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Detroitas tikšanās vakara organizētāji, no kreisās: Silvija Newcomer, Vija Markova,
Vaira Rozentāle (daļēji aizsegta), Ilmārs Jēkabsons, Līga Jēkabsone, Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers, Dainis Rudzītis, Astrīda Trautmane un Mārcis Jansons .
Vairāk lasiet 7. lpp.

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers Čikāgā sumināja Čikāgas Piecīšus
leģendārās grupas 50. gadskārtā. Attēlā no kreisās: Armands Birkens, Alberts
Legzdiņš ar prezidenta dāvanu – laikrādi, Janīna Ankipāne, Uldis Streips, Alnis
Cers. Par prezidenta vizīti Čikāgā vairāk lasiet nākamā numurā.

Par Latvijas valsts prezidenta Valža Zatlera vizīti ASV
Latvijas valsts prezidenta Valža
Zatlera vizīte ASV pirmkārt,
nostiprināja jau iepriekš panākto
starpvalstu attiecībās un, otrkārt,
iezīmēja jaunas perspektīvas
sadarbībā.
Latvijas prezidenta tikšanās ar
ASV viceprezidentu Džo Baidenu
bija ilggadējās sadarbības rezultāts. Savā laikā, būdams senātors, Džo Baidens iestājās par
Latvijas neatkarību, krievu kaŗaspēka izvešanu, Latvijas uzņemšanu NATO, bezvīzu režīmu ar
ASV. Par šo nozīmīgo ieguldījumu
Latvijas valsts labā viceprezidents
Džo Baidens saņēma Triju
Zvaigžņu ordeni. Saspringtajā

starptautiskajā dienas kārtībā
iespēja tikties ar viceprezidentu
Dž. Baidenu uzskatāma par
panākumu.
Ar jaunām iespējām dialogā ar
ASV es domāju perspektīvās
uzņēmējdarbības un ieguldījumu
nozares – enerģētiku, tranzitu,
farmaciju, kuŗas iespējams attīstīt, jo Baltijas tirgus integrācija
ES kļuvusi ciešāka, ir veiksmīgs
pilotprojekts – nemilitāro kravu
tranzits caur Latviju uz Afganistānu, kā arī ir konstruktīva
gaisotne Krievijas Federācijas un
Rietumu attiecībās.
Latvijas uzņēmējiem ir lielāka
interese par darbības iespējām

ASV. Valsts prezidenta vizītē
piedalījās septiņi Latvijas uzņēmēji. Vizītes laikā tika atvērti
arī goda konsulāti Detroitā un
Čikāgā. Abi goda konsuli Andris
Lācis (Mičigenā) un Roberts
Blumbergs (Ilinojā) ir veiksmīgi
sakaru veicinātāji. Pretēji iepriekšējām reizēm, kad dienas
kārtībā dominēja drošība, šajā
vizītē puse no laika bija veltīta
ekonomikai. Prezidenta tikšanās, kā arī iespējamie kopīgie
projekti ar tādām lielām ASV
kompanijām kā General Motors,
John Deer, Walgreen liecina par
abpusēju sadarbības ieinteresētību.

Tikpat nozīmīga sadarbība ir
izglītības laukā, it sevišķi ar
Džordžtaunas universitāti un
Eiropas institūtu Vašingtonā.
Nesen izveidotais Baltijas un
ASV Brīvības fonds ar sēdekli
Rīgā sekmēs zinātnieku, pētnieku, dažādu nozaru ekspertu
studijas vai stažēšanos ASV.
Pirms divām nedēļām uz ASV
devās pirmā stipendiātu grupa
no Baltijas.
Prezidenta V. Zatlera vizīte ir
sākums jaunam, cerīgam cēlienam ekonomiskajās attiecībās.
Lai turpinātu vērtīgās iestrādes,
šogad tiek gatavotas Latvijas un
ASV nozaru pārstāvju tikšanās.

Svarīgi, lai lielākajiem projektiem enerģētikā vai transportā
pēc iespējas būtu reģionāls
mērogs. Šādi projekti gūst
lielāku uzmanību gan ES, gan
ASV. Vēstniecība ASV kompaniju pārstāvjiem piedāvā
rīkot Latvijas preču dienas, lai
veicinātu Latvijas preču ienākšanu ASV tirgū. Prezidenta V.
Zatlera vizīte apliecina, ka esam
izvēlējušies pareizu stratēģiju,
kuŗas mērķis ir Latvijas un ASV
attiecībās panākt lielāku ekonomisko uzsvaru.
Latvijas vēstnieks ASV
Andrejs Pildegovičs

Apvienotās baltiešu komitejas 50 darba gadiem veltīta konference
Pirms 50 gadiem, 1961. gada
27. aprīlī Vašingtonā, D.C.,
Gunāra Meierovica ierosmē
nodibināja Apvienoto Baltiešu
komiteju (ABK), galvenokārt, lai
saskaņotu polītiskās aktīvitātes
starp baltiešu organizācijām un
lai sarunās ar ASV un citu valstu
valdību pārstāvjiem varētu runāt
gandrīz divu miljonu ASV
pilsoņu vārdā.
Pirmajā darbības gadā ABK
prezidents bija toreizējais ALAs
valdes priekšsēdis prof. Dr. Pēteris Lejiņš. Pirmie divi uzdevumi: sakarā ar Padomju Savienības
komūnistu Staļina varas darbu
denunciāciju 22. kongresā 1961.
gadā, pieprasīt, lai Padomju
Savienība atceļ Staļina laikā piespriestos sodus; pieprasīt, lai
Apvienotās Nācijas atbalsta Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu.

Pusgadsimtu vēlāk zinām, ka
pirmais uzdevums nav izpildīts;
otrais –nu jau 20 gadus ar uzviju!
Vēloties pieminēt 50 gados
paveikto, ABK š. g. 1. un 2. aprīlī
Vašingtonā, D.C., rīkoja konferenci, kuŗā galveno uzrunu teica
Latvijas valsts prezidents Valdis
Zatlers. Programmā – seši pārrunu cēlieni par dažādiem
tematiem: cilvēktiesībām; transatlantisko stratēģiju modernā
pasaulē; baltiešu attiecībām ar
Eiropas Savienību un ASV; ģeopolītiku: jaunas situācijas, veci
draudi; ABK kopš 1961. gada un
par demokratijas veicināšanu un
pašreizējām aktīvitātēm. Lektori
bija ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere, žurnāla The
Economist reportieris Edvards
Lukas (Lucas), laikraksta Laiks
lasītaju iecienītais autors un

speciālists par Baltiju Pols
Goubls, Igaunijas parlamenta
locekle, bijusī vašingtoniete
Mari-Anna Kelama (izcila demonstrētāja aizritējušā gadsimta
70. un 80. gados) un varbūt visneparastākais lektors (gan ar
tulka starpniecību) Baltkrievijas
prezidenta amata kandidāts
2006. gadā Aleksandrs Kozulins.
Ar prieku vēroju, ka starp
apmēram 150 klausītāju samērā
daudz bija jaunākās paaudzes
pārstāvju – grupa lietuviešu jauniešu un vairāki latviešu jaunieši,
ALAs stipendiāti. Tomēr arī šai
publikai temati un informācija
par Baltijas valstīm nebija gluži
sveša. Dzirdējām gan ļoti reālu
atgādinājumu, ka padomju laiku
taktiku lieto vēl 21. gadsimtā
–Baltkrievijas pārstāvis stāstīja,
ka ieslodzīts, jo uzdrošinājies
kandidēt uz tik augstu amatu, un

ka viņam nav pat ļauts izvadīt
dzīvesbiedri viņas pēdējā gaitā.
Tas klausītājus nepārsteidza. Šāda informācija gan būtu bijusi
ļoti izglītojoša amerikāņu publikai. Vai nākotnē līdzīgi sarīkojumi nebūtu reklāmējami plašākai amerikāņu publikai? Tā
būtu lieliska iespēja iepazīstināt
šejienes sabiedrību par baltiešu
un citu, vēl arvien apspiesto
tautu, situāciju.
Konferences laikā vairākkārt
dzirdējām atzinumus, ka populisms Baltijas valstīs nav populārs... cik tas nozīmīgi, kas to lai
zina. Pārrunās dzirdējām arī
aicinājumu boikotēt un mēģināt
atsaukt ziemas olimpiadu 2014.
gadā Sočos, Krievijā, galvenokārt
trīs iemeslu dēļ: 1) Soči ir vieta,
kur pirms 150 gadiem bojā gāja
pusotrs miljons čerkesu tautības
iedzīvotāju; 2) Soču olimpiskās

spēles atzītas par visvairāk korumpētām spēlēm olimpisko
spēļu vēsturē un izmaksāšot ap
$50 biljonu; 3) piemērotu ēku un
stadionu būvdarbi nodara milzīgu, nelabojamu dabas piesārņojumu vietā, kas ir viena no
UNESCO Pasaules mantojuma
atzītajām pilsētām, kas jāsaglabā.
Par to pirmo reizi dzirdēju no
vienas klausītājas, otro – klausoties Starptautiskās čerkesu padomes pārstāvja E.Jogara (Youghar)
lekciju. Papētot izdalīto informāciju, uzzināju, ka 1864. gada
21. maijā Krievija pasludinājusi
kaŗa beigas starp Krieviju un
Čerkesiju un okupējusi viņu valsti, kuŗā Soči bijusi pēdējā šīs
valsts galvaspilsēta. Lielākā daļa
valsts iedzīvotāju pēc krievu
okupācijas izsūtīti uz Krieviju un
gājuši bojā. Cik līdzīgas šīs ainas...
(Turpināts 2. lpp)
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Apvienotās baltiešu komitejas 50 darba gadiem veltīta konference
(Turpināts no 1. lpp)
A. Kozulina lekcija bija pierādījums, ka Krievijas režīma darbība nav mainījusies turpat pusotra gadsimta gaŗumā.
Bija prieks būt patīkamā, interesantā vidē, apzinoties, ka nav
jārūpējas, vai skaļruņi darbosies,
vai visi pārrunu dalībnieki ieradīsies laikus, vai kafijas pietiek.
Par raito konferences gaitu lieliski rūpējās un gādāja ABK
vadītājs Karls Altau ar palīgiem.
Par tikšanos mazliet neformālākā
gaisotnē gādāja Latvijas vēstniecības darbinieki, uzņemot konferences dalībniekus savās telpās.
Iepriecināja lielais bijušo ABK
stipendiātu un darbinieku skaits,
kuŗi bija atraduši laiku atcerēties

savu kādreizējo organizāciju, gan
piedaloties pārrunās, gan kuplinot klausītāju pulku. Varēja pakavēties atmiņās par ,,veciem laikiem”, kad kopīgi maršējām ar
plakātiem, saucām ,,Ņet, ņet,
Soviet!” stāvot Lafayette laukumā
tieši pretī Baltajam namam, un
nākamās dienas avīzē varējām
lasīt, ka pie vakariņu galda mūs
esot dzirdējis toreizējais ASV
prezidents Ronalds Reigans un
viņa tā vakara viesis Michails
Gorbačovs; kad skraidījām ap
Austrālijas vēstniecību ar plakātiem, protestējot pret Austrālijas
valdības lēmumu atzīt Baltijas
valstu okupāciju par likumīgu;
kad kaisījām ziedus Potomaka

Par demografisko stāvokli Latvijā jādomā visiem
Beidzot Latvijas televīzijā,
radio, presē sāk runāt un rakstīt
par bēdīgo demografisko stāvokli
mūsu valstī. Ārkārtīgi zemā
dzimstība Latvijā rada briesmas,
lai neteiktu katastrofu. Visus šos
gadus Latvijas amatpersonas un
Saeimas deputāti izvairījās par to
runāt, jo veselības aprūpe nebija
valsts prioritāte. Otra svarīga
prioritāte valstī ir izglītība. Latvijas valsts prezidents Valdis
Zatlers, uzrunājot sabiedrību,
teica, ka mums ir vajadzīgi bērni.
Ir ieteikums izveidot Dzimstības
veicināšanas padomi, kuŗas vadī-

tājs būtu prezidentu V. Zatlers, jo
viņam ir autoritāte un sabiedrības
uzticība. Jau nodibināts Nākotnes
fonds, ko vada demografs Ilmārs
Mežs. Viņš apzinās, ka ,,latviešu
tauta izmirst”, tāpēc katrā ģimenē
nepieciešami trīs bērni, un valstij
jāpiešķiŗ līdzekļi neauglības ārstēšanai.
Jau 1998. gadā tika dibināta
Latvijas dzimstības veicināšanas
biedrība, kas atbalstīja neauglības
ārstēšanu. Latvija ir vienīgā valsts
Eiropā, kur valsts neapmaksā
neauglības ārstēšanu. Ir jāstiprina
apziņa un pašapziņa sabiedrībā,
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upē un gribējām dziedāt ,,Dažu
skaistu ziedu...” un daudzām,
daudzām citām reizēm. Dzirdēju
izteikumu, ka pēc turpat 20
Igaunijā pavadītiem gadiem Vašingtonas pilsēta šķiet pārmainījusies gandrīz līdz nepazīšanai.
Jāpiekrīt... esam ceturtā vietā no
augšas satiksmes sastrēgumu
vērtējumā. Vai tas ir progress vai
regress, spriediet paši.
Novēlu ABK tikpat sekmīgus
un panākumiem bagātus nākamos 50 gadus, jo, kā atkal konstatējām, ABK darba netrūkst ne
patlaban, ne tuvākajā un, cerams,
arī tālākā nākotnē.

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

ASV vēstniece Latvijā Džūdita
Gārbere 7. aprīlī apmeklēja Liepāju un piedalījās piemiņas
sarīkojumā par godu ASV pilotiem, kuŗus 1950. gada 8. aprīlī
militārās operācijas laikā virs
Baltijas jūras notrieca PSRS iznīcinātāji. Pie pieminekļa bojāgājušajiem jūrniekiem svinīgi tika
noliktas puķes, ASV vēstniece
Džūdita Gārbere un Liepājas
pilsētas galvas vietnieks Gunārs
Ansiņš teica uzrunu. Piemiņas
sarīkojumā piedalījās Latvijas
Jūras spēku, Latvijas Rezerves
virsnieku asociācijas un Jaunsardzes pārstāvji.
PSRS iznīcinātāji 1950. gada 8.
aprīlī pie Liepājas uzbruka amerikāņu lidmašīnai PB4Y2
Privateer tās operātīvās misijas
laikā virs Baltijas jūras. Notriektajā amerikāņu lidmašīnā
bija desmit cilvēku apkalpe.
Glābšanas operācija turpinājās
līdz 16. aprīlim, taču bez panākumiem. Vienīgie zināmie notikuma aculiecinieki ir PSRS iznīcinātāju piloti, kuŗi notrieca
amerikāņu lidmašīnu. ASV kaŗaflote 1951. gada 11. aprīlī par
iespējamo amerikāņu pilotu
bojāejas datumu pasludināja 8.
aprīli.
ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa
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Dziedone Laila Saliņa ir labi
pazīstama ne tikai Amerikas
latviešu publikai, viņa iecienīta
arī Latvijā, kur viņai bieži bijuši
koncerti. Vasaras turnejā 2010.
gadā Laila Saliņa ar koncertu
,,Tango balādes” viesojās desmit
Latvijas pilsētās un senās muižās,
iegūstot vēl plašāku atzinību.
Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes
locekļiem bija laime priecāties
par mecosoprāna Lailas Saliņas
talantu 26. martā. Omulīgajā
sarīkojumu telpā galdi bija rotāti
ar sarkanām rozēm, svecēm un
tumšām salvetēm, radot koncertam piemērotu gaisotni. Sarīkojuma apmeklētāji dzirdēja vairāku komponistu darbus. Daudzām dziesmām tekstu autori
bija pazīstami dzejnieki – Fricis

Bārda, Aleksandrs Čaks, Jānis
Ziemeļnieks, Gunars Saliņš, Jānis
Peters, un ne viens vien klausītājs
domās atgriezās savās jaunības
dienās. Pavadījumu ar interesantu, lautai un ģitarai līdzīgu instrumentu, spēlēja Džims Matus.
Noklausoties abu talantīgo
mākslinieku priekšnesumu, pilnībā kļuva skaidrs, kāpēc abi
saņēmuši ielūgumu un materiālu
atbalstu, lai piedalītos Kultrix
festivālā, kas notiks 2014. gadā
Rīgā, kad tā būs Eiropas kultūras
galvaspilsēta.
Klausītāji jūsmoja par Lailas
Saliņas šarmu un talantu, Džima
Matus brīnišķīgo spēli. Rīkotāji
bija sagādājuši arī gardu cienastu.
A.Z. Laila Saliņa un Džims Matus piedalīsies arī Eiropas Kultūras galvaspilsētas koncertos Rīgā
2014. gadā

Foto: Andris Grunde

Koncerts ,,Tango
balādes”Filadelfijā

Trimdas mākslas vēsmas Latvijas Nacionālajā mākslas mūzejā
Ērika Dzeņa balerīnas mākslas mūzejā Rīgā
Latvijas Nacionālajā mākslas
mūzejā no 15. aprīļa līdz 22. maijam būs skatāma Kanadas latviešu mākslinieka Ērika Dzeņa
zīmējumu izstāde “Balets”. Izstādei Rīgā izvēlētais zīmējumu
komplekts droši un atraisīti,
kompozicionāli raksturīgi un
pārliecinoši rāda autora spējas
skopās līnijās attēlot kustības
spēku un iekšēju dinamiku.
Ēriks Dzenis dzimis 1925. gada
28. maijā Valmieras pusē. Jau
kopš agras bērnības viņu saistīja
zīmēšana, viņš cerēja kādreiz kļūt
par mākslinieku. Skolotāji gan
ieteica domāt par praktiskāku
darbu un zīmēt vai gleznot tikai
brīvajā laikā nedēļu nogalēs.
1940. gadā Dzeņa ģimeni skāra
padomju okupācijas slogs un
režīma represijas. No 1943. gada
Ēriks Dzenis sācis glezniecības
studijas Latvijas Mākslas akadēmijā pie J. Bīnes, A. Skrides un
prof. J. Prīmaņa. 1944. gadā
iesaukts Latviešu leģionā un pēc
kaŗa palicis trimdā Vācijā, kur no
1947. līdz 1949. gadam turpinājis
mācības Eslingenas Latviešu

mākslas skolā pie L. Liberta, F.
Banges, J. Matisona.
1950. gadā Ēriks Dzenis ieceļojis Kanadā. Strādājis par illustratoru reklāmas nozarē un turpinājis studijas Ontario Mākslas
akadēmijā vakara klasēs pie J.
Alfsena. Figurālai zīmēšanai un
gleznošanai par modeļiem mākslinieks izraudzīja galvenokārt
dejotājus. Kad Toronto O’Kīfa
centrā Kanadas Nacionālā baleta
rīkotajās izstādēs Ērika Dzeņa
darbi guva ievērību, radās iespēja
gleznot pasaules klases baletdejotājus. Kopš 1977. gada mākslinieks nodevies tikai radošam
darbam. Eļļas, akvareļa un pasteļa technikā gleznojis, kā arī zīmējis baleta ainas, pievērsies arī
portretam.
Ēriks Dzenis ir Kanadas latviešu mākslinieku apvienības
„Latvis” biedrs, 32 gadus bijis Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) Kultūras fonda tēlotājmākslas referents. Ievēlēts Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā (LNAK) padomē, 26 gadus
vadījis Latviešu centra mākslas

komiteju.
Pirmais baleta mākslas modelis, ko Ēriks Dzenis gleznojis
Eslingenas mākslas skolā, ir latviešu balerīna Mirdza Tillaka. Kanadā mākslinieks aktīvi darbojies
līdzi Diānas Jablokovas-Vorpas
vadītajam Kanadas Junioru baletam gan kā viens no organizācijas
direktoriem, gan tieši ar dekorāciju un kostīmu zīmējumiem.
Tālākos gados Ērikam Dzenim
izveidojušies kontakti ar lielajiem pasaules baletiem, tiem viesojoties Toronto un Ņujorkā. Radās iespēja fotografēt un skicēt
pasaules baleta lielās zvaigznes,
iepazīt tās, piemēram, Rūdolfu
Nurijevu, Michailu Barišņikovu,
Māri Liepu, Karenu Keinu (Karen
Kain), Veroniku Tenantu (Veronica Tenant), Nadju Potsu (Nadja
Pots) u.c. personiski.
Kopš 1970. gada Ēriks Dzenis regulāri piedalījies tēlotājas
mākslas izstādēs par baleta un
dejas tematiku Toronto un Ņujorkā.
Gundega Cēbere,
izstādes kurātore

Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji
Šie tautas dziesmas vārdi ir
vispasaules latviešu ģimeņu saieta Cesvaines 3x3 (2011. g. 3.- 10.
jūlijam) pamattēma, kuras aktuālitāti un nozīmīgumu mēģināsim apzināt un izprast visas
nedēļas gaŗumā. Īpašu referātu
par šo tēmu saietā lasīs Janīna
Kursīte, folkloras un filoloģijas
zinātniece, profesore un pētniece.
Droši varam teikt, ka šī tēma
atspoguļo arī visas 3x3 kustības
būtību, jo 3x3 mērķis ir pēc
iespējas plaši un vispusīgi mūs
iepazīstināt ar visu latvisko un tā
izpausmēm, kā arī aicināt mūs
domāt par to kādi latvieši mēs
esam un kādi vēlētos būt, kādu
vietu piešķiram latvietībai savā
vērtību sistēmā un kā tas atspoguļojas mūsu dzīvēs. Un kas vēl
nozīmīgāk – mēs šeit, 3x3, īpaši
domājam kā šīs vērtības nodot
tālāk, darbojoties visai saimei
kopā – no vecvecākiem un vecākiem uz bērniem un mazbērniem.

Nometnes programma piedāvā dažadas iespējas Cesvaines,
tās kultūras mantojuma un ļaužu
iepazīšanai. Darbosies novadpētniecības un Cesvaines novada
folkloras ievirzes. Visi kopā varēsim iepazīties ar Cesvaini trešdien, kad apskatīsim Cesvaines
pili, paviesosimies Cesvaines
pienotavā, kā arī ciemosimies
īstā lauku sētā – Jugurcos. Jugurci
ir mājas ar samērā senu un interesantu vēsturi, gan no 1928.
gada, gan arī pavisam nesenā
pagātnē. Protams, saimniekiem
ir arī savi mājdzīvnieki – kazas,
kuras dod baltu, vesaelīgu pieniņu no kā gatavo gardu sieru, vistas dēj olas ar saules dzeltenuma
pilniem vidučiem, un tad jau arī
lepnās zosis, pa kādai pīlītei, un
neiztikt arī bez diviem suņiem
un trīs kaķiem. Ir kur nopeldēties un pabraukt ar īstu koka
laivu un iemērkt makšķeri. Bet
ko nu daudz te stāstīt, kā saka:
labāk vienreiz redzēt nekā
simtreiz dzirdēt.

Protams būs iespēja dažādās
ievirzēs mācīties latvisko: gan
praktiski gan teorētiski, gan no
mūsu senču laikiem gan mūsdienām. Būs rotkalšana bērniem
un pieaugušajiem, etnogrāfiski
vainagu darināšana, kokgriešana, metālkalšana, klūdziņu pinumi, ādas apstrāde un cepuru
darināšana no doņiem un kļavu
lapām, ziepju darbnīca un latviskā virtuve. Būs bēbīšu skola
pašiem mazākajiem ar viņu vecākiem, un 1/2x1/2 jau mazliet lielākiem. Būs pirts mācīuba, kuŗā
pirtnieki Aelita Vilde-Batņa un
Juris Batņa stāstīs par latviešu
pirts tradicijām un īpatnībām, kā
arī ievirzes dalībniekiem piedāvāsa ekskluzīvu iespējuu – tikt
nopērtiem atbilstoši latviskam
pirts rituālam. Ievirzē Zāļu sievas
padomi Līga Reitere stāstīs par
ārstniecības augu vākšanu un
pielietošanu tautas medicīnā, būs
ziedu kūre pirtī, trejdeviņu ziedu
pirtsslotas un vainagi, nezāļu
kulinārijas receptes. Interesanta

būs ievirze par bitēm. Ja tevi
interesē biškopības vēsture, stropi un inventārs, savvaļas un sētie
nektāraugi, biškopības produkti,
to nogaršošana, vaska sveču liešana un tīšana, un visbeidzot
medus atvākošana un sviešana,
tad šī ievirze domāta tieši tev.
Notiks 3x3 jau pārbaudītas un
arī jaunas nodarbības – vēsture,
ģimeņu psiholoģija, fotogleznu
gatavošana, deja un kustība, teātris, koris, basketbola turnīrs,
zolītes apmācība un turnīrs.
Vakaros būs „nīkšana” – dziedāšana un dancošana uz nebēdu!
Otrdienas vakarā Brīvā mikrofona koncertā savu talantu un
varēšanu varēsi parādīt arī tu, bet
piektdienas vakara daudzinājumā runāsim un dziedāsim par
vara saknēm: gan par tām mītiskajām vara saknēm no kurām
izaug koks ar zelta zariem un
sudraba lapām, gan par mūsu
pašu stiprajām (vai ne tik stiprajām) vara saknēm šeit, mūsu
tēvu zemītē un latvietībā, lai kur

mēs būtu. Katru dienu iznāks
nometnes avīze un katru rītu
rādīsim TV ziņas par nometnes
norisēm iepriekšējā dienā.
Protams, būs vijolnieces Rasmas
Lielmanes koncerts, pārsteigumi
no cesvainiešiem un viņu viesiem un vēl daudz kas, ko vienā
rakstā nemaz nevar izstāstīt.
Mēs, rīkotāji, ceram, ka šī nedēļa
būs labiem notikumiem un gaišām emocijām bagāta – tik skaista lai tumšajos rudens un ziemas
vakaros varētu sirdi sildīt ar saulainām atmiņām par saietā piedzivoto.
Pieteikšanās ārzemju dalībniekiem ( līdz 1. jūnijam) un sīkāka
informācija pie Arnolda Ruperta,
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink
N.E., Grand Rapids, MI 49503,
USA. Tālr. (616)456-8023.
Gaidām tevi Cesvainē!
Ingus un Egija Krūmiņi
3x3 2011 Cesvainē vadītāji
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Ligita Kovtuna

Un kuģis peld...

(Turpinājums, sākumu skat. nr. 15)
„Šiem braucieniem gatavojamies jau laikus – lasām Rūtas
Rudzītes grāmatu „Vecmāmiņ,
kas ir trimda?”, tā uzrakstīta ļoti
viegli lasāmā un saprotamā latviešu valodā, un te ir arī teksts
angļu valodā. Iepriekš pastāstu
par vietām, ko skatīsim: par Rīgu
un Liepāju, par Latgali un

Foto: Ligita Kovtuna

Laika slejas) jau labi pazīstam,
īpaši sakarā ar viņas darbu izglītības laukā. Ja man atļauts
vērtēt, par pašu nozīmīgāko
viņas veikumu uzskatu ALAs
paspārnē izveidotā projekta, bērnu un jauniešu ceļojumu Heritage
Latvia ierosināšanu un iedzīvināšanu 2007. gadā. Kopš tā laika

Atēnu ieliņā satikts grieķu vīrs rāda ērtāko ceļu uz Akropoli. Juris
Miemis (pa labi) un Jānis Bībelnieks (vidū) viņam pastāsta par
Latviju

Foto: Ligita Kovtuna

Vēl izkāpjot Bari ostā, esam
tādi nemierīgi, bet Inese nemaz
neslēpj savu satraukumu, jo... no
grupas atpalikuši vairāki ceļotāji,
kas lidoja ar Lufthansu. Taču
kāds ieminas: „Tur taču ir Pēteris
Jansons – viņš noteikti būs klāt
un vēl citus atvedīs!” Jā, tikko
dienasvidus, un Bari vecpilsētas
ieliņā satiekam allaž smaidīgos
Ināru un Pēteri. Nedzirdējām ne
vārda par jel kādiem uztraukumiem – abi slavēja Lufthansu,
kas pa godam nokārtojusi lidojumu kļūmi, izguldot ceļiniekus
lepnā viesnīcā un pacienājot ar
lieliskām vakariņām. Optimistiem pieder pasaule!
Jansoni ceļojumam tiešām rūpīgi gatavojušies. Grieķijas ostā
pasūtināta Avis automašīna, kuŗā
vēl divas brīvas vietas, un mēs ar
Daci arī varam baudīt gaŗāku
braucienu pa Grieķijas laukiem
un piejūras ciematiem, kur tūristi
reti speŗ kāju. Kopā izstaigājām
arī stadionu, kur risinājušās
pirmās Olimpiskās spēles – kā
apgalvo vēsturnieki, 776. gadā
p.m.ē un uzskatāmas par pirmo
droši ticamo notikumu Grieķijas
vēsturē. Šobrīd tur, protams, ir
drupas, pēc kuŗām katrs var
prātā uzzīmēt savu notikumu
vīziju, un zied pavisam parastas
un reālās puķes košās, saules
pielietās pļavās... Iespaidi virknējas cits aiz cita, iegulst izjūtās
un atmiņās. Cītīgāki ceļinieki,
izrādās, ik vakaru pieraksta
piedzīvoto. Kuģa ceļojuma ritms
ir izkārtots tādējādi, ka dienas
pirmo pusi dodamies ekskursijās,
pēcpusdienās pūtinām kājas pēc
nostaigātajiem/nokāpelētajiem
kilometriem un vadām laiku
sarunās. Šopēcpusdien mani sarunbiedri ir Ināra un Pēteris.

„Atkalredzēšanās” Bari. No kr.: Ināra Jansone, Brigita Klausa,
Pēteris Jansons, Maija Braunfelde

ik vasaru notiek divi šādi braucieni – jūlijā un augustā. Inārai
likās svarīgi, lai Latviju tuvplānā
varētu iepazīt arī tie bērni, kas
raiti nerunā latviski, dažādu
iemeslu dēļ – cits dzimis jauktajās
laulībās, kur „mājas valoda” nav
latviešu, citam nav iznācis
mācīties latviešu skolā, bet kā
vieni, tā otri izjūt savu ciešo saikni ar Latviju un latviešiem.
Mūsu avīzes pielikuma Jauno
Laiks viens no mērķiem jau ir
līdzīgs – piesaistīt, rosināt jauno
paaudzi, kam latviešu valodas
zināšanas nav tik spēcīgas,
līdzdarboties latviskā vidē. (Un
esam pateicīgi mūsu lasītājiem,
kas neiebilst, ja avīzē parādās
Jansonu dzīvesprieka raksti vienkāršākos teikumos vai
angliski!) Priecājamies, ka gan
formula
brauciena „Sveika, Latvija!”, gan
Ināru kā rosīgu sabiedrisko Heritage Latvia programmās
darbinieci cits klātienē, cits atrodas vieta redakcijas apmekneklātienē (piemēram, lasot lējumam Rīgā.

