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„Mieru šim namam un visiem, 
kas šeit ieies.” Ar šiem vārdiem 
māc. Laris Saliņš sāka savu uzru-
nu, iesvētījot jauno Zariņa zāli 
Ņujorkas latviešu ev. lut. drau-
dzes lauku īpašumā Katskiļos. 
Pēc vairāku gadu intensīva darba 
un brīžiem, kas nebūt nebija 
vienmēr mierpilni, ir piepildījies 
gandrīz vai neticamais. Deviņu 
mēnešu laikā izdevies nojaukt 
veco ēdamzāli un tās vieta uzcelt 
jaunu, visādā ziņā modernu 
ēdamzāli. 

Dažas dienas pirms vasaras 
ierašanās un visintensīvākā dar-
bības posma nometnē, 18. jūnija 
rītā, ieradušies draudzes locekļi 
un viesi pulcējās Zariņa zāles 
priekšā tās iesvētīšanai un atklā-
šanai. Māc. Saliņš apcerēja, cik 
piemēroti, ka zāle nosaukta māc. 
Richarda Zariņa vārdā, jo viņš 
bija draudzes virsgans laikā, kad 
šo īpašumu iegādājās un iesāka 
nometnes darbu. Nosaucot zāli 
Richarda Zariņā vārdā, mēs pa -
tei  camies visiem, ko māc. Zariņš 
ieaicināja draudzes un nometnes 
darbā, un mēs ar cerību skatāmies 
uz nākotni, kad turpmākās 
paāudzes savā laikā un savā veidā 
šo darbu turpinās. Māc. Zariņš 
esot mācījis, ka luterāņi neiesvē-
tot lietas, bet tai vietā lūdzot 
Dieva svētību cilvēkiem, kas liks 
lietā, ko Dievs mums uzticējis. 
Tā arī māc. Saliņš lūdza Dieva 
svētību namam un visiem, kas 
tajā veidos kristīgu un latvisku 
ģimeni, kuŗā augam un audzi-
nām ticībā, cerībā un mīlestībā.

Svētbrīdim sekoja atklāšanas 
ceremonija, kuŗu ar piemērotu 
gaišumu un asprātību vadīja 
draudzes valdes loceklis Rai-
monds Baumanis. Deviņas len-
tes aizšķērsoja trepes, kas veda 
uz plašo Zariņa zāles lieveni. 
Raimonds aicināja pārstāvjus no 
deviņām dažādām ar nometni 
saistītām grupām tās pārgriezt.  
Pirmās aicināja šī gada Īkšķīšu 
vadītājas Lindu Zālīti un Māru 
Astu. Asās šķēres uzmanīgi tālāk 
nodeva nometnes vadītājām 
Ani   tai Bataragai, Ievai Alverso-
nei un Elisai Millerei. Viņām 
sekoja senču nometnes dvēsele 
un rīkotāja Ingrīda Mieme. 
Draudzes „krustbērnus” un vie-
nīgos, kas varbūt īstenībā prot 
mežā apieties ar asiem darba 
rīkiem, Rīgas 90. skautu vienību, 
un Zilā kalna 4. gaidu vienību 
pārstāvēja vad. Inta Šķinķe un 
vad. Diāna Rudzīte. Kaimiņu 
draudzes, kas iesaistās nometnes 
dzīvē un to izbauda tikpat, kā 
paši ņujorkieši, grieza lenti nāka-
mie. Prāv. Anita Vārsberga- Pāža 
pārstāvēja Vašingtonas draudzi, 

ZARIŅA ZĀLES SVĒTKI KATSKIĻOS

Bostonas Trimdas draudzi pār-
stāvēja Mārtiņš Rācenis, kamēr 
Andra Zvārgule ieradās no Sv. 
Jāņa draudzes Filadelfijā un Jānis 
Rošāns no Skenektedijas drau-
dzes. Ņujorkas draudze ir ģeogra-
fiski tik plaša, ka tajā darbojas t.s. 
novadi. Piecus draudzes novadus 
– Ziemeļu novadu, Salas novadu, 
Džamaikas novadu, Ņudžersijas 
novadu un Iekšpilsētas novadu 
pārstāvēja Gunārs Ziediņš,  Jānis 
Riekstiņš, Alberts Plostiņš, Juris 
Bļodnieks un Māra Dajevska. 
Māc. Richarda Zariņa ģimenes 
vārdā lenti grieza viņa dēls 
Bertrams Zariņš un meita Antra 
Zariņa Thrasher. Zariņa zāle 
atrodas draudzes lauku īpašumā, 
kuŗā ir vēl daudzas citas ēkas, kas 

vienotību un atbalstu projektam, 
kas pirms dažiem gadiem, likās, 
varētu sašķelt šīs iesaistītās gru-
pas.

Ļaudis, Raimonda Baumaņa 
aicināti, ieplūda zālē, lai paceltu 
šampanieša glāzi un iekostu kādu 
pīrāgu. Kad visiem bija iespēja 
iebaudīt kādu malku šampanie-
ša, Raimonds nolasīja apsveiku-
mu no archibīskapa Elmāra 
Rozīša. Tālāk klātesošos uzrunā-
ja draudzes priekšnieks Andrejs 
Lazda. Apsveikuma vārdus vēl 
teica Bertrams Zariņš, prāv. Ani-
ta Vārsberga- Pāža, Jānis Rošāns 
un Andra Zvārgule. Šī bija iespē-
ja apsveikt un pateikties būvko-
mitejai ar Albertu Ziediņu 
priekšgalā, kas bija ļoti intensīvi 
un neatlaidīgi strādājusi vairākus 
gadus, noslīpējot projekta plānu, 

ko izaicinājumu. Viņš nekavēda-
mies atbildēja, ka tas bijis budžets. 
Bijis jāatrod veids, kā īstenot 
projekta prasības budžeta „rām-
jos”, ko draudze noteikusi. Grūti 
redzami un izbaudāmi ir daudzi 
likuma pieprasīti drošības iekār-
tojumi, piemēram, automātiskie 
ūdens smidzinātāji ugunsgrēka 
gadījumā. Diemžēl šādas likuma 
prasības izpilde galu galā prasīju-
šas gandrīz trešdaļu no budžeta. 
Otrs izaicinājums bijis pagājušās 
ziemas reti bargais laiks un lielais 
sniegs. Viņš lepojās, un draudze 
priecājās par darbinieku neatlai-
dību, turpinot darbu par spīti 
grūtībām. Rubin kungs arī izbau-
dījis iespēju darboties ar drau-
dzes būvkomiteju, kas strādājusi 
ar degsmi, pārliecību un mērķ-
tiecību.

Svētki turpinājās ar pusdienām 
un dažnedažādām izklaides 
iespējām nometnes plašajā terri-
torijā. Gardas pusdienas, Ingrīdas 
un Rūža Bērziņu gatavotas, varē-
ja ēst Melnā lāča telts paēnā. Visu 
pēcpusdienu divos laukumos 
noritēja voleja turnīrs, kuŗā pie-
dalījās deviņas komandas. Īkš-
ķīšu vecuma bērniem bija savas 
nodarbības pie spēļu laukuma. 
Tie pūta burbuļus, skrēja stafeti 
un citādi attīstīja savu veiklību. 
Nometnes vecuma bērni sacen-
tās „Tour de nometne”,- „dzīvu” 
automašīnu sacīkstēs. Četri sa -
sieti „riteņi” ar šoferi un pasažie-
ri centās apbraukāt dažādas pie-
turas, kur bija, piemēram, jārotē 
„riteņi”, jāpilda bencīns vai jāiz-
brauc cauri auto mazgātuvei.

Vakarā meijām, lapu vītnēm 
un lauku puķēm izgreznotā 
Zariņa zāle sagaidīja viesus 
Dinejballē. Galvenā saimniece 
Maija Jansone ar savām neno-
gurdināmām palīdzēm pildīja 
bufetes galdu, pie kuŗa stāvēja 
rinda staltu, iznesīgu jauniešu, 
kas servēja vakariņas. Kad svēt-
ku viesi bija iestiprinājušies, 
sākās „Lūžeru” spēlēta deju 
mūzika. Lai visus izkustinātu un 
iesildītu deju grīdu, vispirms 
spēlēja Līkumdeju,  vadīja Pēcis 
Aivars. „Lūžeri” arī bija starp 
tiem, kas savu laiku un talantu 
ziedoja, lai nogale labi izdotos. 
Priecāšanās un dziedāšana ilga 
vēl labu laiku pēc tam kad 
„Lūžeri” beidza spēlēt, un īsts 
klusums tikai iestājās, kad jau 
svīda pirmā gaisma.

Svētdienas rītā pēc brokastīm 
māc. Saliņš vadīja dievkalpoju-
mu, kuŗā viņš pieminēja to, ka 
Trīsvienības svētkos atceramies 
ticības rēķinu, ka 1+1+1=1. 

Kurēnam un Atpūtas nama saim-
niecei Janīna Briģei. Paveŗot ceļu 
uz Zariņa zāles galveno telpu, 
februārī ievēlētais draudzes 
priekšnieks Andrejs Lazda pār-
grieza pēdējo lenti.

Tā varbūt ir ironija, ka tieši 
lenšu griešana skaisti apliecināja 

salīgstot architektu, inženieŗus, 
mērniekus un būvuzņēmējus, 
kārtojot visas atļaujas un apstip-
rinājumus gan ar vietojo Hunter 
pilsētiņu, gan ar attiecīgām Ņu -
jorkas pavalsts iestādēm un 
sadarbojoties ar galveno būvuz-
ņēmēju, lai projekts ietilptu 
nospraustā budžeta robežās un, 
lai tas laikā būtu gatavs šīs vasa-
ras nometniekiem. Pēdīgi ļaudis 
iepazīstināja ar būvfirmas Sano-
Rubin pārstāvjiem: David Rubin 
– firmas prezidentu, George 
Weingartner – vecāko projekta 
vadītāju, kas izgāja pensijā 15. 
maijā, bet bija atbraucis, lai pie-
dalītos iesvētīšanā, Barbara 
Lippert – kvalitātes nodrošināša-
nas koordinātore, kas pārņēma 
Weingartner darbu pēc viņa pen-
sionēšanās un Dal Valentini – 
projekta vadītāju, kas ikdienā 
bija nometnē, vadīja un perso-
niski pārzināja visus uzņēmējus. 
Visi pelnīja ilgus aplausus. 

Īsā sarunā ar George Wein-
gartner jautāju par projekta lielā-

visas jāuztuŗ un jākopj. Īpašuma 
Atpūtas namā daudzi jo daudzi 
viesi atraduši naktsmājas un bau-
dījuši tās ilggadīgās saimnieces 
Janīnas Briģes sirsnīgo viesmīlī-
bu. Šķēres astotās lentes grieša-
nai sniedza lauku īpašuma komi-
tejas priekšniekam Ervīnam (Turpināts 3. lpp.)

Mācītājs Laris Saliņš iesvētī jauno ēdamzāli

Antra Zariņa Thrasher un Bertrams Zariņš

Šīs vasaras nometnes vadītājas Elisa Millere, Ieva Alversone un 
Anita Bataraga 

Fo
to

: M
ār

tiņ
š P

ut
en

is



LAIKS  2011. ga da 2. jūlijs – 8. jūlijs2

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20112011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - redakcija@laiks.us

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Trešdien, 22.jūnijā apritēja 
Valsts kancelejas pirmā direk-
tora Dāvida Rudzīša dēlam 
Dainim Rudzītim 90 gadi. Mi -
nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis un Valsts kancelejas 
direktore Elita Dreimane sveica 
D.Rudzīti jubilejā, nosūtot Mi -
nistru prezidenta pateicības 
rakstu par mūža ieguldījumu 
Latvijas valsts labā, kā arī E.
Dreimanes apsveikumu.

Valsts kancelejas direktore 
E.Drei mane apsveikumā patei-
cās D. Rudzītim par nesavtīgo 
darbu daudzu gadu garumā, lai 

Sveic Valsts kancelejas pirmā direktora 
dēlu 90 gadu jubilejā

dzīvu uzturētu domu par Latvijas 
valsti, kā arī par atbalstu valstis-
ko vērtību stiprināšanā un 
ie interesētību Valsts kancele-
jas  dzīvē.

Valsts kancelejas pirmais direk-
tors Dāvids Rudzītis izveidoja un 
vadīja institūciju no 1918. līdz 
1939. gadam. Vēstures fakti lieci-
na, ka D. Rudzīti augstu vērtējuši 
viņa laikabiedri, uzsveŗot viņa 
darba spējas, pieredzi, zināšanas 
un personību. Pirmais Valsts 
kancelejas direktors apbalvots ar 
augstākajiem Latvijas un ārvalstu 
apbalvojumiem. 

Otrā Pasaules kaŗa beigās 

Rudzīšu ģimene emigrēja uz 
ASV un Valsts kancelejas pirmā 
direktora dēls Dainis Rudzītis 
daudzus gadus aktīvi strādāja 
dažādu latviešu trimdas orga-
nizāciju vadībā, lai ideju par 
Latvijas valsti atkal pārvērstu 
reālitātē. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas D. Rudzītis ir vai-
rākkārt viesojies Latvijā, saņēmis 
Triju zvaigžņu ordeni, kā arī 
piedalījies Valsts kancelejas 90.
dzimšanas dienā. 

Laine Kučinska,
Valsts kancelejas 

Komunikācijas departamenta 
vadītāja 

Mūsu ģimene  – Liene, Ro -
berts un mazais  Lauris Ūsiņš 
Kukaiņi –  2010.  gada beigās 
pārcēlās uz Klermontferandu 
(Clermont-Ferrand) Francijā. 
Deviņus gadus strādāju  Miche-
lin riepu kompanijā Grīnvilā, 
Dienvidkarolīnā, un Farming-
tonhilos, Mičigenā, un tagad 
tajā pašā kompanijā Francijā 
strādāju lauksaimniecību mašī-
nu riepu nodaļā par tirdzniecības 
nodaļas  vadītāju. Darba valoda 
te ir franču.

Liene Kukaine ir mājsaim-
niece, audzina mazo Lauri un 
mācās franču valodu.  Pilsētā 
pārdevēji veikalos  un citi vietē-
jie iedzīvotāji angļu valodu tik-
pat kā neprot. Vēl mazāk ir to, 
kuŗi prot latviešu valodu!  Ik 
nedēļu televīzijā skatāmies 
seriālu CSI New York, lai pārāk 
neattālinātos no amerikāņu kul-
tūras.  Tas gan ir  franču valodā, 
bet Liene teic, ka tīri labi var 
saprast, kas notiek!

Nedēļas nogalēs apskatām  
pilsētu, kuŗā ir 200 000 iedzī-
votāju, vai dodamies izbraukumā 
ar auto un vilcienu. Bieži mūsu 
galamērķis ir Auvergne. Nereti, 
ieraugot ceļazīmes uz pilsētām 
– Roquefort, Chablis  vai Bor-
deaux,  domājam par sieriem 
un vīniem.

Tā kā esam tālu no latviešu 
sabiedrības, mīļi gaidīti viesi ir 
latviešu izdevumi. No vāka līdz 
vākam tiek izlasītas ,,Detroi tas 
Vēstis”, ,,Čikāgas Ziņas” un  lai-
kraksts ,,Laiks”. 

Paredzēts, ka  Klermont feran-
dā pavadīsim trīs gadus.

Roberts  Kukainis

Vēstule no Francijas

Sveicienus 
visiem sūta  

Lauris Ūsiņš 
Kukainis

Paldies Laikam!
Godājamā redakcija!
Ar lielu sajūsmu lasīju Sallijas 

Benfeldes interviju ar Ingūnu 
Rībenu „Nosaukt patiesību vār-
dā” Laika 23. numurā. Kaut Sa -
eimā būtu simt Ingūnu Rībenu! 
Paldies Dievam par šo gaišo cil-
vēku, par svētību Latvijai un 
latvju tautai! Un paldies Laika 
redakcijai par šo spožo lappusi!

Patiesā cieņā 
Teodors Lilienšteins 

Losandželosā
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(Turpināts no 1. lpp)

Šovasar ar prieku un lepnumu 
svinēsim 3x3 nometņu 30 gadu 
jubileju Gaŗezerā.  Neaizmirstamā 
atmiņā palicis 1981. gada 15. 
augusta vakars pirmajā 3x3 
nometnē Gaŗezerā.  Reģistrējām 
šīs nometnes 160 dalībniekus, 
baiļodamies par viņu varbūtēju 
neapmierinātību ar telpām vai 
uzturu. Bažījāmies, kā izdosies 
iepazīšanās vakars, vai nometņo-
tāji nenožēlos, ka atbraukuši. 
Viss tomēr gāja tik gludi, ka 
vakarā atvieglojumā un sajūsmā 
abi ar Arnoldu Rupertu danco-
jām pa istabu kā mazi bērni! 
Nedēļa pagāja nemanot, nomet-
nes dalībniekiem ievirzēs runājot 
par polītisko stāvokli Latvijā un 
trimdā, latvisko audzināšanu un 
izglītību, latviskajām gadskār-
tām, rotām un tautastērpiem, 
klausoties referātus un pārrunas, 
bērniem ½x½ ievirzē rotaļājo-
ties, dziedot un peldoties, visiem 
kopā  piedaloties interesantajās 
vakara programmās. Vakarā 
noti ka dziedāšana un pārrunas, 
ko iedēvējām par latvisko „nīk-
šanu”.

Toreiz vislielākais ieguvums 
bija gandarījums, ka piepildīju-
sies mūsu iecere –  izveidot jaunu, 

3x3  nometnes  Gaŗezerā notiek jau trīsdesmit gadu 
interesantu, pievilcīgu nodarbī-
bu modeli latviskās izglītības 
paplašināšanai, latvisko ģimeņu 
stiprināšanai, draudzību un kopī-
bas sajūtas veicināšanai, turklāt 
tajās var piedalīties visas paau-
dzes. Nebija pamata sākotnējām 
raizēm, vai eksperiments izdo-
sies – pēc vairāku gadu plānoša-
nas un organizācijas darba pirmā 
3x3 nometne ar uzviju piepildīja 
visas cerības.  Panākumu iedro-
šināti, izvirzījām jaunus mērķus, 
un aizritējušā gadsimta 80. gados 
3x3 nometnes kļuva par latviskās 
izglītības un kultūras dzīves daļu 
gandrīz visās latviešu patvēruma 
zemēs. Pastāvīgi nometnes ik 
gadu notikušas divās vietās ASV 
– Gaŗezerā kopš 1981. gada un 
Katskiļos kopš 1983. gada.  Aus-
t  rālijā un Anglijā nometnes 
notiek kopš 1983. gada.  Zviedrijā 
no 1985. līdz 1991. gadam biju-
šas piecas nometnes, Abrenē, 
Francijā no 1988. līdz 1992. 
gadam četras nometnes,  Kanadā 
divas nometnes – 2002. un  2003. 
gadā, ASV Rietumkrastā no 
1982. līdz 1988. gadam arī divas 
no  metnes.

