, kuŗā neko 
nedrīkst darīt. Lai tur celtu stadi-
onu, nepieciešami minētā plāna 
grozījumi. Taču būtiskākais, kas 
traucē tur veidot stadionu, ir 
kopš pag. gs. 50. gadiem veidotā 
atkritumu izgāztuve. “Neviens 
nezina, ko tur ražoja kādreizējā 
kaŗa rūpnīca, cik radioaktīvi ir 
tie atkritumi. To apjoms svārstās 
no 12 līdz 16 metru dziļumam. 
Protams, ir iespējams to visu 
norakt, taču nepieciešama ļoti 
liela nauda, lai izraktos līdz 
septiņstāvu mājas dziļumam – 
tie varētu būt pat vairāk nekā 20 
miljoni latu,” skaidro A. Ame-
riks. 

Ja projekts virzīsies un to 
tiešām īstenos, jauns futbola sta-
dions Rīgā varētu parādīties ne 
ātrāk kā pēc sešiem gadiem, 
uzskata LFF prezidents. Fede-
rācija arī norāda – stadiona 
celtniecība Pļavniekos varētu 

izmaksāt aptuveni 25 miljonus 
eiro (17,5 miljonus latu). 

Par jauna futbola stadiona 
nepieciešamību jau pērn rudenī, 
viesojoties Latvijā, amatperonām 
aizrādījis arī Eiropas Futbola 
federāciju asociācijas (UEFA) 
prezidents Mišels Platinī. Viņš 
norādījis, ka augstākas kvalitātes 
stadiona izbūvē Latvijā būtu cieši 
jāsadarbojas kā LFF un UEFA, tā 
valsts amatpersonām. Tostarp 
M. Platīni izteicis pateicību Rīgas 
domei par atbalstu MiniPitch jeb 
mazo futbola laukumu izveidē. 
Kopumā Latvijā pērn uzbūvēti 
59 šādi mazie futbola laukumi.

Futbols
Latvijas futbola izlase pār-

baudes spēlē Turcijā, Antalijā, ar 
rezultātu 2:1 (1:0) uzvarēja Bo -
līvijas valstsvienību.  Latvijas vie-
   nības labā vārtus no 11 m soda 
sitiena atzīmes guva Māris Ver-
pakovskis (42. min.) un Alek-
sandrs Cauņa (51. min.).

Latvijas izlases sastāvā bija 
gandrīz visi labākie futbolisti. 
Nebija aicināti Dzintars Zirnis, 
Vladimirs Koļesņičenko un Kris-
 taps Grebis.

Bolīvijas vienībā tika iekļauti 
15 futbolisti, kas pārstāv šīs valsts 
klubus, kā arī pa vienam, kas 
pārstāv Arģentīnas, Izraēlas, Uk -
rainas un Turcijas komandu.

Latvijas izlase nākamajā spēlē 
26. martā  Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīrā tiksies ar 
Izraēlu. Mūsu vienībai pārbaudes 
spēles būs 7. jūnijā Austrijā ar 
vietējo valstsvienību, 10. augustā 
Rīgā ar Somiju.

P. Karlsons

Inese Jaunzeme Melburnas 
olimpiskajā stadionā...

... un mūsdienās