Kurzemi, par ezeriem, par rakstniekiem, par viņu dzimtajām
mājām utt. Latvijā esot, ik vakaru
redzēto un piedzīvoto pārrunājām.
Grupās ir 13 – 15 gadus veci
bērni, un es no sirds priecājos, ka
dalībnieku skaits gadu no gada
pieaug.”
Jansoniem pašiem ir divi bērni
un četri mazbērni, turklāt visi
runā un raksta (!) latviski. Visu
cieņu! Dēls Mārtiņš divreiz piedalījies Trīszvaigžņu sporta spēlēs, apbraukājis Latviju krustu
šķērsu, arī meita Brigita, kādreizējā minsteriete, ar ģimeni
ciemojusies tēvzemē.
Pati Ināra uz Latviju pirmo
reizi aizbrauca 1980. gadā – abas
ar draudzeni bija norunājušas,
ka 30 gadu vecumā dosies uz
senču dzimteni. Pēteris tolaik
nevarēja braukt, jo strādāja federālajā pārvaldē ASV. Viņš

Latvijā ieradās 1986. gadā. Ināra
tolaik nedrīkstēja ne sniegt intervijas, ne parādīties presē vai TV,
arī braukt ārpus Rīgas. Bet kādus
Jāņus tomēr Jansoni nolīgoja
Lielvārdē. Ināras māsīca, skolas
direktore, zaudēja darbu. „Galu
galā tā izrādījās laime nelaimē –
mana māsīca dabūja darbu Rīgā,
un šobrīd viņa ir Rīgas 4.
palīgskolas direktore. Prasmīga,
lieliska direktore.”
Ināras pamatprofesija jau arī ir
skolotāja. Deviņus gadus viņa
nostrādājusi amerikāņu skolā,
parallēli – latviešu skolā. Joprojām
strādā ASV telekomūnikāciju
kompānijā AT+TCo, kur desmit
gadus strādāja visai atbildīgā
darbā, kas saistījās ar braucieniem pa pasauli, piedāvājot jaunākos telekomūnikāciju projektus. Šā darba gaitās nācās sadarboties arī ar Latvijas Lattelekom,
kur savulaik viņai piedāvāts
darbs – kā nu ne, Amerikas pieredze, valodu zināšanas.
Diemžēl dzīves reālitāte vēl
joprojām neļauj īstenot ieceri
pārcelties uz dzīvi tēvzemē, lai
gan dzīvoklis Rīgā jau nopirkts.
Pēteris savulaik Latvijā izveidoja
arī kokapstrādes ražotni, kas gan
beigusi pastāvēt, līdz galam
neīstenojies arī labais nodoms
atbalstīt radus Latvijā, Raunā
palīdzot atvērt kafejnīcu (tagad
sarkanā ķieģeļu māja Raunas

centrā izīrēta uzņēmīgiem cilvēkiem, kas tur iekārtojuši picēriju.) „Diemžēl mūsu uzņēmējdarbības domāšanas veids
tomēr ir atšķirīgs. Mani sadarbības partneŗi kaut kā nespēja
rēķināties ar reālitāti. saražotajai
precei vajag tirgu, jāaprēķina, vai
ieguldījumu lielums reāli atmaksāsies – un te mūsu rēķini nesakrita.”
Inārai ir skumjš stāsts par tāa
arī līdz galam neatgūto lauku
īpašumu Latvijā, bet par to viņa
negrib runāt.
Tiešām labāk parunāsim par
to, kā abiem izdevies nodzīvot
vienīgajā laulībā vairāk nekā
četrdesmit gadus un joprojām
būt tik jauneklīgiem un dzīvespriecīgiem.
Ināra: „Mēs visu laiku darbojamies. Es joprojām strādāju,
vispār esmu „karjēras cilvēks”,
un Pēteris to saprot un pieņem.
Ģimenes un sadzīves rūpes
dalām kopīgi.”(Pēteris, kā stāsta,
esot izcils pavārs. Un vēl – reiz
pat uzšuvis sievai kleitu!)
Pēteris: „Kas mūs tur kopā?
Kopīgas intereses, prasme pieņemt vienam otru tādu, kāds
viņš ir, un necensties pārveidot.
Es nekad lieki neuztraucos,
domāju pozitīvi. Mans princips
ir pēc iespējas neteikt otram sliktu. Tad sanāk dzīvot saticībā.”
(Turpmāk vēl)

Astra Moora
Anita Mellupe
Gluži kā gājputni arī mēs pirms
kopīgā tālā ceļa pa Adrijas un
Egejas jūru, kā arī Vidusjūru pulcējamies mazākos bariņos, jauši
vai nejauši satikdamies lidostās,
autobusos, milzumgaŗajā rindā
uz pierakstīšanos kuģī Magnifica.
Daži tūlīt pazīstami pēc dzintara
krellēm, Nameja un septiņu
dienu gredzeniem, bet galvenokārt pēc vērīgā skatiena: vai
tik pretimnācējs arī nav latvietis?
Ceļojuma maršrutā Italija –
Grieķija – Turcija – Grieķija –
Chorvatija – Italija 3013 pasažieŗu
pulkā latviešu bija četri desmiti,
mūsu valodiņa skanēja uz ikviena klāja, bet visjautrāk – lainera
piekta stāvā restorānā L’ Edera
pirmās maiņas vakariņās. Daudzas iepazīšanās sākās tieši šeit,
bet vairums latviešu, brauciena
dalībnieku, nebija svešinieki, pa-

zīstami vai nu neklātienē vai piedalījušies ceļojuma aģentes Ineses
Zaķes agrāk rīkotajās ekskursijās.
Ātri iemanījamies vietas pie
apaļajiem galdiem pamainīt, jo
pie kaimiņgalda vīna glāze, piepildīta nevis ar viesmīļa, bet
tautieša laipno roku, pacilā ievērojami vairāk. Pie vakariņu gada
uzsākām neskaitāmas sarunas,
kuŗas bieži vien neizdevās pabeigt, jo vīna glāze nav vienīgais
kuģa vakara baudījums: ekskursijās piegurušās kājas un galvas
pūtināmas arī burbuļvannās,
klausoties mūziku, masāžas un
skaistumkopšanas salonos, kajītes gana platajās gultās. Vakaros
daudzi kopā sanāca kuģa ,,Karaliskajā teātrī”, jo tikai retais spēja
turēties pretim maģiskajam vilinājumam, kāds plūda no skatuves. Daudzi cits citam palikām
kā aizvērts priekškars, bet dažā
dzīvesstāstā paspējām ielūkoties

dziļāk nekā tikai pa skatuves
priekškara spraudziņu. Kad pēc
ceļojuma atkal milzīgie gaisa
putni uzrāva mūs debesīs māju
virzienā, bija laiks pārdomām:
kas mēs, latvieši, cits citam esam
– kuģis, glābšanas laiva vai sala?
Kas paliek aiz neizteikta vārda? Kā
palielināt atmiņu faila kapacitāti
un kāds ir tā maģiskais kods?
Džems Moors pirms ceļojuma
atvadīdamies noteicis, ka neparko
negribētu brīvdienas pavadīt uz
kuģa, kas atgādina bēgļu nometni! Deviņas dienas uz tikai pirms
gada Vācijā tapušā, Panamā pierakstītā, italiešu kompanijai
piederošā kuģa, protams, nav
pielīdzināmas nekam no tā, ko,
kaŗam beidzoties, piedzīvojuši
mūsu ceļojuma biedri: dažs,
1944. gadā pametot Latviju, bija
tikai pāris mēnešu vecs. Toties
tālos pārbraucienus uz jaunajām
mītnes zemēm pēc dīpīšu no-

Foto: Ligita Kovtuna

Sarunas pie vakariņu galda

Ērika Un Kārlis Grāvji Rodā, Grieķijā

metnēm atceras visi. Sievietēm
parasti nepatīk, ja tiek minēti
viņu gadi, bet dažas mūsu ceļabiedres lepojās, ka sasniegušas
cienījamu vecumu, bet ir pietiekami ņipras, lai ceļotu un bagātinātu savu dzīvi. Piemēram,
Solveigai Ēmanei ir 86, Verai
Siliņai – 88 gadi. Ingrīda Mieme,

kuŗas labdarības enerģijas galvenā izpausme ir dažādu latviešu
nometņu organizēšana, datora
ekrānā uzbūra Katskiļu ,,Senču
nometnes” kopējo fotografiju,
un arī tajā pulciņā bija redzamas
mūsu ceļabiedreņu laipnās un
smaidīgās sejas.
(Turpināts 5. lpp)
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Šim braucienam cita citu iedvesmojušas gan imerietes, gan
senioru nometnes rēgulārās
dalībnieces. Ileane Bolšaite, malkodama italiešu vīnu, ieminējās:
,,Ņujorkā mūsu ģimene iebrauca
ar dažiem dolariem kabatā.” Šī
detaļa, likteņstāstus pierakstot, ir
bieži dzirdēta, bet vēl aizvien
vienmēr par to jādomā – kā latvieši, sākdami no nekā, mazpamazām tika pie turības un tagad
Amerikā ir bagātāko tautību
pārstāvji.
Solveiga Ērmane un Vera Siliņa
pār laika upi meta vairākus tiltus:
atmiņu durvīs mūsu, klausītāju,
iztēlē nostājās piecas personas
uzreiz: viņas pašas un aizsaulē
aizgājušie dzīvesbiedri. Ar pirmo
vīru, jaunības dienu mīlestību
Magnusu Kļaviņu Vera kopā
nodzīvoja 38 gadus, otrais vīrs
bija latviešu sabiedrībā ļoti
cienītais jurists Nikolajs Siliņš.
Laikā, kad Rīgas jaunieši Vera
Siliņa un Felikss Ērmanis bezbēdīgi virināja Franču liceja durvis, viņiem pat prātā neienāca,
cik daudz un dažādas durvis
nāksies atvērt un aizvērt dzīves
gaitā, cik daudz būs tādu, aiz
kuŗām gaida ne jau vecāku labvēlīgās sejas, bet pavisam sveši
un gauži vienaldzīgi ļaudis. Taču
pa vienām durvīm viņi visi tagad
ienāk bez kavēšanās – tās ir
atmiņu durvis. Šīs durvis neprasa lieku pūļu, tikai mūsu labo
gribu. Tādam mirklim klāt būt
laimējās arī mums, kad zem
Vidusjūras siltajām debesīm Vera
Siliņa un Solveiga Ērmane 26.
marta rītā atminējās – Feliksam
šodien dzimšanas atceres diena!
Felikss skolā bijis zēnu koŗa
solists, skolotāji viņu cienījuši.
Solveiga saskaņu ar Feliksu mūža
gaŗumā minēja kā dzīves skaistāko dāvanu. Viņa ar lepnumu
stāstīja par savu sakuplojušo
dzimtu. Pati mazākā cilts locekle,
tikai mēnesi veca, nokristīta īsti
latviskā vārdā – par Maiju.
Mazdēls Ādams vecaimātei par
prieku apgalvojot: ,,Ja mani
Latvijā aizvestu uz dziļiem laukiem, es jau pāris nedēļās runātu
latviski.” Mazākās mazmeitas latviski saprotot, dažreiz ar humoru
skandējot: ,,Es tevi mīlu kā ceptu
pīli.” Par vecmāmiņu, nevis
grandma dēvējot visi.
Ileanei – viņa ieguvusi kādas
princeses vārdu – arī jāceļo vienai, jo dzīvesbiedrs šīs zemes
gaitas jau beidzis. Ileanes vecāki
satikušies kādā ballē, drīz sekoja
kāzas un piedzima meitiņa. Tēvs
bija virsnieks un nogalināts Sibirijā tāpat kā neskaitāmi citi staltie
latviešu vīri. Virsnieku vasaras
nometnē viņam radusies nojausma par krievu nolūkiem, ar kāda
cilvēka palīdzību viņš centies nodot ģimenei savas personiskās
mantas, bet tad nomierinājies un
paņēmis tās atpakaļ... Ileanes
brālis Pēteris Bolšaitis atbalsta
Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja svētīgo darbu, arī Ileane atgriezusies dzimtenē. Viņas ar ceļojumos daudz pieredzējušo Ligiju Rozi ik vakaru mums skaisti
demonstrēja, ka ne tikai vīna
baudīšana, bet arī tā izvēlēšanās
un pasūtināšana ir svarīgs rituāls.
Laimīga kopā ar tautiešiem jutās Vašingtonas latviete Gunta
Eglīte, trimdā pazīstamā mākslinieka, mākslas profesora Laimona Eglīša atraitne – viņa allaž

Foto: Ligita Kovtuna

(Turpināts no 4. lpp)

Ingrīda un Herberts Lediņi Efesā, Turcijā

staroja. Vīra piemiņai dibinātais
fonds palīdz kādai rīdziniecei –
smagi slimai, mūzikāli apdāvinātai latviešu meitenītei Elīnai.
Gunta mitinājās vienā kajītē ar
pensionēto spāņu valodas skolotāju Aidu Bērziņu no Filadelfijas.
Tautiešu sabiedrībai pēc vīra
nāves ar kvēlu degsmi piebiedrojusies Vita Ferlanti, viņas kajītes
biedrene bija izcilniece datorzinībās Ilze Baidiņa.
Apbrīnas vērta ir Miemju ģimenes labdarība – viņu izlolotā
nometne Latvijas bērnirm,
tostarp arī bāreņiem, Skrundā
notiks jau 20. gadu. Ingrīda un
Juris ir lielisks piemērs, kā dzimtenei var palīdzēt, fiziski tajā
neuzturoties. Miemju pāris ar
saknēm dziļi ieaudzis Amerikas
zemē, nevienam no četriem bērniem liktenis nav lēmis apprecēties ar tautieti, bet par mazbērnu latviskumu enerģiskie
vecvecāki gādā ļoti nopietni. Aizvadīto gadu miju Miemju dzimta
piecpadsmit cilvēku grupā arī
sagaidīja uz ceļojuma kuģa, pie
reizes svinot 40 gadu laulību
jubileju. Jaunās paaudzes pati
skaistākā dāvana bija ziņa, ka
pasaulē nāks sestais mazbērniņš.
Ingrīda un Juris atpakaļceļā Venēcijas viesnīcā parūpējās par
četrām latvietēm un neļāva viņām skumt: viņu viesnīcas istabiņā pietika vietas, un ar vienu
maizes klaipu tika pabaroti visi.
Uz kuģa Magnifica klāja latviešu pāŗi neapšaubāmi bija visskaistākie, staltākie, saskanīgākie,
apveltīti ar sevišķu šarmu – Jānis
un Laila Bībelnieki, Pēteris un
Ināra Jansoni, Ausma un Juris
Epermaņi, Reginalds un Aija
Norbergi, Ingrīda un Herberts
Lediņi, Silvija un Ilmārs Dzeņi,
Ērika un Kārlis Grāvji. Latvieši ir
īpaša tauta, viņi daudz nerunāja
par maltīšu kvalitāti, laikapstākļiem un ostmalā nopērkamo
suvenīru cenām, bet gan sprieda
par pasaules operteātŗu uzvedumiem, jaunākajām grāmatām
un filmām, par latviešu sabiedrības un valodas saglabāšanas
perspektīvām. Pat laikā, kad
normālam ceļotājam rokās būtu
jātur tikai pase un biļete, Ināra
Jansone nespēja nolikt iesāktu,
bibliotēkā atdodamu grāmatu.
Neaizmirstamā Ņujorkas draudzes mācītāja Richarda Zariņa
meita Antra Trešere (Thrasher)
stāstīja par nesen redzēto komponista Džona Adamsa operu
,,Niksons Ķīnā”, Gunta Eglīte
atcerējās operas svētkus Siguldā.
,,Siguldā es dzirdēju pogojam
lakstīgalu,” viņa stāstīja ar tādu
sajūsmu, it kā būtu tikusies ar
dzīvu grieķu dievieti. Mīlas dievs

nebija apdalījis arī latviešu cilti,
uz kuģa bija pāris – Irisa Kaupmane un Staņislavs Žmuidiņš no
Floridas, kuŗi turpmāko dzīves
ceļu plāno turpināt kopā.
Ekskursijās latvieši apliecināja
nemitīgo pilnveidošanās kāri:
pilsētu apskates laikā Italijas ostas
pilsētā Bari, Grieķijas Rodas salā,
Atēnās un Olimpijā, Turcijas Izmirā tautieši svešvalodas zināšanu papildināšanai izvēlējās gīdus, kuŗi runāja vācu, italiešu,
spāņu valodā. Visvairāk mums
tika Grieķijas iespaidu, tās vēstures un leģendārās pagātnes
ciparu. Taču, kā jau ceļojumos
mēdz būt, vislielāko sajūsmu
izraisīja pēdējā pieturas vieta –
senā, sakoptā un saulainā Dubrovnikas pilsēta. Ne vienam vien
pasažierim acis pildījās asarām,
kad mūsu tāljūru lainerim Dubrovniku atstājot, no skaļruņa
plūda pazīstamās Frančesko
Sartori dziesmas ,,Laiks atvadīties” (Con te partirò) melodija.
Nedaudz vīlušies varbūt bija
vienīgi tie, kuŗi ceļojumam pieteicās, cerēdami nokļūt Aleksandrijā un Kairā, bet Ēģiptes

apmeklēšana polītisku iemeslu
dēļ tika atcelta.
Prieks un pārsteigums par
cilvēka spēju robežām visaugstāko
vilni uz kuģa sita vakaros – izrāžu
laikā, kad starptautiska jauniešu
vienība skatītājus pārsteidza ar
akrobātu veiklības trikiem, spēka
un drosmes demonstrējumiem,
izdomas bagāto tērpu varavīksni,
brīnišķīgām dziesmām. Ik vakaru
skatītāju zāles pirmajā rindā sēdēja divi cienījami latvieši –
Ilmārs un Silvija Dzeņi. Kā jau
minēju, 40 gadu kopdzīvē šis bija
jau 49. ceļojums ar kuģi! Kādus
tik zilus brīnumus viņi nav redzējuši, kādiem mākslas un cirka
dižgariem aplaudējuši. Un vai
maz iespējams atrast tautieti,
kuŗš nav aplaudējis Čikāgas piecīšiem un Ilmāram?
Ir teiciens, ka laimīgie laiku neskaita. Ik rītu jaunus jūras klajumus un vēl neredzētas ostas
sveicinādami, šo patiesību izjutām kā saules starus tieši uz ādas.

Taču 1. aprīļa rīts atnāca īpašs:
netālu no burbuļvannas asti valša ritmā šūpoja cielaviņa! Droši
vien viņa uz klāja atpūtās mājupceļā no Ēģiptes. Nu arī mums
bija pienācis laiks domāt par
kalendāru, datumu un sējas laiku!
Šo piezīmju sākumā uzdevām
mūžīgo jautājumus: kas mēs, latvieši, cits citam esam? Atbilde
jāatrod katram pašam. Mums,
trim no kabīnes ar numuru
11105, ir savs variants: tautietis
tautietim ir kā kuģis, ar kuŗa
palīdzību dzīves ceļos, zinībās un
emocijās kopīgi tiekam uz priekšu un kļūstam arvien bagātāki.
Pēdējā ceļojuma dienā Dace
Rudzīte ieteicās: ,,Jābrauc uz
mājām atpūsties!” Zelta vārdi,
ceļošana, lai cik patīkama, nebūt
nav viegla. Ceļojuma laikā bieži
gribējās teikt: ,,Mirkli, kavējies!”,
taču agrāk vai vēlāk ikvienam
jāatgriežas pie kārtējiem darbiem, uzdevumiem, pienākumiem.

Foto: Ligita Kovtuna

2011. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis

Antra un Eliots Trešeri (Thrasher) Atēnu Akropolē

Priekšā no kreisās: Anita Mellupe (Sigulda), Inese Zaķe (Ņujorka), Linda Kvitoni (Quitoni –
Longailenda), Pēteris Jansons (Ņudžersija); otrā rindā: Brigita Klausa (Ņujorka), Juris Miemis
(Ņujorka), Maija Braunfelda (Ņujorka), Ināra Jansone (Ņudžersija), Ligita Kovtuna (Rīga), Biruta
Vasera (Longailenda), Eliots Trešers (Elliott Thrasher – Bostona), Ausma Epermane (Florida),
Herberts Lediņš (Longailenda), Jānis Bībelnieks (Ņujorka), Aija Norberga (Florida), Ingrīda Lediņa
(Longailenda), Aida Bērziņa (Filadelfija), Džordžeta Bāra (Georgette Bars – Ņudžersija), Indra Kore
(Talsi), Ilze Baidiņa (Ņudžersija), Vija Hāznere (Florida), Dace Rudzīte (Ņudžersija), Vera Siliņa
(Ņujorka), Ileane Bolšaite (Rīga), Vita Ferlanti (Ņudžersija), Antra Trešere (Bostona), Anita Šrēdere
(Albanija), Ligija Roze (Ņujorka), Silvija Dzene (Florida), Solveiga Ērmane (Ņujorka), Astra Moora
(Losandželosa), Laila Bībelniece (Ņujorka), Ingrīda Mieme (Ņujorka); aizmugurē: Irisa Kaupmane
(Florida), Staņislavs Žmuidiņš (Florida), Džozefs Dima (Joseph Demas – Ņujorka), Juris Epermanis
(Florida), Klēra Dima (Claire Demas – Ņujorka), Reginalds Norberts (Florida), Džeks Kvitoni (Jack
Quitoni – Longailenda), Kenets Dima (Kenneth Demas – Ņujorka), Roberts Dima (Demas –
Ņudžersija), Rerija Dima (Reary Demas – Ņudzersija), Gunta Eglīte (Vašingtona), Ērika Grāve
(Karakasa), Kārlis Grāvis (Karakasa); nav Ilmāra Dzeņa (Florida) un Māras Konuševskas (Rīga)
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Fotografa un vēsturnieka Emīla Elstiņa dāvana ALAi
Ievērojot teicienu, ka viens
attēls ir 1000 vārdu vērts, var
uzskatīt, ka Sanfrancisko latvietis
Emīls Elstiņš ir saglabājis veselu
valodu. Šo valodu – vairākus
savus bagātīgos fotoalbumus –
viņš nolēmis dāvināt Amerikas
latviešu apvienībai, jo tās nav
tikai fotografijas, šajos attēlos
saglabāta ALAs vēsture.
E. Elstiņš savā gaŗajā mūžā bijis
rēgulārs ALAs kongresu dalībnieks, un viņa fotografijās iemūžināti kongresu svarīgākie notikumi. Tajās var izsekot maiņām
ALAs valdē gadu no gada, redzēt
greznās kongresa telpas un
nopietnos lektorus, kā arī apbrīnot katras desmitgades frizūras
un skaistās balles kleitas. Tādējādi
iespējams ieskatīties pagātnē un
atcerēties vēstures nozīmīgākos
mirkļus.
,,Latvija atguva neatkarību
1990. gadā, kad Sanfrancisko
notika 39. kongress. Tobrīd bija
ieslēgts radio, visi uzmanīgi klausījās runu, kuŗā no Rīgas paziņoja, ka Latvija turpmāk atkal būs
neatkarīga valsts,” stāstīja E.
Elstiņš, pāršķirstot rūpīgi sakārtotās lapas savā fotoalbumā.
Katrs attēls kaut ko pavēstī: uz
viena redzama ALAs valde, cits
atspoguļo kongresa balli, vēl cits
kādu svarīgu mirkli ALAs un
Latvijas vēsturē.
,,Visi albumi ir samērā vienādi:
fotografijas liecina, ka notiek
ALAs kongresa atklāšana, amatpersonas saka runas, pusdieno,
vakariņo, tad ievēl jauno valdi,”
skaidroja E. Elstiņš.
ALAs galvenie notikumi, svarīgākie mirkļi ir sistēmatiski
iemūžināti un sakārtoti albumā,
un katrā kongresā ir kas īpašs.
Piemēram, 50. kongresā, kas

Emīls Elstiņš

notika Vašingtonā, DC, viesojās
Latvijas Valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga, bet 57. kongresā
Klīvlandē – prezidents Valdis
Zatlers. E. Elstiņš fotografējis ne
tikai galvenās amatpersonas, bet
arī apsardzes locekļus, tostarp
prezidenta V. Zatlera apsardzes
suni. Citā albumā redzama
Latvijas Radio žurnāliste, kas
tieši tajā brīdī reportāžā stāsta
par ALAs kongresu radioklausītājiem Latvijā. E. Elstiņa fotografijās precīzi reģistrēti visi kongre-

su notikumi.
Emīls Elstiņš pastāstīja, ka
fotografēt viņam paticis jau no
bērnības. Viņam bija tikai 16
gadu, kad nopelnīja pirmo naudu
par attēliem, fotografējot skolu
koncertu 1936. gadā Gaujienā,
kas vēl palicis labā atmiņā:
,,Mēģinājumā man bija vecais
plēšu fotoaparāts. Nostādīju
četru skolu skolēnus – vairāk
nekā simt jauniešu, un vairākas
reizes nospiedu slēdzi. Tais laikos
bija stikla negātīvi. Vēlāk pats

izgatavoju attēlus.”
Fotografiju izgatavošana tajos
laikos nebija tik viegla kā mūsdienās.
,,Dzīvoju uz laukiem, elektrības mums nebija. Gaišā dienas
laikā pats iztaisīju ,,tumšo telpu”
un katru kopiju ieliku ietvarā,
ieliku svaigu papīru, atvēru durvis un – viens, divi, trīs! – un
apgaismoju. Tā izgatavoju apmēram simt fotografiju.”
Grundzāles pagasta jaunietis
Gaujienas skolu koncertā pārdevis 100 šī mēģinājuma fotografijas par 30 santimiem gabalā.
„Tirgoju tik ātri, cik vien varēju,
un drīz vien man bija 30 latu. Tā
bija liela nauda!” Emīls Elstiņš
atceras.
Fotografēt viņš mācījies galvenokārt vasarās. Vienu vasaru
strādājis pie kāda fotografa,
nākamā vasarā braucis uz Rīgu
mācīties slavenā fotomeistara
Viļa Rīdzenieka studijā un fotoskolā. Vienīgi V. Rīdzenieks
nofotografējis Latvijas neatkarības proklamācijas aktu 1918.
gada 18. novembrī Rīgas pilsētas
II teātrī, tagadējā Latvijas
Nacionālajā teātrī. E. Elstiņš atceras V. Rīdzenieka stāstu par šo
notikumu. Apsardze bija aizliegusi fotografēt. V. Rīdzenieks un
viņa palīgs uzgājuši teātŗa balkonā , aizkari bijuši aizvērti. Palīgs
tos pavēris, viņš novietojis aparātu, apklājis galvu ar melno drēbi,
ielicis plati. Apgaismoja, aizdedzinot magnēzija pulveri. Pēc
tam viņš momentā izņēmis negātīvu un ātri ielicis otru. Tikko
paspējis, klāt bijusi apsardze.
Viens policists tūlīt no fotoaparāta izvilcis kaseti, noteikdams:
,,Te ir tavs darbs.” Taču V.
Rīdzeniekam īstā kasete jau bija

kabatā, un stikla negātīvu viņš
vēlāk „sargājis kā dārgu pērli”.
V. Rīdzenieka fotoamatieŗu
kursus E. Elstiņš beidza 1938.
gadā. Klausoties viņa stāstos,
šķiet, ka kopš tā laika viņam
vienmēr un visur bijis līdzi fotoaparāts. Jāpiebilst, ka Emīlam
Elstiņam ir vesela kaste ar veco
laiku fotoaparātiem!
,,Nemetu prom nevienu negātīvu. Man ir negātīvi no Vācijas
laikiem. Tikko tiku no gūsta ārā,
sāku strādāt. Dabūju fotoaparātu
un iemūžināju skautu dzīvi,
Augsburgas nometni, izbraukšanu no nometnēm, vēlāk dzīvi šeit
Amerikā,” stāstīja Emīls Elstiņš.
ASV rietumkrastā notikuši 15
Dziesmu svētki, un E. Elstiņš
daudz fotografējis arī tos. Taču
par ALAs fotografu viņš kļuvis
gluži nejauši, 46. kongresā
Čikāgā.
,,Ienācu kongresa telpā, un
man prasīja: vai tev ir aparāts
līdzi? Mums vajag fotografu! Un
tā tas sākās. Kuŗos kongresos
vien piedalījos, tur biju galvenais
fotografs.”
Un tagad šīs vēsturiskās fotografijas, sakārtotas daudzos albumos, E. Elstiņš nolēmis dāvināt
ALAi. ALAs valde un biedri
varēs tajos ieskatīties, kad vajadzēs kādu atgādinājumu par
ALAs vēstures faktiem vai gribēsies pakavēties atmiņās.
Emīls Elstiņš nav tikai fotografs, viņš ir vēsturnieks. Viņa
albumi saglabājuši ALAs un lielu
daļu trimdas vēstures, un tie ir
zelta vērti. E. Elstiņa albumus
varēs apskatīt ALAs 60 gadu
jubilejas kongresā no 13. līdz 15.
maijam Milvokos, Viskonsinā.
ALAs valdes sekretāre
Aiva Ieviņa

IZCILA MĀKSLAS SKATE KALAMAZŪ

Mākslinieka Viestarta Aistara darbu klāsts Nācaretes (Nazareth) kolledžas telpās
Mākslinieka Viestarta Aistara
vārds un darbi plaši pazīstami ne
tikai latviešu, bet arī amerikāņu
mākslas pasaulē, it īpaši jau viņa
dzīvesvietā Kalamazū. Visu aprīļa
mēnesi 15 Aistara akvareļi bija
izstādīti Portedžas (Portage) pilsētas bibliotēkā, pašreiz mākslinieka darbi skatāmi Nācaretes
kolledžas telpās.
Viestarts Aistars dzimis 1927.
gadā Dobelē, bij. Latvijas Valsts
Jelgavas Skolotāju institūta direktora un rakstnieka Ernesta un
skolotājas Lidijas Aistaru četru
dēlu gimenē. Jau agrā bērnībā
viņa nodarbības bijuši zīmuļi,
krītiņi un papīrs. Kamēr citi
bērni spēlējušies ar koka zirdziņiem, vilcieniņiem, mazais Viestarts zīmējis visapkārt redzamos
priekšmetus. Viņa talantu ievērojuši un novērtējuši abi vecāki,
un, zēnam pieaugot, devušī iespējas mācīties pie pazīstamiem
māksliniekiem. Padomju armijai
tuvojoties Latvijai, Aistari līdz ar
bēgļu straumi nokļuvuši Vācijā.
Pēc II Pasaule kaŗa beigām
uzturējušies Fišbachas DP nometnē, kur Viestartam Aistaram
radusies izdevība veidot savu talantu, mācoties pie Jāņa Zuntaka
un Jāņa Šternberga. DP nometnēm likvidējoties, Aistaru
gimene 1949. gadā izceļojusi uz

ASV un apmetusies Čikāgā.
1951. gadā Viestarts iestājās Čikāgas Māklsas institūtā. Studijas
1954. gadā pārtraucis obligātais
kaŗadienests. Mākslinieks ticis
stacionēts Francijā, kur radusies
iespēja iepazīties ar mākslas pieminekļiem. Pēc dienesta atgriezies Čikāgā, 1958. gadā ar BFA
gradu beidzis Čikāgas Mākslas
institūtu. Ar vecākiem un savu
gimeni – dzīvesbiedri Veltu un
meitām Dainu un Zintu pārceļas
uz Kalamazū. Te viņa mākslas
dotības uzplaukst visā pilnībā.
Mākslinieks darina darbus vairākās technikās, pievērsdamies
akvarelim, eļlai, zīmulim, oglei
un akrilam. Viņš gatavo dabas
skatus, tautumeitas, portretus un
viņa stils ir reālstisks, ar dziļu
romantisma noslieci. Šodien
grūti būs atrast latviešu mākslinieku vidū tik nobriedušu un
spējīgu akvarelistu, kāds ir Viestarts Aistars. Nācaretes kolledžas
skatē viņs savas dotības parāda
arī elļas gleznojumos. Mākslinieks
mīl ieturēt noteiktas krāsu gammas eļļā, tās ir sēpijas brūnie toņi, akvareļos – zaļganie, zilie.
Eļļas darbi izceļas ar senās klasikas chiaroscuro gaismas un krāsas
spēlēm, kas liek atcerēties Rembranta, Karavadžo (Caravaggio),
Rafaela mūžam dzīvos darbus.

Ziedi, eļļa

Raugoties ikvienā akvarelī, šķiet,
ir sajūtamas gaismas un gaisa
strāvas: ūdeņi, koki, augi runā uz
skatītāju, ievezdami to romantisma un skaidrības apdvestā
pasaulē.
Viestarts Aistars ir izpelnījies
vairākas atzinības un apbalvojumus. Viņa darbi izstādīti ASV

Meitenes portrets, eļļa

pavalstīs un Kanadā. Pāri visam
jāuzsveŗ mākslinieka dāvinājums
Jelgavai, viņa zēnības gadu dzīves
vietai. Kad Latvija atguva neatkarību, jau 1993. gadā V. Aistars
un arī viņa brāļi nodeva Jelgavas
Zinātniskajai bibliotēkai 140
vienību Aistaru archīva materiālu, ieskaitot Viestarta akvareļus,

bet 2003. gadā mākslinieks dāvināja 10 akvareļus Latvijas
Lauksaimniecības universitātei
Jelgavā, tāpat arī Ģ. Eliasa
Vēstures un Mākslas mūzejam.
V. Aistara darbi skatāmi arī
Latvijas Nacinālajā mākslas
mūzejā Rīgā un arī Talsos.
Ilze Šīmane
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Window on Eurasia: Young Russians Often ‘Nostalgic’ for
a Country They Never Knew

Pols Goubls
(Paul Goble)

Fairfax,
April 10 –
While most
of the 59
percent of
the Russian
population
which says
that it regrets the disintegration
of the Soviet Union is made up
of people old enough to have
lived in that country, many
Russians too young to do so are
nonetheless showing a nostalgia
for a country they are too young
to have known.
The reasons for this, Moscow
commentator Yuliya Yakusheva
argues, are not far to seek because
they reflect both the problems
that many young people now
face in the Russian Federation
and the images both justified
and otherwise that the young
generation has of the Soviet
past.
Few of the polls concerning
Russian attitudes about the Soviet
past present age-specific data,
Yakusheva says, it is “obvious
that the majority of those calling

for a return to the Soviet past are
representatives of that generation who experienced both the
flowering and the collapse of the
last empire of the 20th century.”
For many of these older generations, there are both political
and psychological explanations
for this phenomenon, the
Moscow commentator says. On
the one hand, many of them see
some of the values of Soviet times
as better than those now on offer.
And on the other, such people
cannot recall their youth without
certain nostalgia.
But “ever more often,” she
points out, “the Soviet system is
becoming popular among young
people of the post-Soviet countries,” a trend that needs to be
examined to determine whether
it is simply a matter of “passing
fashion” or whether such attitudes reflect some deeper
reworking and revival of Soviet
ideology.
Given the importance of
Internet-based social networks
among this cohort, Yakusheva
says, they represent a useful way
into this issue. She points out

that “if one searches for ‘USSR’
on ‘In Contact,’ one of the more
popular of these networks in the
post-Soviet states, then one is
given a result of 19,000 groups
around this theme.”
These consist of several types
but “the most popular” based on
the number of participants are
those one can call “nostalgia
groups on the USSR” which unite
people who are interested in
Soviet values, worldview, and
way of life “ranging from Pioneer
scarves to Vostok refrigerators.”
One group describes itself as a
place which “gives the opportunity” to everyone who “wants to
see how those born in the USSR
lived, what surrounded them in
their childhood and youth.”
Yakusheva notes that “it is interesting” but not surprising that
among the subjects attracting
attention are the numerous
music groups of the last years of
Soviet power.
Closely related to these nostalgia groups are what can be called
“patriotic” ones, “which are
devoted to the most prominent
achievements of the USSR,

events and phenomenon with
which are associated the success
of the Soviet Union in the world,”
including the 1980 Olympics, the
space program, and the like.
Yakusheva says that “judging
from them commentaries of the
creators and participants of such
groups, their main goal is not the
blind celebration of the Soviet
past but in a greater degree a
search for guideposts and stimuli of development for contemporary Russia.”
And finally, she says, there are
the groups that are openly political and reflect leftist youth movements and organizations, groups
whose values range from “the
rebirth of great power status” to
“social justice,” but who are seldom directed toward “the
destruction of the existing system” in the name of the past.
The “most active” of these “In
Contact” groups is one organized
by the Union of Communist
Youth of the Russian Federation.”
But according to Yakusheva, the
posts on it are not very sophisticated and seldom go beyond the
principle that “if you were not a

communist, then you weren’t
ever young.”
That group and others like it
include the most varied membership: “from radically inclined
young people for whom the
struggle with the existing regime
is a goal in itself to young men
and girls who do not have any
particular principles and goals,”
groups that should not be lumped
together analytically.
In short, this interest in the
Soviet past is less about a desire
to return to it in toto and more
part of a discussion of which
parts of that inheritance should
be supported and which parts
should be jettisoned, Yakusheva
concludes, in order to make
Russia once again “an attractive
model and a cultural and educational center.”
According to Yakusheva, this
involves taking steps to stop the
decline in the space occupied by
Russian speakers in the postSoviet space” and to present “the
invisible borders” between Russia
and the former Soviet republics
from “deepening and broadening,” thereby leaving Russia alone.

Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs (vidū)
sarunā ar sabiedriskiem darbiniekiem Ilgvaru Spilneru (pa
kreisi) un Daini Rudzīti

Foto : Dzidra Trops

Jaunais Latvijas Goda konsuls Mičiganas pavalstī Andris Lācis
ar dzīvesbiedri Dagniju Lācis
kopā ar mūsu tēvzemes prezi- cījuši mūsu bērniem latviešu valdentu Valdi Zatleru šeit, latviešu odu, sūtījuši viņus latviešu skolās,
namā, ir pat vairāk nekā pago- esot trimdā, cīnījušies par Latvijas
dinājums. Notikums ir kā ap- brīvību un turējuši Latviju kā
liecinājums mūsu vairāk kā 60 dārgumu, kuru nedrīkstam zaugadus ilgam darbam, uzturot dēt.” Pēc īsas uzrunas sekoja
latviešu sabiedrību trimdas ap- aicinājums klātesošajiem nodziestākļos Detroitā. Šeit esam mā- dāt mītnes zemes ASV un

Foto : Dzidra Trops

Šā gada 28. marts Detroitas
latviešu sabiedrībai bija īpaša
diena. - pirmo reizi šajā pilsētā
bija ieradies Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers. kuŗš atradās
darba vizītē ASV.
Valdim Zatleram viesojoties
Detroitā, notika jauna Goda
konsulāta atklāšana. Par Goda
konsulu Mičiganas pavalstī tika
iecelts viens no Detroitas latviešu
sabiedrībā labi pazīstamiem
vīriem – Andris Lācis. Viņa un
dzīvesbiedres Dagnijas Lāces
loma datortechnoloģijas ieviešanā brīvību atguvušajā Latvijas
valstī 90. gadu sākumā šodien ir
novērtējama augstākajā atzinības
pakāpē. Detroitas priekšpilsētas
Farmingtonhillas Sv. Pāvila latviešu draudzes sabiedrisko notikumu namā Andris Lācis, Latvijas Valsts prezidentam Valdim
Zatleram klātesot, tika apstiprināts par Latvijas Goda konsulu
Mičiganas pavalstī, ASV.
Uz tikšanos ar prezidentu Valdi
Zatleru bija pulcējušies vairāk
nekā simts tautiešu. Daudzi no
viņiem bija mērojuši ceļu arī no
citiem Mičiganā esošajiem latviešu centriem. Prezidentu Valdi
Zatleru un viņa pavadoņus sagaidīja Latviešu Apvienības Detroitā
(LAD) priekšniece Līga Jēkabsone. Tajā vakarā viņai bija
uzticēts mājasmātes un vakara
vadītājas gods. Valdi Zatleru
pavadīja Latvijas vēstnieks ASV
Andrejs Pildegovičs, prezidenta
kancelejas vadītājs Edgars Rinkēvičs, prezidenta padomnieks
ārlietu jautājumos Andris Pelšs
un prezidenta Protokola nodaļas
vadītāja Jana Trachimoviča.
LAD priekšniece Līga Jēkabsone atklāja tikšanos ar vārdiem:
”Šodien Detroitas latviešu sabiedrībai ir liela diena. (..) Būt

Foto : Dzidra Trops

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera viesošanās Detroitā

Valdis Zatlers uzrunā Detroitas latviešu sabiebrību
Latvijas himnas.
dāvinājumam Valdis Zatlers paTurpinājumā vārds tika dots sniedza dažus jaunākos Latvijas
Latvijas Valsts prezidentam Val- grāmatu izdevumus ar personidim Zatleram. Vārdi no viņa sko ierakstu tajos, īsi paskaidrouzrunas: ” Pildot Latvijas prezi- jot sava dāvinājuma izvēli. Klātdenta pienākumus dažādās pa- esošie ar sirsnīgiem aplausiem
saules valstīs un pilsētās, mani un ziedu veltēm sveica prezivienmēr ir pārsteidzis fakts, ka dentu. Ar lielu Latvijas ”Lāču’’
gandrīz katrā pilsētā mani ir rupjmaizes klaipa dāvinājumu
sagaidījusi latviešu kopiena. Šeit Valdis Zatlers apsveica arī jauļaudis cieši ar saknēm turas niecelto Goda konsulu MičigaLatvijā un ar kopīgiem mērķiem, nas pavalstī – Andri Lāci, novēlot
velta savu darbu Latvijai. (..) Man viņam veiksmīgi veikt savus jaupatīk apzināties, ka mūsu tauta ir nos pienākumus.
sīksta. Man ir arī pārliecība, ka
Izskanot LAD priekšnieces L.
viņa būs tikpat sīksta arī Jēkabsones uzaicinājumam sunākamajās paaudzēs, viņi tāpat mināt šo vēsturisko brīdi, klātdomās par Latviju, tāpat jutīsies esošie sveicienam pacēla šampapiederīgi Latvijai, kuŗa mūsu nieša glāzes, izsakot vislabākos
izpratnē ir un būs visskaistākā novēlējumus Latvijas Valsts
zeme pasaulē. Šī sajūta dod prezidentam Valdim Zatleram,
gandarījumu mums visiem.”
kā arī Goda konsulam Andrim
Pēc daudzo jautājumu klāsta Lācim. Ļaužu piepildītajā zālē
LAD priekšniece Līga Jēkabsone vēl ilgi risinājās saviesīgas
prezidentam pasniedza pēdējos pārrunas, tika izmantota iespēja
Detroitas latviešu Informācijas nofotografēties kopā ar Latvijas
biļetenus - labākam ieskatam par Valsts prezidentu.
jaunākajām vietējās latviešu
sabiedrības aktīvitātēm. Atbildes
Vilnis Trops
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Atceroties Drēzdeni, kur arī es biju divas reizes

Atceros ļaužu jūru, kuŗā
mētājamies kā viļņos. Elkoņi un
somas sit man pa galvu. Nedrīkstu
bļaut, pat kunkstēt ne, un latviski
ne vārda. Ja kas sakāms, tad tikai
vāciski un čukstus. Esmu ieķērusies mammas mētelī un neizlaižu tēva muguru no acīm.
Ruta viņam uz pleciem. Miranda
ved mammu zem rokas. Mamma
smagi elpo un ik pa solim apstājas, bremzējot citus, kas
uzkliedz, lai kustas. Nonākuši
līdz kāpnēm, ievelkam elpu un
steidzīgi stumjamies uz augšu,
līdz beidzot visi atrodamies uz
perona malas, kur kājām gandrīz nav vietas. Baidos, ka tūlīt
kritīšu bedrē, kur asi spīd sliedes. Baidos, jo zinu, ka tikko
vilciens apstāsies, visi sāks
neganti cīnīties ar kājām un
rokām, lai pirmie tiktu vilcienā,
kas būs pārpildīts. Bērnus metīs
iekšā pa logiem kā maisus.
Bet tad: Achtung, achtung!
Skaļruņa taurēs komandējoša
balss saka ka tie, kas ir uz tāda un
tāda perona, t.i. mūsu, tiem jāiet
uz... Tur pienākšot vilciens uz ...
Pūlis ievaidas, bet sāk virzīties uz
kāpņu pusi. Perons pamazām
izretinās. Mums arī būtu jākustas,
un tēvs jau satver somas. Te
mamma pēkšņi un noteikti saka:
„Es nekur neiešu. Nevaru.” Un
mēs paliekam uz vietas.
Vēl šodien nespēju izprast, kā
tas gadījās, ka tēvs nepretojās.
Vai viņam tik ļoti sāpēja kājas no
ilgās stāvēšanas neskaitāmās rindās vai bija bailes, ka mammas
hroniski slimā sirds patiešām
varētu apstāties pukstēt? Vai
kāpšana lejā pa drūzmīgām
trepēm, tad stumšanās pa gaŗo
koridoru un atkal augšā, gaidīšana un grūstīšanās, tiešām
varētu mammu nomocīt līdz
nāvei? Bet varbūt mammas strupos, noteiktos vārdos viņš
sadzirdēja Dieva balsi?
Neziņā atslābstam un paliekam
uz vietas. Tēvs sāk nervozi soļot
pa peronu, kur maisās daži vilcienu pārziņi un apkopēji ar
slotām. Viņš tiem kaut ko jautā,
bet tie rausta plecus. Neviens
neko nezina. Es skatos lielā
pulkstenī ar baltu seju un melniem cipariem. It kā atceros, ka
pulksteņa mazā roka nemanot
bija pārslīdējusi astoņiem. Gribu
savu gultu, gribu būt mājās, bet
nedrīkstu čīkstēt. Pacieties, bērniņ... Salst rokas un kājas. Mamma, sarāvusies un bāla, sēž uz
kofera malas. Rutiņa viņai pusklēpī. Es, grūstos pie otriem
sāniem, iebāžu rokas viņas
mufē. Roku siltums nomierina,
kļūst labāk, drošāk. Viņas
ķermenis sāk mūs aijāt. Kuš,
bērniņi, aizveriet actiņas... Bet
nevaru. Baiga ir tumsa un
klusums zem augstiem režģu
griestiem, kas mūs ieslēdzis kā
milzīgā krātiņā. Skaiti zvaigznes... Pielūdz Dieviņu.
Te pēkšņi asi gaismas stari
iespīd tieši mums acīs un metas
virsū. Vilciens, kā ļoti piekusis,
nosvelpj un apstājās. Atveŗas
dzelzs durvis tieši mums pretī.
Izlec kādi vīrieši, un pāris hitlerjugendi un uzsauc: macht schnell!
Vilciens apstājies, tikai lai uzņemtu uz perona palikušos pa-

sažierus. Tēvs neprasa, uz kuŗieni
dodas šis ātrvilciens, bet kāpjam
tukšā otrās klases vagonā. Zēni
sasviež mantas kupejā uz tīkliem,
noskatās uz mums un kaut ko
saka. Pēc mammas mājiena
pieklājīgi nosakām: danke, bet
vairāk ne vārda. Lielus, treknus,
sarkanus PSST esam redzējuši kā
reklāmas salīmētus uz sienām un
stabiem. Mēs zinām, ko šie burti
nozīmē. Klusē! Protam turēt
mutes cieti, acis vaļā. Esam
Auslenderi.
Vilciens sāk raustīties. Zēni
nosauc: Heil Hitler! un nozūd.
Mēs ērti iekārtojamies katrs savā
vietā un atlaižamies. Kāda laime
bija toreiz izstiepties un aizvērt
acis! Lokomotīve nosvilpj, ievaidas, izpūš tvaiku mākoni, un
atmuguriski stumjas ārā no stacijas. Atstājis pilsētu, vilciens uzņem ātrumu un dodas uz priekšu
savā ierastā ritmā. Es skatos pa
logu uz sniegotiem laukiem un
kalnājiem, pār kuŗiem koki met
savas melnās ēnu strīpas. Nakts
ir dzidra, zvaigžņu piebērta,
burvīga, bet man ir bailes, jo
nezinu, uz kuŗieni mūs aizvedīs
šis ātri skrejošais nakts vilciens.
Nav kam pajautāt; lielie, ievil-

xxx
Sapņoju, ka krītu. Galva atsitas
pret dēļu atzveltni un pamostos.
Krišana nebija sapnis, bet īstenība: vilciens strauji nobremzējis
un apstājies. Kas nu? Atrodamies
kādā meža ielokā. Visas gaismas
izdzēstas; tikai debesīs spīd lielas,
spožas zvaigznes, kuŗām cauri
drāžas citi stari kā krītošas
komētas un lido tieši mums pāri.
Redzam: tālumā sāk lēkāt liesmas, kas kļūst arvien lielākas un
augstākas, līdz uguņo visa
debessmala – oranža, dzeltena,
sarkana. Zinām, ka krīt bumbas,
bet kur? Auf Dresden, tā saka
inspektors, kas nemanot ielīdis
mūsu kupejā un prasa pēc
biļetēm. Satraukti lielie runā cits
caur citu:
Noteikti bumbo staciju... Ja
būtu gājuši kur lika... ja būtu
strīdējušies un tomēr skrējuši lejā
pa lielām trepēm... tieši ellei
rīklē... Vilciens, uz kuŗu mūs
sūtīja varbūt nemaz nepienāca...
Kas notiek ar tiem tūkstošiem,
kas paklausīja pavēlei un nokāpa
lejā, pazemē?
Pēc laika, kam nav robežu,
bumbošana izbeidzas un vilciens
saraustās, paslīd uz priekšu un

Dekorātīvais sienas rotājums 1984. gada Drēzdenē

kušies savos kaktos, jau snauž.
Rutiņas galva mammai klēpī,
kājas izstieptas, ne savilktas kamolā kā citreiz augšā bagāžnieka
tīklā. Bērnišķā ticībā es čukstu
savu ierasto vakara lūgšanu:
mīļais Dieviņ, pasargi mūs no
ļauna... un opapu un omamu.
(Viņi palika Liepājā un neko par
viņiem nezinām.) Un Zigi... (Pirms Ziemsvētkiem, kad bijām
apmetušies Marienburgā, tēvs
viņu atrada un viņam apsolīja, ka
atļaus pavadīt svētkus ar mums.
Gaidījām, bet viņš nepārnāca.
Kopš tā laika nekādu ziņu. Tikai
nesen, naktī, Rutiņa pamodās un
drudžaini raudāja. Sapnī redzējusi brāli, kas esot viņu saucis...)
Kad mamma ievaidas, tēvs mierina, lai taču nebīstamies. Vai tad
Dievs nav mūs visus līdz šim
vadījis? Ir.
Viss bēgļu ceļš, to jau arī mēs,
mazākie bērni, sapratām ļoti labi
un bijām piedzīvojuši, kopš
izbēgām no mājām tajā skaistajā
oktobŗa svētdienas rītā, ir bijis
briesmu un pārsteigumu pilns.
Tomēr visām dzīvības-nāves
krustcelēm brīnumainā kārtā
esam tikuši cauri un pāri... Es
ieritinos savā kaktā un aizmiegu
nepateikusi Āmen.

atpakaļ, bet atkal apstājās. Redzam, ka atkal liesmo debess
mala jaunā uguns lādiņā. Vēlreiz
pāriet, bet tad atkal drāžas lidmašīnas, metot savas sveces un
asos gaismas starus, lai labi
redzētu, kur bumbām krist.
Ak, vai! Grib noslaucīt to pilsētu
no zemes virsas... Kāpēc? Drēzdenē
taču nekas nav ko graut... Tā ir
mākslas pilsēta. Vajadzēja pastaigāt, apskatīties – ja būtu citi
laiki... Mamma! PSST.
Vilciens beidzot iesāk čukot un
uzņem ātrumu. Sliedes, paldies
Dievam, nav pārrautas. It kā
pamodušies no baiga sapņa, un
laimīgi, ka tas nebija sapnis, bet
īstenība, ka esam dzīvi izvesti no
elles, ieslīgstam atpakaļ savās
vietās. Skatos cauri apledojušam
logam. Redzu: sniegoti lauki,
zvaigžņotā debess, viss izskatās,
kā iepriekš, kā naktij jābūt, klusai
un svētai,un es atlaižos un ļaujos,
lai glābējs vilciens mani ieaijā...
Pieglaužu galvu mammas plecam un iespraužu roku viņas
elkoņa dobumā. Vai guli? Nē,
viņa neguļ. Nevaru... domāju....
Ko tu domā? Viņa nesaka neko.
Bet es gan domāju un prātoju un
nesaprotu, no kuŗienes tas vilciens iebrauca Drēzdenes stacijā

Autores foto

Astrida Stahnke

Skats uz sagrauto Drēzdenes Frauenkirche

un apstājās tieši tur, kur mēs
bijām, kur gaidījām – ko? Glābšanu vai nāvi... Kas to sūtīja, lai
mūs izglābtu?
Reiz, pēc kaŗa, kādā sprediķī,
kāds mācītājs, kas centās izskaidrot, kāpēc mēs un ne daudzi
tūkstoši citu tikām izglābti, lasīja
pantus no Bībeles, kur sacīts, ka
Dieva prāts nav mums izprotams
un ka Viņa spēks bieži parādās
mūsu nespēkā. Vēlāk, ap pusdienas galdu, pārrunājot dzirdēto,
es mammai jautāju: „Vai tu domā,
ka Dievs patiešām lietoja tavu
sirdi toreiz Drēzdenē, lai mūs
izglābtu?” Viņa lēnām un mierīgi
atbildēja, „Ak, bērns, nemoki
sevi ar jautājumiem, kam nav
atbildes, bet dzīvo!”
Toreiz, 1945. gada 13.-14.
februāŗa naktī, mums nebija ne
jausmas, ka bijām izbēguši no
vislielākā Otrā pasaules kaŗa
uzlidojuma, kur vēl arvien nenoteikts skaits starp 35 000 un
50 000 cilvēku zaudēja savas
dzīvības neiedomājami drausmīgā nāvē.
II
1984/85. mācību gadā ar savu
vīru Arturu (prof. Arthur A.
Stahnke), kuŗš bija saņēmis
Fulbraita stipendiju, dzīvojām
Berlīnē, tās rietumu un austrumu daļās. Katrs, kas šķērsojis
Berlīnes mūri, zina, cik liels kontrasts ir starp abām pusēm. Kad
izej cauri Checkpoint Charlie vai
Friedrichstrasse, tu pēkšņi esi kā
Alise Brīnumzemē iesviests atpakaļ kaŗa laikā; tu esi izlauzies
cauri gadu gaŗiem labirintiem un
jūties maziņš un pelēks. Tu saraujies, it kā nokodis par daudz
lielu kumosu maģiskās sēnes.
Ateju sīvā smaka jaucas ar dezinfekciju, ogļu kvēpiem un atmiņām. Visa atmosfaira ož pēc Otrā
pasaules kaŗa...
Man ir atkal deviņi gadi. Bailīgi
eju pa klusām ielām, kur pelēki
cilvēki slīd gar pelēkiem namiem, tukšiem veikalu logiem,
izņemot pašā centrā – Alexander
Platz, kur viss sabūvēts modernā
padomju stilā. Platās ielās brauc
pelēki Trabis. Tie pieder turīgākiem pilsoņiem, bet noteicēji
stūrē melnas Volgas. Kad esam
vienatnē ar vīra paziņām un
tiekam cienāti ar kafiju un citiem
labumiem, parasti kāda sieviete
ieprasās kā tur ir – tajā otrajā
pusē. Vai tiešām veikalos izliek
sieviešu apakšveļu? Vai katram ir
brīv pirkt ananasus un Meisenes
porcelā nu? Alu un vīnu?
Svarīgās celtnes kā operas
nami, mūzeji, katedrāles un
pieminekļi gan ir atjaunoti. Par
lētām cenām var redzēt izrādes
operā, dzirdēt koncertus, braukt

ar tramvajiem. Ievērojam, ka
rietumnieki diendienā izmanto
savu aizmūra brāļu labumus un
iepērkās ārzemju veikalos. Pēc
tam, atgriežoties savās brīvās,
dārgās mītnēs, viņi pāreju vietās
satiek austrumu puses 65gadīgus
cilvēkus, kam atļauts apmeklēt
rietumu pusi, jo tādi jau nekur
nebēgs, bet pilniem iepirkumu
maisiem atgriezīsies savās mājās
– pelēkās cementa augstceltnēs
Padomju Savienībai tipiskos
kvartālos, kur plakāti stāsta par
laimi un demokratiju.
Mums ar vīru 1985. gada februārī izdevās saņemt divu dienu
atļauju apmeklēt Drēzdeni. Īsi
pirms pusdienas iebraucām tajā
pašā Hauptbahnhoff, no kuŗas
mūsu ģimene izbēga pirms 30
gadiem. Bijām norīkoti apmesties dažus kvartālus no stacijas,
ļoti neērtā kopmītnē, kur ierādītā
istabā nolikām koferi un tūlīt
steidzāmies ārā apskatīt pilsētu.
Ja Austrumberlīne krasi atšķīrās no Rietumu daļas, tad
Drēzdene vēl vairāk atšķīrās no
Austrumberlīnes. Staigājot pa
pilsētu, ar katru soli, it kā kritu
dziļāk laika akā. Manas aizkvēpušās atmiņu šūniņas lēnām
atmodās, un es atkal pārdzīvoju
to dienu un nakti 1945. gadā.
Tāpat kā toreiz, jutos maziņa un
pazudusi, it kā meklēju tēva un
mātes stiprās rokas, kas mani
vadītu, bet nebija nevienas rokas,
pie kuŗas turēties. Vīrs gan gāja
man blakām, bet viņš staigāja
tagadnē, bez sāpēm un atmiņām
un pētīja standarta brošūru,
gudrodams, ko darīt, ko apskatīt,
kur paēst...
Mani pārsteidza visur redzamie
apsūbējušie bumbu sagrautie
kvartāli. Starp tiem gan bija
sabūvēti nami un statujas, kā
piemēram, Mārtiņa Lutera tikko
atjaunotā statuja, kas iederējās tā
laika piecgadu renovācijas plānā.
Tur, ar Bībeli rokās, pāri kaŗa
postam stāvēja lielais ticības
dibinātājs, kas reiz sacīja: „Šeit es
stāvu un citādi nevaru.”
Gājām tālāk un apstājāmies pie
zemē iegrimuša, apsniguša baznīcas torņa, kas visā gaŗumā bija
apklāts puķēm kā milzīgs kaps.
Sarkanie ziedi lika domāt par
tajā naktī izlietām asinīm. Ilgi
stāvēju un skatījos un šīm savādām kāpnēm, kas mani veda vēl
dziļāk sevī un vēsturē. Tie ziedi
varēja būt arī man, mums, mūsu
ģimenei, ja vien būtu klausījuši
skaļruņu pavēli, nevis mammas
dumpīgos sirdspukstus. Mēģināju
uzminēt, vai kāds nolika arī ziedus mūsu mīļotās aukles un citu
latviešu piemiņai.
(Turpinājums sekos)

2011. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents Ungārijā
Valsts prezidents Valdis Zatlers
piedalījās Araijološas grupas sanāksmē Ungārijā. Pirmās sesijas
temats bija „Makroreģionālā ekonomiskā sadarbība Eiropas Savienībā – no Baltijas jūras stratēģijas līdz Donavas stratēģijai”. Tiekoties ar Italijas prezidentu Džordžo Napolitāno, Zatlers aicināja
Italijas uzņēmējus veikt investīcijas Latvijā. Tā kā abas valstis gatavojas Eiropas Savienības prezidentūrai, kas Italijai būs 2014. gadā, Latvijai - 2015. gadā, Zatlers
uzsvēra nepieciešamību sadarboties prezidentūru sagatavošanas
procesā, lai veicinātu abu prezidentūru galveno prioritāšu pēctecību.
Araijološas grupas neformālo
tikšanos tradiciju 2003. gadā Portugales Araijološas ciemā aizsāka
bijušais Portugales prezidents
Žoržs Sampaiju. Uz valstu vadītāju tikšanos tiek aicināti prezidenti, kuŗu valstu konstitūcija tiem
devusi aptuveni līdzvērtīgas pilnvaras.
***

Ārlietu ministrs Norvēģijā
Ārlietu ministrs Ģirts Valdis
Kristovskis (Vienotība) Oslo, tiekoties ar Norvēģijas kollēgu Jūnasu Gāru Stēri, pozitīvi novērtēja
abu valstu plašo, daudzveidīgo
sadarbību visos līmeņos, īpaši uzsveŗot starptautisko drošības spēku misiju Afgānistānā. Ministrs
uzsvēra, ka Latvijas interesēs ir
mērķtiecīga sadarbība ar pārējām Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm un ciešāka reģionālā ekonomiskā integrācija. Labs pamats
attiecību aktīvizēšanai būs Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas divdesmit gadu sarīkojumi,
kas šogad notiks vairākās Baltijas
un Ziemeļvalstu pilsētās. Šī gada
jūnijā arī Oslo notiks svinīga ceremonija par godu Baltijas valstu
neatkarības atjaunošanas divdesmit gadiem.
***

Par Budžeta grozījumiem
2011. gada valsts budžeta grozījumu projektam un to pavadošajiem likumprojektiem tika iesniegti vairāk nekā 70 priekšlikumi. Valdība 11. aprīlī neņēma vērā
opozicijas iesniegtos priekšlikumus un nolēma izskatīšanai otrā
lasījumā Saeimā virzīt grozījumus likumā “Par valsts budžetu
2011.gadam”.
Finanču ministrs Andris Vilks
(Vienotība) atzina, ka opozicijas
priekšlikumos var ieklausīties,
bet, “ja mēs virzāmies uz noteikto
budžeta deficita apjomu, valdība
nevar atbalstīt pasākumus, kas,
tieši pretēji, deficitu palielina.”
Latvijai līdzekļi starptautiskā
aizdevuma atdošanai vislabāk
būtu jāpiesaista no finanču tirgiem, sacīja Starptautiskā Valūtas
fonda (SVF) misijas Latvijā vadītājs Marks Grifits. Pēc viņa domām, pagarināt aizdevuma atdošanas termiņu nebūtu pareizākais, jo tas nozīmētu arī jaunas
aizdevuma programmas sākšanu.
Latvija ir daudz paveikusi ekonomikas stabilizēšanā, un tai ir visas
iespējas piesaistīt starptautisko
financējumu. Arī Latvijas iekšējais parāds ir iekšzemes kop-

produkta 40% - 50% robežās, tāpēc Latvija spēs piesaistīt līdzekļus starptautiskajos finanču tirgos.
Finanču ministrs Andris Vilks
(Vienotība) iepriekš bija atzinis,
ka Latvijai, visticamāk, jautājums
par aizdevuma termiņa pagarināšanu nebūs aktuāls un kredita
atdošanai tiks izlaistas ilgtermiņa
valsts parādzīmes, ar kuŗām tad
arī tiks piesaistīti līdzekļi aizdevuma atdošanai.
***

zidentu ievēlē tauta uz pieciem
gadiem, savukārt tiesības izvirzīt
amata kandidātu būtu 10 tūkstošiem balsstiesīgo vēlētāju vai
vismaz desmit Saeimas deputātiem.
***

Pārdēvē 4. maija svētkus

Saeima atbalstīja 4. maija svētku
pārdēvēšanu par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienu. Savukārt 21. augusts būs
Latvijas Republikas valstiskā
Nodibina Demografijas
statusa pieņemšanas diena. 17.
polītikas apakškomisiju
maijam piešķirts Ugunsdzēsēju
Saeimā nodibināta Demogra- un glābēju dienas nosaukums,
fijas polītikas apakškomisija. To bet jūnija trešo svētdienu dēvēs
vadīs Tautas partijas priekšsēdis par Medicīnas darbinieku dienu.
Andris Šķēle.
***
Pēc Šķēles domām, Latvijai ir
Rosina
lielāku
varu
viena iespēja, viens logs ne ilgāk
Ministru prezidentam
kā 10 gadu gaŗumā, lai labotu demografiskās krizes sekas. Šajā laiOpozicijas apvienības Par labu
kā par bērniem izšķirsies paau- Latviju! (PLL) ieskatā jāpalielina
dze, kas dzimusi pag. gs. 80. gadu Ministru prezidenta pilnvaras, lai
beigās. Apakškomisijai ir viens varētu vieglāk nomainīt nekommērķis – darīt visu iespējamo, lai petentus ministrus. Ierosinājums
šo logu izmantotu. Ja šajā laikā paredz Saeimai amatā apstiprināt
netiks iedibināti nosacījumi, kas tikai Ministru prezidentu, tādēļautu runāt par būtisku dzimstī- jādi ministru apstiprināšanai un
bas pieaugumu, tad sabiedrībai atsaukšanai nebūtu vajadzīgs baljārēķinās, ka Latvijā ieplūdīs mil- sojums Saeimā, to varētu izdarīt
zīgs daudzums imigrantu.
valdības vadītājs. “Tas, pirmkārt,
pierādītu Ministru prezidenta lī***
derību, otrkārt, palielinātu viņa
Latvijas
atbildību par komandas darbu,”
dubultpavalstniecību
ierosinājumu pamato PLL Saeivarētu vēlēties iegūt 23 000 ār- mas frakcijas vadītājs Edgars Zazemju latviešu, Saeimas Pilsonī- lāns.
bas likuma izpildes komisijas sēdē
***
prognozēja Pasaules brīvo latvieSCP kopsapulcē nolemts,
šu apvienības (PBLA) pārstāvības
ka partija Sabiedrība citai polīRīgā vadītājs Jānis Andersons.
Precīzu Latvijas bijušo iedzīvotāju tikai (SCP) piedalīsies partijas
skaitu, kuŗi patlaban dzīvo ārze- Vienotība veidošanā un dibināmēs, nevarēja nosaukt neviens no šanā. Kopsapulces dalībnieki arī
uzaicinātajiem. Atsaucoties uz pilnvarojuši SCP valdi pārstāvēt
2006. gadā veikto sabiedriskās do- partiju jaunā polītiskā spēka veimas pētījumu centra SKDS pētī- došanā. Par dalību Vienotībā nojumu, Ārlietu ministrijas speciālo balsoja 88 delegāti, pret bija 42,
uzdevumu vēstnieks diasporas atturējās pieci SCP biedri. Debajautājumos Juris Audariņš pieļā- tēs izskanēja daudz iebildumu
va, ka ārzemēs dzīvo apmēram pret SCP iekļaušanos Vienotības
280 000 bijušo Latvijas iedzīvo- partijā. Tika norādīts gan uz pātāju, no tiem 200 000 ir latvieši, rējo apvienības Vienotība partneŗu rīcību, kas nesaskan ar SCP
80 000 - cittautieši.
Jānis Andersons uzsvēra: “Katrs ideāliem, gan paustas bažas, ka
Latvijas pavalstnieks ir zelta vērts.” SCP šajā partijā izšķīdīs un paPiešķiŗot dubultpavalstniecību, zudīs.
Par SCP valdes priekšsēdi atkārLatvijas pavalstnieku skaits palietoti ievēlēja tieslietu ministru
linātos par 23 000.
Pret Latvijas dubultpavalstnie- Aigaru Štokenbergu. Par viņu nocības piešķiršanu “vecās” trimdas balsoja 93 no aptuveni 120 delatviešiem, kas neizmantoja iespē- legātiem.
ju līdz 1995. gada 1. jūlijam reģis***
trēties Latvijas pavalstniecībā
ZZS
kandidāte
ekonomikas
stingri iebilda deputāte Liene Lieministra amatam
piņa (Vienotība), pati bijusī trimKristīne Krasovska (Latvijai un
diniece. Pēc Liepiņas domām, dubultpavalstniecība jāpiešķiŗ nese- Ventspilij) ir jaunās paaudzes pārno emigrantu bērniem, kas dzi- stāve Zaļo un Zemnieku savienībā
muši ārzemēs un automatiski sa- (ZZS), profesionāle Eiropas Saņēmuši mītnes zemes pavalstnie- vienības fondu jautājumos. ZZS
Saeimas frakcijas vadītāja Auguscību.
ta Brigmaņa ieskatā Krasovska
***
pirmā izdevīgā gadījumā varētu
Noraida iespēju tautai vēlēt kļūt par nopietnu ZZS kandidāprezidentu
tūru ekonomikas ministra amaSaeima ceturtdien noraidīja tam, ja nāksies nomainīt Arti
apvienības TB/LNNK un partijas Kamparu (Jaunais laiks). Jaunā
Visu Latvijai! izstrādātos grozīju- dāma plašākai sabiedrībai bija
mus Satversmē, kuŗi paredz tautas redzama televīzijas raidījumā
vēlētu prezidentu un būtiski pa- ‘’Kas notiek Latvijā?” sēžam blakus
plašinātu prezidenta pilnvaras, savas partijas Latvijai un Ventspiziņo BNS. Par likumprojekta no- lij līderim un Ventspils pilsētas
došanu izskatīšanai komisijās bal- galvam Aivaram Lembergam.
soja tikai 11 deputātu. Nacionā- Krasovska pa karjēras kāpnēm
lās apvienības deputāti aicināja kāpusi ātri kopš brīža, kad sāka
Satversmē noteikt, ka Valsts pre- strādāt Ventspils domē. Dažu

gadu laikā viņa izaugusi tiktāl, ka
dod padomus ES fondu jautājumos ZZS satiksmes un izglītības
ministram, palīdz aizstāvēt zaļo
zemnieku sarkanās līnijas sarunās
par budžeta veidošanu.
***

Par KNAB nākotni
Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja iekšējam konfliktam arvien vairāk saasinoties, biroja priekšnieks Normunds Vilnītis no amata atstādinājis Alvi
Vilku, vainojot viņu smagos pārkāpumos. Vilks atbildi parādā nav
palicis un intervijā žurnālā Sestdiena par Vilnīti izsakās skarbi.
Vilka ieskatā pilnīgi reāls notikumu pavērsiens ir KNAB likvidēšana. Atradīšoties polītiķi, kas
to izdarīs. Līdz tam neesot tālu.
***

Pamet darbu
Dombrovska birojā
Amatu pametusi Ministru
prezidenta Valža Dombrovska
(Vienotība) preses sekretāre Līga
Krapāne. Darba attiecības ar Krapāni pārtrauktas “pēc savstarpējas vienošanās” ar šī gada 8. aprīli.
Krapāne komentāros Latvijas Televīzijai par notikušo neatklāja,
pēc kā iniciātīvas darba attiecības
pārtrauktas, tikai atzina, ka vairs
nav Ministru prezidenta pārstāve.
Darbu Ministru kabinetā pārtrauca ilggadējais MK preses sekretārs Aivis Freidenfelds. Viņš
MK nostrādājis 17 gadus.
***

Asi vārdi pret Latviju
Eiroparlamenta deputāts no
Latvijas Aleksandrs Mirskis savā
runā aicināja Eiropas Parlamentu
vērsties pret „nacionālistiem un
nacistiem” Latvijas Saeimā. Saeima rīkošot tautas nobalsošanu
par Krievijas skolu (!) slēgšanu. Ja
tas tikšot pieļauts, tad Latvijā
sākšoties pilsoņu kaŗš. Mirska
runā bija saklausāmas vēl daudzas citas aplamības.
EP deputātes Sandras Kalnietes (Vienotība) ieskatā Mirskim
būtu jāuzņemas atbildība par
nacionālā naida kurināšanu. Raivis Dzintars (VL/TB/LNNK) solījis vērsties tiesā par goda un cieņas
aizskaršanu.
***

Lemberga miljoni
Portāls Pietiek paziņojis - pēc
Latvijas Ģenerālprokurātūras prasības Lembergu ģimenei Luksemburgas bankā V.P.Bank (Luxembourg) arestēti 85 miljoni ASV
dolaru (41,3 miljoni latu). Neesot
skaidrības, kuŗam no Lembergu
ģimenes oficiāli varētu piederēt
firmas, kuŗu kontos arestēta iespaidīgā summa. Ģenerālprokurātūra apstiprina, ka tas ir Anrijs
Lembergs. Kāda persona, kas elektroniskajā pastā izplata Ventspils
domes priekšsēža preses paziņojumus un tajos parakstās kā Aivars Lembergs, dokumentus komentējusi ar vārdiem: “Kas gan
šajos “papīros” būtu tik sensācionāls un nelikumīgs?!”
***

Vai Cukuram ir vieta
Rīgas Brāļu kapos?
Lidotāja un holokaustā apvainotā Herberta Cukura Brazīlijā

dzīvojošie bērni vērsušies Rīgas
pieminekļu aģentūrā ar lūgumu
atļaut apbedīt Cukura pelnus Rīgas Brāļu kapos. Šajā jautājumā
ir dažādi viedokļi. Bijušā Latvijas
Brīvības cīņu dalībnieka un virsnieka pīšļi atbilstu apglabāšanai
Brāļu kapos. Taču ir pretrunīgas
liecības par Cukura līdzdalību
ebrēju iznīcināšanā vācu okupācijas laikā. Simona Vīzentāla centra darbinieki Izraēlā apgalvojuši,
ka „Cukurs noteikti ir vainīgs, jo
piekāva un nošāva vīriešus, sievietes un bērnus”. Pretējs atzinums
ir, ka Cukurs nevienam nenodarīja pāri, bet pat izglābis vairāku
ebrēju dzīvību. Absolūti skaidrs
un dokumentāri pierādāms ir
tikai fakts, ka Cukurs 1941. gada
vasaras nogalē brīvprātīgi iestājās
bēdīgi slavenajā SD palīgpolicijas vienībā, ko vadīja Viktors
Arājs.
Vēsturnieku komisija atzinusi,
ka no morāles viedokļa Cukura
pārbedīšana Rīgas Brāļu kapos
nebūtu ieteicama.
Arī organizācija “Nacionālais
spēks” izplatījusi aicinājumu atbalstīt Brazīlijā dzīvojošo Cukura
bērnu lūgumu Rīgas Pieminekļu
aģentūrai atļaut pārbedīt tēva pelnus Rīgas Brāļu kapos. Organizācijas pārstāvis Viktors Birze
turklāt norāda, ka organizācija gatavojas vērsties arī pie valsts institūcijām un Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas, lai prasītu nodrošināt “izcilā aviātora
pārbedīšanas ceremonijai Latvijas Bruņoto spēku līdzdalību un
militārā goda izrādīšanu”.
Rīgas pilsētas galvas Nila Ušakova ieskatā pretrunīgi vērtētā
Latvijas aviātora Herberta Cukura
(1900-1965) pābedīšana Brāļu
kapos nav ne iespējama, ne pieļaujama.
***

Jauna grāmata
par Kārli Ulmani
Apgādā „Zvaigzne ABC” iznākusi grāmata „Ulmanis. Lielā
Kārļa testaments”. Autors – publicists Jānis Ūdris bagātīgo grāmatu klāstu par Latvijas pirmās brīvvalsts pēdējo prezidentu papildinājis ar beletrizētu vēstures skatījumu. Par atskaites punktu izvēlēts 1940. gada 16. jūnijs, kad
Rīgas pilī tika saņemts Maskavas
ultimāts un Latvijas neatkarības
dienas bija skaitītas.
Biografiskajā romānā autors
attēlojis Kārļa Ulmaņa izmisīgo
cerību pasargāt Latvijas tautu no
staļiniešu represijām un eksprezidenta dvēseles traģēdiju, mūža
pēdējās dienās apcietinājumā uzzinot baiso patiesību par okupantu zvērībām. Dokumentālitāte sasaistīta ar Ulmaņa iekšējo
dialogu. (Ulmanis sarunājas ar
Zigfrīdu Annu Meierovicu, studentu Džonu Kenediju u. c.). Ūdrim ir vīzija par Ulmaņa dzīves
pēdējiem mirkļiem. Varētu būt,
ka prezidents ir nošauts. Vēsturniekiem ir argumenti, ka ticamāka varētu būt versija par slimību
nomocītā Ulmaņa dabisko nāvi
Krasnovodskas cietumā.
„Mīliet Latviju!” – Ulmaņa vārdi, rakstīti ar asinīm, tinti vai
pildzīmuli, paliek kā lielā Kārļa
nozīmīgākais testaments.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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No Gapoņenko līdz Graudiņam: bravūrīgi un groteski
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tie, kas aģitē par
krievu valodu kā otru valsts valodu, uzstājas arvien bravūrīgāk, un viņu tonis
kļūst izaicinošs. “Visiem Latvijas krievvalodīgajiem jāpaceļas no ceļgaliem,” avīzē Vesti Segodņa aicina Aleksandrs Gapoņenko,
kuŗa titulu uzskaitījums ir iespaidīgs: viņš ir viens no kustības Za
russkij jazyk (Par krievu valodu)
līdeŗiem, Latvijas krievu kopienu
apvienotā kongresa (OKROL) līdzpriekšsēdis, Latvijas eiropisko (?)
pētījumu institūta direktors. Viņš
apgalvo, ka “zināmas aprindas” cenšoties sašķelt krievvalodīgos, atšķiŗot etniskos krievus no ebrējiem un pat “žīdu boļševikiem”, taču
tas neesot izdevies. Mūsu kustība,
plātās Gapoņenko, augtin aug kā
sniega pika, un tā kļūšot “tik liela,
ka varēs noslaucīt vispār visu
Latvijas polītisko sistēmu”.
Re, kā! Man šie vārdi atgādina
agrīnos hitleriešus, kuŗi t.s. Veimāras republikas gados tāpat solījās