Gaŗezerā 1981. gadā pārlieci-
nājušies, ka mūsu nodoms izde-

vies, sasniegts, ko vēlējāmies, 
tomēr sajūsmā fantazējām – ja  
varētu šādas nometnes rīkot 
Latvijā. Toreiz necerējām, ka  bū -
tu iespējams.  Taču 80. gadu bei-
gās, ar aizturētu elpu klausoties 
par pārmaiņām Latvijā,  sākām 
cerēt, ka varbūt toreiz Gaŗezerā 
sapņotais varētu piepildīties.  

Austrālijā 1989. gadā 3x3  no -
metnē tikāmies ar „Iļģiem” un 
Ramonu Umbliju un sākām pār-
runas par iespēju rīkot 3x3 
nometni Latvijā. Radās atsaucī-
ba, un pirmā 3x3 nometnē Latvijā 
notika 1990. gadā Madlienā sa -
darbībā ar Latvijas Kultūras fon-

du un Madlienas pašvaldību. Tā 
izdevās lieliski, tāpat 1992. gada 
nometne Kaucmindē un, jāteic, 
arī nākamās nometnes, katru 
gadu pa divām, izņemot 2008. 
gadu, kad papildus ikgadējām 
divām nometnēm notika vēl tre-
šā – visu zemju, visu gadu nomet-
ņu vadītājiem, lektoriem, admi-
nistrātīvajiem darbiniekiem un 
visiem citiem, kuŗu darbs ir 
nenovērtējams un bez kuŗiem 
3x3 nometņu nebūtu.

Protams, vissvarīgākā daļa 3x3 
kustībā ir nometņu dalībnieki, 
kuŗu atsaucību mums izdevās 
iegūt un saglabāt.  Kopš 1981. 
gada  notikušas 188  3x3 nomet-
nes sešās zemēs un trīs kontinen-
tos, nometņu kopējais dalībnie-
ku skaits – 27965.  Visi esam 
zie  do  juši laiku, enerģiju, zināša-
nas un talantus, lai nāktu kopā, 
mācītos un apzinātos, kas un 
kādi mēs, latvieši, esam. Gan-
darījumu guvuši visi, jo  3x3 no -
metnēs  nav devēju un ņēmēju – 
katrs kaut  ko dod no sevis un 
proporcionāli dotajam iegūst.  
Katrs dalībnieks, no mazākā līdz 
vecākajam ir vērtīgs un nepiecie-
šams, katram ir sava vieta, izzi-
not  un mācoties citam no cita, 

kā būt un palikt latvietim, lai kur 
arī plašajā pasaulē atrastos.

Latviešu kultūras un izglītības 
dzīvē 3x3 nometnes kļuvušas par 
tradiciju.  Visvairāk iepriecina, 
ka šī tradicija nav iesērējusi – 3x3 
kustība ir dzīva, tā aug un zeļ, 
notiek  maiņas, taču oriģinālie 
mērķi, filozofija un pamatprinci-
pi ir tie paši. 

Varbūt par vissvarīgāko uzska-
tu 3x3 nometņu spēju iesaistīt 
jauno paaudzi gan Latvijā, gan 
ārzemēs – mūsdienu nometņu 
vadītāji, lektori un citi darbinieki 
savulaik piedalījušies 3x3 nomet-
ņu bērnu ½x½ programmās.  
Šo  gad Cesvaines nometni vada 
jaunās paaudzes pārstāvji, paši 
izauguši 3x3 nometnēs. Viņu 
izvē  lētais moto ir tautasdziesma: 

,,Tēvu tēvi laipas meta, 
bērnu bērni laipotāji.  
Tā, bērniņi, laipojiet, 
lai pietika mūžiņam.”
Novēlam 3x3 kustībai dzīvot, 

augt un zelt arī nākamos 30 
gadus, un vēlējums visiem dalīb-
niekiem un darbiniekiem ir tāds 
pats, kāds bija 3x3 nometnes 
moto 1981. gadā – „Mūžu dzīvo, 
mūžu mācies!”

Līga Ruperte

Losandželosas latvieši ar lielu 
sajūsmu 11. jūnijā noklausījās 
vīru koŗa ,,Uzdziedāsim, brāļi!” 
koncertu latviešu namā. An -
samblis ir labi pazīstams 
Amerikas latviešu sabiedrībā, un 
tam bijuši koncerti vairākās ASV 
un Kanadas pilsētās. Tomēr diri-
ģente Laura Rokpelne-Mičule 
atzina, ka vienmēr ,,labi ir at -
griezties mājās un dziedāt vietē-
jai publikai”. Ansamblis dibināts 
pirms nepilniem piecpadsmit 
gadiem, un ir jūtams tā brie-
dums, dziedātāju balsis saliedējas 
arvien labāk. Tikai pa retai reizei 
varēju saklausīt atsevišķas balsis, 
bet pamatā grupai ir dzidrs, vie-
nots skanējums, kas kopumā ir 
brašs, vīrišķīgs un izteiksmīgs. 
Var redzēt, ka diriģente piestrā-
dājusi pie katras dziesmas nian-
sēm. Dinamika mainās atbilstīgi 
tekstam, raksturojot katru dzies-
mu. Balss nokrāsas arī ir intere-
santas, gan spožas, gan tumšas, 
bet vienmēr piemērotas. Īpaši 

Koŗa ,,Uzdziedāsim, brāļi!” 
koncerts Losandželosā

jāuzteic ansambļa skaidrā izru-
na, varēja saprast gandrīz katru 
vārdu. 

Programma bija gaŗa – 21 
dziesma. Līdzās latviešu dzies-
mām dzirdējām itaļu, čechu, 
japāņu, igauņu un amerikāņu 
dziesmas. Vēlreiz jāuzslavē dzie-
dātāju dikcija, jo sapratu arī pat 
daudzu svešvalodu tekstus. 
Dzies  mas bija interesantas un 
savdabīgas, kas apliecina ansam-
bļa drosmi neizvairīties no nepa-
zīstamā. Nez vai diriģentei bija 
nepieciešams skaidrot katru 
dziesmu angliski, jo programmā 
jau bija dziesmu teksta tulko-
jums. Vai tas palīdzēja mazam 
pulkam latviski nerunājošo klau-
sītāju?  Vienam otram šķita, ka 
šie skaidrojumi traucēja sarīko-
juma latvisko gaisotni. Taču pub-
lika bija ļoti atsaucīga, un kon-
certa beigās klausītāji ilgi sumi-
nāja vīrus, pieprasot vairākas 
pie  devas.  

Laika ritējumā ansamblim pie-

vienojušies daži jauni dalībnieki, 
bet žēl, ka dažas pazīstamas sejas 
vairs neredzēsim. Viņu mums 
pietrūks. Varam priecāties, ka 
koris ,,Uzdziedāsim, brāļi!” tur-

pina rosīgi darboties. Losan-
dželosas latvieši lepojas, ka vī -
riem  ir vēlēšanās ziedot laiku 
latviešu dziesmai.  Paldies viņiem, 
īpaši diriģentei Laurai Rokpelnei-

Pēc vīru  koŗa ,,Uzdziedāsim, brāļi!”  koncerta 11. maijā;  no kreisās pirmā rindā: Jānis Lejnieks, 
Francis Dižgalvis, Edvīns Rūsis, diriģente Laura Rokpelne Mičule, pianists Džošua  Hess, Kirks 
Viljams, Ivars Mičulis, Jānis Taube jaunākais, Aldis Rauda; otrā rindā: Ēriks Teteris, Arnis Tolks, 
Jānis Ozolītis, Jānis Rokpelnis, Dāvis Kaņeps, Artūrs Rūsis, Imants Leitis, Kārlis Millers, Pēteris 
Staško, Matīss Kārkliņš, Valdis Ķeris

Mičulei par viņas talantu un paš-
aizliedzīgo uzņēmību mūs ieprie-
cināt. Ar nepacietību gaidām nā -
kamo koncertu! 

Pauls Berkolds
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Tēvs, Dēls un Svētais gars ir un 
paliek Viens Dievs. Māc. Saliņš 
arī stāstīja par citu rēķinu, ko viņš 
nosauca par nulles iznākuma 
spēli (zero sum game). Pasaule 
bieži apsveŗ situācija,s vai tik, 
darot kaut ko, rēķins nenokrītas 
zem nulles. Viņš atgādināja, ka 
dodot un palīdzot citam, pats 
gūst, nevis zaudē. Ir skaidrs, ka 
Zariņa zāle kļuvusi par reālitāti, 
tikai pateicoties šim rēķinam.

Pēc dievkalpojuma visus aici-
nāja apskatīt Zariņa zāles „aizku-
lises”. Plašais lievenis, kas apņem 
ēkas divas puses, būs jauka vieta, 
kuŗā uzturēties, ja grib bēgt no 
dedzinošiem saules stariem vai 
no lietus. No lieveņa paveŗas brī-

numskaistais skats uz kalniem. 
Pašā zālē varēs pie galdiem vienā 
laikā izsēdināt visus nometnes 
un Īkšķīšu dalībniekus, kur pretī 
agrāk bija jāēd divās maiņās. Tas 
arī nozīmēja, ka saimniecēm un 
trauku mazgātājiem bija katra 
maltīte jāapsaimnieko divas rei-
zes. Virtuve ir ērta un praktiska. 
Liela daļa agrākās virtuves ierī-
ces vēl labi kalpoja, un tās turpi-
nās kalpot jaunajā virtuvē. Sauso 
produktu telpa un ledusskapis 
beidzot ļaus uzglabāt pārtiku 
apstākļos, kurŗos daudz vieglāk 
sekot pavalsts veselības departa-
menta likumiem. Zariņa zāle arī 
ir mājas nometnes personālam, 
kas nav tiešie nometnieku vadī-
tāji. Virs virtuves ir rinda vien-

vietīgu un divvietīgu guļamista-
bu, kuŗās vairs pa spraugām 
nespēs ielīst blakus mežā dzīvo-
jošā fauna, kā tas bija vecajā 
ēdamzālē. Netrūkst vietas no -
metnes birojam, telpai, kuŗā 
varēs mūzicēt vai ko citu mācī-
ties, un vairākiem skapjiem un 
noliktavas telpai. 

Jāpiemin, ka lielie Zariņa zāles 
atklāšanas un iesvētīšanas svētki 
īstenojās, pateicoties vēl dau-
dziem citiem cilvēkiem. Jāpiemin 
visi, kas līdz šim ziedojuši lielāku 
vai mazāku summu vienreiz vai 
atkārtoti. Paldies! Bez līdzekļiem 
neiztikt, un tie vēl joprojām 
nepieciešami. Turpinām lūgt 
ikkatru pieteikt jaunu vai atkār-
totu ziedojumu. Var pieteikt vien-
reizējas summas ziedojumus, kā 
arī testamentārus novēlējumus. 

Tiem, kam automātisks ikmēne-
ša maksājums būtu visērtākais 
veids, kā ziedot, to iespējams 
darīt elektroniski. Infor mācija 
atrodama draudzes mā  jaslapā 
www.nydraudze.org, uz  klikšķinot 
uz apaļā Katskiļu nākotnes 
nodrošināšanas fonda līdzekļu 
vākšanas akcijas zīmola kreisajā 
pusē. Protams, ziedojumu arī var 
sūtīt pa pastu uz draudzes kance-
leju: 4 Riga Lane, Melville, NY 
11747. Laika un darba ziedoju-
mus daudz grūtāk izmērīt vai 
saskaitīt.  Jau minētā būvkomiteja 
ziedojusi neskai tāmas stundas 
projekta tapšanā. Paldies! Lai 
piemēroti svinīgi atklātu un 
iesvētītu Zariņa zāli un divas die-
nas izguldinātu, paēdinātu un 
izklaidētu vairāk kā 250 pieteiktu 
viesu, nepie ciešama nopietna 

plānošana un priekšdarbi. Vineta 
Zālīte, Nora Aivara un Anita 
Bataraga gādāja par viesu 
labsajūtu un nogales raito, gludo 
izdošanos. Paldies! Savu laiku 
ziedojuši  arī daudzi talcinieki 
pēdējās 7 nedēļas nogales, 
dažnedažādos veidos gatavojot 
Zariņa zāli atklāšanai. Virtuves 
ierīces un inventārs sanesti zālē, 
mazgāti un kārtoti, zāles ārpuse 
izdaiļota ar ap  stādījumiem un 
pat citas nometnes ēkas sakoptas 
un pēc vajadzības pārremontētas. 
Pal dies! Vislielākais prieks par 
jauno paaudzi, kas, uzaugusi 
nometnē, nu stājas rindā, lai 
nometni uzturētu un koptu.

Zariņa zāle ir gatava un gaida 
nometniekus un viesus! Brauciet 
ciemos!

K. Putene

ZARIŅA ZĀLES SVĒTKI KATSKIĻOS
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 Sietlas latviešiem 17. maija 
vakarā bija viereizēja iespēja 
satikties ar pazīstamo latviešu 
dzejnieci Māru Zālīti un no -
klausīties viņas dzejoļu lasījumu. 
Baltiešu studiju programmas 
vadītājs profesors Guntis Šmid -
chens bija sarunājis skaistu telpu 
Kenneta Allena (Kenneth S. Al -
len) vārdā nosauktās bibliotēkas 
ceturtā stāvā. Vienā istabas galā 
ir kamīns, otrā liels apaļš logs ar 
skatu uz universitātes territoriju. 
Telpas vidū ir dīvāni un krēsli 
klausītājiem. Ieradās  apmēram 
30 klausītāju, tostarp vairāki bēr    ni.

Profesors G. Šmidchens ap -
mek  lētājus iepazīstināja ar Va -
šingtonas universitātes biblio-
tēkas slavu un baltiešu nodaļas 
vadītāju Maiklu Biginsu (Michael 
Biggins), kas pastāstīja par bal-
tiešu nodaļas darbību, piebilstot, 
ka Vašingtonas universitātes bal-
tiešu grāmatu kollekcija ir vis-
apjomīgākā ASV. Protams, tajā ir 
arī Māras Zālītes grāmatas. Nodi-
bināts baltiešu bibliotēkas fonds 
ar mērķi sagādāt $300 000 bal-
tiešu grāmatu nodaļas darbam, 
jaunu grāmatu un citu publikāciju 
iegādāšanai. Jau saņemti $80 000 
ziedojumu.

Ar goda viesi iepazīstināja lat-
viešu valodas lektore Kristīne 
Mo  tivāne: „Daudzi teiktu – kuŗš 
gan nepazīst Māru Zālīti? – šo 
formulu savā grāmatā par Māru 
Zālīti, viņas dzīvi un literāro 
devumu apspēlē autore Nora 
Ikstena. Dzirdot dziesmu par  
„Veco zābaciņu”, „Atgriešanos” 
un „Tik un tā”, mēs dzirdam 
runājam Māru Zālīti. Lasām 

Māra Zālīte Amerikā

grāmatās un uz teātŗu skatuvēm 
redzam viņu lugās  „Tiesa”, „ Pil-
na Māras istabiņa”, „Eža kažociņš”, 
„Zemes nodoklis” un vēl daudzas 
citas. Māras Zālītes dzejoļi, lai arī 
savulaik padomju režīmam ne -
ērti, tomēr vienmēr bieži lasīti 
un tautā iemīļoti, jo viņa mācēja 
un pamanījās uzrakstīt tā, lai 
dzirdētgribošas ausis sadzirdētu, 
kas viņai sakāms.

Aizritējušā gadsimta 80. gadu 
fundamentālākais un dros mīgā-
kais literārais darbs bija librets 
rokoperai „Lāčplēsis”, kam sekoja 
vēl vairāki („Kaupēn, mans mī -
ļais!”, „Indriķa chronika”, „Putnu 
opera” u. c.). Nevar nepieminēt 
M. Zālītes devumu mazākajiem 
lasītājiem un skatītājiem – dze-
joļus un operas bērniem.

Par savu literāro un māk   - 
s liniecisko darbību Māra Zālīte 

Vašingtonas universitātes lat-
viešu valodas lektore Kristīne 
Motivāne uzaicināja pazīstamo 
latviešu dzejnieci Māru Zālīti pēc 
ALAs kongresa Milvokos at -
braukt uz Sietlu un tikties ar 
studentiem, kuŗi pētī viņas dar-
bus. Dzejniece piekrita, un uni-
versitātē studentiem un mācīb-
spēkiem bija iespēja noklausīties 
divas M. Zālītes lekcijas. Dzej-
niece 17. maijā lasīja lekciju par 
,,Dziesmoto revolūciju” un kā 
1988. gada augustā radās rokope-
ra ,,Lāčplēsis”. Kāds students 
vēlāk rakstīja, ka tieši pēc šīs lek-
cijas viņš sapratis, cik grūti bijis 
rakstniekiem padomju okupāci-
jas laikā. Nemitīgi bija jācīnās, lai 
darbu necenzētu. Turklāt latvie-
šu nacionālā eposa jauns variants 
nozīmēja lielu atbildību. Rakst-
niecei, jau darbu sākot, bija jāuz-
klausa kritika, ka rokmūzika na -
ci o  nālam varonim nozīmē apgā-
nījumu. 

Dzejniece pastāstīja, ko rīkotāji 
darīja, lai izrāde vispār varētu 
notikt. Vispirms pārdeva 140 000 
biļetes uz četrdesmit plaši rekla-
mētām izrādēm. Cenzori rokope-
ru noskatījušies dažas stundas 
pirms pirmizrādes. Kāds padom-
ju ierēdnis šausmās spējis tikai 
atkārtot: ,,Es visu sapratu! Es visu 
sapratu!”, bet izrādi vairs nevarē-
ja aizliegt, jo tad protesta de -
monstrācijās pulcētos simtiem 
tūkstoši. Pirmizrādes beigās sā -
kās jauna, neoficiāla tradicija: 

Vašingtonas universitātē viesojās dzejniece Māra Zālīte
kāds aktieris uz skatuves noklāja 
sarkanu mēteli, un citi uz tā noli-
ka baltas puķes, veidojot aizlieg-
to Latvijas karogu. Toreiz zālē 
skatītāji dziedāja ,,Pūt, vējiņi!,  
bet dažas nedēļas vēlāk jau 
,,Dievs, svētī Latviju!”   

Pēc lekcijas Māra Zālīte pacie-
mojās pie  universitātes koris-
tiem un koŗa diriģenta Džefrija 
Boersa (Geoffrey Boers). Viņi 
nodziedāja dziesmu ar Māras 
Zālītes vārdiem, ko 1989. gadā 
sacerējis komponists Veljo Tor-
miss.  Tā ir dziesma par Brīvības 
pieminekli: „Es tevi ļoti gaidīšu. 
Bet ne pie pulksteņa. Pie Laika...” 

Koristu interese par latviešu koŗa 
mūziku sākās pirms daudziem 
gadiem. Pirms gada, Latvijas 
prezidenta Valža Zatlera aicināti, 
koristi devās koncertturnejā uz 
Latviju.

Nākamā dienā notika pārrunas 
par Māras Zālītes darbu „Putnu 
opera”.  Dzejniece bija  mazliet  
pārsteigta, ka šo darbu iztirzā 
stu  denti. Kāda studente teica, ka 
tā jau nav tikai bērniem. Pie -
augušie parasti nav ieraduši 
izteikties tieši un vienkārši, atklā-
jot emocijas. Brīdī, kad uz skatu-
ves no būŗa atbrīvotie putniņi 
dzied „Ai, brīvība!  Ai, brīvība!”,  

viņu balsīs  nojaušams  daudzu 
gan jaunu, gan  vecu Latvijas ie -
dzīvotāju prieks par jaunajiem 
neatkarības laikiem. Tā ir slavas 
dziesma brīvībai un brīvai  dzies-
mai.   

Māras Zālītes lekcijas noklau-
sījās trīsdesmit studentu, kuŗi 
šopavasar pierakstījušies Baltijas 
kultūras kursā.  Kopā ar latviešu 
valodas studentiem un citiem 
viesiem bija apmēram četrdes-
mit klausītāju. 

 „Tas bija neaizmirstams pie-

dzīvojums!” atzina kāds students.   
,,YouTube skatījāmies, kā  Māra 
Zālīte 1988. gadā uzrunāja dau-
dzus tūkstošus. Satikt viņu un 
sarunāties ar viņu pašu – tas ir 
kaut kas īpašs!” teica kāda stu-
dente. 

Universitātes studenti un mā -
cībspēki ar pateicību piemin 
Sietlas latvieti, Baltijas studiju 
programmas atbalstītāju Zigrīdu 
Langīnu, kas testamentā novēlēja 
līdzekļus latviešu valodas prog-
rammas atbalstam.  

G. S.
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Jauks vakars Māras istabiņā
saņēmusi daudzus apbalvojumus 
un godalgas, tostarp Literatūras 
gada balvu drāmaturģijā 2002.  
gadā un Gada balvu literātūrā 
2005.  gadā, viņas darbi tulkoti 
angļu, zviedru, krievu, baltkrie-
vu, lietuviešu, igauņu, italie šu, 
gruzīnu, kirgīzu, moldāvu, slo-
vēņu un citās valodās.

Māra Zālīte ir ne tikai izcila 
dzejniece un drāmatiķe, bet arī 
ievērojama sabiedriska darbi-
niece. Viņa strādājusi Latvijas 
Rakstnieku savienībā, jauno 
literātu studijā, no 1989. līdz  
2000. gadam bija literārā žurnāla 
un izdevniecības „Karogs” galve-
nā redaktore,  kopš 2000. gada ir 
Latvijas Autoru apvienības prezi-
dente.

Runājot par Māru Zālīti, atkal 
jācitē Nora Ikstena un jāpiekrīt, 
ka – „viņa jau zina” – jo tieši 

tāda sajūta pārņem, lasot viņas 
darbus: viņa zina tieši kad, tieši 
kā un tieši ko pateikt. Vai tā ir tā 
enerģija, ko N. Ikstena piemin, 
rakstot par M. Zālīti, vai īpaša 
intuīcija, vai kāda augstāka, 
tikai viņai, autorei, pieejama 
sadzir dētprasme, par to mums 
varbūt var pastāstīt Māra Zālīte 
pati.”

Dzejoļu lasījumu ievadot, dzej-
niece pieminēja, cik dziļi viņu 
aizkustinājis Vašingtonas uni-
versitātes koris, nodziedot dzies-
mu “Trīs zvaigznes” ar viņas vār-
diem. Vispirms M. Zālīte nolasīja 
dažus bērniem veltītus dzejoļus, 
bet pieaugušiem tie patika tikpat 
labi. Dzejniece pastāstīja skaistu 
pasaciņu par Laimi, kam bijusi 
tikai viena acs, ne pierē, bet uz 
galvas. Viņai pazudis bērns un, 
to meklējot, viņa cēlusi cilvēkus 
augšā, lai viņus labāk saredzētu. 
Tie, kuŗus Laime pacēlusi, kļu-

vuši par Laimes bērniem. Klau-
soties dzejnieces vārdos, raugoties 
uz apaļo logu, kas likās kā liela, 
spoža acs, dažs klausītājs šai 
vakarā pats jutās kā Laimes 
skarts. 

Dzejniece lasīja gan agrāk rak-
s tītus, gan jaunus dzejoļus, šad 
tad paskaidrojot, kā dzejolis  ra -
dies. Daudzi dzejoļi kļuvuši par 
dziesmu tekstiem, tos paredzēts 
izdot grāmatā.

Korporācijas Dzintra filistre 
Sarmīte Dāvidsone pasniedza 
goda filistrei Mārai Zālītei puķes. 
Sarīkojuma apmeklētāji vēl pa -
kavējās ,,Māras istabiņā”, lai 
parunātos ar dzejnieci, nogaršotu 
Zintas Šmidchenas gardo kliņģeri 
un zemenes. Šis maija vakars būs 
neaizmirstams. Paldies Mārai 
Zālītei un vakara rīkotājiem 
Kristīnei Motivānei un Guntim 
Šmidchenam.

M.
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Māra Zālīte dzejoļu lasīšanas vakarā

Korporācijas Dzintra filistres, no kreisās: Vaira Pelēķe Kristofera 
(Christopher), goda filistre Māra Zālīte, Sarmīte Dāvidsone, Ilma 
Apsīte

Vašingtonas universitātes koris dzied Mārai Zālītei

Māra Zālīte un Guntis Šmidchens ar studentiem
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Jūnija svētdienas vakarpusē 
Rīgā, pie „Laimas” pulksteņa 
esmu norunājusi tikšanos ar Ilzi 
Aivars. Ilze Rīgā ir nostrādājusi 
4 gadus Starptautiskajā skolā 
Ķīpsalā, kur mācās apmēram 150 
skolēnu – bērni no dažādām 
pasaules malām, kuŗu vecāki 
dzīvo un strādā Rīgā. Arī Ilze ir 
no citas pasaules malas – no 
ASV Ņudžersijas. Tur viņa augu-
si un mācījusies, tur bija Ņu -
džersijas latviešu skolas skol-
niece, tad skolas izpalīdze un 
skolotāja. Universitātē Ilze iegu-
vusi skolotājas diplomu ar tie-
sībām mācīt jaunākajās klasēs. 
Bet šoruden Ilze ar savu kaķi 
Minku, kuŗu adoptēja no Rīgas 
dzīvnieku patversmes, dosies 
darbā uz Kuveitas Starptautisko 
skolu (American School of  
Kuwait). Ilze saka, ka sākuma 
gadā bija grūti, kad, mājās pēc 
darba pārnākot, neviens tevi 
negaida. Tad nu viņa nolēmusi 
pieņemt kaķīti, kuram tagad 
jāiziet veterināra sertifikācija, un, 
droši vien, ka Ilze un Minka būs 
vienīgie latvieši Kuveitā.

Pamanu Operas parka malā 
augošo liepu pavēnītī uz betona 
malas atsēdušos trausla auguma 
meitenei gaŗiem, gaišiem ma -
tiem, saulē uzspīd sudraba rotas 
– rokasprādze ar sudraba pieka-
riņiem, kaklarota ar izrakstītu 
saules saktu, un jaunā meitene 
atsaucas smaidīdama manam 
jautājumam: „Vai jūs esat Ilze?” 
Tad tāda ir jaunā skolotāja, 
pasaules ceļotāja.

Graciozi Ilze tuvojas man, sa -
sveicināmies, un turpmākās 
stun  das viņas dabiskais, gaišais 
un dzīvespriecīgais smaids, vieg-
lie smiekli ir labs pavadonis sar-
unai. Vecrīgas āra kafejnīcās 
apmeklētāji vakariņo, un, ejot pa 
Kaļķu ielu uz Doma laukumu, 
pēkšņi dzirdam bērnu saucie  nus: 
„Miss Ilze! Miss Ilze!” Mums 
priecīgi māj trīs bērni un viņu 
vecāki. Ilze smejas un saka – tie 
ir mani korejiešu skolēni, viņu 
vecāki strādā te ,„Samsung’’ fir-
mā. Bet pie sevis es nodomāju, 
vai Ilzei šis gadījums nav lieliska 
vizītkarte – skolēnu mīlestība, ko 
viņi izrādījuši, ieraugot savu 
skolotāju, ejam pa ielu.

Kā tu ieradies šai pasaulē?
Es piedzimu 13. janvārī nakts 

vidū, mamma gribēja mani no -
saukt par Ilzi, jo viņai bija lelle 
Ilze, kas tagad ir mājās manā is -
tabā. Piedzimu Ņudžersijā auks -
tā ziemas vakarā, un tur arī no -
dzīvoju 23 gadus. Pirmskolas 
gados mamma mūs ar brāli Pēci 
agri no rīta izlaida pie vecmāmi-
ņas Irmas Zālītes, lai mēs pa 
dienu dzīvojam tur, jo viņa 
mācīja vidusskolā matēmatiku, 
tēvs braukāja apkārt un pārdeva 
lielas mašīnas.  Angļu valodu sā -
ku mācīties pirmajā klasē, gāju 
ISL klasēs (English as a Second 
Language). Es tieši šorīt domāju 
par savu pamatskolu un to, kā 
man tur gāja. Katru gadu mēs 
mācījāmies par kādu citu valsti. 
Pirmajā klasē mēs mācījāmies 
par Austrāliju, tad visa skola 
sanāca kopā, un mēs gājām no 
galda pie galda. Katra klase bija 
sagatavojusi kaut ko par kādu  
pasaules valsti, un mēs mācījāmies 

par tām. Mana interese par pa -
sauli ir no pamatskolas. 

Vai tu saskati tam zināmu 
turpinājumu tālākā dzīvē?

Jā, ārpus Amerikas ir daudz 
interesanta – valstis, zemes, kul-
tūras. Tad 5. klasē mums bija jā -
stāsta par sevi. Sagrupējās vācie-
ši, sanāca kopā italieši.  Es biju 
vienīgā latviete, un es savācu no 
mājām visas savas latviešu man-
tas, uzvilku tautastērpu un gāju 
uz skolu. Visiem pārējiem ļoti 
patika. No jaunības es zināju, ka 
būšu skolotāja, mīlu mācīt bēr-
nus.

Pēc 12. klases absolvēšanas 
gāju uz universitāti Newburgh  
Ņujorkā  un izmācījos par skolo-
tāju. Pirmo reiz dzīvoju prom no 
mājām, 45 minūšu brauciena 
attālumā. Bet katru nedēļas no -
gali varēju doties uz mājām, lai 
turpinātu mācīt latviešu skolā.

Tavi pirmie iespaidi par lat-
viešu skolu?

Man ļoti patika latviešu skola, 
bijām klasē tikai trīs un katru 
nedēļu izspēlējām kādu joku, bija 
arī ļoti mīļi skolotāji. Skolotājiem 
bija interesants veids, kā pasniegt 
stundas. Bija žēl absolvēt skolu, 
bet bija prieks turpināt skolā 

Kaiju Straumani, kas ir kļuvusi 
par manu labāko draudzeni.

Iepriekš sarunā tu minēji, ka 
tev īpaši mīļa ir saule.

Jā, man patīk vasara, siltas die-
nas, rotas ar saules zīmi, pat e - 
pasta adresē man ir vārds  „sau -
līte”. Saulīte man ir mīļa.

Paraksturo savus vēcākus!
Man mamma un tēvs ir ļoti, 

ļoti mīļi. Bez viņiem nevarētu 
dzīvot un esmu pateicīga pa visu, 
ko viņi man ir mācījuši. Mēs visu 
ko darījām kopā, katru dienu 
mēs sēdāmies pie vakariņu galda 
kopā, katru svētdienu ar tēvu 
cepām pankūkas. Kad braucām 
ekskursijās uz Disnejlendu, uz 
Latviju vai slēpot – visur kopā. 
Viņi ir cilvēki, kas man parādījuši 
pasauli un arī ne par daudz, lai es 
pati skatos tālāk, kur būt. Viņi 
ļoti priecājas, ka es esmu Latvijā. 
Ar vecākiem runāju katru ne -
dēļas nogali. Tēvs saka: „Man 
liekas, ka tu uz Amerikā nekad 
neatgriezīsies,  ja nu vienīgi uz 
Ziemsvētkiem”. Ar viņiem es 
vienmēr visu varu izrunāt, jūtos 

ļoti droša. Viņi šovasar plāno 
braukt uz Italiju, un es nodomā-
ju, ka varētu viņus un brāli tur 
apciemot. Tā tad arī turpinās 
mūsu ģimenes braucieni.

Mani vecāki ir Ziemeļamerikas 
skautu un gaidu vadītāji. Tēvs 
Pēteris Aivars  ir latviešu skautu 
priekšnieks. Mamma  Nora Ai -
vara ir latviešu gaidu priekšniece, 
un skautisms ir kaut kas tāds, kas 
plūst manās asinīs. Pirmā skautu 
nometnē es biju mazs zīdainītis, 
un mani pirmie soļi varbūt arī 
tika sperti tieši skautu nometnē. 
Mēs turamies vairāk pie latviešu 
prasmēm: sienam mezglus, kaut 
ko dabā būvējam, slēpojam, mā -
cāmies latviešu skautu vēsturi, 
pētām zvaigznes.

Kā vecāki tev mācīja latvis-
kumu?

Mums viss notika dabiski.  Reiz 
man viens draugs atbrauca cie-
mos, izstaigāja mūsu māju, un 
teica: „Ilze, tava māja ir kā 
Latvija!”  Mums ir tumši sarkani 
aizkari, baltas sienas un balts 
dīvāns ar latviskiem spilveniem. 
Visur ir latviešu gleznas, koka 
karotes, lelle tautumeita stāv pie 
durvīm, man tas liekas dabiski, 
jo tā lelle tur vienmēr ir stāvējusi. 
Mēs mājās runājam latviski, e - 
pasti tikai latviski, jo tas ir tā 
pieņemts.

Kā tu pati izjūti savu iden-
titāti?

Man latvietība vienmēr ir biju-
si ļoti tuvu pie sirds. Es bieži 
amerikāņu skolā strīdējos ar 
pārējiem skolniekiem. Viņi vai-
cāja man: „Ilze, kas tu īsti esi?” Es 
teicu – latviete. Es eju uz latviešu 
skolu, dejoju tautasdejas, dziedu 
tautasdziesmas, visas rotas man 
ir latviskas. Man reiz bija draugs 
amerikānis, es katru nedēļas no -
ga  li biju aizņemta latviešu sa -
biedrībā –   dejoju tautasdejas, 
mā  cīju skolā un viņš man 

pārmeta: „Tev vienmēr ir latvie  -
šu lietas, nometnes, ALJAs kon-
gress... Kāpēc?” Pēc laika mūsu 
attiecības izbeidzās, tad pēc pāris 
gadiem viņš man atrakstīja vēs -
tuli: „Ilze, gribu Tev ļoti pateik-
ties, es beidzot šovasar aizbraucu 
uz savu senču zemi, uz Italiju,  
un es beidzot sapratu,  kāpēc tu 
brauci uz latviešu pasākumiem 
katru sestdienu, svētdienu, kāpēc 
tas tev bija tik svarīgi.” 

Vai tavi draugi no latviešu 
sabiedrības saglabā identitāti, 
kā viņi audzina savus bērnus?

Man ir daži draugi, kas ir 
apprecējušies ar amerikāņiem, 
bet viņi grib iemācīt bērniem 
latviešu valodu un to, kur ir 
Latvija. Daži draugi, kuŗiem 
viens no vecākiem ir cittautietis, 
viņi brauc uz nometnēm, kas 
notiek latviski, un tur mācās. Es 
nevarētu teikt, ka viņi ir ļoti lat-
viski, bet vismaz zina latvietības 
pamatus. Man ir draugi, kuŗi 
meklē un atrod savu dzīves drau-
gu tikai starp latviešiem, viņi 
grib mācīt latvietību saviem 
bērniem. Ziemsvētkos biju 2x2 
nometnē Malibu, kur tika risinā-
ta doma par dubultpilsonību. 
Dau dzi cer, ka to būs iespējams 
iegūt. Man pašai ir dubult pil-
sonība, tas atvieglo braukšanu uz 
Latviju, ceļošanu pa  Eiropu. 
Man ir draugi, kas atbrauc uz 
Latviju, piemēram,  draudzene 
Kaija, kas tagad ciemojas pie 
manis un kollēga Dāvids. Viņi ir 
cīnījušies ar formālitātēm, lai 
iegūtu uzturēšanās atļauju, kār-
to tu papīrus, tas ir diezgan grūti. 
Jo tajā reizē, kad bija jānosaka, 
vai tavs bērns grib dubult-
pilsonību, mani vecāki oficiāli 
pieteica mani un Pēci, vēl ne -
zinādami, vai mēs to kādreiz iz -
mantosim. Es tagad līdz ar sa -
viem draugiem ceru, ka dubult-
pilsonības problēma tiks nokār-
tota.  