“noslaucīt visu sistēmu”. Kā zināms,
tas viņiem izdevās...
Gapoņenko tālāk uzsveŗ: kamēr
šis process turpinās, izveidosies
krievu kopiena, paziņos par savu
eksistenci, iegūs starptautisku atbalstu, cilvēki pacelsies no ceļgaliem, un viņus vairs nevarēs salauzt.
Gapoņenko ir veikls provokātors: “Mēs gribam, lai vienlīdzīgs
statuss būtu arī latgaliešu valodai.
Ja latgalieši sarosīsies, mēs viņus
katrā ziņā atbalstīsim.” Skaidrs? Ja
latgaliešus atšķels, latvieši kļūs par
minoritāti savā tēvzemē, un tas
nu droši būs “sistēmas” gals.
Draudīgs kļuvis arī Eiropas
Parlamenta (EP) deputāta Aleksandra Mirska tonis. Viņš gada sākumā izstājās no Saskaņas centra
un tagad EP plēnārsēdē aicina nekavējoties rīkoties, jo Latvijā nacionālisti slēdz krievu skolas un
draud pilsoņu kaŗš.
Aģentūras TNS Latvia un LNT
raidījuma “900 sekundes” veiktajā
aptaujā noskaidrojās, ka 35 procentu Latvijas ekonomiski aktīvo

iedzīvotāju ieskatā Latvijā jābūt
divām valsts valodām - latviešu
un krievu valodai.
Tas nozīmē, ka lielais vairākums
krievvalodīgo vēlas, lai Latvija
kļūst par divkopienu valsti. Tad šī
valsts pārvērstos Latkrievijā. Šāds
nosaukums būtu tīri loģisks. Atcerieties: valsti, kuŗas ietvaros čechiem un slovakiem bija līdzīgs
“valstsnāciju” statuss, nosauca par
Čechoslovakiju...
Tagad Krievija cenšas ieinteresēt
ietekmīgas aprindas Latvijā tādā
pasākumā kā Rīgas-Maskavas ātrvilciens.
Šis ātrvilciens kā metafora man
nāca prātā, kad palūkojos blogos, ar
kuŗiem Dienas tīmekļa variantā
rēgulāri nāk klajā Einārs Graudiņš,
Demokrati.lv valdes priekšsēža vietnieks, kas šai vietnē lepni ar sevi
iepazīstina: “marksisma teorētiķis,
internacionālists pēc satura, antiglobālists pēc formas”. Pat Alfrēds
Rubiks, kuŗa Sociālistiskā partija ir
aizliegtās kompartijas klons, no
šāda stila un leksikas atteicies.
Eināra Graudiņa domu graudi ir

Ieraudzīt prezidentu
„Redzēju Ulmani
tuvumā, seju sejā, tā
sakot. (..) Lai arī ko
lielie vēsturnieki saka par Ulmani - diktātoru, kā es redzēju
un piedzīvoju, viņš
darīja tikai labu savai
tautai un zemei,” – tā pirms pāris
gadiem kādā tīmekļa foruma diskusijā rakstījis cilvēks, kuŗš sevi
identificējis ar vārdu Tālivaldis. Latvijā joprojām nav reti sastopami
cilvēki, kuŗi kaut kad agrā jaunībā
ir redzējuši pirmskaŗa, Latvijas
diktātoru (piedodiet, viņa fani, bet
prezidents Latvijas Satversmes un
likuma izpratnē viņš tomēr nebija). Viņiem šīs ir nozīmīgas, lai neteiktu pat – svētas atmiņas.
Droši vien kaut ko tamlīdzīgu
var teikt katrs, kuŗam ir gadījies
dzīvē sastapt prezidentu. Man - žurnālistam tas nav nekas pārāk ārpus
kārtas, darba gaitās esmu intervējis
Latvijas prezidentus, arī Dānijas
karalieni. Taču, kad 1994. gadā
mani lūdza kļūt par ASV prezidenta Bila Klintona tulku, kad viņš atbrauca uz Latviju, atzīstos, ceļi mazliet trīcēja. Būtībā jau cilvēks kā
cilvēks, bet prezidenta amats un
tituls tomēr cilvēkam uzliek vēl kaut
ko, tā teikt, pa virsu. Brīdī, kad
cilvēks tiek ievēlēts par prezidentu,
Latvijā notiek divi procesi. Vispirms
ir aplausi un ziedi. Un pēc tam cilvēku aplenc drošības dienesta pārstāvji. Privātā dzīve ir beigusies.
Cilvēks ir kļuvis vismaz daļēji
citāds.
To rakstu tāpēc, ka nupat pašreizējo Latvijas Valsts prezidentu savām acīm bija iespējams skatīt tautiešiem vairākās vietās Amerikas
Savienotajās Valstīs, arī manā dzimtajā Čikāgā. „Tur bija miljons cilvēku,” – tā par sarīkojumu, kuŗā
piedalījās arī Valdis Zatlers, man
pēc tam rakstīja māsa Žubīte. Pieņemsim, ka gluži miljons tur ne-

bija, bet savu prezidentu ieraudzīt
gribēja ļoti daudz cilvēku – ne vien
Čikāgā, bet arī Vašingtonā, kur prezidents tikās ar Amerikas latviešu
jaunatnes apvienības un Apvienotās Amerikas baltiešu komitejas
pārstāvjiem, kā arī Mičiganā. Čikāgā tika dziedāts un deklamēts, īpaši
godināti Čikāgas Piecīši, kas patlaban svin 50 gadus (!!) kopš grupas
dibināšanas. Uzrunā Valdis Zatlers
sacīja, ka Piecīšiem ir vajadzīga vēl
viena dziesma ar vārdiem: „Mēs
esam tik daudz, tik daudz, cik mēs
varam būt, bet mūsu var būt vēl
vairāk.” Jā, iespējams, prezidentam
nav īpaša talanta dziesmu tekstu
rakstīšanā, bet tas apliecina, ka arī
ārvalstu vizīšu laikā viņš domā par
Latvijas drāmatiski katastrofālo
demografisko situāciju.
Latvijā par prezidenta vizīti Amerikā bija paredzama kurnēšana no
to cilvēku puses, kuŗiem nekad nekas nav pietiekami labi. Kāpēc
braukt uz Štatiem, ja nav iespēja tikties ar Amerikas prezidentu, – tāda
bija viena nots šajā meldiņā. Atbilde
uz to ir vienkārša: šī nebija oficiāla
vizīte, Valsts prezidents tikās ar
ASV viceprezidentu, kā arī ar trešo
personu Amerikas polītiskajā hierarchijā, tātad ar Kongresa apakšpalātas spīkeru. Ja viņš būtu ticies
ar prezidentu Obamu, tā būtu bijusi
īsa pieklājības saruna ar smaidiem
un fotografēšanos, lai arī pēc tam,
kad Valdis Zatlers atgriezās Latvijā,
viņš radio intervijā teica, ka „ar Baraku Obamu es tiekos vismaz divas trīs reizes gadā, un mums
katrreiz ir ļoti saturīgas sarunas”.
Šoreiz nesanāca.
Bet tas jau nebija galvenais Valsts
prezidenta vizītes mērķis. Mērķi
bija vairāki. Pirmkārt, viņš tikās ar
vairāku uzņēmumu pārstāvjiem,
kuŗiem par Latviju varētu būt interese. Tāds mūsdienās patiesībā ir visu
prezidentu galvenais uzdevums –
aptekalēt uzņēmējdarbības intere-

ses, lai savai valstij piesaistītu pēc
iespējas daudz investīciju. Otrkārt,
Mičiganas pavalstī prezidents bija
tāpēc, lai pateiktos Mičiganas Nacionālās gvardes ļaudīm par neatsveŗamo palīdzību, ko gvarde pēdējo 20 gadu laikā ir sniegusi Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem. Gvardes šobrīd aizejošajam komandierim prezidents piešķīra absolūti pelnītu Viestura ordeni. (Un, starp citu, kurnēšana par
ordeņiem Latvijā ir bijusi arī tāpēc,
ka Valsts prezidents ASV viceprezidentam piešķīra Triju Zvaigžņu
ordeni, taču šai kurnēšanai pamatā
ir neizpratne par valsts protokolu,
piedevām viceprezidents Džo Baidens ļoti sen ir Baltijas valstu
draugs, tāds viņš bija arī daudzos
gadus, kad darbojās ASV Senātā;
arī šajā gadījumā ordenis – nebūt
nav nepelnīts.)
Un, treškārt, Valsts prezidents
tikās ar Latvijas Republikai piederīgajiem, un, lūdzu, nenovērtēsim
pārāk zemu, cik tas tomēr ir būtiski.
Tas ir abpusējs informācijas process, prezidents no sabiedrības var
uzzināt, kas tai ir uz sirds, savukārt
sabiedrībai viņš var pastāstīt to, kas
tai ir svarīgi. Amerikā Valdis Zatlers
varēja nākt ar informāciju, ka jau
šogad, ļoti iespējams, ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem būs iespēja tikt
pie Latvijas pavalstniecības, neatsakoties no savas patvēruma valsts
pavalstniecības. Tas nav bijis iespējams kopš 1995. gada, un es pieļauju, ka Amerikā, Eiropā, Austrālijā un citur ir pietiekami daudz
ļaužu, kuŗiem zilās pases iegūšana
būs burvīgs brīdis, vismaz simboliskā nozīmē. Nekas slikts nenotiks
arī tajā ziņā, ka palielināsies to pilsoņu skaits, kuŗi var piedalīties
vēlēšanās, jo Rietumos dzīvojošiem
latviešiem tomēr izpratne par to,
kas polītikā ir ētika, godīgums un
tiesiskums, bieži vien ir krietni
labāka nekā pašmāju eksemplāriem.

groteski, bet ar tiem vērts iepazīties.
Piemēram: “Arvien vairāk, atklātāk
un smagāk izjūtot starptautiskās
finanču plūtokratijas uzbrukuma
sekas Latvijas Republikai, daudzi
jo daudzi (..) Atkal pieņemams un
populārs kļūst marksisms ekonomikā un sociālistiskais internacionālisms (..) Latvieši ilgam laikam līdz atraugām ir paēduši ar
liberālisma murgiem un demokratijas visatļautību” (izcēlums
mans - F.G.). Einārs Graudiņš, šķiet,
neapzinās, ka tieši tādiem vārdiem
liberālismu un demokratiju zākā,
teiksim, Viktors Birze un Aivars
Gedroics no pretējā - labējā stūŗa.
Bet nē taču! Einārs Graudiņš,
būdams nelokāms antifašists, neilgi pirms 16. marta rakstīja: “Tiek
pieļauta varbūtība, ka simtiem VL!
trieciennieku jau spodrina zābakus,
pārlasa Mein Kampf un Der Mythus
des 20. Jahrhunderts, gatavojoties
dalībai lielākajās masu nekārtībās
un grautiņos savā dzīvē.”
Lūk, tie patiešām ir murgi, kuŗiem
Graudiņš licis virsrakstu Achtung!
Un te ir fragmentiņš no Eināra

Graudiņa raksta Tekošo notikumu
chronika: “Par tiem, kas devās
“trimdā” (..) lielākoties bēga tie, kuŗiem rokas līdz elkoņiem bija notraipītas ar ebrēju un padomju
patriotu asinīm” (izcēlums mans F.G.). Acīmredzot nošpikots no
Pauļa Ducmaņa grāmatiņas Kas ir
Daugavas Vanagi.
Tai pašā rakstā Einārs Graudiņš
ņirgājas par “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu
apvienību Mozaīka”. Te nu mūsu
marksisma teorētiķis atkal ir vienā
laivā ar Viktoru Birzi un Aivaru
Gedroicu. Tas pats sakāms arī par
Graudiņa rakstu Vai Rīgā vajadzīgs
piemineklis ASV-NATO noslepkavotajiem civīliedzīvotājiem? Ameriku
un NATO taču nīst “no abiem galiem”.
Taču nē un nē: citus Graudiņa
domu graudus pavada Staļina ģīmetne - plakāts, ko laidis klajā portāls www.autonomstalinists.wordpress.com. Un teikums krievu valodā: “Staļins nav aizgājis pagātnē viņš izšķīdis nākotnē!”
Vai nav grotesks?
Franks Gordons.

Ne velti pagājušā gada oktobrī apvienība Vienotība Rietumos saņēma gandrīz 60 procentus un Amerikā – gandrīz 80 procentus balsu.
Vismaz tiem, kuŗiem bija iespēja
tikties ar Valsts prezidentu, paspiest
viņam roku un nofotografēties kopā ar viņu, saikne ar Latviju tajā
brīdī kļuva mazlietiņ ciešāka. Īpaši
būtiski tas ir tiem, kuŗi patlaban
vēl ir ļoti jauni. Amerikā bērnu izaudzināt par latvieti nebija viegli
pirmajai paaudzei - manu vecāku
paaudzei, un tas, protams, nemaz
vieglāk nevedas paaudzēm, kas
nākušas pēc tam.
Arī Latvijā Valdis Zatlers bijis
nasks ceļotājs, patlaban, viņa pirmajam amata termiņam tuvojoties
beigām, –viņš bijis 112 apdzīvotās
vietās, šur tur vairākkārt, bet citur
vienu reizi, un ar to arī ir pieticis.
Tā, piemēram, Jaunpiebalgā pēdējo
reizi pirms pašreizējā prezidenta
valsts vadītājs bijis tālajā 1930. gadā. Pēc Bauskas tirgus apmeklēšanas vietējie ļaudis priecājās, ka
„reti kuŗš atceras, kad tik augsti
viesi pilsētā bijuši”. Dažkārt vizīšu
laikā Valsts prezidents kļuvis par
nosacītu patronu projektiem. Cēsu
nepilngadīgo pāraudzināšanas iestādē audzēkņi prezidentam stāstīja, ka iestādē nav karsta ūdens,
launags netiek dots. Prezidents pēc
tam sacīja, ka „tā nav Latvija, tā
nav Eiropa, tas notiek kādā dziļi
pamestā pasaules nostūrī”. Taču tā
nebija apstāšanās, jau šomēnes Valdis Zatlers Cēsu nepilngadīgo pāraudzināšanas iestādi apmeklēs trešo reizi - šoreiz, lai aplūkotu izremontētās un krietni uzlabotās telpas.
Par to vērts ir padomāt Laika un
Brīvās Latvijas lasītājiem, kuŗi dzīvo lielās valstīs. Cik daudz amerikāņu, piemēram, kaut reizi ir bijuši
rokas stiepiena attālumā no ASV
prezidenta? Cik daudz Lielbritanijas iedzīvotāju to pašu var teikt par
savu karalieni? Protams, arī minētās
augstās personas vietējos iedzīvotājus reizēm aplaimo ar savu klātieni.
Valdis Zatlers četros gados ir ap-

meklējis 66 procentus no visām
Latvijas pašvaldībām, katrā no tām
viņš ir ticies ne vien ar polītiķiem
un uzņēmējiem, bet arī, tā teikt, ar
vienkāršiem ļaudīm. Fermā Lielkrūzes, kā atceras klātbijušie, „saimniecības īpašnieki aicinājuši augsto
viesi atpūsties. Viņš novilcis žaketi
un teicis: ‘Lai tā arī notiek!’ Pie pirtiņas no ķipīša prezidentam uz rokām uzliets ūdens, lai noskalotu
ceļa putekļus, un pasniegts linu dvielis, kur noslaucīties. Šajā saimniecībā ar tālskati ciemiņam parādīta
arī zivju ērgļa ligzda.” Varu garantēt,
ka tā ir diena, ko Lielkrūžu ļaudis
pieminēs vēl ilgi, mazbērniem par
to stāstīs. To pašu var teikt cilvēki arī
mazpazīstamās pilsētiņās un ciematos – cik lasītāju zina, ka Latvijā
ir apdzīvotas vietas Sece, Barkava,
Mērdzene, Vientuļi? Arī tur Valsts
prezidents pēdējo četru gadu laikā
ir bijis, un arī tur ļaudīm ir veidojušās
atmiņas.
Drīz pienāks brīdis, kad Saeima
lems, vai Valdim Zatleram prezidenta amatu uzticēt vēl četru gadu
gaŗumā. Neesmu aizmirsis skandalu pirms četriem gadiem, kad viņa
kandidātūru no piedurknes izvilka
visu laiku augstprātīgākais polītikānis Aigars Kalvītis un vairākums
„gudro galvu” nolēma ignorēt faktu,
ka kandidāts, pēc profesijas ārsts,
pirms tam no pacientiem ņēmis
kukuļus un tos nav deklarējis Valsts
ieņēmumu dienestā. Taču kopš tā
laika prezidents ir audzis, izšķirīgos
brīžos viņš, tāpat kā pirms viņa
Vaira Vīķe-Freiberga, ir bijis bastions pret polītikāņu patvaļu un
nekaunību. Vairākums Saeimas deputātu apgalvo, ka ir gatavi par
Valdi Zatleru balsot vēlreiz, taču,
kā mēs labi zinām, daudziem deputātiem attiecības ar patiesības runāšanu ir visnotaļ attālas. Es gan
ceru, ka vairākums balsos „jā.” Lai
nu kā, vismaz tagad arī Amerikā ir
latvieši, kuŗi pēc daudziem gadiem
varēs teikt: „Redzēju prezidentu
tuvumā.” Un tas nav maz.
Kārlis Streips
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Sallija Benfelde
Pirms Pilsoniskās savienības
(PS) kopsapulces, kas lems, vai
veidot vienu kopēju Vienotības
partiju, kuŗā būtu gan partija Jaunais laiks (JL), gan Sabiedrība citai
polītikai, uz sarunu aicinājām
PS priekšsēdi, ārlietu ministru
Ģirtu Valdi Kristovski.
Kā vērtējat valdības darbu, un
vai ir pamats bažīties par to, ka
valdībai neļaus strādāt ilgāk par
rudeni?
Ir valdības koalicija, kuŗai teorētiski ir visi priekšnoteikumi nostrādāt visus četrus gadus. Bet ir
vairāki nopietni riski, kas apgrūtina valdības darbu. Koalicijā ir
tikai divas partiju apvienības –
Vienotība un Zaļo un Zemnieku
savienība, tāpēc, no vienas puses,
varētu teikt, ka tik laba situācija
nekad nav bijusi. No otras puses,
tas ir labākais no visiem sliktajiem
variantiem, jo diemžēl, kā visiem
zināms, ļoti spēcīgs spēlētājs ārpus
valdības ir Aivars Lembergs, un ir
liela viņa ietekme Zaļo un Zemnieku savienībā. Tāpēc, manuprāt,
valdība nejūtas brīva, ir ļoti grūti meklēt iespēju sastrādāties un
veiksmīga kopīga darba iespējas
ir ierobežotas. Koalicijai pietrūkst
savstarpējās uzticības, visu laiku
šķiet, ka kaut kas notiek ārpus
koalicijas, ka par risinājumiem
tiek spriests ārpus tās. Vēl ir arī citi
riski, jo Valsts prezidenta vēlēšanas ir ļoti nozīmīgs process. Ja
koalicijai neizdosies vienoties par
kopēju kandidātu vai arī kāds
no koalicijas atradīs sev partneri
opozicijā, ar kuŗu vienoties par
prezidenta kandidātūru, likumsakarīgi radīsies jautājums - kas tad
tā ir par koaliciju? Atcerieties, balsojumā par tiesībsargu tā notika – kopīgu valodu atrada Zaļo un
Zemnieku savienība un Saskaņas
centrs. Mēs Vienotībā esam centušies izveidot procedūru, kā koalicijai izvirzīt kopīgu prezidenta
amata kandidātu. Vārdu sakot,
prezidenta amata kandidāta izvirzīšana un balsojums par to būs
būtisks valdības stabilitātei.
Ja runājam par valdības darbu,
tad neapšaubāmi ir redzama vēlēšanās ātri izvest valsti no ekonomiskajām grūtībām, kuŗās to
iegrūdušas iepriekšējās valdības
pēdējos piecos sešos gados. Protams, ja ekonomiskās un sociālās
problēmas ir krājušās ilgākā laika
posmā un valdībai jāstrādā ar vismazāko budžetu, kāds bijis pēdējā gadu desmitā, lai starptautiskajiem aizdevējiem apliecinātu
spēju pārveidot valsts ekonomiku un pārvaldi, tad tas ir liels
risks – nav zināms, vai cilvēki to
spēs izturēt.
Kā valdības stabilitāti ietekmē
attiecības un saprašanās starp
partijām pašā Vienotībā?
Apdraudējumu stabilitātei ir
daudz, un tādā situācijā Vienotības iekšējais spēks ir ļoti svarīgs.
Valdības veidošanas laiks un pirmās simt darba dienas ir parādījušas, ka nav viegli salikt trīs partijas kopā. Katra partija Vienotībā
ir norūpējusies par saviem cilvēkiem un par viņu izvietošanu dažādos darbos. Šajos jautājumos
Pilsoniskā savienība un SCP atrodas sliktākā situācijā nekā JL. Lai
gan no mūsu partijas Vienotības
frakcijā ir visvairāk deputātu un
sarunas par darbu ir prasījušas
ļoti daudz spēka, mūsu cilvē-
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Vispirms jāpaveic mājas darbs Latvijai
nolēmuši: „Sitam!” Otra grupa ir
kaimiņvalsts specdienesti, kuŗiem, kā var spriest, pēc manas
apstiprināšanas ārlietu ministra
amatā bija rīkojums meklēt atbalstītājus un domubiedrus jebkuŗā Latvijas organizācijā, struktūrā, iedzīvotāju grupā. Trešie ir,
kā es viņus saucu, „iekšējie blusu
meklētāji”, kuŗi vienmēr atrodas
jebkuŗā organizācijā un kuŗiem
gribas tikt uz priekšu labi ātri,
nevis darot savu darbu, bet meklējot vietu, kur varētu iekārtoties.
Patiesībā to visu var saprast. Grūtāk ir pieņemt, ka arī nacionāli
noskaņotie polītiķi nelaiž gaŗām
iespēju sevi reklāmēt uz mūsu
rēķina. Ir jautājumi, kuŗos no
vienas puses man uzbrūk Krievijas ārlietu dienests, bet no otras
puses – mūsu nacionāli noskaņotās partijas Visu Latvijai! un
TB/LNNK. Kas visā šajā jezgā ir
ieguvējs? Latvija?
PS kopsapulce 16. aprīlī pieņems lēmumu, vai veidot partiju Vienotība uzreiz vai arī atlikt kopējas partijas veidošanu
Ģirts Valdis Kristovskis: "Priekšā ir prezidenta vēlēšanas, valdībai un turpināt darbu partiju apir jādomā par programmatiskiem jautājumiem, par ekonomiku,
par to, kā nepazaudēt un nostiprināt tās pozitīvās attīstības tendences, ko esam panākuši"
kiem tika dotas ļoti mazas iespējas strādāt Saeimas frakcijā. Tiek
teikts, ka jāstrādā kopā, bet praksē
kaut kas tiek nolemts un izdarīts,
pēc tam paziņojot, ka neko vairs
nevar mainīt. Un tā notiek gandrīz visos jautājumos. Esmu cīnījies par atklātu sarunu šajos jautājumos, par taisnīgu procesu, bet
rezultātā esmu arī visvairāk cietis,
esmu ieguvis pretiniekus, kuŗu
pret mani vērstie viedokļi ne reizi
vien ir izspēlēti publiskajā telpā.
Vai tas nozīmē, ka partijas
vēl nav atradušas īsti kopīgu valodu?
Būdams Pilsoniskās savienības
priekšsēdis, sacīšu, ka, manuprāt,
integrācijai starp partijām ir jābūt daudz nopietnākai un dziļākai. No tiem, kas ir jaunpienācēji
polītikā – vai arī viņus par tādiem
var dēvēt nosacīti –, nav daudz
deputātu, kas izturas atbildīgi pret
polītiķa darbu. Viņi lielāko tiesu
atbildīgi izturas pret savu vietu
Saeimā vai konkrēto posteni, bet
savu rīcību neredz kā vienas
kopīgas partijas polītikas izpausmi. Pieņemu, ka tas ir pieredzes
trūkums vai tuvredzība. Tas nenozīmē, ka šiem cilvēkiem trūkst
spēju vai talanta, bet viņos nav
kopīgā polītiskā procesa redzējuma. Skumji ir tas, ka ilgtermiņā
viņi paši par to būs spiesti samaksāt. Šobrīd savā ziņā par to
maksāju es, Pilsoniskās savienības
partijas priekšsēdis, jo visā Vienotībā jaunpienācēju ir daudz un
viņi vēl nav sapratuši, ka vienatnē
neko izdarīt nevar, ka ne tikai
jāstrādā kopā, bet arī jādomā un
jāskatās kā vienas apvienības biedriem. Jāatzīst, ka pašā pēdējā laikā savu mūžīgo cīņu par taisnīgumu, atklātību un tiesiskumu
trīs Vienotības partiju savstarpējā
saskarsmē savā ziņā esmu atlicis
otrā plānā. Priekšā ir prezidenta
vēlēšanas, valdībai ir jādomā par
programmatiskiem jautājumiem,
par ekonomiku, par to, kā nepazaudēt un nostiprināt tās pozitīvās attīstības tendences, ko esam
panākuši. Tādēļ ir jāsaliedē tie
spēki, kas mums ir Saeimā, valdī-

bā un partijās. Bet nav jāsteidzas
un tūlīt pat jāveido viena partija.
Tātad vienu partiju Vienotība
nevajag veidot tūlīt pat vai pēc
dažiem mēnešiem? Pēdējā laikā
bieži ir dzirdēts vēlētāju viedoklis, ka svarīgākais nav tas, vai ir
viena partija vai trīs partijas
vienā apvienībā, būtiski ir principi, ko partijas ievēro.
Esmu visu laiku teicis: iesim uz
vienotu partiju, bet izanalizēsim
priekšvēlēšanu un valdības veidošanas laika domstarpības, to
cēloņus, valdības darba laikā pieļautās kļūdas, kas objektīvi tiešām
ir. Bija skaidrs, ka kļūdas tiks
pieļautas, jo polītikā ir ienākuši
daudzi cilvēki, kuŗiem polītika ir
jaunatklājums. Starp citu, tas tikai
vēlreiz apliecina, ka parasti uzreiz
nebūt nenotiek tā, kā bieži mēdz
sacīt, – dosim ceļu jaunajiem, un
viss uzreiz mainīsies! Rezultātā
mani mēģinājumi panākt, lai
mēs kopīgi izanalizētu padarīto
un arī neizdarīto, ir vērsušies pret
mani un publiski nākas dzirdēt,
ka esmu kašķīgs, ka vēršos pret
partijas un apvienības biedriem,
un ir atrasti argumenti, kas liek
par mani sacītajam izklausīties
ticami. Ja to dara bieži un pietiekami intensīvi, ja pieņem vai nepieņem lēmumus, kad manis nav
klāt, – vai, vēl sliktāk, paziņo, ka
lēmums pieņemts, lai gan tā nav,
Pilsoniskā savienība un tās priekšsēdis sabiedrībai sāk izskatīties
visai nenopietni.
Atgriežoties pie tā, ka publiskajā telpā dažādas negātīvas ziņas visbiežāk izskan tieši par
Pilsonisko savienību un jums,
tās priekšsēdi, jāteic, ka publiski
ir izskanējuši arī viedokļi, ka tā
ir apzināti rīkota kampaņa.
Pēc tās informācijas, kas ir manā
rīcībā, manus un Pilsoniskās savienības pretiniekus nosacīti varētu
iedalīt trīs grupās, un šīs grupas
bieži vien rīkojas saskaņoti, lai
gan to intereses un mērķi atšķiŗas.
Pirmā grupa ir plašsaziņas līdzekļi, kuŗu īpašnieki ir dažādi oligarchi, kas vairākos jautājumos
ir savstarpēji vienojušies un

vienībā? Kāda būs jūsu nostāja?
Mēs nevaram turpināt strīdēšanos un taisnības meklēšanu visos iespējamos jautājumos. Ir jāsaprot, kas nākamajā pusgadā ir
svarīgākais, un svarīgākais ir Valsts
prezidenta vēlēšanas, svarīgākais
ir stabilizēt ekonomiku un sociālo jomu un par to stāstīt cilvēkiem, lai viņi zina un saprot, kas
notiek. Ja svarīgajos jautājumos –
ekonomikā, sociālā jomā, pretkorupcijas polītikā, valsts pārvaldē
un sadarbības nostiprināšanā ar
zaļajiem zemniekiem - nevaram
vienoties un nevaram kā partiju
apvienība Vienotība ar to tikt galā,
tad mēs zaudēsim un nokļūsim
opozicijā. Vai mēs būsim labāka
Vienotība, ja būsim viena partija?
Tāpēc domāju, ka viss liekais jānoliek malā un vispirms jātiek
galā ar šiem jautājumiem. Ja tiksim galā, būs rasts garants vienai
spēcīgai partijai, jo būsim sevi
pārbaudījuši, vairāk uzticēsimies
cits citam. Vispirms jāizdara neatliekamie darbi, kas vajadzīgi
Latvijai, tad redzēsim, vai esam
gatavi tapt par vienu partiju.

D A Ž O S VĀ R D O S
*Latvija nodibinājusi diplomātiskās attiecības ar Burkinafaso.
Tā ir vāji attīstīta daudznāciju valsts Afrikas rietumos. Kopīgais
komūnikē parakstīts Ņujorkā.
*Apvienības Saskaņas centrs (SC) Saeimas deputāts Juris Silovs, kuŗam izvirzītas apsūdzības krāpšanā, nolēmis nolikt deputāta mandātu un Saeimas Prezidijā nodevis attiecīgu iesniegumu. Nākamais Silova vietā Saeimā pēc mandāta apstiprināšanas
darbu sāks Stopiņu domes deputāts Viktors Jakovļevs, kas jau ir
piekritis strādāt parlamentā.
Televīzijas raidījums Nekā personīga vēstīja, ka Silovs apsūdzēts
par krāpšanu lielā apmērā un pirmā tiesas sēde gaidāma 26. aprīlī. Tas nozīmē, ka Saeimai būtu jālemj par Silova izdošanu
tiesāšanai.
Notikumi risinājušies laikā, kad Silovs veica Gaŗkalnes novada
domes priekšsēža pienākumus. Amatpersona slēpusi ar dienesta
automašīnu izraisītas avarijas pēdas. Silovs notikušajā iesaistījis
arī sievu, izmānījis apdrošināšanas atlīdzību, bet tagad abi ar
dzīvesbiedri nonākuši uz apsūdzēto sola.
*8. aprīlī lidsabiedrības airBaltic maršrutā Rīga – Londona
lidmašīna Boeing 737-300 pēc izlidošanas bija spiesta atgriezties
Rīgas lidostā, jo tika konstatēta plaisa pilotu kabīnes sānu logā.
Lidmašīnā atradās 113 pasažieŗi un pieci apkalpes locekļi.
* Latvijas Bankas preses sekretārs Mārtiņš Grāvītis ziņu
aģentūrai LETA apliecināja, ka 6. aprīlī Francijā zem vilciena pakļuvis un gājis bojā kāds Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes
darbinieks. Vīrietis, iespējams, bijis 37 gadus vecs. Bankas darbinieka brauciens uz Franciju bijis nevis komandējums, bet gan
privāts ceļojums.
* Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) Lielās palātas spriedums
notiesātā Vasilija Kononova lietā ir galīgs un nav pārsūdzams,
un tas ir ierakstīts gan Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijā, gan arī ECT Lielās palātas spriedumā,
aģentūrai LETA sacīja Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās
cilvēktiesību institūcijās Inga Reine. Taču Kononova advokāts
Michails Joffe norādījis, ka Kononova meita vērsusies ECT, cenšoties panākt tēva rehabilitāciju. Kononovs nesen nomira. Meita
parakstījusi iesniegumu Strasbūras tiesai līdz ar radniecības apliecinājumu angļu valodā.
* Marta beigās policisti aizturēja organizētu noziedzīgu grupu,
kas nodarbojusies ar automašīnu zādzībām Rīgā un apkārtnē. Zagļi aizturēti pēc pakaļdzīšanās pa Bauskas šoseju ceļā uz Lietuvu.
* Pēc portāla Sueddeutsche.de. ziņām, Berlīnē pie Reichstāga
ēkas10. aprīlī ap pusdienlaiku aizdedzinājusies 58 gadus veca
sieviete no Latvijas. Pēc policijas pārstāves teiktā, notiekošo pamanījis apsardzes darbinieks, kas paspējis iejaukties un sniedzis
viņai pirmo palīdzību. Sieviete nogādāta slimnīcā ar otrās pakāpes
kāju apdegumiem. Viņai līdzi bijis plakāts, kuŗā viņa protestējusi pret Latvijas un Vācijas attiecībām un paudusi neapmierinātību par varas iestāžu attieksmi pret viņas Latvijā dzīvojošo māti.

LAIKS

12

2011. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis

LATVIJAS GARĪGĀS DZĪVES DIMENSIJA IZGLĪTĪBĀ
Referāts nolasīts Latvijas Nacionālās skolotāju savienības skolotāju konferencē - Rīgā 2011. gada 22. un 23. martā
(Turpināts no nr.14, 5. lpp.)
Tā kā valsts ir pārtraukusi financēt ievērojamu skaitu bērnu
un jauniešu ārpusstundu nodarbību un ļoti daudz bērnu pēc
stundām nokļūst vārda tiešā
nozīmē uz ielas, kristīga bērnu
organizācija varētu veiksmīgi
darboties katrā Latvijas baznīcā,
katras konfesijas draudzē, kur
ar bērniem varētu nodarboties
gados vecākie draudzes locekļi,
kuŗi ir pensijā, vai cilvēki, kas uz
laiku kļuvuši par bezdarbniekiem.
Ar šādu bērnu organizāciju
Latvija varētu kļūt par labu paraugu citām Rietumeiropas valstīm, palīdzot bērniem izaugt labestīgiem un ar mīlestības pilnu
sirdi, gudriem un garīgi stipriem. Lai viņi izaugtu tādi, kas
vēlāk prastu audzināt paši savus
bērnus un būtu stipri kristīgas
ģimenes balsti savai valstij.
Daudz redzamāku vietu Latvijā
varētu ieņemt kristīgas konfesiju
skolas un bērnudārzi.
1991. gadā, atveŗot Rīgas 1.
kristīgo skolu kā valsts skolu, tai
bija eksperimentāls raksturs, jo
tolaik daudzi bērnu vecāki pat
neapzinājās savu reliģisko piederību. Daudz bija jaukto ģimeņu,

kuŗās tēvs un māte piederēja
katrs pie savas konfesijas vai nepiederēja ne pie vienas.
Pasaules pieredze rāda, ka kristīgās skolas pārsvarā ir privātas
konfesiju skolas, kuŗām, protams,
daļu financējuma sniedz arī
valsts, jo šo skolu vecāki tāpat ir
nodokļu maksātāji.
Dažās valstīs izplatīts uzskats,
ka kristīgās skolas atveseļo sabiedrību. To absolventi veiksmīgi strādā, veido ģimenes, starp
viņiem ir ļoti maz likumu pārkāpēju un noziedznieku. Tāpēc
valsts ir ieinteresēta atvērt vairāk
kristīgo skolu, palielinot tām financējumu, ko valsts ietaupa uz
cietumu un labošanas iestāžu rēķina, un to skaits redzami samazinās.
Kristīgās skolās parasti daudz
aktīvāk iesaistās arī bērnu vecāki. Mazākas Baznīcas skolas līdzinās ģimenei, kur cits citu pazīst
un atbalsta.
Grūti iedomāties, ka šādas skolas audzēknis nošautu savus
skolas biedrus, kā tas notiek šodienas pasaulē. Šobrīd mēs varam teikt - paldies Dievam, pie
mums Latvijā tā nenotiek. Bet
vai varam būt tik pārliecināti
par to kaut vai rīt? Grūti iedomāties labas kristīgas skolas ab-

Gaiša pusaudze

Ilze Liliāna Muižzemniece, Kaķu meitene,
apgāds Jumava, 2010. g., 272 lpp.

Pieaugušo uzskats par mūsdienu jaunatni bieži vien ir stereotipisks, ka tā nespēj uzrakstīt neko
vairāk kā vienkāršus paplašinātus
teikumus, ko tad iebarot kā „mesidžus” elektroniskās ierīcēs, tādus
kā „Es tevi mīlu” vai „Es tevi negribu”. Skolās sakarīgi rakstīt tikpat
kā vairs nemācot: t. s. darba burtnīcās jau gatavos teikumos skolēniem nākoties iepildīt tikai
trūkstošos vārdus vai no vairākām dotām atbildēm uz jautājumiem izvēlēties pareizo atbildi.
Kaut iecirtīgi palicēji pie šāda uzskata atgādinās parunu, ka viena
bezdelīga vien pavasari vēl nenes,
stereotipizāciju tomēr skaisti iedragā tas, ka meitenei Ilzei Liliānai
Muižzemniecei pērn, kad viņai
piepildījās 15 (piecpadsmit) mūža
gadi, iznāca apjomīgs jaunatnes
romāns Kaķu meitene. Turklāt šī
ir jau otra viņas grāmata; pirmā
Mazais eņģelītis, tai pašā Jumavas
apgādā, iznāca, kad autorei bija 13

gadu. Gaiša jauniete nudien!
Sacerējumā 13 g. v. Aurēlija aizmūk no bāreņu patversmes, jo viņas „sirds pēc brīves tiecas”. Viņa
patveŗas neapdzīvotā, nolaistā mājā „Peļastītes” mežu ieskautā ciematā. Sarkanā sporta mašīnā un ar
treileri uz zemes gabala atvaļinājumu pavadīt uzrodas turīga sieviete Anabella ar meitām Knesiju
un Sonju. Viņas pašaizliedzīgi pieņem Aurēliju savā saimītē, apkopj
viņu, paēdina, apmazgā, izguldina
ērtajā treilerī. Knesija un Sonja,
kaut nākdamas no citādiem sociāliem apstākļiem, kļūst par Aurēlijas rotaļu biedrenēm. No kādas
60. lappuses reālistisku notikumu
virknējums pārvēršas fantastikā.
Mežā sastapts zēns, Aurēlijas līdzaudzis Džereds apguvis māku pārvērsties par kaķi un, kad vajag,
atkal atpakaļ par cilvēku, un šo
māku viņš iemāca Aurēlijai. Lielākajā grāmatas daļā Aurēlija ar
Džeredu reizēm kaķu paskatā un
reizēm kā cilvēkbērni ielaižas
dažādos piedzīvojumos. Nobeigumā, lai visi gali būtu savilkti kopā,
Aurēlija no jauna sastop savu bāreņu patversmes labāko draudzeni Meju un „Peļastītēs” iepazīto
Anabellu ar abām meitām.
Romāna sižetiskais risinājums
ir gana grods. Svarīgajās lietās nav
nekonsekvenču, kaut sīkumos
dažas neskaidrības uzrodas. Nepaticami, ka noplukušajās „Peļastītēs” (vai varbūt treilerī?) varētu
būt tik grezna vannas istaba, kāda aprakstīta 37. lappusē. Ja Džereds apgalvo, ka iespējams pārvērsties arī par citu kaķu dzimtas
dzīvnieku, piemēram, par tīģeri,
jāvaicā, kāpēc bērni neizmēģina

solventu jau pieaugušu, piemēram, policistu, kas nošauj otru
policistu.
Ja man jautātu, vai vispār iespējams šodienas agresīvo pasauli
mainīt, cilvēku nejūtīgumu, cietsirdību un cinismu pārveidot, iezīmējot viņā dievišķus vaibstus,
es nekavējoties atbildētu - jā! Tikai šos dievišķos vaibstus bērnā
jāsāk veidot jau pavisam agrā
bērnībā.
Turklāt katriem bērna vecākiem, katram skolotājam, katram
garīdzniekam jāuzņemas pilnīga
morāla atbildība par to, ko konkrēts bērns mācās konkrēti no
viņa, no manis, no tevis. Mēs visi
esam noguruši no skaistiem un
pareiziem vārdiem, kad runātājs
pats ar savu dzīvi noliedz sevis
teikto un pats rīkojas pilnīgi
pretēji sacītajam.
Atgriežoties pie pag. gs. 90. gadiem, jāatgādina, kā Latvijā aizsākās kristīgās mācības un ētikas
ieviešanas process valsts skolās.
Kā šodien atceros dienu, kad
kopā ar lielāko kristīgo konfesiju
pārstāvjiem pirmo reizi tikāmies
Izglītības ministrijā pie toreizējā
izglītības ministra Andŗa Piebalga.Tolaik sabiedrībā veiktā aptauja liecināja, ka 75% skolu audzēkņu un viņu vecāki vēlas sko-

lās apgūt kristīgo mācību ar
starpkonfesionālu ievirzi.
Izglītības ministrs bija gatavs
kristīgai mācībai kā obligātam
mācību priekšmetam atvēlēt financējumu no valsts budžeta gan
skolotāju sagatavošanai, gan mācību materiālu izveidošanai, gan
arī skolotāju algām. Pamatojums
tam bija - Latvijas reliģiskās saknes, - no kultūrvēsturiskā viedokļa raugoties, tās, tāpat kā citur Eiropā, sakņojas kristietībā.
Tāpēc ikvienam Latvijas pilsonim nepieciešams apzināties savu reliģisko izcelsmi, lai saprastu
klasisko mūziku, mākslu un lai
ieaugtu Rietumu humānismā.
Jau tolaik šādu reliģiskās izglītības koncepciju atbalstīja Eiropas Savienība, jo kristīgā mācība ir mācība par to, kas tradicionālajām konfesijām ir kopīgs
un kas atšķirīgs, par to pamatiem Bībelē un izpausmēm pasaulē, kā arī par to nozīmi Latvijas un visas pasaules kultūras
attīstībā. Kristīgā mācība ietveŗ
sevī objektīvu informāciju par
citām pasaules reliģijām un jauniem reliģiskiem strāvojumiem,
un tas ir nepieciešams, ceļojot
pa dažādām pasaules valstīm.
Tie ir centieni sniegt informāciju
par to, kādas ir dažādu reliģiju

sniegtās atbildes uz dzīves būtiskākajiem jautājumiem.
Mūsu multikonfesionālā sabiedrībā ir svarīgi mācīt jaunos
cilvēkus saprast un ne tikai aizstāvēt pašiem savu reliģisko pieredzi, bet cienīt arī citu cilvēku
reliģiskās jūtas, orientējoties
mūsdienu pasaules reliģiskajā
daudzveidībā.
Toreizējais izglītības ministrs
saprata, ka, vājinot kādas tautas
kultūras reliģisko pamatu, uz
kuŗa balstās morāle, tiek iznīcināta pati tauta. Jo stabilas valsts
pārvaldes stūŗakmens ir morāle.
Garīgi sašķelta tauta, kur katrs
tic kaut kam citam, ir vieglāk manipulējama.
Parallēli kristīgai mācībai skolās katrā draudzē bija paredzēts
attīstīt svētdienas skolu, kur bērni
pēc savas konfesijas programmām mācītos iepazīt un praktiski
ieaugt savas konfesijas tradicijā.
Tolaik sabiedrība bija atvērta
un gatava kopīgai garīgai izglītībai. Tas liek secināt, ka kristīgās
mācības ieviešana valsts skolās
būtu nodrošinājusi visas sabiedrības pakāpenisku reliģisku un
morālu izglītošanu.
Vera Volgemute Rozīte,
mag. paed.
(Turpinājums sekos)

arī šādu pārvēršanos. Tekstam ne
visur labi atbilst mākslinieces Maritas Maizītes zīmējumi. Tekstā
(180.) lasām, ka Aurēlija „dažbrīd
izstaroja nevaldāmu „mežonīgumu”, bet vāka zīmējumā viņa redzama solida un rāma. 95. lappusē tekstā minētajai pelei iedota
strupa aste, bet turpat blakus zīmējumā aste ir sevišķi gaŗa. 199.
lappusē lasām, ka par kaķi pārvērtusies Aurēlija paķēra „vienu no
desām”, bet turpat apakšā redzam
Aurēliju aizskrienam ar veselu
septiņu desu virteni. Laikam jau
skaitās moderni, gluži kā mūsdienīgos operu inscenējumos, neļaut
vizuāli tveŗamajam saskanēt ar
tekstu!
Pieaugušam lasītājam interesanti vērot romāna varones, bet reizē
arī autores mūža stadiju, kas ir
pusceļš starp bērnību un jaunību.
Pārvēršanās dzīvniekos ir daļa no
bērna dzīvīgas iztēles repertuāra,
kurmet draudzēšanās un kopīgas
avantūras ar pretējo dzimumu jau
ir jaunieša tiesa un daļa. Mūsu
pusaudzes romānā šīs divas pasaules – bērna un jaunieša – ir izteiksmīgi apvienotas. Pusaudzes
rakstītā un visīstenāk arī pusaudžiem domātā romānā pretēju
dzimumu tuvināšanās skati, protams, nedrīkst aiziet par tālu, tāpēc Aurēlijas un Džereda draudzība gan cilvēku, gan kaķu veidā
intensificējas lēni un delikāti.
Lūk, daži teksta paraugi.
Džereds bija cilvēka veidolā. Gaišajā saulē viņa mati koši mirdzēja,
izskatīdamies gandrīz zeltaini.Viņa
siltais skatiens kā vienmēr bija
mazliet zobgalīgs, mazliet kaitinošs,
mazliet pašapmierināts, bet Aurēlijai tas šķita ļoti jauks un nomierinošs. Meitene tiešām priecājās, ka
Džereds ir kopā ar viņu. (151.)
Kad Džereds pārvērties par
kaķi, abi viens aiz otra iet pa labības lauku, un kaķe Aurēlija
viņu vēro.

Rudā runča stāja un gaita bija
cēla, apmierināta un pašpārliecināta. Viņš izskatījās tik nesatricināms un mierīgs, un lepns, ka Aurēliju jau atkal pārņēma bijība un
sajūta, ka viņa ir vien maza, tikko
dzimusi kaķenīte. (152.)
Brīdi Džereds cieši un mierinoši
skatījās Aurēlijai acīs. Viņi bija tik
tuvu, ka abu ūsas sakrustojās. (165.)
Naktis kaķi pavadīja krūmu
aizvējā, pieplakuši pie zemes, lai
nejustu vēja asās brāzmas šaujamies gaŗām. Aurēlija ik nakti nemanāmi piespiedās tuvāk Džeredam, lai sasildītos. Džereds neprotestēja, bet Aurēlija, no rīta pamodusies, vairs neko neatcerējās.
(216.)
Nupat abi atkal pārtapuši par
cilvēkiem.
Zēns no kabatas izvilka kaut ko
smalku un sudrabotu. Tā bija ļoti
skaista, vijīga rokassprādze ar nelielu piekariņu. – Iedod roku, - Džereds
sacīja. Aurēlija pastiepa labo roku,
kuŗu Džereds ar nosalušajiem pirkstiem satvēra un uzlika rokassprādzi. Aurēlija nodrebēja, sajutusi
viņa auksto ādu... (217.-218.)
Kaut vienai no sava romāna nodaļām Ilze Liliāna Muižzemniece
likusi virsrakstu „Instinkti”, būtu
par tālu iets, ja mēģinātu grāmatā
saskatīt iekšējo cīņu pusaudžos
starp instinktīvo (jeb kaķisko!)
viņos un „īstcilvēcisko”, racionālo.
Tomēr skolotam psīchologam
ķeršanās pie teksta izpētes uz freidiskas psīchoanalizes pamatiem
varētu šķist pievilcīga.
Gaiša mūsu jaunā autore ir ne
vien tādā nozīmē, ka viņai gaiša

jeb gudra galva. Arī viņas pasaules
uzskats ir gaišs. Gan mūsu literātūras klasiķi ar saviem negātīvajiem muižnieku portretējumiem,
gan kreisie un padomju laika rakstnieki ar buržuju traktējumu izveidoja literāru tradiciju parādīt
atšķirīgas sabiedrības šķiras kā
savā starpā naidīgas vai vismaz kā
neuzticības pilnas. Tāpēc veids, kā
turīgā gleznotāja Anabella ar meitām Aurēliju pieņem un lutina kā
savējo, lauž arī mūsdienu Latvijā
diemžēl iesakņojušos priekšstatu,
ka no turīgajiem tautai nekā laba
nav ko gaidīt, - ja nu vienīgi Lembergs sapošot arī savu Ventspili...
Grāmatas beigu galā uzvirmo
didaktiskais moments. Kāda gan
jēga mūžīgi kaut ko ienīst? Aurēlija
un caur viņu pati autore jautā.
(255.) Aurēlija atzīst, ka „draudzīga
saruna starp kaķi un suni nebija
nemaz tik neiespējama” (267.).
Pēdējais teikums, turklāt iespiests
kursīvā: Un mūsu pienākums ir palīdzēt citiem. Iz pieredzējuša rakstnieka spalvas šādas pamācības
varētu šķist uzbāzīgas un gribētos
vēlēties, kaut lasītājs pats pie šādiem secinājumiem nonāktu caur
grāmatas darbību un dialogiem.
Taču Ilzei Liliānai Muižzemniecei
neņemsim to ļaunā. Prieks ir par
viņas pozitīvo domu gaitu.
Liekas, grāmata vislabāk patiks
13 līdz 15 gadus vecām meitenēm.
Tomēr to var ieteikt arī ercpesimistiem, kas sev iestāstījuši, ka
Latvijā nekā laba nav un ka mūsu
jaunatne uz postu vien iet. Būsit
patīkami pārsteigti.
Eduards Silkalns

Jumavas grāmatas
varat iegādāties Jumavas grāmatnīcā Rīgā, Dzirnavu ielā 73, kā arī
grāmatu tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Ārpus Latvijas mītošos lasītājus aicinām sazināties pa e-pastu:
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Pauls Dambis
Marts jau sensenis ir bijis viens
no mūzikas pārpilniem mēnešiem Latvijā. Arī
šis gads nav izņēmums. Jau mēneša sākumā mūzikālās aktīvitātes norādīja, ka
mūzikas dzīves intensitāte tikai
pieaugs.
4. martā Spīķeŗu koncertzālē
(ak, šie spīķeŗi! Ak, šī neiedomājami sliktā akustika!) sinfonietta
Rīga solistu grupa atskaņoja Rīgā vai nu sen spēlētu, vai neatskaņotu mūziku. Johannesa Brāmsa
I sekstets op. 18, 1858 varbūt nav
no pašiem labākajiem šī komponista stīgu opusiem. Citi nenoliedzami ir mūzikāli bagātāki. Taču
interesanti to dzirdēt pēc 41 gada
pārtraukuma. Šoreiz, jāatzīst, atskaņojumam piemita zināms
tukšums. Arī uzspēlētais romantiskais patoss it kā nepiestāvēja
Brāmsa jaunības gadu kamerdarbiem. Bet tas jau ir jautājums
par šodienas attieksmi pret Brāmsa „racionālo emocionālismu”.
Taču viena no kulminācijām,
nenoliedzami, bija Santas Ratnieces stīgu kvartets „Aragonite”, krāsaina rotaļa ar skaņu
kristalliņiem. Priecājos par mūsu
jaunās komponistes veiksmēm
no darba uz darbu, par viņas
mērķtiecīgo mūzikālās personības veidošanos. Te jaušama radniecība ar igauņu komponistes
S. Tulves rokrakstu, kuŗa savukārt, dzīvojot un mācoties Parīzē,
uzsūkusi mūsdienu franču spektrālistu „programmu”. Tagad tā
pamazām iedzīvojas mūsu Santas Ratnieces mūzikā. Tas ir jauki,
jo ilgus gadus latviešu mūzika
vairāk elpoja vienā ritmā ar vācu
ekspresionismu (nu tā, nedaudz
atšķaidītā veidā) vai ar vēlīnā romantisma gaisotni. Lūcija Garūta
ilgāku laiku bija vienīgā franču
impresionisma pazinēja un šīs
mūzikas kopēja. Vēlāk viņai piebiedrojās arī Volfgangs Dārziņš,
taču jau citā krastā.
Francisko mūzikas aromatu
vēl vairāk raisīja Jana Mareša
(1966) rotaļīgā skaņdarba sešiem
mūziķiem Entrelacs („starp ezeriem”?). Marešs ir viens no jaunākajiem mūsdienu franču elektronās mūzikas guru, taču liekams vienā rindā ar jau pazīstamākajiem Žerāru Grizī (Gerard
Grisey), Tristanu Mirjē (Tristain
Muriel), Igu Difurtā (Huges Dufourta) u.c. Šis mūzikas virziens,
kuŗā ar datoru iegūtās intelektuālās spekulācijas, apvienojoties
ar impresionisma jutekliskumu,
mūsdienu jaunajiem komponistiem šķiet vienīgā iespējamā mūzikas attīstības panaceja, ir pārņēmusi arī jauno latviešu komponistu - īpaši dāmu prātus. Ne
vien Santa Ratniece vai Gundega Šmite, bet arī citas jaunās latviešu komponistes aizrautīgi pētī
un izmanto franču spektru analizes meistaru pieredzi, mikrotoņus, nelielus skaņu „invariantus”, kuŗi bieži nesaslēdzas kopā
vienotā dialektiskā formā.
Marešs bieži piedalās Olivjē
Mesjāna darbu atskaņojumos,
spēlējot t.s. Ondes Martinot jeb
elektroniskās ērģelītes Marteno
Viļņus, kuŗi pastiprina Mesjāna
jutekliski impresionistisko mūziku ar slaidām glissando līni-
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Marta mēneša mūzikas dzīves chronika
jām. Entrelacs bija kā jauks skanisku miriāžu atlants, kur dažādos līmeņos, dažādā intensitātē
un skaņkrāsā pamirdzēja vai
nodzisa kāda brīnišķīga zvaigznīte. Koncerts beidzās ar samērā
bezgaumīgu Reizsa Kampo opusu pop-art, par kuŗu man nav
ko teikt.
***
Taču šajā pašā dienā, 4. martā,
Latvijas Universitātes aulā notika
vēl kāds ilgi gaidīts koncerts, uz
kuŗu jūsu recenzentam nācās
pašaizliedzīgi pārvietoties (ar nokavēšanos) no Spīķeŗiem līdz
Raiņa bulvārim. Taču tas bija tā
vērts.
Jau vairāk nekā 10 gadu Latvijas Komponistu savienība ir spējusi katru gadu organizēt Jaunās
mūzikas dienas, festivālu, kuŗā
tradicijas aizsākās tālajos pag. gs.
60. gados. Festivāls vienmēr par
savu pamatmērķi izvirzījis jaundarbu, jaunu tendenču, personību atklājumus. Klausītāju interese vienmēr ir bijusi ļoti liela.
Tā arī šoreiz.
***
Festivālam šogad bija savs moto: Es nāku no tālas zemes. Poētiski, skaisti! Taču no tālās zemes šoreiz bija vienīgi Gundaris
Pone, pārējie tepat no Latvijas.
Kāpēc „Tālā zeme”, ja Pone Latvijā jau sen ir atgriezies, - tas
paliek uz festivāla organizētāju
sirdsapziņas. Tāpat Imanta Kalniņa Oktobŗa oratorijas iekļaušana programmā bija visai problēmatiska. Šis padomju aģitpropa gabals, par kuŗu vēlāk komponists nelabprāt runāja, nav tas,
kas novilktu kādu iespējami jaunu stila līniju 60. gadu beigu Kalniņa vai latviešu pēckaŗa mūzikā vispār. Diskutabls ir arī I.
Kalniņa – S. Jevtušenko populārākajā orātorijas daļā „Māte –
revolūcija” sniegtais vēstījums.
Mūzika patiesi jauka, dziesmu
veidā, ar prasmīgi veidotu orķestŗa pavadījumu. Taču problēma ir citur. Vai krieviskais Jevtušenko teksts ar gudri izsvērtu
revolūcijas asiņaino notikumu
pacelšanu globālā līmenī šodien
ir mūsu postpadomju zemītei
tik nozīmīgs, ja par to jārunā.
Kaut komponists pats no šī un
citiem saviem konjunktūras diktētajiem darbiem sen jau norobežojies. Vai tas bija taktiski pret
komponistu? Jeb vai tas ir tāds
peles kodiens no Saeimas aizgājušajam Latvijas neatkarības dedzīgajam aizstāvim? Sak, redz,
mēs visi esam mazi un nedaudz
nejauki.
Gundaŗa Pones noslēpumainais simfoniskais darbs „Titzarin” Liepājas simfoniskā orķestŗa un diriģenta Atvara Lakstīgalas atskaņojumā izpelnījās
kvēlus publikas aplausus. Pirmā
Pones viesošanās Rīgā 70. gados komponistam kļuva liktenīga. Nākot saskarsmē ar latviešu
atskaņotājmākslu, orķestŗiem,
operu, teicamajiem atskaņotājmāksliniekiem, komponists sev
atklāja „tālo zemi”, kuŗa, kaut padomju gados krietni paplucināta, tomēr nevarēja atstāt latviešu komponistu vienaldzīgu.
Lai arī koķetējot ar marksismu,
kā nu viņš to saprata, saraujot
saites ar latviešu diasporu, - tā

tiešām bija muļķības diktēta
kaprise, - taču savā dvēselē palikdams parasts latviešu zēns no
Kurzemes, uz kurieni funkcionāri tolaik viņu nelaida. Par to
vislabāk var liecināt abi viņa
laikabiedri - pasaulslavenais onkologs un dziedonis, mecenāts
Jānis Kļaviņš un komponists Andris Vītoliņš. Viņu trīspusējā korespondence atklāj īsto, patieso
Gundari Poni, ne uzspēlēto lielmanību vai mērkaķošanos ar
marksistiskiem
diskursiem
(„Māksla un polītika” žurnālā

Gundaris Pone

Jaunā Gaita, 82, 1971). Tā drīzāk
bija to gadu bitņiku un kreiso
studentu modes lieta, tāpat kā
gaŗie mati un nesukātā bārda.
Pastaigājot pa Vecrīgu, apskatot
neparasti skaistās Jāņa Anmaņa
miniatūrglezniņas ar Rīgas skatiem, tiekoties ar kollēgām latviešu komponistiem, kuŗi par
dialektisko materiālismu neko
daudz nezināja, Ponē aizvien
skaļāk un noteiktāk ieskanējās
dzimtās puses dzeguzes balss kā
atgādinājums, kā aicinājums.
Par to žurnālā Māksla, 1975. gada 2. numurā, precīzi rakstīja
mūzikas zinātnieks Arnolds Klotiņš: „Gundaŗa Pones mazā liriskā poēma (Meistara Jāņa pasaule), ar kuŗu viņš parāda uzmanību savas dzimtās zemes galvaspilsētai, uzbur, arī tēlus un ainas,
kas valdzina poētiski.” Ar šo apgalvojumu sabrūk visas avangardiskās spekulācijas gan par
šo, gan citiem viņa darbiem
(Gran Duo funebre, ko atskaņoja
Arturs Gailis, alts, un Ēriks Kiršfelds, čello, Old Friends, stīgu
kvartetam, Montage-Demontage,
teicamajā Uģa Krišjāņa klavieŗatskaņojumā).
Protams, Ponem patika sava
avangardista poza. Taču avangards vārda tiešā nozīmē ir viņa
mūzikā vairāk fons nekā daiļrades kredo. 60. gadu darbi (SeriaAlea klavierēm un koka pūšaminstrumentiem vai divām klavierēm Reaktione un citi radušies
60. gadu Eiropas avangarda strāvojumu rezultātā. Mums tik ļoti
gribējās iemēģināt roku jaunajās
kompozicijas metodēs – seriālismā, aleatorikā. Katrs mēģināja
pēc savām iespējām. Ponem šo
iespēju bija vairāk: pa rokai jaunākie nošu izdevumi, bieži nesaprotamas un pārgudras skaņdarbu analizes un kur tad nu vēl
draudzība ar vienu no 20. gadsimta avangarda pīlāriem Luidži
Nono (Luigi Nono, 1924-1990).

Šī draudzība pārauga kvēlā dievināšanā, ka pat slavenā venēcieša kreisās idejas pārceļoja pie
Pones. Vēlāk arī ieprecoties La
bella Veneziana, skaistajā Mariolā. Taču dzeguzes balss sāka skanēt
aizvien neatlaidīgāk gan La Serenissima, 1980, simfoniskajam orķestrim, gan trijos Atvadu skaņdarbos klavierēm, 1984, bet visspēcīgāk tomēr 1984. –1986. gadā
rakstītajā Pones Gulbja dziesmā
Titzarin simfoniskajam orķestrim un vienam vai diviem diriģentiem. Pēdējā piebilde gan ir
mana, jo kā diriģents Gundaris
Pone prezentēja jaunā diriģenta
tipu, teicama manuālā technika
(vienlaikus diriģēšana ar katru
roku citā taktsmērā, ko gan bez
viņa, cik zināms, neviens cits nav
iemācījies) un dziļa emocionālitāte.
Titzarin programmu Pone neatklāja, un par to viņam paldies,
jo triviālizēt mūziku nav nemaz
tik grūti...
Vēl gribētu pieminēt jaunā
pianista Uģa Krišjāņa atskaņoto Gundaŗa Pones „Montāža –
Demontāža”, 1976. Drīzāk darbu
vajadzēja nosaukt „Demontāža –
Montāža”, jo sākās ar visai tipisku dažādu skaņu impulsu, līniju,
akordu laiktelpā izkaisītu un
savstarpēji nesaistītu „pārcilāšanu”, kas varbūt pēc autora ieceres
nebija visai precīza, bet komponists pats nav skaņdarba sākumā atstājis savu simbolu un zīmju
skaidrojumu. Tur nu pianistam
nācās pašam brīvi ķepuroties pa
komponista iedomu pasauli. Taču darba tālākajā gaitā mūzikālo
simbolu nolasīšana jau kļuva
vienkāršāka un pianists varēja
nodoties mūzikālā materiāla
montēšanai pēc komponista ieceres. Tāpēc arī man radās doma
par nosaukuma sagrozīšanu. Lai
nu mans draugs Gundaris, kādā
augstā, zeltītā debesu koncertzālē sēžot un klausoties savu

darbu atskaņošanu uz Latvijas
zemītes, nedusmotos par šādu
piedāvājumu!
Un vēl kāds darbs, kas izraisīja
klausītāju interesi. Tas bija Latvijā
dzimušās un savu mūžu Latvijai
veltījušās ukraiņu meitenes Marinas Gribinčikas (1966) simfoniskais darbs Idea fix. Prasmīgi
veidots, emocionāli dažāds – no
dziļi traģiska, vientuļa cilvēka
bezspēcības apziņas līdz gaišam,
bērnišķam prieka spurdzienam
šis darbs savā ziņā būtu uzskatāms par vienu no emocionāli
spēcīgākajiem vakara pārdzīvojumiem. Marina Gribinčika 80.
gados beidza kompozicijas klasi
pie jūsu padevīgā kalpa, vēlāk
aspirantūru Maskavā, tagad mācās doktorantūrā Latvijas Mūzikas akadēmijā. Novēlēsim viņai
veiksmi nākamajos darbos!
Rīgas Latviešu biedrības Zelta
zālē festivāls turpinājās 6. martā.
Te tika atskaņoti gan Pones, gan
zināmāku un mazāk zināmu latviešu autoru darbi. Interesi saistīja Anitras Tumševicas L’air et
la lumiere alta flautai un klavierēm. Arī šeit manām franču
spektrālistu klātieni, taču mūzika ir pārsteidzoši krāsaina, ar
negaidītām pārejām no viena
krāsu spektra citā. Komponistei
ir savs sakāmais, un tas nav triviāls, viegli iekrāsots ar Masjānisku un Skrjabinisku emocionālo
eksploziju. Taču klausīties ir patīkami, un liela filozofiska satura
tajā nav.
Un vēl kāda programmas veidotāju malheur. Kādēl koncertā
bija 70. gadu Imanta Zemzara
pavieglais opuss „Variācijas par
Frensisa Lee temu” flautai un klavierēm? Vai tiešām šis komponists nebūtu izaudzis no zīdaiņa
biksiņām? Zemzarim ir pietiekami daudz citu, mūzikāli nobriedušu darbu. Varbūt tā bija
velte neizvēlīgam klausītājam?
Jautājums paliek neatbildēts.

Komponists Ēriks Ešenvalds
ieguvis stipendiju
Kembridžas universitātē
Valsts Akadēmiskā koŗa „Latvija” mākslinieks un komponists
Ēriks Ešenvalds ir ieguvis stipendiju Kembridžas universitātē,
Trīsvienības kolledžā, kļūstot par
rezidējošu mākslinieku.
Turpmākos divus gadus Ēriks
Ešenvalds radoši strādās vienā no
pasaules senākajām un izcilākajām universitātēm, iesaistoties tās
dzīvē un komponējot.
Trīsvienības kolledža ir dibināta
16. gadsimtā, un tās absolventu
vidū ir izcili mākslas un zinātnes
pārstāvji - Īzaks Ņūtons, Frensiss
Bēkons, Lords Bairons, Alfreds
Tenisons, Ludvigs Vidgenšteins,
Vladimirs Nabokovs u.c.
Komponists Ēriks Ešenvalds
dzimis 1977. gadā Priekulē. Bakalaura gradu (2002) un maģistra
gradu (2004) mūzikā ieguvis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Kopš 2002. gada ir Valsts
Akadēmiskā koŗa „Latvija” mākslinieks. Starptautisku atzinību
ieguvis ar saviem skaņdarbiem
„Iespaidi Sāremā”, „Leģenda par
iemūrēto sievu”, opera „Augļu

koks ir Jāzeps”, „Kristus ciešanas
un augšāmcelšanās” u.c. Viņa
mūziku šobrīd atskaņo gan profesionālie, gan amatieŗu mākslinieki Eiropā, ASV, Kanadā, Austrālijā, Japānā. Londonas laikraksta
The Times kritiķis Ričards Morisons nosaucis Ešenvaldu par „nākamo lielo notikumu mūzikālajā
misticismā”.
Rīgas Sv. Jāņa baznīcā Latvijas
klausītājiem 16. aprīlī būs iespēja dzirdēt orātoriju „Kristus ciešanas un augšāmcelšanās”, ko
Ē.Ešenvalds rakstījis 8. Starptautiskajam garīgās mūzikas festivālam (2005) Valsts Akadēmiskā
koŗa „Latvija” pasūtinājumā. Atskaņojumā piedalīsies koris „Latvija”, kamerorķestris „Sinfonietta
Rīga”, Kristīne Gailīte, diriģents
Māris Sirmais. Martā šo skaņdarbu izdeva prominentā britu
mūzikas izdevniecība Hyperion
Records. Sadarbībā ar Latvijas
Radio programmu „Klasika”
koncerts dienu vēlāk izskanēs
visā Eiropā Eiroradio projekta
„Palmu svētdiena” ietvaros.
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Mi guitarra es mi mujer
Pieminot Andri Kārkliņu, El Leton †2011.26.03.
Tajā tālajā vasarā, kad bija
degošas smiltis, zili zaļa jūra,
cikādes pīnijās, glāze veterano
maksāja 30 centus un tranzistorā varēja uztvert vienīgi Radio
Kairo transā novedējas arabu
melodijas, Andrès spēlēja San
Fernando.
Skatuve bija par mazu bāriņu
galvenās ielas malā stāvoša garāža ar vienā pusē atvērtām, noputējušām divviru dturvīm.
Mugursienā mūŗa lete. Aiz tās
apbrīnojami sievišķīgas, izmeklēti skaistas meitenes ar pārliecinošu erotiku – blūzītēm vaļā,
viena podziņa par daudz. Gar
sienām mazi galdiņi ar diez kur
salasītiem krēsliem. Uz tiem grozījās, kā no darba nākuši, kantaini, netīri, sasvīduši, ar veselīgu
mačismu apveltīti lokālmatadori.
Andrès iesāk Malagēnu. Kā
karsts Sahāras vējš tā pārpūš pāri

telpai un senajai Malagas ostai.
No publikas skaļi izsaucieni, piezīmes. Varētu pieņemt, ka tā pārkāpusi slieksni jebkādiem saprātīgiem argumentiem.
Atmosfaira sabiezē. Jāsāk baidīties par drošību. Pieceļos kājās,
jo arī Andrim piemita neaprēķināms temperaments. Un taisni
tad, it kā pieliekot uguni mīnas
auklai, motoru dārdinādams, pie
ieejas piebrauc puisis ar enduro
(iecienīts motocikls, sevišķi piemērots liedaga postīšanai). Saskatāmies. Vai atkal vecais triks –
traucēt spēlēšanu?
Pasūtinu sev dubulto konjaku.
Andrès, ģitaru no rokām neizlaizdams, nesteidzīgi aiziet līdz
durvīm. Varēja pieņemt, ka viņš
ar to gāzīs. Tomēr nekas nenotiek.
Nezinu, ko viņi runāja, bet motoru izslēdza.
Tad cēlās kāds no vietējiem

Draudzīgais izaicinājums ir pieņemts!
Kā negaisa mākoņi pagājušā
gada vidū pār Latvijas Okupācijas mūzeju samilza ekonomiskās krizes izraisītā situācija —
valsts mūzeju atzina par nepieciešamu, bet financiāli atbalstīt
mūzeja ēkas uzturēšanu un darbinieku algas vairs nevarēja. Mūzejs bija spiests samazināt izdevumus, algas un darbinieku
skaitu.
Tobrīd mūzeja problēmu risināšanā palīgos steidza Edvards
Anderss (ASV). Viņš ziedoja 20
000 ASV dolaru un, lai pārvarētu krizi, ieteica aktīvizēt mūzeja atbalstītājus. Šo ideju „uzķēra” mūzeja ārlietu direktors
Valters Nollendorfs un kopā ar
dzīvesbiedri Intu ne vien ziedoja
naudu pats, bet mudināja, izaicināja uz to arī savus draugus,
paziņas un visus, kam rūp Latvijas Okupācijas mūzeja nākotne.
Tā radās Draudzīgais izaicinājums.
Tagad — 2011. gada aprīlī var
apgalvot: „Draudzīgais izaicinājums ir pieņemts!” Līdz šim
Draudzīgajam izaicinājumam ir
sekojuši 36 ziedotāji. Kampaņa
palīdzēja mūzejam pārvarēt grūtības pērn un būs atspaids arī
šogad.