 Man draugi jautā, vai tas ir 
grūti – aizbraukt uz Latviju un 
strādāt. Es atbildu: tikpat viegli, 
cik iekāpt lidmašīnā un atlidot. 
Tomēr, ja tev nav pilsonības, tad 
tu vari šeit palikt tikai 3 mēnešus, 
tajos var pagūt  padzīvot un pa 
alus dārziem izsēdēties, bet ne 
sameklēt darbu un strādāt. Ma -
libu nometnē es sajutu, ka dau-
dziem ir interese atbraukt un 
pastrādāt, jo par manu darbu 
Rīgā daudzi gribēja zināt

Kādi ir plūsi un kādi mīnusi, 
dzīvojot Latvijā?

Man patīk te dzīvot un strādāt, 
te viegli tikt no vienas vietas uz 
citu, var iet dziedāt koŗos, dejot 
tautasdejas, var arī klusi visu 
novērot. Plūs ir tas, ka te ir 
patīkami būt. Te viss ir pilnīgi 
citādāk. Patīk Latvijas gaiss, tas ir 
tik daudz tīrāks un mīļāks. 
Diemžēl ziemās ir tik auksts, tik 
tumšs, bet toties vasarā vēl pus-
divpadsmitos ir gaišs. Man patīk 
Latvijā daba. Dzīvoju Jūrmalā, 
strādāju Rīgā; visu dienu no -
strādāju, iekāpju vai nu kollēģu 
automašīnā vai dažreiz vilcienā, 
saspringusi no darba dienas, 
pusstundu vēlāk izkāpju Bul-
duros, tur svaigs gaiss, es ievelku 
elpu, un viss ir atkal labi.

Latvija man ir baltas bērzu birzis
Skolotāja Ilze Aivars sarunājas ar Daci Micāni Zālīti

strādāt par izpalīdzi un tad par 
skolotāju. Tur nostrādāju 5 ga -
dus.

Pirmajā darba gadā pēc uni-
versitātes mācīju autisma bērnu. 
Bijām klasē tikai divi. Es viņam 
palīdzēju mācīties, visur gāju lī -
dzi, un tas bija grūti. Nebiju 
domājusi, ka strādāšu tikai ar 
vie  nu bērnu nevis bērnu grupiņu, 
bet es pati sev pierādīju, ka varu 
mācīt arī bērnu ar speciālām va -
ja  dzībām.

Turpināju meklēt darbu, kas 
mani apmierinātu, un tad mana 
mamma ieminējās par draudze-
ni, kas strādā Rīgā. Es zināju, ka 
skolotājām Latvijā nemaz tik labi 
neiet, bet mamma teica:  nē, tā ir 
Starptautiskā skola, kur viss no -
tiek angliski. Sazinājos ar Mārtiņu 
Zandbergu, un, pārvarot dažus 
šķēršļus, uzsāku darbu Rīgā. 

Tajā vasarā es uzzināju, ka ma -
na draudzene Jūlija Gifford no 
Kanadas plāno braukt uz Latviju 
studēt,  un tas mani atvieglināja, 
jo zināju,  ka man šajā malā būs 
kāds,  ko pazīstu. Latvijā satiku (Turpināts 7. lpp.)

Ilze Aivars un saule

Kopā ar tēti Pēteri Aivaru
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Rīga atgriezusies Eiropā. Tāds 
ir viens no pirmajiem iespai-
diem, pēc četru gadu prombūt-
nes atkal pastaigājoties pa stei-
dzīgu ļaužu un spēkratu pilnām 
ielām Rīgas centrā. Ielas tīras, ja 
neskaita grafiti zīmējumus, kas tā 
kā noslēpumainas rūnas grezno 
namu sienas. Gājēji veselīgi un 
labi ģērbušies. Jaunas, modīgi 
tērpušās uzņēmumu darbinieces 
steidzas savās gaitās. Māmiņas 
stumj ratiņus, kuŗos lepni sēž 
Latvijas nākotnes veidotāji. Īsos 
svārciņos, slaidām kājām, bezbē-
dīgi čalodamas, gaŗām aizdejo 
skolnieces un studentes – Rīgas 
košākais rotājums. Vai viņas vis-
pār zina, ka te kādreiz notikušas 
izsūtīšanas un ļaudis baidījušies 
klausīties ārzemju radio raidīju-
mus? Drošas un smaidošas ir šīs 
Eiropas pilsones, kam mazās 
Latvijas robežas kļuvušas par 
šaurām. 

Puiši šķiet nopietnāki. Daudzi 
vingri un muskuļaini, īsi apcirp-
tiem matiem, (kas vējainajā Rīgā 
atvieglo dzīvi), drasē džīnās un 
melnos T-kreklos, veidodami  
maz liet robustu  tēlu. Citi, gaišā-
ku skatu, gaišākās drānās, iegri-
muši sarunās ar nekad neiz-
trūkstošo mobilo tālruni pie 
auss. Rīga – vismaz centrā – ir 
jaunu ļaužu pilsēta, un mobilais 
jaunam cilvēkam šeit ir tikpat kā 
dienišķā tērpa papildinājums, kā 
obligāts „aksesuārs”.

Nav noslēpums, ka Rīgā var 
labi paēst. Restorāni, kafejnīcas, 
krodziņi draudzīgi māj no katra 

VASARĪGĀS RĪGAS IELĀS
Aizjūras ciemiņa vērojumi 

stūŗa. Kaut arī populārie „Lido” 
restorāni – „Dzirnavas” un „Vēr-
manītis” – dažam neliekas pietie-
kami eksotiski, un tagad cīnoties 
ar naudas grūtībām, tie nekad 
nav mūs pievīluši. Vistas kotletī-
tes ar sēņu mērci, pankūkas, skā-
beņu zupa – viss garšīgs, gaumīgs 
un bez ceremonijām dabūjams. 
Kad vēlējāmies dabūt ko smalkā-
ku, tad piestājām omulīgajā res-
torāniņā "Osiris" Kriš jāņa  Barona 
un Lāčplēša ielas stūrī. Baudot 
ceptu lasi ar ikriem krējuma 
mērcē vai vilinošu cūkas fileju, 
sev jautāju: kāpēc mēs mājās 
samierināmies ar tik neizteiks-
mīgu barību? „Mājās, mīlulīt, 
mēs domājam par veselību,” man 
atgādina sieva. Taču no  spriežam, 
ka Rīgā mums veselība rodas 
pati no sevis, baudot gardo 
Latvijas maizi un kātojot ar 
Dāliņa kājām krustām šķērsām 
pa pilsētu. 

Laiciņš mums gadījies īpaši 
jauks, patiešām vasarīgs. Gribas 
uz visu raudzīties cerīgi. Arī uz 
latviešu valodas izdzīvošanas 
spējām. Rīgas Centra rajonā tā 
dzirdama bieži, un ne vairs tik 
klusa un kautrīga kā atjaunotās 
valsts sākuma gados. Tērbatas 
ielā veikaliem dzejiski un asprā-
tīgi nosaukumi: „Sapnis” (skais-
tumkopšana) „Rija” (latviski iz -
strādājumi), „Kūkotava” (kafej-
nīca). Skatlogos  reklāmu pareiz-
rakstība liekas pārbaudīta – ne tā 
kā Amerikā, kur veikalnieks daž-
kārt izgudro pats savu rakstību. 
Aicinājumi tādi paši kā citās 

patērētāju kultūrās: „Totāla izpār-
došana!”, „Atlaides līdz 80%!”, 
„Līgo atlaides!”

Arī televīzijā, nedaudzajos lat-
viskajos kanāļos, reklāmas gau-
mīgas un visumā labā valodā, 
pārsvarā skanot spēcīgām un 
agresīvām vīriešu balsīm, radot 
iespaidu, ka Latvijas vīrieši ir 
spēka pilni svarīgu lēmumu 
lēmēji. Iedzīvojāmies latviešu 
televīzijas romānā „Būt mīlētai”, 
kur savas romantiskās attiecības 
šķetina mūsdienīgi tautieši no 
profesionālām aprindām, ieskai-
tot krāšņu un viltīgu veikalnieku 
vārdā Jaundālderis. Latviešu va -
lodā ieklausījāmies arī teātŗos. 
Šajā jomā īpaši valdzināja „Mari-
ja Stjuarte” Dailē, kur Šillera kla-
siskā traģēdija no aktieŗiem pra-
sīja skaidru izrunu, bez iespējām 
kaut kur iespraust populāro „nu 
ko?”, kas tik bieži atskan komē-
dijās. 

Tomēr arī latviešu teātrī, tāpat 
kā pārējā sabiedrībā, latviešu 
valoda kļūst vaļīgāka un piemē-
rojas videi. Nacionālajā teātrī 
redzējām italiešu autora komēdi-
ju „Laulāts un brīvs”, kuŗā vienu 
no galvenajām lomām spēlēja 
aktieris no krievu teātŗa. Labs 
aktieris, bez šaubām, ar samērā 
labu latviešu valodas izrunu. Bet 
humora pēc viņš ik pa laikam 
pārsviedās uz krievu valodu, viņa 
skatuves sievai ikreiz atgādinot: 
„Runā valsts valodā!” Rīdzi nie-
kiem varbūt nelikās dīvaini, ka 
latviskotā italiešu komēdijā aktie-
ris runā krieviski, bet mums 
„senlatviešiem” gan. Rīgā latvieši 
ar krievu valodu ir saraduši – 
tāpat kā mēs ar angļu mēli. 

Rīgas latvieši savā kultūras 
telpā tikpat vēlīgi pieņem arī lat-
gaļu izloksni. Komēdija „Latgola.
lv” Nacionālajā teātrī bija viena 
no aizvadītās sezonas vispopulā-

rākajām lugām, priecīga un paci-
lājoša. Taču mēs, „čiuļi”, no runā-
tā maz ko sapratām. Arī Jaunā 
Rīgas teātŗa iestudējumā „Mel-
nais piens” liela daļa sarunu ska-
nēja latgaliski. Latvijā dzīvojot, 
ar „valsts valodu” vien nepietiek. 

 Tomēr jāpiemin, ka dienu 
pirms beidzās parakstu vākšana 
par stingrākām valodas prasī-
bām Latvijas skolās, latviešu jau-
nieši bija apskrējuši visu Rīgas 
centru un uz ietvēm ar krītu 
uzrakstījuši uzsaukumus iet un 
parakstīties. Pasākums neizde-
vās, bet jauniešu iesaistīšanās 
vieš cerības.

Latvijas visjaunākās paaudzes 
sevi izpauž mūzikā. Televīzijā 
redzējām knīpas ar mikrofoniem  
rokās, lēkājam pa skatuvi kā 
Eirovīzijas zvaigznes. Viņi sacen-
tās Ventspils pilsētas galvas 
Lemberga atbalstītajā konkursā 
„Balss pavēlnieks”. Dziedāja 
talantīgi un latviski. Bet Rīgā 
īpaša diena bija veltīta blondī-
nēm. Jau trešo gadu Daugavmalā 
tiek rīkota starptautiska „Blon-
dīņu parāde”. Kā teica viena 
dalībniece: ”Ja redzam vienu 
blon  dīni, tas nav nekas sevišķs; ja 
trīs, tad jau paceļam acis, bet ja 
simt – tad saturieties!” Bija arī 
patīkami uzzināt, ka „Labestības 
dienā” Latvijā saziedoti 197 000 
lati slimiem bērniem.

Kā allaž, bija žēl doties mājās. 
Rīdzinieki posās uz Jāņiem –  
pārrunāja, kur būs visjautrākā 
līgošana, kur meklējams visgar-
dākais alus un vissulīgākais šaš-
liks. Kā teica kāda paziņa: 
„Nākamnedēļ Latvija būs slēgta”. 
Līgo!

Vilnis Baumanis

Rīga vasarā

Vienpadsmit latviešus – trīs no 
Austrālijas, četrus no Kanadas 
un četrus no ASV – pārņēma 
aizkustinājums, ieraugot pie In -
sulas vecļaužu ēkas (Insula Weg 1 
Bischofswiesen/Berchtes ga den) 7. 
maijā plīvojam lielu Latvijas 
karogu. Jau apmēram 20 gadu te 
neviens latvietis nav dzīvojis, bet 
karogs bija izkārts par godu ne 
tikai ciemiņiem, bet visiem 
latviešiem, kuŗi te kādreiz miti-
nājušies. 

No 1945. līdz 1949. gadam In -
sulas pārvietoto personu no -
metnē dzīvoja apmēram 700 
latviešu. Latvieši šo nometni  no -
sauca par Insulu  (latīņu valo dā 
insula nozīmē ,,sala”), un nosau-
kums tika saglabāts, kad pār-
vietoto personu nometni likvi-
dēja un te ierīkoja vecļaužu mīt-
ni. Tajā apmetās 325 latviešu, 
kuŗiem nebija iespējams izceļot. 
Viņi ieradās no citām pārvietoto 
personu nometnēm. Vecļaužu 
na  mu atklāja 1951. gada 7. maijā. 
Tā 60 gadu dibināšanas  atceres 
svinības un insuliešu tikšanos 
ievadīja oikūmenisks dievkalpo-
jums  7. maijā kapellā, kas no 
1945. līdz 1949. gadam pārvieto-
to personu nometnē bija sporta 
nodarbību ēka. Dievkalpojumā 
piedalījās Bavārijas luterāņu bīs-
kaps un vietējo draudžu mācītā-
ji. 

Pēc dievkalpojuma bija pie-
ņemšana ēkā, kuŗā bēgļu nomet-
nes laikā notika dejas, filmu un 
teātŗa izrādes. Insulas tagadējais 
direktors Rolfs Hopmanis apmē-

ram 15 minūtes pastāstīja un 
parādīja attēlus par laiku, kad te 
bija pārvietoto personu nomet-
ne. Ventis Plūme nolasīja Kena 
Zenfta (Senft) apsveikuma vēstu-
li vācu valodā, kuŗā Insula dēvēta  
par ,,cerību salu”. Kens Zenfts no 
1949. līdz  1951. gadam Insulā 
bija Luterāņu pasaules federāci-
jas studiju centra direktors  
(Lutheran World Federation 
Study Center). Tagad viņš dzīvo 
Getisburgā, Pensilvānijā. 1948. 
gadā tika dibināti divi studiju 
centri – viens britu joslā  Imbs-
hauzenā, otrs amerikāņu joslā 
Berchtesgādenā. Studiju centri 
darbojās divus gadus. Insulas 
studiju centrā vairāku pārvietoto 
personu nometņu 2137 baltieši  
mācījās 37 dažāda ilguma kur-
sos, kuŗus rīkoja  mācītājiem, sko-
   lotājiem, jaunatnes vadītājiem.  

Visus vienpadsmit tālos viesus 
aicināja iznākt priekšā un ikvie-
nam uzdāvināja 1948. gadā 
Helsinkos iespiestu Bībeli latvie-
šu valodā, kuŗas izdošanu finan-
cēja briti. Saņēmām arī grāmatu 
par Insulu vācu valodā.

Herta Spira un Herberts Šulcs 
salaulājās 1947. gadā  Berchtes-
gādenā. Herta Šulca teica uzrunu 
vācu valodā un nodziedāja pašas 
komponētu dziesmu ,,Skaistā 
Berchtesgādena”. Insulas vecļau-
žu nama direktoram viņa uzdā-
vināja koka šķīvi ar Insulas skatu. 
Šis šķīvis viņai ar vīru bijis kāzu 
dāvana. 

Svinības turpinājās brīvā dabā, 
cienājoties ar vācu ēdienu. Mū -

Bijušo insuliešu tikšanās Insulā

tas jāsaglabā mūsu atmiņā, tā ir 
daļa no mūsu vēstures, mūsu 
pagātnes mantojums. Dāņu filo-
zofs Sērens Kirkegors  ir teicis: 
,,Dzīvi mēs spējam saprast, tikai 
raugoties atpakaļ, bet dzīve 
mums jādzīvo uz priekšu.” 

Pirms daudziem gadiem mēs 
bēgām no briesmām. Mēs atstā-
jām savu zemi. Tie, kuŗi Latviju 
atstāja 1944. gadā, šos notiku-
mus nekad nespēj aizmirst, šīs 
atmiņas ir dziļi iespiedušās sirdī. 

Jānis Plūme

ziku atskaņoja trīspadsmit pūtē-
ju ansamblis, dejoja bavāriešu 
deju kopa. Mums bija iespēja 
apskatīt telpas, kuŗās dzīvojām 
no 1945. līdz 1949. gadam. Istabu 
lielums bija apmēram 13x20 
pēdu, daudzās dzīvoja  seši cilvē-
ki. Agrāk no logiem pavērās 
skaists skats uz Vacmaņa kalnu 
(Watzmann), tagad logu priekšā 
aug 50-60 pēdu augstas egles. 

Pirmo reizi pēc 62 gadiem tikās 
Jānis Plūme no ASV un Andris 
Zeicmanis no Austrālijas. Pārvie-

toto personu nometnē abi bija 
cieši draugi, kopā slidoja, brauca 
ar ragaviņām, spēlēja da  žādas 
spēles. Andŗa tēvs krita pie 
Berlīnes cīņā ar padomju iebru-
cējiem.  

Svinīgi atklāja Leo Tinkuna tē -
va kapa piemiņas plāksni. Leo 
tēvs nomira Insulā un apbedīts 
Berchtesgādenā.

V. Plūme piebilda, ka  laiks no 
1940. līdz 1950. gadam latvie-
šiem bija smags, viņus māca bai-
les un neziņa par nākotni. Taču 

Bijušie insulieši: no kreisās: Jānis Plūme (Mineapole, MN), Herta Šulca (Adelaide, Austrālija), 
Ventis Plūme (Ankoridža, AK), Irisa Vrubļevska Graimsa (Grimes) (Oklahoma, OK), Dženifera un 
Andris Zeicmaņi (Adelaide, Austrālija), Donna un Igors Svistuņenko (Toronto, Kanada), Leo 
Trinkuns (Čikāga, IL), Juris un Edīte Svistuņenko (Greivenhursta, Kanada) 
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Window on Eurasia: Internet Changing Russian Political 
Humor and Russian Politics as Well, Commentator Says 

Anecdotes 
a b o u t 
leaders and 
policies have 
long been an 
i mp o r t a nt 

part of Russian life, but the 
Internet is transforming its 
form and content because 
falling prices for connectivity 
are increasing the number of 
users and rising download 
speeds are making video clips 
more widely accessible, ac -
cording to a Moscow commen-
tator.

On the “Russky zhurnal” 
portal, Aleksandr Chausov 
argues that at present Russians 

are “observing an evolution of 
the form of jokes about poli-
ticians and politics as a whole,” 
with “the transition from 
television to the Web and the 
development of Internet techno-
logy being decisive events in 
this process.

As a result of the spread of the 
Internet, he says, Russians can 
now watch video clips and look 
at thousands of images rather 
than relying primarily on text 
alone, and “the video clip is 
understood by an individual 
much easier than the typical 
text, however brilliantly it may 
be written.” As a result, Chausov 
continues, humor is increasingly 
taking a visual form.

In addition, the sense of 
“anonymity and security” that 
the Web appears to allow “gives 
rise to the illusion that 
everything is possible,” and the 
increasing use of the Internet 

and especially video in political 
campaigns invites those who 
want to make jokes about the 
politicians who use this format 
to do the same. 

This has led, Chausov says, to 
the appearance of “a new and 
unexpected phenomenon” as 
far as Russian mass culture is 
concerned: the appearance of 
“political comics on the Net.” In 
the West, “so called video co -
mics or computer comics” are 
not a new phenomenon, and in 
Russia, they are not full-blown, 
with most including written 
texts instead of only oral presen-
tations.

But these are instructive as far 
as political humor is concerned, 
Chausov argues. “The most 
well-known [of these] are the 
super hero comics.” Russian 
society “unconsciously is 
waiting for a hero, someone 
who will come and save 

everyone.” That is because, 
how   ever much they joke about 
it, Russians view the powers as 
“a sacral phenomenon.”

That in turn means that “the 
bearers of power are a little 
super human. They can be ‘evil 
doers’ or ‘heroes,’ but all the 
same they are of a different 
order than ‘the ordinary man.’” 
That was true of the “Puppets” 
series on television, and it is 
even more clearly manifested 
on Internet video clips about 
the current leadership.

However, there is one inte-
resting detail, Chausov says. 
Vladimir Putin in most of these 
clips is presented not only as a 
super hero but also as “’a man 
like everyone else,’” a unique 
case in Russian humor. While it 
is unclear how this combination 
will play itself out – whether the 
sacred will conquer the ordinary 
or the other way around – it 

likely will affect Russian 
culture.

In the most hopeful outcome, 
one likely to become more 
possible as the Internet grows, 
this will “take out of the 
mentality of our society the 
genetic sense of the sacred 
nature of power,” something 
that will open the way for a 
different relationship between 
those in power and those in 
society than has ever existed in 
Russia up to now.

And that possibility becomes 
clearer if one understands that 
“in the Russian segment of the 
Net, there is a somewhat dif-
ferent approach to politics and 
politicians than in the United 
States. There, “politics has 
already for a long time been to 
a certain degree a show” and 
politicians as a result “not only 
administrators and government 
managers but showmen.” 

Grūtākais ir tumsa ziemā un 
daži cilvēki, kas sastapti, kuŗi 
nesaprot latviešu valodu un 
nevar izteikties latviski. Bet ir jau 
kļuvis labāk, cilvēki mācās 
latviešu valodu. Pirmajos gados 
man pārmeta: „Kā? Tev ir latviešu 
pase, bet tu nerunā krieviski?” 
Atbildēju ka es esmu no Ame-
rikas. Arī pēc 4 gadiem es jo -
projām nevienu vārdu krieviski 
nezinu, un tas mani neinteresē.

Pēc četru gadu nostrādāšanas 
tu izlēmi, ka vēlies mainīt savu 
dzīvi un strādāt pavisam ko 
citu?

Jā, janvārī Londonā piedalījos 
intervijās Starptautiskajām sko-
lām no visas pasaules. Tu ej no 
vienas istabas uz otru. Lec no 
Ķīnas uz Āfriku. Tas bija pilnīgi 
traki – skrien no vienas intervi-
jas uz nākamo! Tur es intervējos 
vairākām skolām Bahamu, 
Italijas, Korejas un vēl citām 
valstīm. Pašā sākuma bija inter-
vija ar Kuveitu, un viņi teica, ka 
mani grib. Pēc ilgas domāšanas 
un izrunāšanās ar draugiem un 
vecākiem teicu – labi, jo meklēju 
kaut ko pilnīgi citādāku nekā līdz 
šim.

Kādi ir tavi novērojumi 
Latvijā, valstī, kas attīstās?

No polītikas es saprotu maz, 
taču es saprotu, ka tas,  kas tagad 
noticis Latvijas politikā , nav labi. 
Bet mani interesē, kas notiks 
tālāk un kā viss izveidosies.

Kopš esmu šeit, pa 4 gadiem ir 
notikušas lielas pārmaiņas, kaut 
vai ieejot kafejnīcā – pirmajā 
gadā bija jāsameklē kāds, kas tev 
kaut ko piedāvā, tagad tev nāk 
klāt un vaicā, vai jums vēl var ko 
piedāvāt. 

Vai to iespaidojusi krize?
Jā, varbūt cilvēki ir sapratuši, 

ka mums kaut kas jādara, lai 
kļūtu labāk. Cilvēki ir kļuvuši 
draudzīgāki, vairāk smaida. Pir-
majā gadā es varbūt biju vienīgā, 
kas gāja pa ielu un smaidīja. Citi 
skatījās uz mani tā, it kā es būtu 
traka. Bet tumšajā ziemā kaut 
kas jādara, kaut vai jāpasmaida. 

Ko Amerikas latviešu skolās 
vajadzētu mācīt par Latviju?

Malibu nometnē mums bija 
maza grupiņa Latvija +20. Tie, 
kas atnāca, ļoti interesējās, kas 
notiks ar Latviju nākotnē, kas 
Latvijā notiek tagad. Jā, viņi zina 
par Annu Brigaderi, par Sprīdīti, 
par Kārli Ulmani. Bet viņi grib 
zināt, kas notiek tagad. Piemē-
ram, kādus ēdienus šodien ēd 
Latvijā? Atbildu, ka kartupeļus ar 
kar bonādi un dillēm. Grib zināt, 
kāda mūzika skan. Mēs klau-
sāmies  „Prāta vētru”, bet tomēr 
te ir daudz mūzikas, kas nāk no 
Amerikas, arī Amerikas filmas 

uz Ameriku.
Daudzi jaunieši brauc tagad 

prom.
Es zinu, ka ir labi, ja viņi aiz-

brauc no Latvijas, lai redzētu 
citas idejas. Cerams, viņi atbrauks 
atpakaļ, jo viņi redzēs citu valstu 
labās idejas, kas strādā, un varēs 
iesākt kaut ko jaunu te un padarīt 
dzīvi labāku. 

Vai pēc Kuveitas tu atgriezīsies 
Latvijā? Tu varētu te dibināt 
savu skolu.

Jā, Latvija man ir mīļa vieta, 
man ļoti interesē redzēt pārējo 
pasauli, bet latvietību es vedīšu 
visur līdz. 

sīt latviskus ēdienus. Tas ir inte-
resanti, kad sēdi blakus korejietei 
un izraēlietim, un vainagu pīša-
na viņiem ir kaut kas neparasts! 
Bērniem tas patīk, visu gadu 
esam mācījuši latviešu rotaļas. 
Šinī dienā eju uz skolu tautastēr-
pā. Man ir vecmammas Zemgales 
tautastērps. 18. novembrī svinī-
bās skolā arī velku tautastērpu.

Vai uz Kuveitu tautastērpu 
ņemsi līdz?

Jā, tur skolā ir Starptautiskā 
diena, un tā būšu vienīgā latviete 
Kuveitā, tad vilkšu tautastērpu. 
Mana vecmamma saka, ka lat-
vieši ir kā utis, viņus var visur 
atrast. Jā, tik daudz latvietības es 
ņemšu līdz, cik var iebāzt somā. 

 Ar kādām domām lidosi 
prom no Rīgas, kāds būs tavs 
„memo”, ko sev ierakstīsi?

Būs bēdīgi braukt prom. Turēšu 
prātā visu, ko esmu te darījusi, 
bet ar domu, ka kaut kad atkal 
atgriezīšos. Augustā abi ar brāli 
brauksim uz Kuveitu, viņš būs ar 
mani pirmās 10 dienas un palī-
dzēs iekārtoties, mēs esam labi 
draugi. Šis laiks ilgi paliks manās 
„atmiņu bildēs”. Tajās glabāšu 
savus Latvijas iespaidus.

Kādā pirmdienas vakarā 
Kuveitā tu aizvērsi acis un iedo-
māsies par Latviju, vai tev ir 
kāds konkrēts priekšstats, kas 
saistīsies ar šo zemi? 

Jā, man tāds ir – Latvijas bērzu 

birzis. Un jūrmala. Vairāki vaka-
ri ir pavadīti jūras malā, skato-
ties, kā noriet saule.

Ko tad tu dari, vai dziedi?
Nē, tāpat pārdomāju, no kuŗie-

nes esmu nākusi un kur esmu 
tikusi. Ka tiešām es sēžu jūrmalā 
Latvijā,   nevis jūrmalā Ņudžersijā. 
Es esmu latviete no Amerikas un 
sēžu pie jūras Latvijā.

Ko tu gribi iemācīt saviem 
skolēniem? Vienalga, kādas 
tautības?  

Ka viss kas ir iespējams. Ja tu 
ko gribi, tu to vari sasniegt.  Ja tu 
gribi kaut kur tikt, ar sirdi tu vari 
to panākt.  

Laimīgs cilvēks tu esi!
2X2 nometnē mani ievēlēja par 

„draudzīgāko”, cilvēki teica: ”Tu 
tik atklāti stāsti par visu, kā dzīvo 
Latvijā! Tu esi tik pretimnākoša, 
pozitīva un tiešām draudzīga.”  
Man bija prieks dzirdēt, ka cilvē-
ki, kuŗus es satiku pirmo reizi un 
ar kuŗiem nesanāca pat parunā-
ties, mani tā raksturoja.

Kur būs tavi tautas tērpa-
brunči pēc 10 gadiem?

Varbūt Latvijā, varbūt Āzijā...
Man nav izdomāts skaidrs dzī-

ves ceļš. Vienīgais, kas ir skaidrs, 
es gribu atrast vīru latvieti, lai 
audzinātu bērnus latviskā garā, 
kā to darījuši mani vecāki. To es 
ļoti gribu.

Lai tev, Ilze, veicas un katra 
diena saulītes pilna!

uz Latviju atnāk arvien ātrāk.   
No 2x2 nometnes mēs esam 

grupiņa, kas grib uzsākt mājas 
lapu un Facebook grupu, par to, 
kā uzsākt ko jaunu un kā uzturēt 
latviešu valodu, jo latviešu Ame-
rikā ir tik daudz, katrā pilsētā ir 
kodols, kas varētu iesaistīties. 
Jāveido mājas lapa, kur varētu 
iegūt informāciju par to, kā var 
atbraukt uz Latviju vai no Latvijas 

Tev patīk tautasdziesmas?
Man patīk „Bēdu, manu lielu 

bēdu”, „Aiz kalniņa dūmi kūp”.
Kur šogad līgosi? 
Vēl neesmu izlēmusi. Pagājušo 

gadu biju Brīvdabas mūzejā.
Mēs starptautiskajā skolā rīko-

sim Jāņus, iztīrīsim klasē visus 
stūrīšus, tad mācīsim meitenēm, 
kā vainagus pīt, zēniem – kā 
uguni kurt, izpušķot skolu, uztai-

Latvija man ir baltas bērzu birzis
(Turpināts no 5. lpp.)

No kreisās: Renārs Kaupers, Ilze, Fānis Jubalts un Ilzes brālis 
Pēcis 

Ilze Vērmanes dārzā pie Kārļa Padega pieminekļa  
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Vasaras Saulgriežu priekšvaka-
rā, šā gada 19. Jūnijā, Gaŗezera 
mākslas galerijā tika atklāta 
Ame  rikas izcilās latviešu māksli-
nieces Leldes Kalmītes personāl-
izstāde. Dzimusi slavenā trimdas 
latviešu gleznotāja Jāņa Kal mītes 
ģimenē, viņa pastāvīgi ir bijusi 
saistīta ar mākslu. Viņas vārds 
nav svešs mākslas cienītājiem 
šeit Ziemeļamerikā, kā arī Latvijā. 
Pēdējos gados, darbojoties par 
Pasaules latviešu mākslas savie-
nības prezidenti, viņas pārziņā ir 
bijusi latviešu diasporas mākslas 
centra izveide Cēsīs. Mēs viņu 
pazīstam no 2000. gadā Gaŗezerā 
aplūkojamas personālās izstādes. 
Mākslinieces atgriešanās bija 
pagājušā gadā Gaŗezera 45. dar-
bības gadu atceres reizē, mākslas 
galerijā iekārtojot un arī populā-
rizējot vērienīgo ceļojošo izstādi 
“Mākslinieks trimdā; latviešu 
bēgļu māksla 1945.-1950.” Lelde 
Kalmīte, gūstot mākslas gradus 
Čikāgas universitātē un arī dok-
tores gradu mākslas paidagoģijā 
Minesotā, turpināja strādāt par 
mācībspēku mākslas kolledžās 
un universitātēs, mācot mākslas 
vēsturi un humanitāro zinātņu 
priekšmetus, kā arī vadot admi-
nistrātīvo darbu dažās mākslas 
organizācijās. Tajā pašā laikā viņa 
ar turpina aktīvi piedalīties 

Mākslinieces Leldes Kalmītes personālizstāde 
Gaŗezera Klinklāva mākslas galerijā

mākslinieku grupu un personā-
lās izstādes. Beidzamos sešus 
gadus māksliniece Lelde Kalmīte 
ir aizvadījusi ciešā sadarbība ar 
pasaules latviešu mākslinieku 
darbu mūzeja veidošanu Lat  vijā.

Atklājot Leldes Kalmītes per-
sonālo izstādi, Gaŗezera mākslas 
galerijas vadītāja Līga Ejupa klāt-
esošajiem paskaidroja, ka tā pa 
īstam ar Leldi Kalmīti ir iepazi-
nusies aizgājušā gadā, kārtojot 
trimdas latviešu mākslinieku 
izstādi Klinklāva mākslas galeri-
jā. Toreiz arī  izteikts aicinājums 
Leldei Kalmītei parādīt savus 
darbus latviešu centra Gaŗezers 
apmeklētājiem. Uz šo uzaicinā-
jumu māksliniece ir atbildējusi 
pozitīvi un ieminējusies, ka viņai 
šis piedāvājums turpmāk būs vēl 
lielāks stimuls gleznot un radīt 
jaunus darbus. Gleznas, kuŗas ir 
skatāmas izstādes ekspozicijā, ir 
darinātas aizgājušajā gadā vai arī 
pavisam nesen.

Ziedu vietā mākslas galerijas 
vadītāja māksliniecei pasniedza 
galvas rotu – no skaistiem zie-
diem darinātu Līgo vainagu. Tra-
dicionālās vīna glāzes vietā, klāt-
esošie tika aicināti pēc izstādes 
apskates piestāt pie skaisti deko-
rētā Līgo cienasta galda ar Jāņu 
sieru un Aldaŗa alu. 

Darbus apskatot, nācās ievērot 

divas ļoti atšķirīgas tendences.  
Akrila technikā veidotās ainavās 
vai ģeometriskos gleznojumos  
vērojams mākslinieces nemiers 
par pastāvīgo dabas maiņu laik-
metā, kuŗā mēs dzīvojam.  Pret-
stats iekšējā nemiera liecībai ir 
tintes zīmējumi, kuŗos māksli-
nieces uztvere ir apstājusies pie 
viņas mājas dārza, tā apkārtnes 
iekārtojuma ar raksturīgo dabas 
laiskumu un piedevām ar viņas 
visiemīļotāko no dzīvniekiem – 
kaķi   visdažādākajās pozās.  Jūta-
mā saules siltuma klātbūtne ar 
puķēm un pārējiem augiem lie-
cina par iekšēju dzīvesprieku un 
individuālu pārliecību par jopro-
jām dabā esošo skaistumu un 
mieru. Pilnīgam ieskatam par 
eksponētajiem darbiem ir iespēja 
aplūkot izstādei klātpievienoto 
tintes zīmējumu pabiezo sējumu. 
Šeit zīmējumi ļoti uzskatāmi 
parāda mākslinieces asi detālizē-
to uztveri un papildina kopējās 
ekspozicijas vērtību.  

Īsajā sarunā Lelde Kalmīte 
paskaidroja, ka viņa zīmējot 
atbrīvojas, kad radošu ierosmi 
sniedzis konkrēts  notikums vai 
objekts. Zīmējumu apmalēm nav 
robežu, tie pakāpeniski izbei-
dzas, jau ierāmējuma apmales 
nesasnieguši, iekļaujot ikvienu 
skatāmā darba lūkotāju vēl nepa-

beigtā darbībā, likvidējot “kā 
caur logu skatāmu” efektu. Kā 
paskaidroja māksliniece, tad dis-
ciplīnēta darbība, zīmējot ar tinti, 
nepieļauj nevēlamo. Viņa pietu-
ras pie kon  cepta – neizdošanās 
reizē iesākto neturpināt, bet ar 
vēl lielāku rūpību sākt zīmējumu 
no jauna. 

Savā atbildes runā personāliz-
stādes organizētājiem mākslinie-
ce Lelde Kalmīte sirsnīgi pateicās 
par sniegto iespēju izstādīt savus 
darbus Gaŗezera mākslas galeri-
jā. “Tas darbs, kurš tiek veikts 
lat    viešu centrā Gaŗezers, lai 
saglabātu latviešu mākslas dar-
bus, izveidojot augstas klases 

mākslas galeriju, mūzeju, māk-
slas darbu krātuvi atstatu no lie-
lākajiem pilsētu centriem, ir ļoti 
vērtīgs. Arī uzdevumi, ko veic 
mākslas galerijas vadītāja Līga 
Ejupa, mācot jauniešus saprast, 
domāt un runāt par mākslu, ir 
ļoti nepieciešami. Kā jūs jau 
zināt, tad amerikāņu skolās par 
mākslu māca ļoti maz,” teica 
māksliniece.

  Jaunā vasaras izstāžu sezona 
un Līgo svētku ieskaņa bija izde-
vusies rosinoša. Mākslinieces 
Lel  des Kalmītes izstāde Gaŗezera  
Klinklāva mākslas galerijā ir ska-
tāma līdz pat šā gada 17. jūlijam.  