dīt mūzeja saimniecību cauri
Latvijas ekonomikas peripetijām. Līdz 2011. gada beigām
Draudzīgā izaicinājuma iedvesmoti ziedotāji mūzejam bija devuši nedaudz vairāk par 50 000
latu (noapaļojot - 100 000 ASV
dolaru), bet līdz 2011. gada aprīļa
sākumam vēl aptuveni 20 000
latu (noapaļojot - 40 000 ASV
dolaru).
Lai pateiktos ziedotājiem, mūzejs ir izveidojis goda diplomu
Par ieguldījumu Okupācijas mūzeja nākotnes labā. To plānojam
dāvāt visiem ziedotājiem, bet
pirmie diplomi nonāks pie
Draudzīgā izaicinājuma dalībniekiem. Pagājušajā rudenī šos
diplomus jau saņēma Edvards
Goda diplomu Par ieguldījumu Latvijas Okupācijas mūzeja un Džoanna Andersi un PBLA,
nākotnes labā 2011. gada 24. martā mūzejā saņēma viens no
mūzeja atbalstītājiem un Draudzīgā izaicinājuma dalībniekiem
Juris Petričeks. No labās: Okupācijas mūzeja biedrības valdes
priekšsēdis Valters Nollendorfs, Juris Petričeks un mūzeja direktore Gundega Michele
Mūzeja biedrības valdes priekšsēža Valtera Nollendorfa ieskatā,
dodot mūzejam ziedojumu, cilvēki ir demonstrējuši atbalstu
mūzeja idejai un darbam. „Draudzīgā izaicinājuma kampaņā
ienākusī nauda ir fonds, ko varam izmantot mūsu steidzamāko vajadzību segšanai. Tas ļauj
plānot mūzeja darbu ilgtermiņā,”

sacīja V. Nollendorfs. Draudzīgā
izaicinājuma priekšrocība salīdzinājumā - ziedotājs apsola ziedot vēl četrus gadus.
„Šie līdzekļi būs atspaids izdevumiem, kas šogad ir nākuši klāt
līdz ar valsts nodokļu un tarifu
paaugstinājumu,” saka mūzeja
direktore Gundega Michele, kuŗas pienākums ir veiksmīgi izva-

Draudzīgā izaicinājuma dalībnieki, kas mūzejā reģistrēti līdz 2011. gada marta beigām
Adelaides latviešu biedrība
Anders Edward
Anonims
Baumanis Jūlija
Baumanis Velta
Briedis Valdis un Aina
Brikmanis Guntars
Bunkis Jānis
Cakars Marta un Oļģerts
Dreimanis Aleksis
DV Albertas nodaļa
DV Londonas nodaļa
Galdiņš Ligita
Greenwood Sarmīte un Robert
Grigors Richards un Zane
Hatfield Skaidrīte un Michael
Jansone Astrīda
Ķelle Lilita

Korporācija Talavija Toronto kopa
Krūmiņš Maiga
Laimiņa Sīmane Kristīna un Laimonis
Langenfelds Rolands
Latviešu nacionālā padome Lielbritanijā - LNPL
Leonard Dr. K. Vivita
Nollendorfs Valters un Inta
Petričeks Juris
Plaudis Ilze
Potapous Gunars
Rautenšilds Ida
Schwartz Drs. Ilze un Richard
Spunde Vilums
Strautnieks Gundars un Astrīda
Vašingtonas latviešu biedrība
Vārsbergs Vilis un Biruta
Zeltkalns Andrejs un Silvija
Zibens Aina

param-param grāvēju stīgu
sitējiem. „Iedod man savu ģitaru, es tev parādīšu, kā jāspēlē!”
Bārā iestājas nāves klusums. Visi
pieceļas. Bezizejas situācija.
Andrès paskatās apkārt un
saka: „Es to nevaru darīt... es to
nevaru darīt, jo mana ģitara ir
mana sieva.”
To saprata. Vēl viens elpas vilciens, tad eksplozīvi aplausi, uzdzeršana, apkampšanās, vīrišķības apliecinājumi.
Tajā naktī dziļā draudzībā kopā
ar dažiem entuziastiem aizklīdām
līdz Fondai Pepē, tad līdz Vardītēm – Las Ranas, kur korķus pacilātā omā mums izsita vēl vienai
otrai labai pudelei. Andrès spēlēja visu nakti.
Pēteris Purmalis
P. S. Mēs Andri Kārkliņu Spānijā saucām par Andrès, tāpēc
rakstīju gan Andris, gan Andrès.
Stāstītais atbilst patiesam notikumam.

bet šajā pavasarī — Juris Petričeks.
Mūzejs sirsnīgi pateicas ikvienam, kas pieņēmis Draudzīgo
izaicinājumu! Atcerieties savus
solījumus un aiciniet piedalīties
arī draugus!
Apskatiet Draudzīgā izaicinājuma dalībnieku sarakstu arī
mūzeja mājaslapā http://www.
omf.lv/index.php?option=com_
content&task=view&id=194&Ite
mid=255 ! Ja jums ir jautājumi,
rakstiet Draudzīgā izaicinājuma
administrātoram Ivaram Švānfeldam svanfelds@yahoo.com.
Līga Strazda,
Latvijas Okupācijas mūzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Saglabāt valodu nākamajām paaudzēm
Saeimas deputātu Latgales
atbalsta grupa 22. martā aicināja uz sanāksmi reģiona sabiedrisko organizāciju un pašvaldības pārstāvjus. Sanāksmes vadītāja Janīna Kursīte
(Vienotība) darba kārtībā bija
iekļāvusi jautājumus par latgaliešu rakstu valodas aizsardzību un valodas vietu izglītības sistēmā. Diskusija kārtējo
reizi norādīja uz viedokļu atšķirībām starp pieaicinātajiem ekspertiem, valsts institūciju pārstāvjiem un sabiedriskajām organizācijām. Veronika Dundure,
Latgaliešu valodas, literātūras
un kultūrvēstures skolotāju
asociācijas vadītāja, emocionāli
uzsvēra, ka jānovērš baltie plankumi jautājumā par Latgales
vēsturi, kultūru un valodu, visas
šīs temas būtu padziļināti jāapskata mācību programmās. Tam
piekrita arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts valodas polītikas nodaļas vadītāja
Zaiga Sneibe: lai latgaliešu rakstu valoda atgūtu savu vietu, vidusskolu un augstskolu mācību
grāmatās jābūt plašai informācijai, diemžēl izdevniecības pašas nosaka mācību grāmatu
autorus un latgaliešu valoda un
vēstures aspekti paliek ārpusē.
„Latgolas Saeimas” pārstāvis
Juris Viļums prezentācijā par
latgaliešu rakstu valodas aizsar-

dzību, attīstību un nepieciešamajiem precīzējumiem norādīja:
Valsts valodas likumā iekļautais
formulējums, ka latgaliešu rakstu valoda ir latviešu valodas paveids, rada iespaidu, ka latgaliešu valoda ir „nepilnvērtīgs latviešu valodas atvasinājums”, un
tas būtu jāmaina. Neatbildēts
joprojām ir jautājums: kuŗa valsts
institūcija ir atbildīga par Valodas likuma ieviešanu. Biedrības,
„As Latgolai” pārstāvis Arvīds
Turlajs raksturoja viņaprāt absurdo situāciju, ka uzņēmumu
reģistrā nav iespējams iesniegt
pieteikumu latgaliešu rakstu valodā. IZM pārstāve norādīja, ka
šo jautājumu nosaka administrātīvā procesa likums un iesniegumi jāraksta atbilstīgi latviešu literārās valodas normām.
Pieaicinātā eksperte, valodniece Anna Stafecka nepārprotami
norādīja, ka latgaliešu valoda
nav atsevišķa baltu valoda, latgalieši nav atsevišķs etnoss, latgaliešu runas forma neesot normēta, tāpēc, runājot latgaliski, mēs
runājām kādā no latviešu valodas izloksnēm. Savulaik latgaliešu sabiedriskās organizācijas ir
panākušas, ka tautas skaitīšanas
anketā iekļauts jautājums: „Vai
jūs ikdienā lietojat latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu?” Sabiedriskās organizācijas
cer, ka iegūtie dati vienkāršos

polītiskā lēmuma pieņemšanu
par reģionālās valodas statusa
piešķiršanu latgaliešu valodai.
Diemžēl jautājuma formulējums
neatklās patieso latgaliešu valodas pratēju skaitu, jo ievērojama
daļa latgaliešu dzīvo ārpus dzimtā novada un ikdienā latgaliski
nerunā.
Latgales tradicionālās kultūras
centra „Latgaļu sāta” pārstāvis
pie klātesošajiem vērsās ar Rēzeknes novada iedzīvotāju lūgumu noskaidrot, cik likumīga ir
bērnudārzu audzinātāju atteikšanās ar bērniem runāt latgaliski, jo tādi esot Izglītības ministrijas noteikumi. IZM pārstāve Z. Sneibe norādīja, ka netiek likti nekādi šķēršļi bērnudārzu nodarbību vadīšanai latgaliski. Vecākiem par to jāvienojas ar vietējo pašvaldību, kuŗas
pakļautībā ir attiecīgā iestāde.
Šāda situācija izveidojoties tāpēc,
ka sabiedrībā valda lingvistiskā
neizglītotība.
Vairāki klātesošie Saeimas deputāti un Rēzeknes novada domes priekšsēdis Monvīds Švarcs
uzsvēra, ka valodas jautājums
mūsdienu ekonomiskajā situācijā nav svarīgākais. „Latgalē dzīvo krievi, poļi, latvieši, vai nav
jāprasa viņiem - uz kāda rēķina
izglītības sistēmā tiktu mācīta
latgaliešu rakstu valoda?” Klātesošajiem nepārprotami tika no-

rādīts, ka, saglabājot valodu,
nevajag kļūt par separātistiem,
jo atšķirības ir pamats nesaskaņām. Sabiedrisko organizāciju
pārstāvji oponēja, norādot, ka
Latgale ir vienīgā vieta pasaulē,
kur dzīvo latgalieši, tāpēc citu
viedoklis ir sekundārs.
Lai arī no Latgales ievēlētie
Saeimas deputāti pamatoti uzsvēra ekonomisko jautājumu risināšanas prioritāti, nedrīkst aizmirst, ka tieši latgaliešu valoda
ir pievienotā vērtība tūrisma
jomā. Apmeklējot Latgali, viesi
vēlas redzēt tās kolorītu, un šis
kolorīts neapšaubāmi ir latgaliešu valoda un tradicionālā kultūra. Saprotamas ir latgaliešu
sabiedrisko organizāciju rūpes
par valodas saglabāšanu, jo pēc
lielās emigrācijas un mirstības
tā var izzust. Pamatotas ir prasības par valsts atbalstu paidagogu sagatavošanai latgaliešu
rakstu valodas, literātūras un
vēstures mācīšanai, metodisko
līdzekļu izstrādāšanai utt. Valodas prestiža celšanai nepieciešami izglītotāji raidījumi par
Latgales tradicionālo kultūru,
vēsturi un ekonomiku tieši latgaliešu valodā. Savukārt Latgales reģiona izglītības pārvaldēm
un pašvaldībām pašām jāizrāda
iniciātīva un jāmeklē risinājumi
latgaliešu rakstu valodas un literātūras apguvei skolās.

Taču pats galvenais, kam uzmanību maz pievērsušas sabiedriskās organizācijas, ir izskaidrotājs darbs valodas lietošanā
pašā Latgalē. Bērnu vecāki ģimenē, jāatzīst, aizvien vairāk izvēlas runāt latviešu literārajā
valodā, baidoties, ka, runājot ar
saviem bērniem latgaliski, viņi
rada tiem sociālu apdraudējumu – grūtāk būs, mācoties augstskolā, sagaidāmas neveiksmes
darba meklējumos. Taču, ievērojot demografiskos rādītājus
un migrāciju, jāatzīst, ka latgaliešu valodas nākotne ir apdraudēta. Bērnībā neapgūstot
latgaliešu valodu, jaunietis vēlākos gados kautrējas runāt latgaliski pat ar saviem vecvecākiem. Latgaliešu sabiedriskās
organizācijas, uzrunājot valsts
polītiķus, vēlas panākt, lai valodas statuss un tās apguve skolās
tiktu noteikta ar likumu.
Lai gan valodas ekonomiskā
vērtība un statuss sabiedrībā
mūsdienās nav augsts, pētījuma „Valodas Austrumlatvijā”
dati liecina, ka 58,2% aptaujāto
vēlētos latgaliešu valodu par
izvēles mācību priekšmetu
Latgales skolās. 10,5% ieskatā
latgaliešu valodai pat jābūt obligātam mācību priekšmetam.
Dainis Mjartāns

ATKAL PAR VALODU!
Lasot šā laikraksta Nr.13 slejas, jūtos gandarīta, ka deputāti
Kalniņš, Lieģis un Liepiņa pievienojušies manām bažām par
latviešu valodas diskrimināciju
darba tirgū Latvijā. Taču viņu
skaidrojumi, kā panākt „efektīvas pārmaiņas Darba likumā
juridiski korrektā veidā”, un
rūpes par valsts iejaukšanos privāto uzņēmumu darbībā, kā arī
aicinājums nesalīdzīnāt Latvijas
situāciju ar situāciju citās valstīs
vairāk izklausās pēc polītiskās
retorikas nekā pēc mērķtiecīgas
latviešu valodas aizstāvības.
Latvijas polītiskajai elitei ir
raksturīga īpašība nemācīties
no citu valstu pieredzes sarežģītos jautājumos, atrunājoties ar
Latvijas īpatnībām. Tomēr ir

vērts paskatīties, kā Francija un
franciski runātāji cīnās par savas valodas tiesībām, kaut gan
franču valodu neapdraud iznīcība. To pašu nevar teikt par latviešu valodu.
Tāpēc iesaku deputātiem papētīt Francijas un Kanadas Kvebekas provinces likumus, kas
saistīti ar franču valodas un tās
runātāju tiesībām. Piemēram,
Francijā t.s Toubon likums paredz valsts financējumu vienīgi
tām skolām, kuŗās mācības notiek franču valodā. Vienotība jau
tagad ir paziņojusi, ka neatbalstīs tautas nobalsošanu par valsts
samaksātu izglītību vienīgi latviešu valodā, jo tas tikai vairošot
spriedzi sabiedrībā.
Vēl konkrētāks piemērs ir Kve-

bekas provincē pieņemtā Franču
valodas charta, kuŗas sestās sadaļas - par darba devēju un ņēmēju attiecībām - 45. pants paredz, ka darba devējs nedrīkst
atlaist no darba, pārcelt uz citu
darbu vai pazemināt darba pakāpi darba ņēmējam tāpēc, ka
darbinieks runā tikai franciski,
vai arī tāpēc, ka viņa zināšanas
valodā, kas nav franču valoda, ir
nepietiekamas. Toties 46. pants
precīzē, kādos gadījumos darba
devējs var pieprasīt svešvalodu
zināšanas. Visos gadījumos darba ņēmējam ir plašas tiesības
apstrīdēt darba devēja lēmumus.
Kāpēc Latvija nevar pilnīgi pārņemt šīs normas? Vai tāpēc, ka
Latvija atrodas blakus Krievijai,
kuŗas agresīvais šovinisms nav

salīdzināms ar Kanadā dzīvojošo
angļu miermīlību un iecietību?
Vēstulē laikrakstam deputāti
Kalniņš, Lieģis un Liepiņa raksta, ka patlaban Vienotībā norisinoties darbs ar priekšlikumu iesniegšanu Darba likuma trešajam lasījumam. Tas tiešām ir interesanti, jo grozījumu iesniegšanas termiņš bija 21. marts, un
24. martā Sociālo un darba lietu
komisijas priekssēde Aija Barča
informēja Saeimas prezidiju, ka
uz trešo lasījumu neviens priekšlikums nav saņemts. Ko dara
Vienotība?
Aprīļa beigās Valsts prezidents
Zatlers viesosies vairākos latviešu centros ASV. Mudinu trimdas
latviešus būt drosmīgiem un
Valsts prezidentam, kam ir li-

kumdošanas iniciātīvas tiesības,
uzdot jautājumu – ko viņš konrēti
darīs, lai izbeigtu latviski runātāju diskrimināciju Latvijā?
Franciski runātāja pasaule ir
sapratusi, ka ar attieksmi pret savu valodu un tās lietošanu nepietiek – pašu franciski runātāju
tiesības ir stingri jānostiprina
likumdošanā. Latviešu valoda ir
mūsu identitātes pamatakmens
un saliedētības simbols. Lai tas tā
būtu vienmēr, Latvijas polītiķiem
ir jāapliecina sava polītiskā griba
ar apņēmība grozīt Latvijas Republikas Satversmi un likumdošanu tā, lai visi, kas runā latviski,
justos droši, ka viņu tiesības visās
Latvijas sadzīves jomās tiks respektētas un aizstāvētas.
Vaira Paegle

Daugavas Vanagiem Latvijā sācies jaunais darba gads
Daugavas Vanagu Latvijā (DVL)
kopīpašumā Rīgā 2. aprīlī notika DVL gadskārtējā delegātu
pilnsapulce, kuŗā piedalījās 45
no iespējamiem 52 delegātiem,
kas pārstāvēja 29 DVL nodaļas.
Darba kārtībā bija jautājumi
par pagājušā gadā padarīto
un nākotnes iecerēm. Jālemj
par jaunā DV CV (DV centrālās
valdes) priekšnieka, vanadžu
priekšnieces un Jaunatnes nozares vadītāja amatiem. Jāpieņem lēmumi par DVL valdes
iepriekšējo darbu un nākotnes
darba plāniem. Revīzijas komisija kritizēja DVL valdi par nesakārtotiem īrnieku jautājumiem Rīgā, bet slavēja darbu
DVL īpašuma apsaimniekošanā Ainažos. Turpmāk tur DVL
biedri varēs pavadīt vasaras

brīvdienas. Savukārt Ētikas komisija nekādus pārkāpumus
nav atradusi, bet ieteic mudināt DV CV noslēgt saimniecības sadarbības līgumu ar DVL.
Liels darbs padarīts, sakārtojot kopīpašumu Slokas ielā. Sakopts pagalms, atjaunotas grīdas
un sienas biroja namā, salaboti
iepriekšējo saimnieku nolaidībā atstātie ūdens un elektrības
vadi. Daļēji salaboti dzīvokļi,
kur jau iemitināti jauni īrnieki.
Piegādāts kurināmais, atjaunota centrālās apkures krāsns. Tas
viss darīts ar DVL biedru ziedojumiem un talkām, Saimniecības nodaļas vadītāja A.Stakļa
padomu. G. Podiņš rūpējas par
tīrību un telpu siltumu.
Pagājušais gads materiāli lielus ienākumus DVL biedrībai

nav nesis, tomēr gada nobeigumā bilance noslēgusies ar pozitīvu atzīmi, un pēc visu nodokļu un izdevumu apmaksas
kasē gada beigās atlikums ir
LVL 117,57. Nākamā – 2011./12.
gada budžets paredzēts ap
LVL 9000,00, kur liela daļa izdevumu plānoti īpašumu labiekārtošanai un biedru aprūpei.
Lai gan pagājušā gadā dažas
nodaļas no DVL saimes atsvešinājušās, individuāli biedri
piesakās nodaļās, jo viņiem
kopīgā DV ideja vienoties un
sadarboties ir palikusi pirmajā
vietā. Visvairāk gandarījumu
sniedz tie DV biedri, kas, atgriezušies no savām mītnes zemēm, meklē ceļu pie kopējās
DV saimes un ir aktīvi iesaistījušies DVL darbā, piemē-

ram, Andris Staklis, Gunārs
Spodris, Egons Andersons un
citi.
Iepriecina DVL biedru apņēmība arī krizes laikā meklēt
iespējas sniegt palīdzību Latvijas leģionāriem – Latvijas brīvības cīnītājiem, viņu atraitnēm, daudzbērnu ģimenēm,
jaunatnei un visiem tiem mūsu
Tēvzemes iedzīvotājiem, kuŗiem
nepieciešams morālais vai materiālais pabalsts. DVL biedri
grūtā brīdī prot saliedēt savus
spēkus, lai mēs būtu vienalga
kuŗā Latvijas nostūrī vai tikai
nesen atgriezušies no trimdas.
DVL delegātu pilnsapulce nolēma atbalstīt kandidātūras
vadošajiem posteņiem DV CV
valdē, par ko lems DV CV delegātu sapulcē šī gada rudenī

Austrālijā. Par DV CV priekšnieku – admirāli Andreju Mežmali, DV CV vanadžu priekšnieci – Klāru Mētru un DV CV
Jaunatnes nodaļas vadītāju –
Līgu Kurpnieci. Galveno rezolūciju pieņēma vienbalsīgi: pieprasīt valdībai ieviest latviešu
valodas lietošanu valsts samaksātās skolās un bērnudārzos.
Pēc intensīvās darba dienas
DVL delegāti un viņu atbalstītāji gandarīti devās mājup, lai
darbu turpinātu nodaļās, apzinot vecos leģionārus, kaŗavīrus un aprūpējamos, dodot padomu un pabalstu, kur tas nepieciešams.
Daugavas vanagi, sasauksimies!
Egons Andersons,
DV CV valdes loceklis
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Dabas produktu izstāde Londonā
Tirdzniecības izstāžu centrā
Olympia Londonā 3. un 4. aprīlī
notika plaša dabas un bioloģisko produktu izstāde, kas saistīja
tūkstošiem apmeklētāju. Vairāk
nekā starp trīsdesmit valstīm,
kuŗu uzņēmumi parādīja savus
produktus, arī Latvijas ražotājiem bija iespēja reklāmēt un
piedāvāt savus produktus. Par
piedāvāto produktu izlasi varētu
teikt - viss bija veltīts skaistumam
un veselībai. Piedaloties izstādē,
gūta izdevība ne vien reklāmēt
savus ražojumus un paplašināt
pircēju loku, bet arī uzņēmumam pierādīt, ka tas ir konkurētspējīgs. Dabas produktu ražotāju skaits pieaug, un pieaug arī
konkurence. Ir jāizvēlas, uz kuŗām patērētāju grupām mērķēt
un kā tās pārliecināt par sava
ražojuma priekšrocībām salīdzinājumā ar citiem piedāvājumiem. Dalība izstādē tika organizēta sadarbībā ar Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvību Lielbritanijā.
Izstādē piedalījās seši Latvijas uzņēmēji, četri no tiem bija
izvietoti Latvijas kopizstādes
stendā, pārējie divi atsevišķos
stendos. Dabas dārzs Straumēni
piedāvāja kaltētus dārzeņus,
kas ir vitamīniem bagāti un
ļoti veselīgi. Bio 2 You ieteica
smiltsēršķu kosmētikas preparātus, norādot, ka tie ieguvuši populāritāti daudzos skaistumkopšanas salonos. Humate Green OK
ražo īpašu mēslošanas līdzekli,
kuŗa sastāvā izmantotas no kūdras iegūtas humusvielas, kas palielina ražību un paaugstina augu noturību pret nelabvēlīgiem

augšanas apstākļiem. Retāk sastopamu ražojumu - organisko
tekstilu piedāvāja vēl samērā
jauns uzņēmums Orgamint, parādot no organiskās kokvilnas
satīna darinātu gultas veļu un
elegantu naktsveļas izlasi pieaugušiem un bērniem.
Atsevišķos stendos savus produktus bija izstādījis viens no
vecākajiem kosmētikas un parfimērijas ražotājiem, labi pazīstamais Dzintars. Izstādē Dzintars
pircējiem piedāvāja Real Dream
kosmētikas serijas produktus,
paskaidrojot, ka tie satur „šobrīd
visefektīvākos pasaulē zināmos
līdzekļus cīņā ar vecuma izraisītām sekām”.
Biorganic stendā izliktie preparāti bija ne tikai ķermeņa

Krustvārdu mīkla

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)
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Sarkanā Krusta Bauskas komiteja saņēmusi Eiropas Komisijas nodrošinātās pārtikas pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem. Pakas dalīs 17 vietās,
ne tikai Bauskā, bet arī pagastos.
Izstrādā Nīcas novada ģerboni. Pēc novada iedzīvotāju ieteikumiem,
ģerboni veido mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs. Top ģerboņa skices
ar Nīcas vainagu, etnografisko rakstu un jūru.
Liepājas pašvaldība nolēmusi pārbūvēt koncertdārzu „Pūt, vējiņi!”.
Liepājas Latviešu biedrības nams izsludinājis atklātu metu konkursu
koncertdārza un estrādes atjaunošanai. Vislabākā darba autoram paredzēta 3000 latu prēmija, otrās vietas ieguvējam – 2000 latu, trešās – 1000
latu prēmija.
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Līmeniski. 6. Valsts Centrālafrikā. 10. Italiešu kinoaktieris. 11. Iecienīts dzēriens. 12.
Žāvētas. 13. Bahamu galvaspilsēta. 15. Kamieļu dzimtas dzīvnieks. 16. Telpa, kur apmesties.
17. Protams. 20. Auglības dieviete semītu mītol. 21. Telpa,
pa kuŗu var iekļūt (kur) un
izkļūt (no kurienes). 22. Medicīnas darbinieks. 25. Nelabprāt.
27. Kalsnas, vājas. 30. Saulei

Z I ŅA S Ī S U M Ā
Bausku apmeklēja Šveices vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio,
Šveices sadarbības programmas biroja Baltijā vadītāja Kristina Griedere un
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas nacionālā direktore Ilze Paleja.
Vizītes mērķis - Bauskas novada sociālā dienesta partnerība projektā „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”. To īsteno Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācija kopā ar Šveices speciālistiem. Projektā atbalsts
paredzēts 210 bērniem un 40 senioriem Bauskas novadā.
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tuvākā planēta. 31. Gudra čūska
„Džungļu grāmatā”. 32. Patmīlis. 37. Liesma (poēt.). 38. Galdnieka darbarīks. 39. Upe Zviedrijas vidienē. 42. Ir dzirdams.
43. Dārgakmens. 44. Baznīcas
ūnijas locekļi. 45. Govis, kas
nesen atnesušās. 46. Sirdsdarbības cikla daļas.
Stateniski. 1. Dabas parādība.
2. Monēta Bulgārijā. 3. Upe
R-Afrikā. 4. Brīvi, viegli kris-

Alūksnes un Apes novada skaitītāji jau ir saskaitījuši vairāk nekā
pusi iedzīvotāju. Daudzi paši ierodoties Alūksnes koordinācijas centrā,
kopšanai, bet arī veselībai. No jo zina, cik grūti ir viņus sastapt deklarētajā dzīvesvietā.
Kanāriju salās bioloģiski audzētās alvejas tiek gatavota alvejas
Ventspils pilsētas domes priekšsēža Aivara Lemberga ieskatā Latvija
želeja ķermeņa kopšanai, bet nedrīkst par velti eksportēt darbaspēku uz Eiropas Savienības (ES)
sula izmantojama veselības stip- dalībvalstīm. Latvija nedrīkst būt darbaspēka bezmaksas sagatavošanas
rināšanai. Veselības uzlabošanai vieta, lai pēc tam ES vecās dalībvalstis mūsu bezmaksas darbaspēku izpiedāvā arī griķu-amoliņu ziedu mantotu nodokļu iegūšanai, publiski atzinis Lembergs. Latvijai būtu jāmedu, ko ražo uzņēmums Kalna- meklē veids, kā no ārvalstīm atgūt samaksu par tām sagādāto darbaspēku.
smēde Drabešu pagastā, Amatas
upes krastā. Lai sirdij būtu viegPasaules Veselības dienai veltīti sarīkojumi Saldū norisinājās O. Kallāk strādāt, var lietot izstādē paka laukumā. Ikvienam bija iespēja vērot „Latvijas ielu vingrošanas
ieteikto zīļu un cigoriņu kafiju. sporta biedrības” paraugdemonstrējumus, kā arī klausīties pazīstamu
Pārsteigumu sagādāja piedāvā- mūziķu priekšnesumus un piedalīties sporta sacensībās.
tas ziepes, kuŗu sastāvā ir strausa
tauki, no kā tiek gatavota arī
Mazirbes internātpamatskolā no 28. jūlija līdz 6. augustam notiks
ziede.
lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu radošā nometne Mierlinkizt
Izstādes divu dienu ietvaros 2011. Lai varētu darboties nometnē, jāpiedalās konkursā, līdz 1. jūnijam
notika 21 seminārs, kuŗos gal- veicot izpētes darbu „Lībieši tagad”.
venais temats bija dabas produkti.
Valmieras pamatskolas un sporta komplekss Latvijas Būvnieku
Zigrīda Daškevica asociācijas rīkotajā skatē „Gada labākā būve Latvijā 2010” atzīts par
pagājušā gada labāko jaunbūvi, ko projektējis architektu birojs SIA
„Ozola&Bula”.
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja saņēmusi Eiropas Komisijas pārtikas programmas ietvaros 800 pārtikas pakas izdalīšanai trūtalli. 5. Divvīrība. 6. Termiski cīgajiem iedzīvotājiem.
iedarbojoties, pārvērst šķidrā
stāvoklī. 7. Laukmalas. 8. SaVentspilī atklāts pirmais Lattelecom pilna servisa klientu apkalpovienības. 9. Raudulīgs. 14. Jo- šanas centrs Kurzemē. Darba vietas tur rastas trim pilsētas bezdarbniecīgs. 18. Klints Daugavas krastā. kiem. Lattelecom šobrīd ir astoņi šādi centri Latvijā.
19. Nelidojošs putns (Jaunzēlandē). 23. Sulīgs auglis. 24.
Daugavpils universitātē fizikas, ķīmijas un bioloģijas zinātnieku
Skandinavijas aviosabiedrība. grupa strādā Eiropas Sociālā fonda (ESF) financētā projekta „Starpdis26. Lāpstot. 28. Atveidoties, at- ciplīnārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescentu materiālu
spoguļoties. 29. Austrālijas sala. un metožu izstrādei un ieviešanai” ietvaros, veicot plašus pētījumus, ko
30. Lietuvas valdnieks (-1263). nav iespējams paveikt vienas zinātnes nozares ietvaros.
33. Izveidošanās (dsk.). 34.
Vienreizīgs. 35. Alkatīgus (ak.).
Ludzu darba vizītē apmeklēja Baltkrievijas vēstnieks Latvijā Alek36. Gaŗa, šmauga. 40. sandrs Gerasimenko un ģenerālkonsuls Viktors Geisiks, lai tiktos ar Ludzas
Norobežota ēkas daļa. 41. novada deputātiem un Baltkrievu kultūras biedrību. Novadam ir izveiEtnisks, tautas (salikteņu daļa). dojusies sadarbība ar Baltkrievijas pilsētām Novopolocku un Glubokoje.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 15)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Zibens. 6. Lavīna. 10. Kaŗot. 11. Lasis. 12.
Odere. 13. Tiesnesis. 17. Efesa.
19. Saiva. 22. Amfiteātris. 28.
Salta. 29. Nauda. 30. Balss. 31.
Sliet. 33. Sauja. 35. Mantinieces. 41. Arkas. 44. Nikni. 46.
Pastinaki. 49. Trimo. 50. Elsas.
51. Sveši. 52. Sainis. 53. Sipina.

Daugavpili 7. aprīlī apmeklēja cietokšņu ekspertu grupa no Vācijas,
Šveices, Francijas un Lielbritanijas, kuŗi apvienoti projektā „Baltijas
cietokšņu ceļš” (Baltic Fort Route). Pilsētā tiek rekonstruēts vēsturiskais
Dinaburgas cietokšņa komplekss. Ārvalstu eksperti apsekoja cietokšņa
iekšējo territoriju un visus nocietinājumus.

Stateniski. 1. Zalves. 2. Biste.
3. Nasta. 4. Mats. 5. Lode. 7.
Atoss. 8. Īleni. 9. Alejas. 14.
Elki. 15. Nāve. 16. Silt. 18. Skat.
20. Alsa. 21. Pauls. 23. Malta.
24. Trani. 25. Ārsti. 26. Inese.
27. Ideja. 32. Emsa. 34. Asni. 36.
Tips. 37. Nagi. 38. Eosa. 39.
Vantis. 40. Liesma. 42. Kaili. 43.
Spoki. 44. Nieki. 45. Kusli. 47.
Tēvi. 48. Nēši.

Rīgā, Cēsīs, Saldū un Jēkabpilī 7.aprīlī notika Pasaules Veselības
dienai veltīti sarīkojumi, kuŗos tika populārizēts veselīgs dzīvesveids.
Piedalījās arī Latvijā pazīstamas mūziķu grupas. Rīgā pie parlamenta
ēkas Valsts asinsdonoru centra autobusā 66 Saeimas deputāti un darbinieki nodeva asinis.

Jēkabpils novada domes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus
“Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā”, kas paredz - turpmāk novada pagasta pārvalžu vadītāji ierādīs zemi mazdārziņiem sociālā pabalsta prasītājiem, lai viņi izaudzētu
savai ģimenei nepieciešamos dārzeņus.

Latvijas Pasts izdevis pastmarkas Eiropas valstu vienotajā pastmarku serijā „Eiropa”- šogad tās veltītas meža temai. Pastmarku dizaina
autors ir mākslinieks Edgars Folks. Šīs serijas pastmarkas Latvijas Pasts
izdod ik gadu.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina
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Ar Leldes Stumbres lugas
„Kronis II” uzvedumu no Latvijas
šā gada 23. martā Detroitas Sv.
Pāvila latviešu draudzes sarīkojumu ēkas zālē viesojās latviešu
aktieŗmākslas cienītājiem pazīstamās rešisores Māras Ķimeles
veidotā Māras teātŗa aktieŗi. Nav
bijis daudz tādu reižu, kad pēdējos desmit gados teātŗa cienītāji
Detroitā tikuši pagodināti ar
izrādēm, tāpēc šī iespēja noskatīties Latvijas aktieŗu sniegumu
tika gaidīta ar lielu interesi. Lugas
darbība notiek tālajā Sibirijā,
latviešu izsūtījuma un nometinājuma vietā laikā pēc pirmo
repartriantu atgriešanās dzimtenē. Vientuļa un bezcerībā par
vīra neārstējamo slimību Sibirijas
sādžā palikusī Māra (šo lomu
tēloja Māra Mennika) nejauši
sastopas ar latvieti Kazimiru
(Niks Ērglis), kuŗš Sibirijas koku
cirsmās “lielā rubuļa” meklējumos
ir atgriezies latviešu nometinājumu vietās. Nejauši sastapušies,
viņi vārdu pa vārdam noskaidro

savu latvisko identitāti, vienam
otru iedrošinot, izpauž ilgas pēc
dzimtās puses ārēm.
Mazliet vairāk nekā stundu
gaŗajā izrādē, tās nobeiguma
daļā, Mārai un Kazim it kā
pārceļoties jaunā dimensijā ar
Latvijas bērziem skatuves fonā,
skatītājiem tā arī paliek neatbildēts jautājums, vai tiešām šo
divu cilvēku spēkos būs pārvarēt Sibirijā izveidojušos
situāciju un tik vienkārši atstāt
aiz sevis dzīves rūgto bagāžu?
Lielai daļai skatītāju ir vairāk vai
mazāk zināmas to reālo ļaužu
dzīves, kuŗi joprojām ir palikuši
izsūtīto latviešu dzīves vietās,
ļaujot laika tecējumam sagrauzt
pat visskopāko vēlmi par atgriešanos dzimtenē. Atgriezties ir
spējuši tikai paši drosmīgākie un
dzimteni mīlošākie. Diemžēl,
tikai vēlēšanos, bet ne spēku jūtam alkohola smagi skartajā Kazimira personā, gan arī neizdevušās dzīves sagrauztajā Mārā.
Vidusmēra teātra skatītājas

Foto: Dzidra Tropa

Leldes Stumbres lugas
„Kronis II” izrāde Detroitā

Māra Mennika un Niks Ērglis izrādē „Kronis II”

vērtējumā lugas uzvedums ir
režisores Māras Ķimeles darba
kārtējs panākums. Arī abu aktieŗu - Māras Mennikas un Nika
Ērgļa pārdzīvotais, tēlojot lomas,
neizraisīja ne mazāko šaubu par
šo aktieru meistarības pakāpi un
saskaņotu saspēli. Paldies arī par
skatuvisko ietērpu scēnografam

Mārtiņam Vilkārsim, kuŗš izveidojis dekorācijas, piemērojot tās
pārvietojamiem apstākļiem.
Pēc izrādes ar sirsnīgiem aplausiem skatītāji sveica aktierus,
izsakot pateicību par sniegumu,
sagādājot gandarījumu vai ikvienam Detroitas latviešu teātŗa
mākslas cienītājam. Nedaudz

vēlāk, pakavējoties pie karstvīna
glāzes un cepumu galda, ko bija
sarūpējusi Detroitas Latviešu
Apvienības (LAD) priekšniece
Līga Jēkabsone, skatītājiem un
aktieŗiem risinājās daudz pārrunu un tika uzdoti jautājumi
par aktieru darbu.
Dzidra Tropa

26. martā, tikai divas nedēļas
pēc tam, kad St. Pētersburgas
Latviešu biedrībā viesojās
Benjamiņa kundze Indras
Burkovskas tēlojumā, Māra
Mennika un Niks Ērglis no
Latvijas uz siltām zemēm atveda
Leldes Stumbres lugu „Kronis II”
režisores Māras Ķimeles iestudējumā. Ziņas par izrādi šai pusē
bija skopas, izrāde esot par
Sibiriju. Ļaudis sprieda, ka nav
nekāda prieka skatīties teātri par
drāmatiskiem notikumiem Latvijas vēsturē. Pasākuma rīkotāji
satraucās, ka uz izrādi atnāks
maz skatītāju. Arī aktieriem tika
darīts zināms, ka ir šādas bažas.
Taču, kad pirms izrādes sākuma
Niks Ērglis iznāca uz skatuves
sasveicināties ar publiku, viņš
priecīgs konstatēja: ”Cik jūsu ir
daudz!”
Izrāde sākās īsti sibiriski, krievu valodā, ar paģiraina mežstrādnieka ierašanos pie apkārtnē pazīstamās Marijas tantes un
viņa uzstājīgām prasībām pārdot

pudeli nelegāla alkohola. Abu
sarunas gaitā atklājās, ka lugas
varoņi ir latvieši, tāpēc turpmākie dialogi jau bija latviski, visiem
saprotami un Sibirija arī vairs
nelikās tik biedējoša. Lelde
Stumbre savā lugā attēlojusi
divus cilvēkus, kas pavisam jauni
savā laikā izsūtīti uz Sibiriju,
ieskatījušies viens otrā, bet liktens viņiem nebija lēmis palikt
kopā, tas nebija lēmis arī atgriezties Latvijā. Katrs no viņiem
mēģinājis izdzīvot skarbajos
Sibirijas apstākļos, kā mācēdams,
un nu, pēc daudziem šeit pavadītiem gadiem, abi nejauši atkal
satikušies, atklājuši viens otru no
jauna un sapņo par kopīgu
atgriešanos Latvijā, ilgojas pēc
dzimtenes.
Aktieŗu tēlojums bija ļoti dzīvs,
izteiksmīgs un emocionāls. Bija
aizkustinoši sekot līdzi viņu
atmiņām par dzimto pusi, par
bijušajām mājām Latvijā, kuŗu
vairs nav, par to, kā viņi iztēlojas
savu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas

prombūtnes. Un, lai gan izrāde
zināmā mērā ir traģiska, kopumā
tā neatstāja pavisam nospiedošu
iespaidu, beidzās gaiši. Pat ar
cerību, ka kaut kas labs tomēr
nākotnē notiks.
Uzvedumu lieliski papildināja
aktieru līdzatvestās dekorācijas,
noskaņu mūzika un gaismas. Tā
kā mākslinieki bija ieradušies
bez techniskā personāla, tad
Latviešu biedrības priekšnieks
Gunārs Liepiņš tika lūgts uzņemties gaismu un skaņu oprerātora
pienākumus, tos viņš pildīja
nevainojami.
Kā parasti, par pašu lugu publikas domas dalījās. Kau arī Niks
Ērglis pirms izrādes sniedza
paskaidrojumus par lugas sākuma daļu, daudziem tomēr nebija
saprotams, kas īsti notika, kad
sarunas risinājās krieviski.
Skatītājus mulsināja arī tas, ka
lugas nobeigumā nebija skaidri
pateikts, kā galu galā atrisināsies
šo divu cilvēku dzīves stāsts, taču
vairums bija vienisprātis, ka M.