Vilnis Trops 
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Māksliniece Lelde Kalmīte pie saviem darbiem

Dienviddakotas ārsts Paulis 
Dzintars 29. maijā svinēja savu 
90. dzimšanas atceres dienu. P. 
Dzintars ir autors 2008. gadā 
izdotai grāmatai „Prērijas ārsts”, 
turpinājumos to varēja lasīt laik-
rakstā Laiks. Grāmatu izlasot, 
kļūst saprotams, ko nozīmē būt 
ārstam prērijā. Tā ir arī vēsturis-
ka liecība par tā laika ieceļotā-
jiem ASV.

Paulim un Ridai Dzintariem ir 
četri dēli, viņi ar savām ģimenēm 
rīkoja jubilejas svinības vienā no 
lielākām luterāņu baznīcām 
Rapidsitijā (Rapid City). Svinībās 
ieradās daudzi P. Dzintara kollē-
gas,  bijušie pacienti un draugi. 
No Mineapoles četri latvieši ar 
auto brauca 600 jūdzes cauri prē-
 rijai, lai sveiktu draugu un kollē-
gu viņa 90. gadskārtā – ārsts 
Visvaldis Nagobads, kas kopā ar 
Pauli dienēja leģiona 15. divīzijas 
sanitārā rotā; Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienības valdes priekš-
  poles talaviešu kopas prezidija 
loceklis Māris Bergmanis un 
Laimonis Sproģis, ar kuŗu vienā 
gadā Paulis Dzintars iestājās kor-
porācijā Talavija. 

Dr. Egons Dzintars bija sagata-
vojis tēvam apsveikumu, vis-
pirms pateikdamies svinību da -
līb  niekiem par ierašanos. Viņš 
pieminēja tēva dzīves gājumu pa 
dekadām – par pirmo dēls  gan 
maz zinot, iespējams, Paulis 
Dzintars bijis ,,īsredzīgs gudrelis 
savā klasē, vienīgais, kas valkāja 
acenes”.

Nākamā dekadā P. Dzintars 
studēja Latvijas Universitātes 
Me  dicīnas fakultātē, iepazinās ar 
Ridu, izcēlās Otrais pasaules 
kaŗš. Trešajā dekadā, Vācijā pa -
beidzis medicīnas studijas, P. 
Dzintars ar sievu Ridu un piecus 
gadus veco dēlu Valdi  ieceļoja 
ASV, kabatā viņam bija tikai 17 

Prērijas ārstam 90 gadu jubileja

dolaru. Tēvs bieži atceroties, ka 
Ņujorkā kādā 5. avenijas restorā-
nā par kokakolu samaksājuši vai-
rāk nekā 40 centu, tais laikos 
diez  gan lielu summu. Ceturtajā 
dekadā pēc darba divās mazās 
Dieviddakotas pilsētiņās – Filipā 
un Faitā – Paulis Dzintars iera-
dās Rapidsitijā, kur bija viens no  
Medicīnas klīnikas dibinātājiem 
(Medical Arts Clinic). Šogad kopš 
tās dibināšanas pagāja 50 gadu. 
Tēvs  angliski runājis ar akcentu, 
un viens otrs pacients Egonam 
vēlāk teicis: „Man patika jūsu 
tēvs kā ārsts, es tikai nesapratu, 
ko viņš īsti teica.”

Piektajā dekadā vecāki cēla 
māju, kuŗā dzīvo vēl tagad, tēvs 
strādāja ilgas stundas, lai dēli 
varētu mācīties kolledžā. Šai laikā 
viņam radās jauns vaļasprieks – 
vīnu raudzēšana, un var teikt, tā 
kļuva par viņa otro profesiju.

 Sestajā dekadā tēvs atteicās no 
godpilnā bērnu saņēmēja uzde-
vuma. Dienviddakotas rietum-

daļā dzīvo simtiem cilvēku, ku -
ŗiem viņš palīdzējis nākt pa  saulē. 

Septītajā dekadā tēvs pēc prak-
ses gadiem pensionējās. Paša 
dibinātajā klīnikā  Rapidsitijā  
viņš nostrādāja 30 gadu. 

Astotajā dekadā tēvs turpināja 
raudzēt vīnus, un Egons piebilda, 
ka šo svinību apmeklētāji noteik-
ti atzīs – viņa vīns ir labs.  

Savas runas beigās Egons Dzin-
tars aicināja pacelt glāzes un vēlēt 
daudz laimes jubilāram. Svinību 
dalībnieki, kājās piecēlušies, Pau-
 li Dzintaru godināja, ilgi aplau-
dējot. 

 Viena no Pauļa mazmeitām 
nolasīja draudzes mācītāja rak-
stu, kuŗā viņš  atgādināja, ka 
Paulis bija ģimenes ārsts, kas 
apmeklēja slimu bērnu pat 
Ziemsvētku va  karā. Ārsts nereti 
radīja sāpes zēnam no Zviedrijas 
vai citas zemes, operējot kāju, bet 
zināja, ka sāpes drīz pāries un 
zēns atkal skraidīs pa Melnajiem 
kalniem. Draudzes mācītājs 

uzsvēra, ka Paulis Dzintars ir 
lepns uz savu latvisko izcelsmi, 
viņš devis daudz gan savai ģime-
nei, gan dzimtenei. Viņš ir  arī 
izcils vīndaris, kuŗa vīna pagrabu 
nevar iztukšot, viņš vienmēr 
gatavs piepildīt glāzi no jauna un 
dalīties priekos un bēdās, arī ar 
saviem stāstiem, kas gan pacilā, 
gan skumdina. Mācītājs arī pie-
minēja, ka Paulim patīk  dziedāt 
savas dzimtenes dziesmas, un 
viņš priecājas, jo starp apsveicē-
jiem ir viņa tautieši, ar kuŗiem 
ziedās savā dzimtajā valodā, kas 
citu ausīm ir sveša, bet viņu sirdij 
dārga. Paulis Dzintars pārdzīvoja 
Otra pasaules kaŗa šausmas,  
bēga uz rietumiem un nokļuva 
brīvības zemē Amerikā. Viņa 
sirds ir plaša,  viņam ir bagātīgs 
atmiņu pūrs. Viņš mīl savu ģime-
ni un ir pateicīgs par visu  labo, 
kas piedzīvots, un priecīgs, ka 
varējis citiem darīt daudz laba. 
Viņš nešaubīdamies tic  un saka: 
„Kungs, es ticu, bet palīdzi manai 
neticībai.”  Iespējams, tā ir varbūt 
ir visgodīgākā attieksme.  Sava 
rakstveida apsveikuma beigās  
draudzes mācītājs aicināja sumi-
nāt tuvo  un dārgo draugu.

Pēc tam mēs, četri mineapolie-
ši, cēlāmies kājās, un elpu ievil-
kuši, dziedājām:  „Daudz baltu 
dieniņu...” un beidzām ar „Augstu 
laim’ un prieku...” Par pārsteigu-
mu pašiem, skanēja tīri labi. 
Jubilejas viesi skaļi aplaudēja un 
vēlāk nemitīgi interesējās, ko šie 
vārdi nozīmē, vai šo dziesmu 
dzied tikai dzimšanas atceres 
dienā un vai esam profesionāls 
dziedātāju kvartets. Tā kā mums 
bija korporācijas krāsu lentes, 
vairāki jautāja,  vai tās apzīmē 
kādu noteiktu profesiju un vai 
esam studējuši jau Latvijā. 
Smaidīdami, laipni un pieklājīgi 
atbildējām uz visiem jautāju-
miem. Jubilārs bija līksms un 
smaidīgs un pieminēja mūs savā 
pateicības runā. Vēlāk, ēdot jubi-

lejas torti un tērzējot ar Pauļa 
kollēgām, sapratām, ka viņš ir ne 
tikai iecienīts ārsts,  bet lielā 
mērā arī cēlis sabiedrības stan-
dartu un ar savu sirsnību un 
darba tikumu iemantojis vietējo 
cieņu. Šī zeme un Dienviddakotas 
pavalsts var būt pateicīga emig-
rantiem no Eiropas, kuŗi kā 
Paulis un citi dīpīši ieceļoja pagā-
jušā gadsimta 50. gados.  

Jubilejā  bija daudz skandinavu  
un vācu izcelsmes apsveicēju, 
kuŗi uzsvēra,  ka vēl  saprotot sa -
vu tēvu valodu  un uzturot saka-
rus ar radiem Eiropā.

Prērijas ārstam Paulim Dzinta-
ram nebija lemts strādāt savā 
profesijā Latvijā, taču savu dzim-
to pilsētu Madonu viņš nekad 
nav aizmirsis un  nodibinājis vai-
 rākas stipendijas, sagādājot Ma -
do  nas valsts ģimnazijas spējī-
giem, centīgiem, maznodrošinā-
tiem absolventiem  studēt Latvijas 
augstskolās. Pēdējos gados sti-
pendijas šīs piešķiŗ ar Vītola fon-
 da starpniecību;  stipendijām lie-
to ieguldītā kapitāla augļus. 
Paulis pats šo ziedojumu nosau-
cis par savu pieminekli Madonā, 
kas varētu „stāvēt” vēl gadiem 
pēc viņa aiziešanas. 

Stipendiju saņēmējus izvēlas 
ģimnazijas skolotāju komiteja, 
un viņu izvēlētā speciālitāte ir 
dažāda, jo Paulis domā, ka ikvie-
na Latvijai var būt noderīga.  
Viena no stipendiātēm apgūst 
japāņu valodu, cita sekmīgi 
mācās jūrskolā. 

Mums bija patiess prieks būt 
kopā ar Pauli, viņa dzīvesbiedri 
Ridu un kuplo un brīnišķīgo 
ģimeni viņa lielajā jubilejā. 
Sirsnīgā draudzībā sveicam jubi-
lāru un vēlam ozola stiprumu, 
neizsīkstošu enerģiju, možu garu 
un pūru laimes arīdzan, bet gal-
venais – veselību.  Un, kā mēs 
studiju gados teicām – visu, ko 
vien mīļā sirds vēlas.

Laimonis Sproģis

Dzintaru mājā: sēž Rida Dzintara un Paulis Dzintars, stāv no 
kreisās: dr. Jānis Dimants, dr. Visvaldis  Nagobads, Māris 
Bergmanis, Laimonis Sproģis
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Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) atbalstīja Ārlietu minis-
trijas priekšlikumu 23. jūlija tau-
tas nobalsošanā par 10. Saeimas 
atlaišanu ārvalstīs izveidot 78 
iecirkņus 41 valstī.

Apvienotā Karalistē papildus 
vēlēšanu iecirknim vēstniecībā 
Londonā būs vēl pieci vēlēšanu 
iecirkņi: DVF īpašumā „Strau-
mēni”, Mansfīldā, Pīterborovā, 
Bradfordā un Ņūrijā (Newry) 
Ziemeļīrijā.

Papildu iecirknis Īrijā būs 
Limerikā, Dānijā – papildu 
iecirk nis Veljē, Zviedrijā savukārt 
papildu iecirknis būs Gēteborgā, 
Vācijā varēs balsot vēstniecībā 
Berlīnē un vēlēšanu iecirkņos 
Minsterē, Frankfurtē, Bonnā, 
Eslingenā, Hamburgā un 
Minchenē.

Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs tau-
tas nobalsošanas dienā 23. jūlijā 
būs atvērti no plkst.7.oo līdz 
22.oo pēc vietējā laika. Lai nobal-
sotu, vēlētājam nepieciešama 
derīga Latvijas pavalstnieka 
pase. 

Tā kā tautas nobalsošanā netiks 
lietots vēlētāju reģistrs, ārvalstīs 
izveidotajos vēlēšanu iecirkņos 
tautas nobalsošanas dienā varēs  
balsot ne tikai attiecīgajā valstī 
dzīvojošie Latvijas pavalstnieki, 
bet arī tie vēlētāji, kuŗu pastāvīgā 

dzīvesvieta ir Latvijā un kuŗi uz 
ārvalstīm būs devušies īslaicīgā 
atpūtas vai darījumu braucienā.

Vēlēšanu iecirkņu adreses 
Apvienotā Karalistē

Londonā LR vēstniecībā
45 Nottingham Place
London W1U 5LY

Bradfordā
DVF nams
5 Clifton Villas,
Manningham Lane
West Yorks,
Bradford BD8 7BY

DVF īpašumā „Straumēni”
Catthorpe Manor
Lilbourne Lane
Catthorpe
Nr.Lutterworth
Leicestershire LE17 6DF

Pīterboro 
Unity Hall
Northfield Road
Peterborough  PE1 3QH

Mansfildā 
St.Peters Centre
Church side
Mansfield NG 18 IAP
Ņūrija( Newry) Ziemeļīrijā 
Goda konsulāts
Drumalane Mill
Newry
Co.Down, BT35 8Q5
Northern Ireland 

Zigrīda Daškevica
 (www.cvk.lv  informācija)

Tautas nobalsošanā 
ārvalstīs būs

78 vēlēšanu iecirkņi

Tautas nobalsošana par 10. Saeimas 
atlaišanu 2011. gada 23. jūlijā

2011. gada 30. maijā Centrālā 
vēlēšanu komisija, pamatojoties 
uz Valsts prezidenta Valža Zatlera 
2011. gada 28. maija rīkojumu  
Nr. 2 „Par Saeimas atlaišanas 
ierosināšanu“, izsludināja tautas 
nobalsošanu par 10. Saeimas 
atlaišanu. Atbilstīgi Satversmei 
10. Saeima būs atlaista, ja tautas 
nobalsošanā par Saeimas at lai -
šanu nobalsos vairāk nekā puse 
no tiem vēlētājiem, kuŗi būs 
piedalījušies tautas nobalsošanā. 
Šajā gadījumā būs jāizsludina 
jaunas Saeimas vēlēšanas, kuŗām 
jānotiek ne vēlāk kā divus mē -
nešus pēc Saeimas atlaišanas.

Tautas nobalsošanā vēlētājiem 
būs jāatbild uz jautājumu: „Vai 
jūs esat par 10. Saeimas atlai-
šanu?” Iespējamie atbilžu vari-
anti tautas nobalsošanas zīmē 
būs „par” vai „pret”. Šāds jautā-
juma formulējums izriet no liku-
ma „Par tautas nobalsošanu un 
likuma ierosināšanu”, kuŗa 14. 
pants nosaka, ka balsošanas zīmē 
ierakstāms tautas nobalsošanai 
nodotais priekšlikums, kā arī 
vārdi „par” un „pret”.

Latvijas vēstniecība Vācijā, sa -
darbojoties ar Latviešu kopību 
Vācijā (LKV) un Latviešu centru 
Minsterē (LCM), līdztekus vēlē-
šanu iecirknim Berlīnes vēst-
niecībā iekārtojusi sešus papildu 
iecirķnus Vācijā.

Tautas nobalsošanas dienā 23. 

jūlijā balsošanas iecirkņi vēlētā-
jiem būs atvērti no plkst. 7:00 
līdz 22:00. Vēlētāji varēs balsot 
jebkuŗā vēlēšanu iecirknī Latvijā 
vai ārvalstīs, vēlētāju reģistrs 
netiks lietots. Līdzi jāņem derīga 
Latvijas Republikas pavalstnieka 
pase.

Vācijā darbosies septiņi vēlē-
šanu iecirkņi:

Berlīnē:
Vēlēšanu iecirknis Latvijas vēstniecībā
Reinerzstrasse 40/41
14193 Berlin
Tālr.: 030 826 002 12, 030 826 002 10
Tālrakstis: 030 826 002 44
E-pasts: consulate.germany@
mfa.gov.lv

Bonnā:
Vēlēšanu iecirknis Baltiešu centrā 
Annabergā
Annaberger Straße 400
53175 Bonn
Tālr.: 0228 316244
Tālrakstis: 0228 312464
E-pasts: info@annaberg.de

Frankfurtē:
Vēlēšanu iecirknis Brentanoklub
Brentanostraße 23
60325 Frankfurt
Tālr.: 0172 6710756
Tālrakstis: 06403 72953
E-pasts: velesanas@latvija.de

Hamburgā:
Vēlēšanu iecirknis Latviešu bied-
rībā Hamburgā
Farnstraße 6
22335 Hamburg

Tālr: 040 503080
Tālrakstis: 040 50790841
E-pasts: lettland@t-online.de

Minchenē:
Vēlēšanu iecirknis Latvijas Goda 
konsulātā Minchenē
Ohmstraße 22
80802 München
Tālr.: 0178 353 0917
E-pasts: roberts.putnis@gmail.com

Minsterē:
Vēlēšanu iecirknis Latviešu 
centrā Minsterē
Salzmannstraße 152
48159 Münster
Tālr.: 0251 217017, 01717675755
Tālrakstis: 0251 261812
E-pasts: info@lcm.lv

Štutgartes rajonā:
Vēlēšanu iecirknis Eslingenā (14 km 
attālumā no Štutgartes galvenās 
stacijas)
Schelztorstraße 25
73728 Esslingen
Tālr.: 0711 354623 vai 0176 210 16153
Tālrakstis: 0711 3005782
E-pasts: ERozitis@t-online.de

Plašāka informācija par Tautas 
nobalsošanu atrodama Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā 
www.cvk.lv vai saņemama vēst-
niecībā. Latviešu kopība Vācijā 
(tālr. 06403 940933) labprāt 
sniegs papildu informāciju, kā 
arī palīdzēs koordinēt kopbrau-
cienus uz iecirkņiem, ja būs tāda 
nepieciešamība.

Nīls Ebdens

Valsts prezidents Valdis Zat-
lers 16. jūnijā Salacgrīvas no  -
vadā tikās ar Igaunijas prezi-
dentu Tomasu Hendriku Ilvesu. 
Abu valstu vadītāji apliecināja, 
ka četru gadu laikā gan Latvijas 

Val   dis Zatlers savas preziden-
tūras laikā Saeimā otrreizējai 
caurska tīšanai iesniedzis 12 
likumu, ierosinājis 13 likum-
projektu, devies apmēram 68 
ārvalstu vizītēs, sevišķi izceļot 

absolūti nepiemīt tā augst-
prātība, ar kuŗu izcēlās iepriek-
šējā prezidente”.

No amata atbrīvo 
KNAB vadītāju

Vairākums Saeimas deputātu 
16. jūnijā atbalstīja Korupcijas 
novēršanas un apkaŗošanas 
biroja (KNAB) priekšnieka 
Nor munda Vilnīša atbrīvošanu 
no amata. Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis (Vienotība) 
parakstīja rīkojumu par KNAB 
priekšnieka pienākumu izpil   -
dī tāju iecelt priekšnieka viet-
nieci korupcijas apkaŗošanas 
jautāju mos Jutu Strīķi.

Par Vilnīša atbrīvošanu no 
KNAB vadītāja amata aizklātā 
balsojumā nobalsoja 82 de -
putāti, pret nebija neviens tau-
tas kalps. Balsojumā atturējās 
divi parla mentārieši. Kopumā 
balsoju mam bija reģistrējušies 
94 deputāti.

Detalizēti iepazinusies ar ģe  -
nerālprokurora Ērika Kaln-
meiera vadītās komisijas seci-
nājumiem, valdība atzina, ka 
pārkāpumi ir apjomīgi, smagi 
un sistēmatiski un tas ir 
pietiekams iemesls, lai Vilnīti 
atbrīvotu no amata. Visi pieci 
komisijas locekļi vienbal sīgi 
nobalsoja par Vilnīša atbrī-
vošanu no amata saistībā ar 
viņa neatbilstību tam.

(Turpinājums 13.lpp.)

Valsts prezidents Salacgrīvā

Valsts prezidents Valdis Zatlers Salacgrīvā sagaida Igaunijas kollēgu 
Tomasu Hendriku Ilvesu

un Igaunijas starpvalstu attie-
cības, gan arī prezidentu per-
soniskās attiecības ir bijušas ļoti 
labas. Igaunijas prezidents īpaši 
uzsvēra, ka jo būtiski bijuši 
neformālie kontakti, kas pa -
līdzējuši stiprināt abu valstu 
saikni un sadarbību.

Valža Zatlera
veikums četros 

gados
Aizejošais Valsts prezidents 

vizīti Maskavā. Zatlera iniciā -
tīva ir triju Baltijas valstu 
saviļņojošā akcija Sirdspuksti 
Baltijai, lekciju cikls Pasaules 
līdeŗu lasījumi Latvijas Univer-
sitātē, patrona loma projektā 
Iespējamā misija, piedalīšanās 
Lielajās talkās un citas aktī-
vitātes. Daudzi Zatleru dēvē par 
tautas prezidentu, iespējams, 
tāpēc, ka viņš uzsvaru licis uz 
braucieniem pa valsti, lai tiktos 
ar cilvēkiem. Turklāt, kā rakstīts 
Neatkarīgajā Rīta Avīzē, „viņam 
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Protams, katras 
partijas sapnis ir no   -
kļūt pie varas, jo ti -
kai tad ir iespējams 
īstenot savu redzē-
jumu, kā cilvēkiem 
un valstij dzīvot 
labāk. Citiem vār -

diem sakot, varai vajadzētu būt 
līdzeklim – ne mērķim –,  lai 
partija spētu izdarīt to, ko solījusi 
un ko grib izdarīt. Nokļūšana pie 
varas  arī ir tas, kas atšķiŗ partiju 
no dārzkopju, rokdarbnieču vai 
kaķu mīļotāju biedrības. Sabied-
rībā pazīstami, populāri cilvēki 
patīk kā vieniem, tā otriem – gan 
biedrībām, gan partijām noder 
tautā iemīļotu cilvēku atbalsts. 
Nezinu, kā tas ir daudzās citās 
valstīs, bet Latvijā partijas pirms 
vēlēšanām ir īpaši naskas, pie -
saistot sev aktieŗus, māksliniekus, 
zinātniekus un visādi citādi po -
pulāras personas, lai ieinteresētu 
vēlētājus balsot par sarakstu.

Nekas neparasts tas pie mums 
nav, un reizēm, skatoties, ar kādu 
cītību tiek meklētas interesantas 
personas, kuŗas būtu ar mieru 
„ziedoties” uz vēlēšanu altāŗa, 
atceros stāstu par pueblo indiāņu 
lietus deju. Mīņājoties un mur-
minot indiāņi izsauc lietu, jo 
viņiem ir sens rituāls – lietus 
deja. Cilvēki kustas, sitot kājas 
pret zemi, tā izstampājot no tās 
lietu. Tikmēr viņu priesteŗi 
astoņas dienas nekustīgi sēž 
nošķirtībā un piesauc lietu, mur-
minot tekstus. Paradokss – in -
diāņi, kuŗi mīl savu lietus mākoni, 
patiesībā ar nepārtrauktu mīņā-
ša nos un tekstu murmināšanu grib 
panākt, lai tas sabrūk. Jo lietu nes 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Lētas provokācijas

Glābēji

NRA lappusēs 
his terija sit augstu 
vilni. Laikraksts, kas 
sevi dēvē par Neat-
karīgo Rīta Avīzi, 
noslīdējis līdz žur-
nālīša Aizkulises lī -
menim, kuŗš pagā-

jušā gadsimta divdesmitajos ga -
dos baroja lasītājus ar lētām 
sensācijām un tenkām. Ar to 
starpību, ka NRA sevi pasniedz 
kā nopietnu laikrakstu, kas pauž 
rūpīgi izstrādātus viedokļus.

Īstenībā NRA ir Ventspils 
lielvecākā Aivara Lemberga ru -
pors, kas neskopojas ar lētām 
provokācijām, pauž sazvērestību 
teorijas, piedēvējot virknei 
sabiedrisku darbinieku, kas nā -
kuši no aizpērnā gada Dienas 
aprindām un tagad Pilsoniskajā 
savienībā veido t.s. lietussargu 
grupu un rosās Meierovica bied-
rībā, kalpošanu pasaules ļaunuma 
iemiesojumam, Mefistofelim un 
Luciferam – Ņujorkā mītošajam 
financistam un mecenātam (jā 
gan!) Džordžam Sorosam.

Šī NRA kampaņa ir reizē 
smieklīga un nožēlojama.Kā 
zināms, LR oligarchu trijotnē 
Šķēle un Šlesers nobāl salīdzinā-
jumā ar apsviedīgo Lembergu, 
pret kuŗu turpinās izmeklēšana 
gan Latvijā, gan Lielbritanijā. Šis 
kungs jau diviem lāgiem no savas 

ietilpīgās kabatas samaksājis 
dārgo raidlaiku telesabiedrībā 
LNT (zinādams, ka televīzijas 
auditorija ir lielāka par NRA 
lasītāju loku), lai nenosarkdams 
apgalvotu, ka Soross gatavojas 
pārņemt varu Latvijā, ka prezi-
denta Zatlera lēmums rosināt 
Saeimas atlaišanu ir Sorosa 
inscenēts un pasūtināts.

To, ko Lembergs pauž sa mak-
sātajā raidījumā, prot pamatīgi 
izpušķot NRA žurnālisti, turklāt 
īstas lubu lapas garā. Juris Paiders, 
kas nesen, analizējot 20. gad-
simta vēsturi, izteicies, ka  drīzāk 
ticot PSRS oficiālajai versijai par 
Katiņu (ka poļu virsniekus nošā-
vuši vācieši), tagad nāk klajā ar 
rakstu Oligarchu kapusvētki kā 
sātanisma rituāls, apsūdzot šī 
saieta rīkotājus melnajā maģijā 
un burvestībā un pilnīgi nopietni 
citējot kāda Andora Šandora  
Sātana Bībeli.

No tenkām un “caurspīdīgiem” 
mājieniem neatsakās arī turīgais 
un ietekmīgais advokāts Andris 
Grūtups.Tai pašā NRA viņš devis 
interviju Elitai Veidemanei, ap -
galvojot, ka “prezidents Zatlers 
ar savu vieglprātību un netālre-
dzību ir nolicis valsti muļķīgā 
stāvoklī”. Viņaprāt t.s. oligarchu 
kapusvētkos “cilvēki meta izaici-
nājumu Dievam” (ko, atkal sā -

tanisms?. – F.G.). Un tālāk 
Grūtups teic: “Lūk, tur bija viena 
persona – nesaukšu viņu vārdā, 
jo viņa nav pelnījusi palikt vēs-
turē, – tirgussieva ar bļaurīgu 
rīkli. Kādā žurnālā redzēju, ka 
viņai ir lepna māja Jūrmalā.” Vai 
tas nav Tupeša  Aizkulišu stils? 

Grūtups, protams, nevar ne -
pieminēt Rotšildu, “kuŗš bija oli-
garchu oligarchs, kuŗš, domāju, 
nodarbojās ar visu, ieskaitot ko  -
rupciju. Ebrēji viņu ceļ debesīs, 
jo viņš bija ārkārtīgi talantīgs 
cilvēks, finanču ģenijs, kuŗam 
bija ietekme karaļnamos. Viņam 
apkārt bija jaunu un spējīgu 
ebrēju komamda: viņš savā 
banku sektorā paļāvās uz sa -
vējiem – ebrejiem.”

Arvien tai pašā NRA Uldis 
Dreiblats un Ritums Rozenbergs 
pārsteidz lasītājus ar atklājumu: 
Sorosa fonda cilvēki solījuši naudu 
par Zatlera atbalstīšanu. Sak, 
Latvijas studentu apvienības (LSA) 
vadītājam Edvardam Ratniekam 
kāds “Jānis” (kā vēlāk noskaidro-
jajas – Jānis Griķis) solījis visādus 
labumus, ja viņš iesaistīšot stu-
dentus masu akcijās par labu 
Valdim Zatleram. “Jānis” arī esot 
teicis: “Pēc kādiem diviem mēne-
šiem no Briseles atnāks direktīva 
ieviest abas valodas.” Ārprāts! 
Studentu apvienība “naudiņu” var 

dabūt, “cik tev vajag”, no Sorosa 
vai Berezovska, apgalvojis “Jānis”.

Soross un Berezovskis! Kas 
viņiem kopīgs? Abi žīdu izcel  -
smes, abi varen bagāti... Gan 
Sorosa fonds Latvijā (SFL), gan 
Londonā mītošā Berezovska 
piln  varnieks Alekss Goldfarbs 
apliecina, ka par šādām būšanām 
neko nezinot. No sevis piebildīšu, 
ka savā laikā, kad Rīgas krievva-
lodīgā avīze Telegraf bija visai 
mērena un demokratiska un 
piederēja Valērijam Belokoņam, 
Alekss Goldfarbs bija redakcijā 
un solījās daudz darīt krievu 
liberālās domas atbalstam.

Patiešām, lēta NRA provokā-
cija, un vai tik nabaga Jānis Griķis 
nav bijis “ierocis” šo aizdomu uz -
pūšanā? Ko nezinu, to nezinu...

NRA slejinieks Māris Kraut-
manis savā rakstā Represiju va -
sara apgalvo, ka aiz kulisēm 
Vienotību financē, apkaļ ar 
ideoloģiskām nostādnēm un sūta 
polītiskās cīņas arēnā zināmas 
aprindas: Vienotību morāli at -
balstītāji ārvalstu investori un 
polīttechnologu institūti, “kam 
Latvija ir viena no mēģenītēm 
sociāldarvinisko (?. – F.G.) eks-
perimentu laboratorijā”.

Krautmanis stāsta lasītājiem 
par “milzīgajiem naudiskajiem 
ieguldījumiem, kuŗus dažādām 

mediju platformām laika gaitā 
piešķīris mecenāts Džordžs 
Soross”. 

Māris Krautmanis “sadod” ne 
tikai Vienotībai, bet arī Raivja 
Dzintara nacionālpatriotiem, 
kuŗus viņš dēvē par “pieglaimī-
gajiem piesūcekņiem vislatvijie-
šiem”. Komentāri lieki!

“Tām partijām, kuŗas nav at -
devušās Sorosam, nāksies dzert 
vienu rūgtu biķeri pēc otra,” 
gaužas Krautmanis.

Un Elita Veidemane pūš tai 
pašā NRA taurē: “Simpatiski (lai-
kam gan “simptomatiski”. – F.G.), 
ka “trīs oligarchi” tiek vajāti un 
dedzināti par viena cita oligarcha 
– jebkuŗas nacionālas valsts ie -
naidnieka Sorosa naudu.”

Piedodiet, ka esmu sabēris tik 
daudz citātu, bet tie ir visai 
izteiksmīgi. Piemēram, minētā 
Elitas Veidemanes raksta nobei-
gumā: “Viss, kas še noticis pēdējā 
laikā, diemžēl liecina par kādu 
lielāku plānu, ko sacerējuši ne 
jau kādi trīs ar pārdabiskām 
spējām apveltīti vietējie ļaundaŗi, 
bet gan gudrinieki ārpus Latvijas 
(izcēlums mans. – F.G. ). Par to 
daiļrunīgi stāsta (..) valdošo ap -
rindu iztapīgā centība, nīcinot 
tautu un valsti.”

Nudien elles ķēķis, piķis un 
zēvele!

Franks Gordons

tikai lietus mākoņa sabrukums.
Kāds sakars pueblo indiāņu 

lietus dejai ar Latvijas partijām 
un ar 11. Saeimas ārkārtas vēlē -
šanām? Šķiet, ka gan partiju 
apvienībai Vienotība, gan vēl 
citiem, kuŗi grasās piedalīties 
vēlēšanās, par rituālu ir kļuvis 
aicinājums Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram pievienoties 
viņu rindām un apgalvojums, 
ka kopā ar Zatleru viņi glābs 
valsti. Patiesībā prezidents tiek 
pasludināts par tādu kā glābēju 
gan valstij, gan partijām (izcē -
lums mūsu –red.). Noraugoties visā 
šajā „lietus dejā”, gribas jautāt – 
vai tiešām tikai viens cilvēks spēj 
glābt valsti? Vai partija, kuŗa 
apgalvo, ka zina, kas jādara, vai 
pat vesela partiju apvienība bez 
Zatlera neko nespēj? Neapšaubu, 
ka Valdis Zatlers, ienākot polītikā, 
sev līdzi aicinās talantīgus, uzņē-
 mīgus cilvēkus, savā ziņā cilvēku 
izlasi un ka tādas komandas 
pievienošanās kādam sarakstam 
gan celtu tā populāritāti, gan 
dotu jaunas idejas pašai partijai 
vai to apvienībai. Mulsina kas 
cits: viens cilvēks tiek padarīts 
par glābēju valstij un gandrīz 
diviem miljoniem cilvēku. Grūti 
teikt, kā tajā visā ir vairāk, – 
atklātas savas nevarības atzīšanas 
vai nekaunīgas blefošanas. Nu 
labi, aizies, piemēram, Valdis 
Zatlers pie Vienotības – vai tāpēc 
partiju apvienības pašreizējai 
priekšsēdei Solvitai Āboltiņai vai 
jau ieceltajam Vienotības  vēlēšanu 
kampaņas vadītājam Edgaram 
Jaunupam mainīsies domāšanas 
un rīcības stils, vai viņu patiesās 
vērtības (ne tās, par kuŗām skais-

ti tiek runāts) tāpēc mainīsies? 
Drīzāk šķiet, ka, tāpat kā 
indiāņiem ir vajadzīga lietus 
mākoņa sabrukšana, lai gūtu sev 
lietu, Vienotībai ir vajadzīgs 
Zatlera vārds, lai piesaistītu sev 
vēlētājus, bet Zatlers pats un viņa 
komanda pēc vēlēšanām varēs 
mierīgi „sabrukt” polītdarboņu 
apskāvienos.

Pēc šeit rakstītā lasītāji droši 
vien jau ir sapratuši, ka, manuprāt, 
Zatleram būtu jādibina sava 
partija, kuŗā var sapulcēt tādu kā 
polītiķu vai topošo polītiķu izlasi. 
Tas varētu padarīt konkurenci 
pirms vēlēšanām tikai stiprāku 
un dotu cerību, ka visi pārējie 
savos vēlēšanu sarakstos auto -
matiski neieliks tos pašus depu -
tātu kandidātus, kuŗi startēja 10. 
Saeimas vēlēšanās. Partijas tomēr 
varētu rūpīgāk veikt kandidātu 
atlasi. Pēc vēlēšanām koalicijā 
varētu strādāt gan Zatlera parti-
jas, gan Vienotības, gan Nacio-
nālās apvienības (VL!/ TB/LNNK) 
deputāti. Katrā ziņā pašlaik ir 
skaidrs tikai tas, ka Valdis Zatlers 
sola nebūt polītiski pasīvs pēc 
Valsts prezidenta amata pilnvaru 
termiņa beigām. Uz jautājumu, 
vai viņš ir pieņēmis Vienotības 
piedāvājumu iesaistīties tās darbā, 
Zatlers atbildēja, ka vienmēr esot 
atbalstījis un atbalstīs tās ekono-
misko programmu valsts izve-
šanai no krizes, Vienotību viņš 
atbalstot arī jautājumā par polī-
tikas nodalīšanu no biznesa, taču 
viņam esot palikusi neskaidra 
partijas nostāja dažos jautājumos. 
„Nepalika pārliecība, ka Vienotība 
ir gatava strādāt jaunajā Saeimā 
bez oligarchu klātienes,” vēl 28. 

jūnija rītā pauda Zatlers.
Vai Valdis Zatlers izlems pie-

vienoties kādam polītiskajam 
spēkam vai arī dibinās pats savu 
partiju, to uzzināsim jau pavisam 
drīz, jāpaciešas tikai līdz astota-
jam jūlijam, kad zvērestu jau būs 
devis jaunievēlētais Latvijas pre-
zidents Andris Bērziņš. Par 
nākamo prezidentu šobrīd ir 
priekšlaikus runāt, taču rūgtums 
sirdī ir pārāk liels, un, iespējams, 
tas traucētu kaut cik objektīvi 
spriest, turklāt darbu, kuŗus 
vērtēt, vēl nav, ir tikai dažādi 
izteikumi. Tomēr ir jautājums, 
ko uzjundīja Andŗa Bērziņa 
sacītais intervijā Neatkarīgajai 
Rīta Avīzei vēl pirms viņa ievē -
lēšanas, proti, „pasaulē ubagi 
nevalda, un tikai pie mums 
dažs labs domā, ja izvirzīs 
pēdējo nabagu, tad viss būs 
kārtībā”. Atcerējos slaveno Ļe -
ņina teicienu, ka valsti varētu 
vadīt katra ķēkša, ja vien to labi 
apmācītu, un sapratu, ka gluži 
vienisprātis ar lielās revolūcijas 
autoru Uļjanovu/ Ļeņinu Latvijas 
topošais prezidents nav.