Foto: Gunārs Liepiņš

„Kronis II” – Sibirijas vēsmas Floridā

Aktieri pēc izrādes kopā ar gaismu un skaņu oprātoru Gunāru
Liepiņu un biedrības kultūras daļas vadītāju Richardu Rolli

Mennika un N. Ērglis lugas tēlos
bija iejutušies lieliski. Viņi ar
savu tēlojumu ļāva šejieniešiem
uz mirkli izjust Sibirijas elpu,
tāpēc abi aktieri ieguva skatītāju
atzinību, kuŗu izteikt viņiem bija
iespējams tūdaļ pēc izrādes,
kopīgi malkojot kafiju un baudot
vieglas uzkodas. Vairāki skatītāji
vēlējās padarīt šo mirkli neaiz-

mirstamu, nofotogrāfējoties
kopā ar viesiem uz skatuves pie
baltajiem bērziem, kas bija redzami Mārtiņa Vilkārša dekorācijās.
Un vakara noslēgumā varēja
sajust, ka arī paši aktieri ir priecīgi par to, kā izrāde izdevusies,
par skatītāju labvēlīgo attieksmi.
Tas bija nolasāms viņu mirdzošajās acīs.
Gundega Vilemsone

Ielūdz Vija Vētra
Dejotāja un choreografe Vija
Vētra 20. aprīlī plkst. 7.00 Mākslu
centrā Westbeth Community
Room (55 Bethune St.) Ņujorkā
izrādīs savas pērn jūnijā Rīgā
notikušās izrādes videofilmu,
kuŗas autore ir režisore Dzintra
Geka. Ieeja brīva. Visi sirsnīgi
aicināti.
Ar šo pašas choreografēto izrādi, kuŗā piedalījās arī viņas deju
grupa ,,Rituāls” un grupa ,,Dzirnas”, Vija Vētra svinēja savus 67
skatuves gadus. Par izrādi iespaidos dalījās Rīgas radioprogrammas ,,Siluets” žurnāliste Lia Guļevska.

Vija Vētra atkal pārsteidz
un apžilbina Rīgu
Tveicīgā Latvijas vasaras vakarā Rīgas Techniskās universitātes
zālē mūsu slavenā tautiete – dejotāja, choreografe, lektore un pai-

dagoģe Vija Vētra svinēja 87
dzīves un 67 skatuves gadus ar
savu deju choreografijas koncertu. Jau šis maģiskais cipars vien,
šķiet, acīm neticams un prātam
grūti aptveŗams. Vai šādam faktam nebūtu goda vieta Ginesa
rekordu grāmatā?
Patiesībā svinētāju lomā bijām
mēs, skatītāji, jo māksliniece pati
visu vakaru sūri strādāja. Vizuāli
tas, protams, nebija jūtams, vien
dvēseliski apjaušams, jo skatītāju
pārpildītās zāles acu priekšā notika burvju mākslinieka cienīgas
pārvērtības. Lai piedod viņas jaukās, centīgās deju grupas dalībnieces, bet Vija bija jaunāka par
viņām visām. Ne tikai viņas vijīgās kustības, izteiksmīgās rokas,
plastiskie deju soļi... Jā, protams,
arī tie. Taču arī Vijas izteiksmīgās
seja, mirdzošās acis, viņas smaids
atsauca atmiņā izcilajai dejotājai
veltīto dokumentālo filmu kadrus,

kas tapuši pirms daudziem
gadiem. Bija noticis neticamais –
laiks šeit, 2010. gada 11. jūnijā
vakarā bija ne tikai apstājies.
Laiks telpā bija atkāpies milzu
soļiem! Un tas viss nebija ne sapnis, nedz kāda fantasmagorija.
Nē, viss notika šeit un tagad mūsu
acu priekšā!
Mani visdziļāk aizkustināja
Vijas Vētras choreografētā deja
,,Saulespuķu dienas ritums”, kur
viņa kopā ar savām audzēknēm
absolūtā klusumā uzbuŗ tik tēlainu ainu, ka pārdzīvojumam grūti
atrast piemērotus vārdus. Vārdi
vienkārši ir par sīkiem. Toties
emocionāli skaidra ir apziņa – tu
redzi un piedzīvo ko lielu, kaut ko
vienreizīgu. Kamēr racionālais
prāts sirds pašos dziļumos apjauš,
ko tas no deju priesterienes
prasa...
Pēc koncerta pār māksliniecei
pārlija aplausu vētra un ziedu

Vija Vētra
jūra. Vai mūsu tauta nebija gudra, strēta vairākos starptautiskos
sacīdama: ,,Sūrs darbs, saldi filmu festivālos Eiropā un Brazīlijā, kā arī vairākkārt Rīgas teleaugļi?”
vīzijā.
Vija Vētra 5. maijā pošas ceļam
Šogad māksliniecei apritēja 88.
gadskārta, un DV namā Bronksā uz Rīgu, kur Rīgas Techniskā
notika svinības, kuŗās izrādīja universitātē atkal vadīs meistarInāras Kolmanes dokumentārfil- klases dejotājiem un, iespējams,
mu ,,Vijaya” (tulkojumā no san- notiks 88 dzīves un 68 skatuves
skrita: ar uzvaru), kas demon- gadu koncerti.
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Viskonsinas latviešu kreditsabiedrība darbojas jau 50 gadu
Viskonsinas latviešu kreditsabiedribas pilnsapulces dalībnieki
6. martā pulcējās Milvoku latviešu namā, uz kuŗa dienvidu
sienas bija uzraksts: VLK 50:
1961-2011. Svētku noskaņu radīja gaumīgi klātie galdi un pie
sienām pirmo VLK sēžu dalībnieku palielināti paraksti, 1961.
gada financiālais pārskats, inkorporācijas dokuments u. c. vēsturiski dati.
VLK priekšsēdis J. Stāks savā
ziņojumā galvenokārt stāstīja par
paveikto. VLK 50 gados saviem
biedriem izmaksājusi 3,35 miljonu dolaru dividendēs, latviešu
kultūras un sabiedrības atbalstīšanas mērķiem ziedojusi vairāk
nekā 100 000 dolaru un piešķīrusi 15,5 miljonu dolaru aizdevumu.
VLK dibināt ierosināja mag.
oec. Jānis Platais, inkorporācijas
dokumentu parakstīja 1961. gada
26. augustā, un tā paša gada oktobrī latviešu baznīcas sabiedriskajās telpās ieradās 28 tautieši,
kuŗi ievēlēja pirmo valdi. Priekšsēdis bija J. Platais, kasieris – S.
Skurulis, sekretārs – G. Bieķēns,
valdes locekļi – J. Mintiks, N.

Kļaviņš, I. Kopiņš A. Meisters.
Pirmajā pilnsapulcē 1962. gada
februārī jau varēja ziņot, ka VLK
iestājušies 112 biedri, kuŗi iemaksājuši $11,700 akcijās , no kuŗām
$9200 izmaksāti aizdevumos,
rezervē ieskaitīti $15.
No pieticīgā sākuma VLK 15
gados sasniedza vienu miljonu
dolaru bilanci, pēc 37 gadiem
divus miljonus dolaru un 2010.
gadu beidza ar 2,73 miljonu dolaru bilanci, 2,43 miljoniem dolaru biedru akcijām, 1,6 miljoniem biedru aizdevumiem un
306 000 dolaru rezervē. Viss financiāli sasniegts interni, nevis
apvienojoties vai pārņemot kādu
citu naudas iestādi.
Priekšsēdis atgādināja, ka kreditsabiedrība ir ilgtermiņa kooperatīvs, kuŗā biedri savus līdzekļus var noguldīt uz labiem
procentiem, no tiem savukārt
biedriem var piešķirt kredita
iespējas. Kreditsabiedrība nav
peļņas organizācija, tai nav akcionāru, jo tās īpašnieki ir paši
biedri; tāpēc peļņa tiek sadalīta
biedriem gan ar zemākām aizdevumu likmēm, gan bezmaksas
vai mazākām pakalpojumu nau-

dām, gan augstākām noguldījumu
likmēm, gan ar prēmijām gada
beigās.
VLK laika gaitā vadījuši: Jānis
Platais līdz 1965. gadam, Nikolajs
Kļaviņš līdz 1983. gadam, Jānis
Mintiks līdz 1995. gadam, patlaban – Jānis Stāks. Kasieŗi bijuši
Silvesters Skurulis, Jāzeps Kozulis, Osvalds Ozoliņš, patlaban
– Sandra Medne. Valdē ievēlēti:
V. Berģis, T. Ēķis, A. Kļaviņš, A.
Plauks-Mednis, I. Petrovskis, J.
Pelcis, I. Pelcis, J. Kozulis, A. Jurēvics. A. Vējiņš, V. Zālītis.
Viskonsinā līdz 2010. gadam
bija nodibinātas 975 kreditbiedrības, bet no tām 2010. gadā
darbojās vairs tikai 223. Biedru
nopelns, ka VLK, būdama vitāla
un aktīva, ir viena no tām.
Pēc konspektīviem kasieres S.
Mednes, kreditkomitejas pārstāvja O. Ozoliņa, revīzijas komisijas pārstāvja E. Erkmaņa un
finanču komisijas pārstāvja E.
Petrovska ziņojumiem valdē ar
aklamāciju atkārtoti ievēlēja E.
Petrovski un G. Lauzumu un
jaunu valdes locekli – Ernestu
Zvaigzni.
Sekoja spraigas pārrunas un

2011. gada valde un komitejas locekļi. Sēž (no kreisās): Sandra
Medne, Eduards Petrovskis, Jānis Stāks, Velta Pelce; stāv: Gunārs
Vilciņš, Āris Peniķis, Ivars Zušēvics, Guntis Lauzums, Osvalds
Ozoliņš, Ernests Zvaigzne, Pēteris Bērziņš

jautājumi. Priekšsēdis pasniedza
puķes Annai Vējiņai un pateicās
par valdē nokalpotiem 16 gadiem. Par godu 50 gadu jubilejai
notika izloze, un desmit biedru
katrs laimēja $50.
Kā ik gadus VLK pilnsapulces
dalībniekus cienāja ar siltām pusdienām, torti un atspirdzinošiem

dzērieniem. Sēdē piedalījās 65
biedri un deviņi viesi.
VLK mērķis pirms 50 gadiem
bija un ir vēl šobaltdien – kalpot
savu biedru financiālām vajadzībām.
Viskonsinas latviešu kreditsabiedrības mājaslapa tīmeklī:
www.wislat.com
V. P.

KRĀŠŅA DĀVANA KLĪVLANDĒ
Mūzika ir dāvana, ko klausītāji
saņem dāvanā Klīvlandes latviešu koncertapvienības 56. sezonā.
Šīs sezonas otrais koncerts 2011.
gada 20. martā tika gaidīts ar
nepacietību, jo viesojās labi
pazīstami mākslinieki – vijolniece Aija Īzaks un pianists,
Rūdolfs Ozoliņš.
Aija Īzaks dzimusi Latvijā, bet
izgājusi tautās pie kādreizējā
klīvlandieša Aivara Īzaka un svinējusi savas kāzu godības Klīvlandes Apvienotās draudzes zālē.
Varbūt tāpēc spēlējot, no sejas
viņai nenozuda smaids, atceroties, ka šajā pašā zālē sākās viņas
jauns dzīves pagrieziens. Aija,
Aivars un viņu piecpadsmitgadīgais dēls Ēriks Kristaps patlaban
dzīvo Hjūstonā (Houston, Texas),
kur Aija darbojas profesionālā
vidē, būdama atskaņotājmāksliniece un mūzikas paidagoģe.
Viņa ir sniegusi priekšnesumus
Prezidenta Buša bibliotekā, spēlējot Laurai Bušai Latvijas Valsts
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzņemšanā Hjūstonā un
sadarbojusies ar tādām pasaules
zvaigznēm kā vijolnieks Itzhak
Perlman, čellists Yo-Yo Ma, flautists James Galloway u.c.
Aija ir beigusi Latvijas Mūzikas
akadēmiju Rīgā ar maģistra
gradu kā labākā studente savā
klasē. Mācījusies arī slavenās
skolās Eiropā un apceļojusi pasauli, piedaloties vairākos orķestŗos un ansambļos. Pirms pārcelšanās uz ASV Aija spēlēja Latvijas
Nacionālās operas orķestrī Rīgā,
un pašlaik viņa spēlē ar Houston
Civic Symphony. Ir vērts noklausīties viņas DVD atskaņojumu
Brahms Concerto in D.
Rūdolfs Ozoliņš Klīvlandē
uzstājās jau piekto reizi, trīs no
tām koncertējis pēc KLK ielūguma. Bijām jau iepriecināti ar viņa
pirmās reizes priekšnesumu, bet
tā vien liekas, ka ar katru reizi
spēlei nāk klāt arvien izteiktāka
elegance un virtuaza technika.

Rūdolfs sācis klavierspēli 5
gadu vecumā, un pirmos 10
gadus mācījies Emīla Dārziņa
mūzikas skolā. 1995. gadā viņš
pāriet uz Jāzepa Mediņa mūzikas
kolledžu, kur mācās pie Juŗa
Kalnciema, un vēlāk izglītību
turpina toreizējā Jāzepa Vītola
Mūzikas akadēmijā, vēl joprojām
pie Juŗa Kalnciema un arī prof.
Teofila Biķa. Pašlaik viņš turpina
studijas Mičiganas pavalstī un šī
gada maijā cer saņemt Ph.D. diplomu mūzikā.
Izvēlētais pirmais skaņdarbs
Sonāte vijolei un klavieŗēm, J.
Brahms Nr. 3, op.108, ir komponista pēdējā no viņa vijoles sonā-

– valse pour piano ar Ozoliņa
apvaldītā stila klavieŗu taustiņu
pieskārieniem aicināja padoties
lēna valša ritmam. Apzinīgi
daudzpusīgā skaņdarbu izvēle ne
tik vien virzīja klausītāju iztēli,
bet arī liecināja par paša pianista
virtuozitāti un izjūtu daudzpusību.
Klausoties K. Debisī darbos,
var ļauties krāsainām skaņu gleznām, jo pats komponists bija
vizuāli ietekmēts. Sekojošais L’isle
joyeuse sacerēts Džersijas (Jersey)
salas uzturēšanās laikā un izcēlās
ar ņirbīgumu, vilnīšu rotaļību,
putnu lidojumu, varbūt pat zvanu
dobjām skaņām.

Rūdolfs Ozoliņš, Ausma Pirktiņa, Aija Īzaka un Pēteris Briedis

Edvīns Auzenbergs un Rūdolfs Ozoliņš pēc
Aija Īzaka pēc koncerta; aizmugurē
koncerta
Ilona Ķīsis
Koncerta otrā daļa bija veltīta cauri vijās izteikta tautasdziesmu
tēm. Cēlais izpildījums pauda kā
komponista, tā mākslinieku paš- latviešu komponistiem, tajā pie- tema.
apziņu, un jau ievadā izteiktais dalījās abi mūziķi.
Varbūt visi klausītāji šīs pēcA. Žilinska Sonatīne Nr. 1, tajā pusdienas priekšnesumu neuzlirisms valdzināja ar vijoles
skaisto tembru un klavieŗu rai- ieskanējās smeldzīgums, mai- tvēra vienādi, bet sajūsma bija
gums, tā kā senas atmiņas... nedalīta, kā liecināja aplausi,
tumu.
Pirmās daļas pārējie trīs atska- Izpildījums bija nemākslots un suminot spilgto izpildījumu. Ziejūtīgi apskaidrots, nobeigumā dus pasniedza Māra Ķīse. Klauņojumi bija klavieŗu solo.
F.Lista līdzgaitnieki uzskatīja varbūt varēja saklausīt vijoles un sītāji saņēma arī piedevu – V.
šo komponistu par visu laiku klavieŗu savstarpējo sarunu.
Monti „Čardašu”, kas virmoja
Roberta Liedes „Trīs skaņdar- visā savā čigāniskā aizrautībā.
techniski vispārāko pianistu, un
viņa Transcendentālā etīde – bi” , - „Noskaņa”, „Valsis” , „ElēPaldies par dāvanu! Tad sekoja
„chasse-neige” Rūdolfa Ozoliņa ģija” ar dobjiem toņiem izskan pārsteigums.
atskaņojumā virpuļoja kā brāz- drūmumā.
Rita Kaugura ar dzejiski izteikToties, Jāzepa Mediņa „ Latvju tiem cildinājumiem par ilggamainā sniega putenī. Pats skaņradis droši vien mātu ar galvu, kapričo” sniedza prieka izjūtu. dīgās KLK priekšnieces Ausmas
Vijoles stīgas izaicinoši ķircināja Pirktiņas nenogurstošo uzņēizsakot atzinību.
Kloda Debisī La plus que lente klavieŗu nopietnību, un visam mību, vadot KLK, aicināja klāt-

esošos piedalīties kopīgā viņas
75 gadu dzimšanas dienas suminājumā. Ausma ir bijusi KLK
sirds un dvēsele, kārtojot visus
sakarus un koncertu noorganizēšanu. Bet šoreiz, Rūtas Auzenbergas vadīta, viņa saņēma ziedus un tika iekārtota pirmās rindas sēdvietā.
Uz skatuves atgriezās abi šī
vakara mākslinieki kopā ar vijolnieku, Pēteri Briedi. Pēteris dzimis Rīgā un sācis staigāt vijolnieka gaitas jau agrā bērnībā Lībekā,
Vācijā. Ieguvis mūzikas maģistra
gradu Klīvlandes Valsts universitātē, viņš ir profesionāli spēlējis
daudzos orķestros un ansambļos, un ir arī iecienīts solists.
,Mākslinieki pieteica veltījumu
Ausmai – J. S. Bacha „ Largo
divām vijolēm”. Šo pārsteigumu
ierosināja un izkārtoja Pēteris
Briedis.
Tik tiešām – Ausmai, visa
skaistā un mūzikas mīļotājai,
nevarēja būt labāka veltījuma.
Netrūka arī vīna un garšīgu
uzkodu, pārdzīvoto pārrunājot
un tiekoties ar māksliniekiem.
Kārumu galdu greznoja Maijas
Grendzes audzētās orchidejas.
Paldies par krāšņo dāvanu!
Anda Sūna Cook
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Sekmīgs darbības gads
Toronto Latviešu ev. lut. Sv.
Jāņa draudze var atskatīties uz
rosīgi un sekmīgi aizvadītu
darbības gadu. Tā amatpersonas
ziņoja draudzes locekļu gada
sapulcē 27. martā. Sapulcē piedalījās 53 draudzes locekļi, to raiti
vadīja draudzes priekšniece Valda Kaļiņa.
Draudzes garīgo dzīvi vada
draudzes mācītājs prāv. Dr. F. T.
Kristbergs, mācītāja ērģelniece
Dr. Anita Gaide un diakone Aina

Avotiņa. Draudzē salaulāts viens
pāris, kristīti divi bērni un
mūžībā izvadīti 22 draudzes locekļi. Draudzes padome un dāmu komiteja ievērojamu palīdzības darbu veikusi sadarbībā
ar „māsu draudzēm” Latvijā –
Umurgas, Lipaiķu, Rūjas un
Tērvetes draudzi. Darbības gadā
māsu draudzēm aizsūtīti vairāki
desmiti tūkstoši dolaru. Draudzes dāmu komiteja financiāli
atbalstījusi arī latviešu aprūpes

māju „Kristus dārzs”, draudzes
saimnieciskos un sabiedriskos
pasākumus. Vokālais ansamblis
diriģentes Brigitas Alkas vadībā
kuplinājis draudzes dievkalpojumus un sarīkojumus, kā arī
atbalstījis Toronto latviešu sabiedriskos pasākumus. Pie draudzes rosīgi un sekmīgi darbojas
bērnu Svētdienas skola Noras
Turkevičas vadībā un lauku īpašuma „Saulaine” bērnu vasaras
nometnes komiteja.

Rit aprūpes darbs
Pēc aizvadītās 60 gadu jubilejas
Kanadas DV Toronto nodaļa var
atskatīties arī uz rosīgu, vispusīgu
un sekmīgu darbības gadu, sevišķi grūtībās nonākušo biedru
un trūkumcietēju aprūpē. Biedru
skaits gan nedaudz samazinājies,
darbības gadā miruši seši biedri,
pašreiz nodaļā ir 195 biedri, 121
vanags un 74 vanadzes, no tiem
26 jau pārsnieguši 90 mūža gadu
vecumu. Demografiskās pārmaiņas būs viens no pārrunu temati-

em arī nodaļas biedru gada
sapulcē 26. martā plkst. 11 Latviešu centra DV mītnē. Nodaļas
valde un vanadžu kopa sevišķu
vērību veltījusi mazturīgām un
daudzbērnu ģimenēm Latvijā.
Aprūpes un palīdzības darbs
labi sekmējas, pateicoties biedru
un labvēļu atsaucībai divās galvenajās līdzekļu vākšanas akcijās
– 14. jūnija akcijā un Ziemsvētku
akcijā. No 354 atsaucīgiem ziedotājiem savākti 43 420 dolari.

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
• 17. aprīlī plkst. 3.00 pianista
Juŗa Žvikova koncerts Bostonas
Trimdas draudzes zālē (58 Irving
Street, Brookline). Programmā J.
Vītola, J. Haidna, S. Rahmaņinova,
J. Karlsona, P. Vaska un N.
Kapustina skaņdarbi. Juris Žvikovs mācījies Jelgavas un Emīla
Dārziņa mūzikas skolā, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Luksemburgas konservātorijā, Peabody konservātorijā
Baltimorā. Viņš ieguvis pirmo
vietu vairākās starptautiskās
sacensībās (Lietuvā, Moldavijā,
Latvijā), saņēmis Latvijas Lielo
mūzikas balvu un Fulbraita stipendiju. No 2002. līdz 2005.
gadam bija Latvijas Mūzikas
akadēmijas dekāns. Vadījis meisterklases Berlīnes universitātē,
Kalifornijas valsts universitātē,
Roterdamas konservātorijā, Sibeliusa akadēmijā Helsinkos. Koncertā ieeja $25, pensionāriem
$20, studentiem $15, bērniem
līdz 12 gadu vecumam brīva.
Rīko Jaunanglijas baltiešu apvienība un Latviskā mantojuma
fonds.
• Bostonas stipendiju fonds
piešķirs stipendijas jauniešiem,
kuŗi vēlas mācīties Gaŗezera
vasaras vidusskolā, piedalīties
ceļojumā ,,Sveika, Latvija!” u.
tml. Pieteikšanās anketas var
pieprasīt, sazinoties ar fonda
priekšsēdi Daci Bekšteinu, tālr.:
978-263-5633, e-pasts: Dace.
DDB@verizon.net Anketas jāiesūta līdz 1. maijam.
DETROITA (MI)
• 24. aprīlī plkst. 11.30 draudzes dāmu komiteja aicina uz
Lieldienu brokastīm.
• 15. maijā plkst. 11.30 Kurzemes cietokšņa un Latviešu
leģiona atceres sarīkojums

No kāda labvēļa ģimenes saņemts
30 000 dolaru ziedojums daudzbērnu ģimeņu un bāreņu atbalstam. Ar ievērojamām summām
atbalstīti arī citi nacionāli svarīgi
sarīkojumi Okupācijas mūzejā,
Brāļu kapos Lestenē, skolās.
Norit aktīva sabiedriskā dzīve.
DV vīru koris diriģentes Īrisas
Purenes un koŗa priekšnieka
Ērika Eislera vadībā kuplinājis
ne tikai nodaļas un Toronto latviešu organizāciju sarīkojumus,

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem financiāli aizvadītais
gads prasījis piemaksas, kas ņemtas no draudzes pamatkapitāla.
Pēc pārrunām amatpersonu
ziņojumus pieņēma bez iebildumiem un visiem darbiniekiem
izteica pateicību.
Amatpersonu vēlēšanās šogad
rotācijas kārtībā bija jāpārvēl
Vilnis Ezers, Artūrs Jansons,
Daina Vilkinsone un Kārlis
Vasarājs, kas savu kandidātūru
vairs neizvirzīja. Viņa vietā ievēlēja Pēteri Strazdiņu un pārējos
līdzšinējos locekļus.

Draudzes Pūpolu svētdienas
dievkalpojums ar dievgaldu 17.
aprīlī sāksies plkst. 11 un to mūzikāli kuplinās draudzes vokālais
ansamblis diriģentes Brigitas
Alkas vadībā. Ansamblis kuplinās arī Lielās Piektdienas dievkalpojumu 22. aprīlī un Lieldienu
dievkalpojumu 24. aprīlī, kas
sāksies plkst. 7 no rīta. Pēc
dievkalpojuma draudzes dāmu
komiteja rīko gadskārtējās Lieldienu brokastis. Lieldienu dievkalpojums angļu valodā sāksies
plkst. 10.
R. Norītis

bet arī tradicionālos Dziesmu
svētkus, Latvijas Valsts svētkus.
Koris bieži koncertējis latviešu
aprūpes mājā „Kristus dārzs”,
bērnu vasaras nometnēs un
draudžu sarīkojumos. Līdzīgu
līdzdalību citu organizāciju sarīkojumos apliecinājuši arī drāmas pulciņa dalībnieki Imanta
Lapiņa un Maijas Ķuzes ierosmē.
Arī nodaļas pašas sarīkojumi
valdes priekšsēža Varimanta
Plūdoņa un sarīkojumu daļas
vadītāja Edgara Zeiberga vadībā
ir iecienīti un labi apmeklēti.

Katru gadu notiek 16. marta
atcere, plkv. Oskara Kalpaka un
Latvijas brīvības cīnītāju godināšana u. c.
Nodaļas darbība ietver arī
latviskās jaunatnes atbalstīšanu.
Populāra ir tautas deju kopa
„Daugaviņa” Selgas Apses vadībā.
Vanadžu kopas darbu vada Astrīde Jakobsone. Gada sapulces dalībniekiem valde sagatavojusi
valdes un amatpersonu ziņojumu
un arī nākamā gada budžeta
pārskatu.
R. Norītis

un operārijas septiņās valodās. Š.
Zanda spēlēs V. A. Mocarta, F.
Šopēna un citu komponistu
skaņdarbus. B. Grunvalde pat
saviem koncertiem šogad atkal
izpelnījusies organizācijas Help
Hospitalized Veterans atzinību –
Patriot of the Year.
• Līdz 23. aprīlim Latvijas
mākslinieku darbu izstāde Gallery One Twentyeight (128
Rivington Street, New York, NY).
Informācija: www.galleryonetwentyeight.org
PRIEDAINE (NJ)
• 16. aprīlī plkst. 2.00 Ērika
Raistera piemiņas fonda balvas
pasniegšanas sarīkojums, piedalīsies laureāts Pāvils Vasariņš.
Flautistes Saliņas un pianistes
Guntas Plostnieces koncerts. Pēc
koncerta cienasts un izloze
līdzekļu vākšanai nākamā gada
ERPF balvai. Dalības maksa par
vismaz $15 ziedojum. Visi laipni
aicināti.
• 23. aprīlī plkst. 2.00 Lieldienu
prieki bērniem – olu krāsošana,
meklēšana, olu cīņas, olu ripināšana, šūpoles un latviešu animācijas filmas. Pusdienās vira,
cepumi, kafija. Bērni aicināti ierasties zaķu, cāļu u. tml. maskās.
Ieeja par ziedojumu. Informācija:
www.priedaine.com un zvanot
Sarmītei, tālr.: 732-610-8227.
• 30. aprīlī talka. Sīkāka informācija Priedaines mājaslapā:
www.priedaine.org
SAGINAVA (MI)
• 7. maijā Saginavas latviešu
kluba gadskārtējais pavasaŗa un
„Trejpilsētu ansambļa” 20 gadu
jubilejas sarīkojums Trillium
Banquet Center (6415 State St.,
Saginaw, MI). Kokteiļa stunda
plkst. 5.00. Lūgums pieteikties
līdz 29. aprīlim, zvanot S. Ģībietei,
tālr.: 989-793-6671, J. Skābardim:
989-777-1607 vai R. Martinsonei:
989-792-9716. Iepriekš piesa-

koties, dalības maksa $35;
sarīkojuma dienā – $40.
SANFRANCISKO (CA)
• 16. aprīlī Ziemeļkalifornijas
60 gadu jubilejas sarīkojums
draudzes namā ( 425 Hoffman
Ave.). Plkst. 5.00 kokteiļu stunda,
oficiālā daļa sāksies plkst. 6.00:
īsas uzrunas un apsveikumi,
mūzikāls priekšnesums, kuŗā
piedalīsies ansamblis VOX: Gio
Saule, Māra Linde, Zane Atteka,
Meldra Atteka,Taira Zoldnere,
Kārlis Velands. Smalkas vakariņas; dejas un saviesīga dzīve.
Ieeja par ziedojumu (ieskaitīta
glāze šampanieša un vīns) ZKLB
biedriem $30, pārējiem $45.
Lūgums pieteikties, rakstot vai
zvanot Andram Ziediņam, lai
zinātu, cik cilvēkiem gatavot
ēdienu: 1615 Harlan Dr.,
Danville, CA 94526 e-pasts:
Az35@sbcglobal.net Tālr.: 925831-3893.
• Līdz 1. jūlijam Raimonda
Staprāna personālizstāde ,,Gleznas” Hackett Mill (201 Post
Street, Suite 1000 San Francisco,
CA, 94108) Sanfrancisko, tālr.:
415-362-3377; www.hacketmill.
com Izstādes atklāšana un
pieņemšana 8. aprīlī no plkst.
5.00 līdz 7.00.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 21. aprīlī plkst. 1.00 (1705 –
9th Avenue North, St Petersburg,
FL 33713-7136; tālr.: 727- 3657856) Latvijas televīzijas videoizrāde – Zeiboltu Jēkaba
„Dullais barons Bunduls”. Būs
kafija un cepumi. Dalības maksa
$3.00.
• 3. maijā plkst. 10. 00 biedrības
namā biedrības valdes sēde.
• 5. maijā plkst. 1.00 biedrības
namā videoizrāde – Rīgas 800
gadu svinību sadziedāšanās koncerts pie Brīvības pieminekļa.

DIEVKALPOJUMI

(30623 W. Twelve Mile Rd.
Farmington Hills, MI 48334).
Dalības maksa $10 personai ar
pusdienām un atspirdzinājumiem. Rīko DV apvienība
Detroitā.
• 21. un, 22. maijā Whispering
Willows golfa laukumā Detroitas
XXII atklātās latviešu golfa
sacīkstes, kuŗās izcīnās Latvijas
kausu, un XXII korporāciju golfa
sacensības. 21. maijā plkst. 6.00
draudzes sabiedrisko notikumu
ēkā saviesīgs vakars. Sīkāku
informāciju var iegūt, zvanot vai
rakstot Tomam Brožem, tālr.:
419-882-1965, e-pasts: broze@
buckeye-express.com DLGA
mājaslapa:
http://www.
LatvianGolf.org
KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00
vingrošanas nodarbības vada dr.
E. Balka-Valtere.
• 17. aprīlī plkst. 11.30 izlaidums Kalmazū latviešu skolā.
KLĪVLANDE (OH)
• 17. aprīlī viras pusdienas.
• 20. aprīlī pensionāru sanāksme.
• 29. aprīlī koncertapvienības
rīkots koncerts.
• 8. maijā pēc Ģimenes dienas
dievkalpojuma izlaidums latviešu skolā.
LONGAILENDA (NY)
• 15. aprīlī plkst. 2.00 mecosoprāna Birutas Grunvaldes,
koncertpianistes Šarlotas Rosas
un klarnetista Džerija Vabulas
koncerts Department of Veterans
Affairs telpās (79 Middleville Rd.,
Northport, Long Island). Programmā latviešu un arģentīniešu
tautadziesmas, kā arī dažādu
tautību komponistu dziesmas
oriģinālvalodās. Š. Zanda atskaņos V. A. Mocarta un F. Šopēna
skaņdarbus, Džerijs Vabula – I.
Stravinska skaņdarbus klarnetei.
Koncerta beigās B. Grunvalde

dziedās pazīstamo dziesmu I Feel
Pretty no L. Bernšteina dziesmuspēles ,,Vestsaidas stāsts” un Ē.
Berlina God, Bless America, pavadījumu spēlējot pianistei Š. Zandai un klarnetistam Dž. Vabulam.
Izziņas: 631-261-5261 (7529).
LOSANDŽELOSA (CA)
• 24. aprīlī pēc dievkalpojuma,
kas sāksies plkst. 9.00, Lieldienu
brokastis.
• 1. maijā no plkst. 10.00 līdz
12.30 LASL pārstāve pieņems
saiņus sūtīšanai uz Latviju.
• 15. maijā plkst. 12.30 Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums.
• 21. maijā plkst. 3.00
„Sanfrancisko teātŗa darbnīcas”
izrāde – Leldes Stumbres luga
„Plīvurītis ar punktiņiem”; pēc
izrādes vakariņas.
• 22. maijā plkst. 12.30 izlaidums Losandželosas latviešu skolā.
• Līdz 5. jūnijam mākslinieces
Vijas Celmiņas izstāde Television
and Disaster 1964-1966” Losandželosas apriņķa mūzejā (5905
Wilshire Blvd., tālr.: 323-8576000. Trešdienās izstāde slēgta.
Mūzeja mājaslapa: www.lacma.
org
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
ŅUJORKA (NY)
• 23. aprīlī plkst. 2.30 mecosoprāna Birutas Grunvaldes un
Šarlotas Rosas Zandas koncerts
Forest Hills bibliotēkas telpās
(108-19, 71Ave.). B. Grunvalde
dziedās dziesmas no R. Rodžersa
dziesmuspēles ,,Mūzikas skaņas”,
S. Barbera ,,Margrietiņas”, latviešu un arģentīniešu tautasdziesmas, kā arī dažādu pasaulslavenu komponistu dziesmas

(Turpināts 20. lpp.)
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(Turpināts no 19. lpp.)
Kafija un cepumi. Ieejas ziedojums $3.00.
• 14. aprīlī un 12. maijā plkst.
2.00 biedrības literārā pulciņa
tikšanās bibliotēkas telpās.
VAŠINGTONA (DC)
• 20. aprīlī no plkst. 5.30 līdz
8.00 Smitsona Nacionālā Dabas
vēstures muzejā (Cathy Kerby
Room, 3rd Floor, East Court,
phone:
202-633-2001)
mākslinieces Birutas Akerbergas
Hansenas lekcija Transform your
Perspective- from Microcosm to
Macrocosm.
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• 8. maijā no 9.30 līdz 11.00
Latvian American Shipping Line
pārstāvis pieņem saiņus sūtīšanai
uz Latviju.
• 21. maijā lietoto mantu
tirdziņš. Mantas tirdziņam var
ziedot no 8. maija, novietojot tās
uz skatuves. Ziedoto mantu vērtību var atvilkt no nodokļu summas, par ko jāmaksā nodoklis.
Anketas var dabūt, sazinoties ar
draudzes priekšnieci Inari Apini,
e-pasts: inarazaiga@yahoo.com
• Līdz 5. jūnijam Vašingtonas
latviešu draudze rīko mākslas
darbu kluso izsoli. Darbus var

apskatīt draudzes nama lielajā
zālē. Sīkāku informāciju var
iegūt, zvanot vai rakstot draudzes
priekšniecei Inārai Apinei, tālr.
703-790-0833, e-pasts: inarazaiga@
yahoo.com Visi izsoles ienākumi –
dāmu komitejas darbam.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 17. apr. dievk. ar
dievg., padomes ievadīšana
amatā. 21. apr. Zaļās ceturtd.
dievk. ar dievg. 22. apr. Lielās
piektd. dievk. ar dievg. Dievk.

sākas plkst. 11.00. 24. apr. plkst.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
9.00 Lieldienu dievk.; pēc dievk. lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Lieldienu brokastis draudzes Road, Farmington Hills, MI)
zālē. Māc. J. Mingina.
(Turpināts 21. lpp.)
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 17. apr. plkst. 3.00
Lankasterā Pūpolsvētd. dievk.
22. apr. plkst. 4..00 Kvēkertaunā
KOLEKCIONĀRS PĒRK
Lielās piektd. dievk. 24. apr..
Bogdanova-Beļska, Purvīša, Svempa,
11.00 Kvēkertaunā Lieldienu
Rozentāla, Tones, Tidemaņa, Liberta,
dievk. Māc. Dr. R. Ziedone un
Skulmes, Kalnrozes, Miesnieka, Ubāna,
māc. Dr. A. Ziedonis.
Pauļuka, Endzelīnas, Zeberiņa
• Čikāgas latviešu katoļu kopa:
u.c. gleznas.
15. maijā plkst. 12.00 dievk. un
saiets Immaculate Conception
Tel. 727 8221993 (Jānis)
baznīcā (7711 W Talcot).
e-pasts: janisflorida@gmail.com

Latviešu kompānija
“Latvijas Mežsaimnieks”
vēlas pirkt mežus ar zemi visā Latvijā.
Palīdzēsim juridiski pareizi sakārtot dokumentus,
mantojuma lietas utt.
Ir iespēja atdalīt meža zemi no lauksaimniecības zemes.
Augstas cenas.
Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz e-pastu :
latvijas.mezsaimnieks@gmail.com vai zvanīt +37129331441
Kompānijas pārstāve ASV - Astrīda Rīders tel. 0014406650863

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu
pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu vēl ilgus gadus
nākotnē.
Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

LAIKS
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dievk.: 17. apr. Pūpolsvētd.
dievk. ar dievg. 21. apr. plkst.
5.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar
dievg. 22. apr. plkst. 5.00 Lielās
piektd. dievk. ar dievg. 24. apr.
Lieldienu dievk. ar dievk., pēc
dievk. Lieldienu brokastis.
Parastie dievk. sākas plkst. 10.00.
Māc. diak. F. M. Sīpols, tālr.: 248433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L.
Upīte un A. Greiema.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepard of the Coast Lutheran
Church (1909 E. Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale) Diakone A.
Venta, tālr.: 954-427-3558.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073, tālr.: 610-353-2227):
17. apr. dievk. ar dievg., valdes
ievadīšana amatā. 21. apr. plkst.
2.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar
dievg. 22. apr. plkst. 7.00 Lielās
piektd. dievk. ar dievg. 24. apr.
plkst. 8.00 Lieldienu dievk., pēc
dievk. groziņu brokastis. 1. maijā
dievk; plkst. 3.00 dievk. Vilmingtonā, pēc dievk. kafijas
galds. 8. maijā Ģimenes dienas
dievk., pēc dievk. pusdienas. 15.
maijā dievk., pēc dievk. pusdienas un skolas mācību gada beigu
sarīkojums. 22. maijā jauniešu
iesvētību dievk. 29. maijā dievk.
nebūs. 5. jūn. dievk. angļu val. ar
dievg. Parastie dievk. sākas plkst.
11.00. Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut. dr.
(1780 Knapp Street NE, Grand
Rapids, MI 49505): 17. apr.
Pūpolsvētd. dievk. 22. apr. Lielās
piektd. dievk. 24. apr. Lieldienu
dievk. 8. maijā Ģimenes ienas
dievk. Māc. I. Larsena, tālr.: 269637-0460; kabatas: 269-2141010; e-pasts: revilze@gmail.com
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: 17. apr. plkst. 10.00 dievk. ar
dievg., plkst. 11.30 izlaidums latv.
skolā. 20. apr. plkst. 4.00 Bībeles
stunda Ciemā Latvija. 21. apr.
plkst. 6.00 dievk. ar dievg. 22.
apr. dievk. plkst. 6.00. 24. apr.
plkst. 8.00 dievk. ar dievg., pēc
dievk groziņu brokastis. Māc. B.
Puiķe.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107): 17. apr.
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 20.
apr. Bībeles stunda. 21. apr.
plkst. 7.00 Zaļās ceturtd. dievk.
ar dievg. 22. apr. plkst. 7.00
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 24.
apr. Lieldienu dievk. ar dievg.,
pēc dievk. brokastis. 1. maijā
dievk. ar dievg. 8. maijā Ģimenes
dienas dievk., pēc dievk. izlaidums latv. skolā. Parastie dievk.
sākas plkst. 11.00. Māc. Dr. S.
Eglīte.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.:
17. apr. plkst. 2.00 Lieldienu
dievk. ar dievg. University
Lutheran Church (1020 S.
Harrison Rd., East Lansing, MI),
māc. A. Greiema. Pēc dievk.
draudzes pilnsapulce un kafijas
galds.
• Losandželosas latv. ev. lut.
dr.: 17. apr. plkst. 11.00
Pūpolsvētd. dievk. 22. apr. plkst.
11.00 Lielās piektd. dievk. ar
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00.
24. apr. plkst. 9.00 Lieldienu
dievk., pēc dievk. brokastis.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
17. apr. plkst. 12.15 Pūpolsvētd.

dievk. ar dievg. Diakons I.
Kaņeps. Pēc dievk. draudzes
pilnsapulce.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th
Street, Milwaukee, WI 53213,
tālr.: 414- 258-8070): 17. apr.
Pūpolsvētd. dievk. angļu val. ar
dievg. un uzrunu bērniem; plkst.
2.30 Fondulakā dievk. ar dievg.
un uzrunu bērniem. 21. apr.
plkst. 7.00 Zaļās ceturtd. dievk.
ar dievg., piedalīsies jaunieši. 22.
apr. plkst. 11.00 un 7.00 Lielās
piektd. dievk. ar dievg. 24. apr.
plkst. 8.00 Lieldienu dievk. ar
uzrunu bērniem. Dziedās Milvoku apvienotais Brusubārdas
Dzimtenes koris, vijoli spēlēs
Klāvs Mednis; plkst. 11.00 Lieldienu dievk. angļu val. ar dievg.
un uzrunu bērniem; no plkst.
9.00 līdz 11.00 tautasdeju kopa
,,Metieniņš” aicina uz brokastīm.
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 4213934 e-pasts: pastorlauma@
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- 5468178. 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.: 17. apr. plkst.
8.30 Pūpolsvētd. dievk. Leikvudā
Igauņu bazn. (607 E. 7th St.). 21.
apr. plkst. 1.00 Zaļās ceturd.
dievk. ar dievg. Leikvudā Igauņu
bazn. (607 E. 7th St.). 22. apr.
plkst. 6.00 Lielās piekt. dievk. ar
dievg. draudzes dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick). 24. apr. plkst. 8.00
Lieldienu dievk. draudzes dievnamā Īstbransvikā, pēc dievk.
groziņu brokastis. Māc. I. Pušmucāne-Kineiko.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 17.
apr. plkst 10.00 Jonkeru bazn.
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg., māc.
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg.,
evaņģ. R. Losāne. 21. apr. plkst.
11.00 Jonkeru bazn. Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg., māc. J. Saivars;
Salas bazn. plkst. 1.00 Zaļās
ceturtd. dievk. ar dievg., māc. L.
Saliņš; Īstoranžā plkst 1.00 Zaļās
ceturtd. dievk. ar dievg., diak. I.
Kaņeps. 22. apr. plkst. 7.00
Jonkeru bazn. Lielās piektd.
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars;
Salas bazn. plkst. 7.00 Lielās
piektd. dievk. ar dievg., māc. L.
Saliņš. 24. apr. plkst 8.00 Jonkeru
bazn. Lieldienu dievk., māc. J.
Saivars, pēc dievk. Lieldienu
brokastis; Salas bazn. plkst. 8.00
Lieldienu dievk., māc. L. Saliņš,
pēc dievk. olu medības. 1. maijā
plkst. 10. 00 dievk. Jonkeru
bazn., māc. J. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk.,
māc. L. Saliņš, pēc dievk. Elder
Law seminārs. 7. maijā plkst. 11.
00 Jonkeru bazn. Ģimenes dienas dievk., māc. L. Saliņš;
Draudzes namā plkst. 2.00
Ģimenes diena un atvadu dievk.,
māc. L. Saliņš.
(Turpināts 22. lpp.)

Aizgājis mūžībā
Atzinības Krusta kavalieris

MAKSIS JANSONS

dzimis 1924. gada 18. jūlijā Ēdolē
miris 2011. gada 8. aprīlī Grand Rapidā, Mičiganā
Uz ežiņas galvu liku
Sargāt savu tēvu zemi,
Labāk manu galvu ņēma
Nekā manu tēvu zemi.

Par Makša aiziešanu sēro un viņu vienmēr mīļā piemiņā paturēs
ARNOLDS UN LĪGA RUPERTI

Mīlestība nekad nebeidzas.
Dieva mierā aizgājis
mans mīļais vīrs

JURIS BĒRZIŅŠ

dzimis 1931. gada 26. martā Rīgā
miris 2011. gada 14. februārī Kenmorā, Vašingtonā

Mīļā piemiņā viņu paturēs

SIEVA MĀRA, DĒLI PĒTERIS, MĀRTIŅŠ
PAULĪTIS UN MEITA ANITA

Mans mīļais brālis, onkulis, brālēns, patriots, represētais

KĀRLIS BIRZNIEKS

dzimis 1926. gada 13. augustā Zālītes pag. Dārzniekos
miris 2011. gada 16. martā Jūrmalā

Par viņu sēro

AINA LEIŠKALNE STRAUHMANE AR ĢIMENI
AINAS MEITAS ZANE UN DĒLS NIKLĀVS,
MARIJA FADULA UN DĒLS GABRIELS, VĪRS HASSANS
AUDŽUBĒRNI ALEKSANDRS, ALENS, KRISTIANS, NAURIS UN NORBERTS
AINAS MĀSAS UN BRĀĻI: INGUNA, MĀRA, KĀRLIS UN PĒTERIS
NELAIĶA MĀSA ELZA BIRZNIECE ULPE AR BĒRNIEM BENITU UN EDVARDU, ASV
RADI LATVIJĀ, VĀCIJĀ, ASV

Saldu dusu!
Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods.

/R. Blaumanis/

Aizsaulē aizgājuši mūsu mīļie filistri:

Dr. sc. ing.

ARTURS GRUŽĀNS (1937. - II)
dzimis 1910. gada 15. janvārī Balvos
miris 2010. gada 10. decembrī Lielupē

Ing. mech.

BROŅISLAVS STARIS (1965. - I)
dzimis 1919. gada 25. novembrī Līvānos
miris 2011. gada 24. februārī Middleboro, Massačusetā, ASV

Ja kādu brāli vest uz kapu klusu...

Viņus mīļā piemiņā patur
FRATERNITAS ACADEMICA KONVENTA UN
FILISTRU BIEDRĪBAS BIEDRI VISĀ PASAULĒ

Mūžībā aizgājusi mūsu
Rīgas Franču liceja skolas biedrene

DZIDRA UNGURS,
dzimusi FELDMANIS

dzimusi 1924. gada 27. jūnijā Majoros
mirusi 2010. gada 26. decembrī Rīgā

Tavās rokās
ir sākums un gals

Piemin
SKAIDRĪTE ŠĶIPSNA-ĀBELTIŅA
MIRJĀMA MIEZIS-RUDZĪTIS
ĒRIKA BIŠOFS-CARTER
DZIDRA NĀRUNS-ZEBERIŅA
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8. maijā. plkst. 10.00 Jonkeru
bazn. Ģimenes dienas dievk.,
māc. J. Saivars;
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk.,
māc. L. Saliņš; Džamaikā plkst.
3.00 Ģimenes dienas dievk. ar
dievg., māc. L. Saliņš.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 14.
maijā 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
• Saginavas latv. ev. lut dr. (128
N. Elm Str.): 24. apr. plkst. 1.00
Lieldienu dievk., ar dievg.; pēc
dievk. kafija. 22. maijā plkst.
1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 12.
jūn. plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk.
kafija.
17. jūl. plkst. 11.00 kapusvētki
Forest Lawn kapsētā. Māc. R.
Franklins.
• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr.
(425 Hoffman Ave.): 22. apr.
plkst. 7.00 dievk. ar dievg.
24. apr. plkst.10.00 dievk., pēc
dievk. Lieldienu brokastis. Māc.
Kārlis Žols, e-pasts: kazols@msn.
com; informācija: www.lvnc.org
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A.
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA
98125): 17. apr. plkst. 10.30
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 22.
apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās
piektd. dievk. ar dievg. 24. apr.
plkst. 10.30 Lieldienu dievk.; pēc
dievk. brokastis ($20, bērniem
$10), pieteikties līdz 20. apr.
Selgai Pētersonei, tālr.: 206-3657123. 1. maijā plkst. 10.30 Baltās
svētd. dievk. ar dievg.; pēc dievk.
Bībeles stunda. 8. maijā plkst.
10.30 Ģimenes dienas dievk.
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org
• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: 17. apr. plkst 2.00 Pūpolsvētd.

dievk. ar dievg. Trīsvienības
bazn. (35 Furman Str.).Prāv. O.
Sniedze, ērģ. D. VitušinskaBaltazara. Dz. grām.; pēc dievk.
groziņu azaids.
• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: Dievk. notiek „Mūsu
Pestītāja” (Our Savior) baznīcā
(301 – 58th Str. S., St. Petersburg,
FL 33707). 8. apr. plkst. 11.00
biedrības namā draudzes valdes
sēde. 10. apr. un 17. apr. plkst.
11.00 biedrības namā Bībeles
stunda. 22. apr. plkst. 4.00 Lielās
piektd. dievk., piedalīsies Ilmārs
Vilmanis un Andris Ritums. 24.
apr. plkst. 11.00 biedrības namā
Lieldienu svētbrīdis ar groziņu
brokastīm, krāsoto olu konkurss
un skaistāko olu autoru apbalvošana. 1. maijā plkst. 2.00 dievk.
8. maijā plkst. 11.00 biedrības
namā Ģimenes dienas svētbrīdis
ar groziņu brokastīm. 15. maijā
plkst. 2.00 dievk. Ziedojumus
pieņem biedrzine Rita Blumentāle, var nosūtīt arī pa pastu:
1365 Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St.
Petersburg, FL 33704-2447.
Pieteikumus altāŗa puķēm pieņem Zigrīda Dambe, tālr.: 727527- 5053. ; Māc. A. Pelds, draudzes priekšniece A. Norberga.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-312, tālr.
bazn.: 301-251-4151): 17. apr.
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 21.
apr. plkst. 11.00 Zaļās ceturtd.
dievk. ar dievg., plkst. 6.30 Seder
mielasts; ar Svēto rakstu lasījumiem un rituāliem pie vakariņu
galda atcerēsimies Pashā mielastu, ko Jēzus svinēja ar mācekļiem. Lūdzam iepriekš pieteikties
svētdienās pie pērmindeŗiem vai
zvanot uz kanceleju. 22. apr.
plkst. 7.30 Lielās piektd. dievk. ar
dievg. 24. apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk., pēc dievk. dāmu
komiteja aicina Lieldienu brokastīs, dalības maksa $20, bērniem $6. Māc. A. Vārsberga Pāža,
tālr.: 301-293-2052; e-pasts:
macavp@yahoo.com
Informācija: http://www.dcdraudze.org
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: 22. apr. plkst. 4.00 Lielās
Piektd. dievk. ar dievg. 24. apr.
plkst. 9.00 Lieldienu dievk., sekos
Lieldienu brokastis. Abus dievk.
vada laja dievk. vadītājs Imants
Gorbants.

2011. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

HEDVIGA HARJŪ,
dzimusi MUIŽNIEKS

dzimusi 1934.gada 17. jūnijā Dignājas pagastā
mirusi 2011. gada 20. martā Clarksville, TN

Mīļā piemiņā paturēs

ASTRIDE, NIKOLAJS UN MARGARET MUIŽNIEKI,
GUNARS UN MARIJA ČAČES, DZIDRA IZAKS
UN CITI RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Debess dārzos aizgājis
mans mīļais, labais vīrs, mūsu tētis

VALTERS GRĪNBUŠS

dzimis 1922. gada 4. decembrī Cēres pagasta „Straumēnos”
miris 2011. gada 28. februārī West Roxbury, MA
MAIJA, IVETE, INESE UN CHRISTOPHER
UN RADI DZIMTENĒ

Ir apklusuši soļi,
Tik paliek mīlestības gaišais stars.
/O. Vācietis/

Mūžībā aizgājusi

BIRUTA KELPS, dz. STĪPNIEKS
dzimusi 1923. gada 14. maijā Ludzā, Latvijā
mirusi 2011. gada 28. februārī Kanberā, Austrālijā

Mīļā piemiņā patur

BRĀLIS GINTS UN VIŅA SIEVA LIJA AUSTRĀLIJĀ,
BRĀLIS MĀRIS AR ĢIMENI ASV,
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, AUSTRĀLIJĀ UN ASV

Dieva mierā aizsaukts mūsu mīļais draugs

ALVIS FREIMANIS
dzimis 1932. gada 1. jūnijā Grobiņas pagastā
miris 2011. gada 24. martā Naperville, IL

Aiz katra paliek dzīve
un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
sirds ilgi saglabās.

Mīlestībā viņu piemin
DAINA, SKAIDRĪTE, AIVARS,
JĀNIS UN VELTA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā 45.c. filistre

MIRDZA
MELKERTE-STENDZENIEKS
dzimusi 1919.gada 2. oktobrī Krievijā
mirusi 2011.gada 26. martā Norwood, MA

Tais tālajās pļavās,
Kur, atmiņas zied,
Tur vienmēr
Jūs mani satiksiet.

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA SELGA

LIGITA AUGUSTS,
dz. DZELZAINIS

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

IMANTS STEPRANS
dzimis 1923. gada 12. maijā
miris 2011. gada 11. janvārī

Mīļā piemiņā paturēs
V. KISELA ĢIMENE

dzimusi 1935. gada 26. janvārī Vecpiebalgā
mirusi 2011. gadā Indianapolē, ASV

Sēro
JURIS, MĀRA, JĀNIS, NIKOLAJS UN MARISA

LAIKS
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Piedāvāju savu grāmatu tiem, kas nelasa latviski

“I GREW UP IN LATVIA”
Tā domāta latviešu izcelsmes jaunākām paaudzēm,
kam interesētu zināt kaut ko par jauna cilvēka dzīvi
pirmskaŗa Latvijā un abu okupāciju laikā.
Zigrīda Vidners
Tel: 530-345-9296 e-pasts: vidners@sbcglobal.net
Adrese: 739 Brandonbury Ln. Chico , CA 95926
Cena: $23.- ar piesūtīšanu.
ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS

Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,
pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.
ASV

LATVIJĀ

38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665
Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

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

„ĪKŠĶĪŠU” periodi
Latviešu valodas nedēļas
A-nedēļa: no svētdienas, 3. jūlija līdz sestdienai, 9. jūlijam
Vada Māra Ast: maraast@hotmail.com
B-nedēļa: no svētdienas, 10. jūlija līdz sestdienai, 16. jūlijam
Vada Valda Grīnberga: VGrinbergs@edc.org
C-nedēļa: no svētdienas, 17. jūlija līdz sestdienai, 23. jūlijam
Vada Linda Zālīte: linda@zalite.org
D-nedēļa: no svētdienas, 24. jūlija līdz sestdienai, 30. jūlijam
Vada Inga Mieme-Garbarino: Inga.Garbarino@gmail.com
Valodas perioda nedēļa
no svētdienas, 31. jūlija līdz sestdienai, 6. augustam
Vada: Ieva Alversone: i_alverson@yahoo.com

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

NOMETNES periodi

I periods: no svētdienas, 3. jūlija līdz svētdienai,17. jūlijam
Nometni vada Anita Bataraga, 201-760-6417,
batarags@optonline.net
II periods: no svētdienas, 17. jūlija līdz sestdienai, 30. jūlijam
Nometni vada Ieva Alversone: i_alverson@yahoo.com
Valodas periods: no svētdienas, 31. jūlija līdz sestdienai,
13. augustam
Nometni vada Elissa Millers: 908-415-3670,
valodasperiods@yahoo.com
„Senču nometne”: no svētdienas,7. augusta līdz
sestdienai,13. augustam
Nometni vada Ingrīda Mieme: 518-962-4742,
senčunometne@gmail.com Janīna Briğe: 518-589-9932
3 x 3 – no 14. augusta līdz 21. augustam
www.3x3katskilos.info
Meklējam PERSONĀLU – audzinātājus/darbaspēku bērnu
nometnēs.
Lūdzam sazināties ar attiecīgās nometnes vadītāju.
Sīkāka informācija un anketas atrodamas „nometnes” nodaļā:
www.nydraudze.org
Nometnēm var pieteikties no 15. marta.

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
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2011. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis

SPORTS

Golfa sezona Amerikā ir klāt!
Pēc neparasti aukstās ziemas,
latviešu golferi nevar vien sagaidīt
kad varēs atkal atsākt savu
iemīļoto sportu. Nepacietīgākie
uzsāka trenēties Floridā jau ziemas mēnešos, un pirmais 2011.
gada atklātais turnīrs būs Čikāgā
30. aprīlī.
Pagājušā 2010. gadā astoņos
atklātos turnīros piedalījās 456
spēlētāji. Klīvlandē par sekmīgu
golfa sacīkšu vadīšanu pēdējos
10 gadus ALAs Sporta nozares
valde
piešķīra
Ojāram
Mantiniekam lielo sporta darbinieka nozīmi.
Šogad tiks svinētas vairākas
sacīkšu jubilejas. Gaŗezerā notiks
30. Gaŗezera golfa sabraukums,
Sietlā ilggadējais turnīra rīkotājs,
Rolands Abermanis gaidīs viesus
no visiem latviešu centriem uz

Čikāgā 30. aprīlī, Balmoral
Woods laukumā Andŗa Velkmes
vadībā (312) 203-8441. Jāpiesakās
ar e-pastu, andrisvelkme@hotmail.com, pirms 16. aprīļa.
Sekos Detroitas 22. atklātās
latviešu golfa sacīkstes ar ASV
Kausa izcīņu un korporāciju
golfa sacensībām Detroitā 21.
un 22. maijā – Toms Brože (419)
882-1965,
broze@buckeyeexpress.com; DLGA mājaslapa
www.LatvianGolf.com.
V. Kores piemiņas turnīrs
(Jāņu dienas Scramble) Garezerā
18. jūnijā – Miķelis Kore, (269)
244-5031, mkore@adelphia.net,
un Modris Krautmanis, (269)
372-2783, kmanismo@sbcglobal.net.
42.
Ziemeļamerikas
Sietlas latviešu 10. golfa turnīru.
Pirmais šī gada latviešu golfa meistarsacīkstes Grandrapidos
2011. gadā ASV būs astoņi turnīrs - 9. Latvian Happy Hour 9. un 10. jūlijā – Jānis Daukšs
latviešu golfa turnīri
Club (LHHC) Open notiks (616) 874-9634, daukss@sbc-

global.net.
30. Gaŗezera golfa sabraukums 30. jūlijā– Svens Kīns
(312) 755-5603; skins@cookassociates.com.
Vidējo Valstu meistarsacīkstes
Klīvlandē 20. un 21. augustā
–Pēteris Grava (440) 552-4949;
Jānis Eglītis (440) 391-9577, vai
janiscle@aol.com.
Sietlas latviešu 10. golfa
sacensības 10. septembrī Rolands Abermanis (425) 3989145, letinsh.rol@frontier.com.
14. Lansingas LHH golfa
sabraukums 17. septembrī Ligita Ķepītis (517) 930-9131,
ligita@voyager.net.
Jānis Priede,
ALAs Sporta nozares
golfa referents
(847) 869-3110 jplaides@msn.com

Čikāgas latviešu slēpotāju kluba izbraukums
Sidrabiņa lietiņš lija apsnigušajos Wasatch kalnos 12. martā, kad Čikāgas latviešu slēpotāju
kluba dalībnieki ieradās Sundial
viesnīcā, slēpošanas kūrortā
Canyons, netālu no Park City,
Jūtas pavalstī. Taču latviešu
slēpotāji nav no cukura un daudz
par lietu nebēdāja – lietus kalna
pakājē var nozīmēt, ka kalna
galotnē snieg. Tikmēr var sanākt
kopā, iedzert un uzdziedāt.
Izbraukuma rīkotāji Ilze un Juris
Gertneri bija sagādājuši cienastu
un uzaicināja visus dalībniekus
uz iepazīšanās vakaru. Pirms
gadu desmitiem šajā ,,augstajā”
(+2000 m virs jūŗas līmeņa)
sabiedrībā pirmā vai otrā marta
nedēļā kalnu galos pulcējās
vairāk nekā simts slēpotāju, bet
šoreiz tikai 17 – Ilze un Juris
Gertneri no Gaŗezera, Vija un
Ivars Bērziņi no Ņujorkas, Zaiga
un Edvīns Tumi no Vašingtonas,
Līga un Ilgvars Jēkabsoni no
Detroitas, Aija un Jānis Kukaiņi
no Kalamazū, Karena un Jānis
Karpi no Hotspringiem (Hot
Springs) Arkanzas pavalstī,
Ausma un Harijs Zikmaņi, Rūta
un Imants Praudiņi no Sietlas,
un vienīgais slēpotājs ,,pēdējais
mohikānis” no Čikāgas – Aivars
(Fredijs) Kuplis. Tajā vakarā
nosvinēja trīs jubilejas – Aijas
vārdadienu, Līgas Jēkabsones un
Jāņa Karpa dzimšanas atceres
dienu.
Saulainā svētdienas rītā 13.
martā, slēpes uzslējuši pāri pleciem, stīvajiem zābakiem klakšķot, neveikli aizgāzelējāmies līdz
gondolām, kuŗas uzrāva sniegotos augstumos. Tad brīvi kā putni
laidāmies lejā. Vējš pūta sejā,
galva mazliet apreiba, grūti
pateikt, vai no šķidrā gaisa vai
burvīgās panorāmas, kas atklājas
acu priekšā un paaugstināja
adrenalīna līmeni asinīs. Taču ar
adrenalīnu vien slēpotājiem
nepietiek, vajag arī čīli un alu.
Pusdienas laikā satikāmies uz
Red Pine Lodge balkona pie gaŗa
galda. Nometām cimdus un
ķiveres, atsprādzējām zābakus,
atlaidāmies saulītē un pārrunājām
pirmos nobraucienus, kuŗi sākumā, pēc gada pārtraukuma, mēdz
būt mazliet nedroši. Sniegs no
paša rīta bija gluds un viegls, bet

burbuļojošā baseinā saspringtie
muskuļi atslābinājās, locītavas
atguva lokanību, un devāmies
pastaigāties pa pilsētiņu, kopīgi
vakariņojām. Italiešu restorānā
Cafē Terigo mums ierādīja atsevišķu istabu otrajā stāvā, kur
mūsu skaļie smiekli un dziedāšana citus viesus daudz netraucēja.
Par godu svētajam Patrikam
un mūsu daudzajiem tautiešiem
Īrijā 17. marta vakarā uzvilkām
zaļas drānas un satikāmies pie
Jāņa un Karenas Karpiem. Viņi
mūs sagaidīja ar cienastu. Tukšojām pēdējās kluba sagādātās
Izbraukuma rīkotāji – Juris un vīna pudeles un skatījāmies fil- Čikāgas latviešu slēpotāju kluba izbraukuma dalībnieki. Priekšā
mas par agrākiem izbraukumiIlze Gertneri
no kr.: Ilze un Juris Gertneri, Karena Karpa, Zaiga Tuma; otrā
rindā: Aivars Kuplis, Līga un Ilgvars Jēkabsoni, Jānis Karps,
Ausma Zikmane, Vija Bērziņa, Ruta Praudiņa; aizmugurē: Aija
un Jānis Kukaiņi, Imants Praudiņš, Ivars Bērziņš, Harijs Zikmanis,
Edvīns Tums

Slēpotāji – brīvi kā putni!

vēlāk, saulei spīdot, sāka atkust
un pārvērtās par biezputru.
Nākamā dienā daži nolēma
doties uz augstākām vietām –
Alta vai Snowbird. Citi, baidīdamies no sniegdēļotājiem, teicās
braukt uz Deer Valley, kur sniegdēļi aizliegti.
Ir ļoti patīkami iznākt no
viesnīcas un tūlīt sākt slēpot, bet
nepilnas stundas braucienu
attālumā no Park City ir tik
daudz skaistu vietu, ko vērts
izpētīt un izbaudīt slēpošanas
priekus. Pie Sundance ir burvīgi
skati, arī pie Snow Basin, kas ir
mazāk pazīstama vieta un
pārsteidza ar elegantām labierīcībām. Tur 2002. gada Ziemas
olimpiskās spēlēs notika sacensības nobraucienā, un ievērojām
gondolu ar Latvijas vārdu un
karodziņu.
Pēc
slēpošanas
karstā

em. Sundial Lodge viesnīcas istabas ir ļoti ērti dzīvokļi ar virtuvi.
Divas reizes kopā brokastojām –
pie Jēkabsoniem mielojāmies ar
pankūkām un pie Gertneriem ar
franču maizes sacepumu un
gardām piedevām.
Pēdējais vakars kā vienmēr,
pienāca daudz par ātru, taču visi
nolēmām, ka nedēļa labi pavadīta.
Diemžēl viskaislīgākais kluba
slēpotājs Ilgvars Jēkabsons jau
otrā dienā kalna augšā pārrāva
labā ceļgala locītavas saiti, bet
lejā tika ar kreiso slēpi un
atlikušās dienas sēdēja ar iešinotu
kāju. Taču viņš daudz nesūdzējās,
jo nekad nebija piedzīvojis tik
daudzu dāmu uzmanību un
žēlsirdību.
Tā kā grupiņa šoreiz bija maza,
atvadu vakaram nevajadzēja
banketa zāli, nebija arī jāgatavo
priekšnesumi. Ilze Gertnere

rezervēja vietu 17 personām
restorānā The Farm, kur mūs
sasēdināja apaļā stikla piebūvē ar
kamīnu un skatu uz kalniem.
Uzdrošinājāmies uzdziedāt un,
kad no telpas otrās puses

atskanēja aplausi, uzdziedājām
vēl. Saskandinājām glāzi vīna un
apsolījāmies atkal satikties nākamgad Čikāgas latviešu slēpotāju klubu izbraukumā Lake Tahoe
Kalifornijā.
Līga Jēkabsone

Jauni sporta veidi
Ziemas olimpiskajās
spēlēs

Līdz ar to Sočos tiks izcīnīti
vismaz 92 medaļu komplekti.
Tas būs jauns ziemas Olimpisko
spēļu rekords.

Nākamajās Ziemas olimpiskajās spēlēs 2014. gadā Krievijas
pilsētā Sočos tiks iekļautas piecas
jaunas disciplīnas, no kuŗām
divas varētu būt aktuālas arī Latvijai – vienūbu sacensības kamaniņu sportā un jauktā stafete
biatlonā.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ir iekļāvusi ziemas
Olimpisko spēļu programmā kopumā piecas jaunas disciplīnas –
bez jau nosauktajām vēl arī sieviešu tramplīnlēkšanu, slēpošanu
rampā sievietēm un vīriešiem, kā
arī komandu sacensības daiļslidošanā.
“Esmu pārliecināts, ka šo sporta veidu disciplīnu iekļaušanu
Olimpiskajās spēlēs novērtēs gan
sportisti, gan līdzjutēji,” teica
SOK prezidents Žaks Roge. “Šie
ir aizraujoši sporta veidi, kas lieliski iekļaujas esošajā sporta
programmā, un tie palielinās
sieviešu sportistu dalību spēlēs.”

Uzdevums Latvijas
hokejistiem
Latvijas Hokeja federācijas
(LHF) prezidenta Kirova Lipmana ieskatā Latvijas hokeja izlasei 2011. gada Pasaules meistarsacīkstēs jābūt starp astoņām
labākajām vienībām un jāiekļūst
ceturtdaļfinālā. LHF oficiāli uzdevumu valstsvienībai izvirzīs 22.
aprīlī, kad paredzēta valdes sēde.
“Varu pateikt savu personisko
piedāvājumu. Tas, vai to pieņems
vai nē, nezinu, bet uzskatu, ka
izlasei jābūt ne zemāk par astoto
vietu,” sarunā ar portālu Delfi
teica Lipmans. “Šis mums ir ļoti
svarīgs gads. Tuvojas 2014. gada
Soču Olimpiskās spēles. Lai uz
turieni tiktu bez kvalifikācijas
turnīra, jābūt labāko devītniekā
IIHF rangā. Šobrīd mums priekšā
ir baltkrievi.
P. Karlsons