 Nākamais jautājums bija – vai 
tiešām pasaulē ietekmi un auto-
ritāti dala pēc miljonu daudzuma 
bankas kontā. Proti, ķēkša neap-
šaubāmi ir nabadzīga, tāpēc 
nekāda valsts vadītāja nevar būt, 
bet, ja nu ķēkša pēkšņi manto 
(vai atrod, vai veikli nozog) mil-
jonu? Protams, bez naudas polī-
tikā nekādi nevar iztikt, tomēr 
pat ļoti praktiskajā mūsdienu 
pasaulē cilvēku cieņa un prestižs 
sabiedrības acīs nav automatiski 
proporcionāls miljonu daudzu-
mam personiskajā kabatā. Vistu-

vākais piemērs Latvijā ir Ainārs 
Šlesers, kas parallēli savam po  -
lītbiznesam ir mēģinājis panākt, 
lai cilvēki viņu mīlētu un cienītu, 
gan uzdodoties par kvēlu kristieti, 
gan piesaucot ģimenes vērtības. 
Rezultāts nepavisam nav cerētais, 
un šķiet, ka Šleseram jau ir 
nobruģēta taciņa, kas ved prom 
ne tikai no sabiedrības cieņas, 
bet arī prom no polītikas.

Saistībā ar glābēju gaidīšanu, 
ar nabagiem un miljonāriem, 
jādomā arī par ko citu – par 
apziņas un vārda brīvību. Aizvien 
biežāk dzird cilvēkus sakām – 
mēs neesam mierā ar to, kas 
notiek, bet mums jāklusē, jo 
darba devējam varētu nepatikt, 
ka darba ņēmējam ir savs vie-
doklis. Mums jāpabaro savi 
bērni, mēs nevaram dzīvot zem 
klajas debess, tāpēc rīkojieties, 
sirdī esam ar jums, taču 
klusēsim.

Nejauši atcerējos „oligarchu 
kapusvētkus” Latvijā, kuŗos pie -
dalījās tūkstošiem daždažāda 
vecuma cilvēku, tomēr pārsvarā 
bija jaunieši. Varbūt tāpēc, ka 
viņiem lielākoties vēl nav bariņa 
bērnu un viņi vienmēr var 
sakravāt somas un aizbraukt? 
Varbūt viņiem gluži vienkārši 
nav bail? Viņi nav piedzīvojuši 
prezidenta Bērziņa karjēras 
balstītājas un dzīves pamata – 
komūnistiskās partijas prasmi 
izrēķināties ar katru, kuŗam ir 
savas domas. Varbūt Latvijas un 
mūsu dvēseļu glābēji ir tieši tie, 
kuŗiem nav bail, nevis tie, kas 
veikli spēlē polītikas pokeru un 
skaita miljonus savās kabatās?

Sallija Benfelde
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Tā var sacīt par Ilgvaru Ozolu, 
kam Arģentīna jau vairākus 
gadu desmitus ir mītnes zeme. 
Ar trimdas latvieša likteni un 
Latviju sirdī. Savulaik viņi tur 
ieradās pieci Ozoli – Ilgvars ar 
diviem brāļiem un viņu vecāki. 
Tagad tur dzīvo Ilgvars ar 
dzīvesbiedri Annu, kā arī viņu 
dēli – Andris un Aldis.

Pēc septiņu gadu pārtraukuma 
Ilgvars Ozols tagad veselu mēnesi 
nodzīvojis Latvijā. Iemesls at -
brauk   šanai bijis visnotaļ nozīmīgs 
– saņemt viņam piešķirto Triju 
Zvaigžņu ordeni. Maijā te nosvi-
nējis arī  84. dzimšanas dienu un 
31 gadu, kopš viņš  ir latviešu ev. 
lut. Augšāmcelšanās draudzes 
priekšnieks. Uz Latviju atbraucis 
ar vecāko dēlu Andri – Techniskās 
universitātes profesoru, kam iz -
vei dojusies sadarbība ar zināt-
niekiem Latvijā.

Sākotnēji bija iecerēta saruna 
ar abiem Ozoliem – senioru un 
junioru. Taču... Andŗa darba 
grafiks bija tik noslogots, ka 
tikšanos ilgi nevarējām norunāt. 
Un tikai dienu pirms abu aizli-
došanas no Latvijas uz īsu brīdi 
izdevās tikties ar senioru. Nebijis 
laika limita, mums būtu bijis 
daudz, par ko parunāt. Taču sa -
mierināties nācās ar mazumiņu.

Buenosairesā esot latviešu 
kvartāls un latviešu iela. Un, 
protams, draudze, kuŗai septem-
brī būs sešdesmit gadi. Ilgvars 
Ozols smej, ka tagad tā gandrīz 
vai jādēvē par pensionāru drau-
dzi. Esot problēma pārliecināt 
jauniešus, lai viņi pārņemtu 
draudzi. Tas ir būtiski.  Sākotnēji 
latviešus uz pirmo dievkalpoju-
mu ielūdzis spāņu mācītājs. 
Sarunājušies ar vāciešu starpnie-
cību, jo spāņu valodu neviens no 
latviešiem nav pratis. „Spāņu 

mācītājs sacīja, ka latvieši ir 
dūšīga tauta un mums vajagot 
pašiem savu mācītāju. Tā nu ar 
viņa gādību no Vācijas tika uz -
aicināts kādreizējais Rīgas Doma 
baznīcas mācītājs Arnolds Lie -
piņš. Viņš mūsu draudzē kalpoja  
no 1982. gada – gandrīz trīs -
desmit gadus. Pēc tam draudzes 
mācītājs bija igaunis, taču viņu 
aizsauca uz Zviedriju kādā augs-
tākā amatā. Mācītāji mai  nījās. 
Tagad mums ir spāņu mācītājs, 
kas dzimis Urugvajā, bet viņa 
kundze ir no Čechoslo vakijas. Lat -
viski viņi, protams, nerunā. Kā 
redzat, latviešu mā  cītāja mums 
nav. Viss noris spāņu valodā. Bībe -
les pantus mēs nolasām latviski. 
Mācītājs saka, lai mēs arī lūgšanas 
noskaitām latviešu valodā. Ar šo 
mācītāju ļoti labi saprotamies. 
Viņš ir tāds ģimenisks cilvēks. 
Iepriekšējie šķita lepni.”

 Uz manu jautājumu, kā veicies 
ar spāņu valodu, Ilgvars Ozols  
atbild: „Nevarētu teikt, ka labi. 
Skolā es šeit negāju un valodu 
apguvu tāpat. Kad ierados 
Arģentīnā, man jau bija pāri 
divdesmit gadiem. Aldis, mūsu 
jaunākais dēls, sākot iet pamat-
skolā, neprata nevienu vārdu spā -
niski, taču vēlāk bija pirmais 
skolnieks, vienmēr guva medaļas.”

Vai Arģentīnā latviešu ir daudz? 
Kad tur ieradusies Ozolu ģimene, 
bijis aptuveni tūkstotis. Ap 1983. 
gadu kāda puse latviešu aiz-
braukuši – uz Ziemeļameriku, uz 
Kanadu. Daži devušies atpakaļ 
uz Eiropu, jo nav varējuši pierast 
pie klimata. Palikušie ir pieraduši, 
iedzīvojušies. Dzīve rit savu gaitu. 
Vecākā paaudze, protams, vairāk 
saglabājusi latvietību. Vai latviešu 
ģimenēs ēdienkartē dominē 
latviešiem ierastie ēdieni? Ozolu 
ģimenē gatavojot to, kas garšo. 
Un tie var būt dažādi ēdieni. „Arī 

cittautiešiem esam iemācījuši,  
kā garšo latviešu virtuves ēdieni,” 
stāsta Ilgvars Ozols. Un piebilst, 
ka Latvijā lielveikalos ir ļoti liela 
pārtikas produktu izvēle, Arģen-
tīnā gan tāda neesot. „Un maize! 
Latvijā tās laikam ir kādas simt 
zortes! Senāk, kad latvieši pie 
mums vairāk brauca, viņiem 
līdzi vienmēr bija maizes kuku-
lis. Un kartupeļi man, protams, 
labāk garšo Latvijā audzētie.”

Kā tagad ar ciemiņiem no 
Latvijas? „Šad tad jau atbrauc. 
Arī pie manis ir dzīvojuši. Ir 
bijuši profesori no Latvijas 

pazudis. Taču Latvija ir ļoti skais-
ta! Visās ielās tik daudz ziedu, 
zaļumu! Un skaistā Vecrīga! 
Otras tādas nekur nav. Otrā 
pasaules kaŗa laikā Rīga ļoti cieta, 
daudz kas tika sagrauts. Tagad 
viss atjaunots, sakopts. Priecājos,  
ka te raiti rit ielu labošana. Pie 
mums Arģentīnā tas diemžēl no -
tiek ilgstoši un daudz paviršāk. 
Mēnešiem var būt izlauzts bruģis 
un neviens ne   ko nedara. Rīgā 
sabiedriskais transports ir ap    -
gādāts ar jauniem brauca  miem. 
Turpre tim pie mums ir vecas 
klaber kastes. Var pat pazīt, no 
kuŗa rajona ir autobuss vai vieglā 
automašīna. Piemēram, no rajo-

vesbiedrei ir veselības problēmas. 
Par dēliem – nezinu. Kā veido-
sies viņu dzīve. Vecākajam dēlam 
Andrim tagad ir laba sadarbība 
ar Latvijas zinātniekiem. Viņš 
nolēmis organizēt darbnīcu, kuŗā 
ražotu cilvēku kaulu aizstājējus. 
Viņš iepazīstinājis arī zobārstus 
ar jaunā materiāla priekšrocībām, 
ko varētu izmantot zobu prote-
zēšanā. Salīdzinājumā ar Arģen-
tīnu, Latvijā zinātne ir labāk 
attīstīta, ir moderna aparātūra 
un instrumenti. Buenosairesā, lai 
radītu kaut ko jaunu, Andrim 
nācās daudz meklēt. Tagad pa -
nākta vienošanās, ka turpmāk 
notiks Latvijas un Arģentīnas 
zinātnieku apmaiņas braucieni. 
Andris arī kādu laiku strādās Lat -
vijā. Viņš daudz dara pro tezē-
šanas materiālu izveidē, ražošanā 
un iespējamā ieviešanā praksē. 
Dēls pats visu arī financē.”

Ilgvaram Ozolam Arģentīnā 
rūpju netrūkst. Latviešu ev. lut. 
Augšāmcelšanās draudzes 
priekšnieka pienākumi, izdevēj-
darbība, jo viņš ir arī latviešu 
draudzes un sabiedrības infor-
mātīvā izdevuma Vēsts redaktors 
un izdevējs. Arī mājas rūpēm 
vajadzīgs laiks. Klāt ir Līgo svētki, 
ko Buenosairesā dzīvojošie lat-
vieši vienmēr svin. Tikai ozola 
zarus vainagu pīšanai sameklēt 
grūti. Jo ozoli tur augot švaki un 
tikai vairāk uz dienvidiem. 
Turklāt, kad pienāk Līgo vakars, 
ozolu zari jau ir nokaltuši. Jāņu 
vainagi jāpin no citu koku zariem. 
Starp citu, viņiem esot vēl viena 
latviešu ģimene ar uzvārdu Ozols.

Kad Ilgvaru Ozolu atkal re -
dzēsim Latvijā? „Viss atkarīgs no 
Andŗa. Vienam braukt man 
nepatīk.” Bet ir taču izveidots 
zinātnieku sadarbības tilts starp 
Latviju un Arģentīnu. Un tas 
varētu būt stimuls Ilgvaram 
Ozolam atkal apciemot dzimteni.

Armīda Priedīte

Arģentīnā jūtas kā latvietis

Māra Zālīte, Trīs latviskas 
dziesmuspēles, apgāds Karogs, 
2011. g., 196 lpp.

Trešās atmodas laikmetā Lat-
vijā tautā populāra kļuva rokope-
ra Lāčplēsis (1988), kam libretu 
bija rakstījusi Māra Zālīte. Šī 
darba nolūks bija celt latviešu 
pašapziņu: lūk, latvietis var gūt 
panākumus, latvietis spēj pat lāci 
pārplēst pušu, latvietis var būt 
uzvarētājs. Arī turpmākajos ga -
dos, kad valstiskā brīvība jau bija 
atgūta, Zālīte turpināja, ja tā 
drīkst teikt, uzpravīt latvietim 
dūšu, gluži kā to darīja prezi-
dentūras laikā Vaira Vīķe-Frei-
berga, mudinot Dziesmu svētku 
plašo auditoriju kā vienā balsī 
saukt, ka latvietis ko var, grib un 
spēj. Par dziesmuspēlēm izvei-
doto Māras Zālītes lugu krājumā 
Trīs latviskas dziesmuspēles 
ievietotajā Priekules Ikarā (2007), 
Tobāgo! (2000) un Še tev Žūpu 
Bērtulis! (2004) nacionālo pašap  -
ziņu stimulējošā eliksīra kausa 
likšana pie tautas lūpām turpinās.

Priekules Ikars vēstī par 
Priekules muižas kalēju Tomu, kas 
it kā 17. gs. beigās izgatavojis sev 
putna spārniem līdzīgus spārnus, 
nolidojis ar tiem pa gaisu veselas 
divas verstis un kļuvis par pirmo 
lidotāju, kas izmēģinājumā nav 
nosities, bet ir palicis dzīvs. Vismaz 
tāda ir Zālītes apstrādātā leģenda, 
kas pārceļojot no paaudzes uz pa -

Tautiskas pašapziņas eliksīrs
audzi un kas liekot priekulnie-
kiem svinēt Ikara svētkus. Kaut 
Toma mūža gals ir bēdīgs,  jo 17. 
gadsimts cilvēkā, kas parādījis 
spēju lidot pa gaisu, nevar saskatīt 
neko citu kā vien nešķīsteni, kas 
jāsadedzina uz sārta, viņš pirms 
došanās bendes rokās ar kori spīta 
pilns izdzied cilvēces nā  kotnes 
izredzes:

Mēs lidosim!
Ar spārniem, kas nesalūst vējā!
Mēs lidosim!
Ar spārniem, kas nesamirkst lietū!
Mēs lidosim!
Mūsu spārni ir plati kā ceļš!
Latvietim, bet it īpaši kurzem-

niekam, te ir pamats lepoties, ka 
viņa sencis, viņa priekštecis bijis 
pats pirmais, kas sekmīgi ieminis 
taku pa gaisu, kādā viņam ne -
salīdzināmi drošākos apstākļos 
turpmākos gadsimtos bez pie -
pūles sekos miljoniem visas 
pasaules ļaužu.

Var gan būt, ka ne visi kurzem-
nieki Priekules Ikaru uzņems 
lepnuma pārpilni, jo sabilniekiem 
un rendeniekiem, kas citkārt 
lepojas ar vistālāk Eiropas zie -
meļos atrodamiem vīna laukiem, 
skābu omu varētu uztaisīt viņu 
reibinošā ražojuma apcelšana. 
Arī ļaudis, kas mūsdienās, patrio-
tisku jūtu vadīti, Sabilei caur-
braucot, iegādājas veikalā pa 
Sabiles vīna pudelei, varētu vieb-
ties par šādu viņu pirkuma ap -

smādējumu, Priekules muižas 
īpašniekam Korfam sarunājoties 
ar savu sievu Helēnu. –

Helēna paņem barona vīna 
glāzi. Iedzeŗ un saviebjas.

Helēna. Apžēliņ, ko jūs dzeŗat?
Korfs. Sabiles vīnu.
Helēna. Jūs tiešām esat patriots.
Korfs. Rendas vīns ir vēl skābāks.
Kārļa Ulmaņa laika nacionālās 

pašapziņas celsmes pašā sākumā 
– 1934. gadā  romānu ar nosau-
kumu Tobago publicēja Alek-
sandrs Grīns. Lai kāda arī būtu 
hercoga Jēkaba etniskā izcelsme, 
viņš tomēr allaž ticis uzskatīs par  
„mūsējo”, par koloniju apguvēju, 
par turības un labklājības nesēju 
Kurzemes hercogistei un līdz ar 
to par tādu,  par ko ik latvietim 
klātos justies lepnam. Desmit 
gadus iepriekš hercogu Jēkabu 
tāda paša nosaukuma poēmā jau 
bija cildinājis ievērojamu vīru 
apjūsmotājs Edvarts Virza, bet 
daudzus gadu desmitus vēlāk pie 
hercoga un viņa kolonijas atgrie-
zusies Māra Zālīte, sava darba 
virsrakstā  vārdam Tobāgo vēl 
piekabinādama izsaukuma zīmi.

Vienkāršu cilvēku grupai 17. gs. 
vidū pārcelšanās no Kurzemes 
uz dzīvi Tobago salā varēja šķist 
tikpat atbrīvojoša, bet reizē ar 
tikpat nedrošām un nezināmām 
beigām, cik kalējam Tomam li -
došana ar spārniem pa gaisu. Pēc 
ceļa mērķa sasniegšanas emig-

ranti ar lielu atraisītību dzied:
Pirmais vakars Tobāgo – 
Tas ir jānosvin mums!
Pirmais vakars Tobāgo
Liek mums noreibt kā rums!
Tomēr jau pavisam drīz viņus 

sāk nomākt svešuma svešādums. 
Gluži aizkustinoša ir 101. lappusē 
viņu gaušanās par to, kā nāksies 
nosvinēt Ziemsvētkus bez auks-
tuma, bez sniedziņa, bez 
putenīša, bez eglītes meklēšanas, 
bez aiz  saluša lodziņa, bez cūkas 
šņu kuriņa... Vilšus vai nevilšus 
Māra Zālīte šeit liekas uzrunājam 
Latvijas nākotni apdraudētājus, 
daudzos šā brīža ekonomiskos 
emigrantus: viņa brīdina, ka no 
svešām zemēm nav jācer noreibt 
kā no ruma.

Tobāago! beidzas ar tādu pašu 
katastrofu kā Priekules Ikars: 
poļu – zviedru kaŗa laikā Kur-
zeme tiek izpostīta, tālās salas 
kolonisti iet bojā, tomēr ar drū -
mām beigām dziesmuspēle ne -
drīkst izskanēt, tāpēc „miroņi” vēl -
reiz atgriežas Kurzemes krastā, 
kur kopā ar pārējo lugas per-
sonāžu braši nodzied:

Uz priekšu, Kurzeme, ar vēju,
Kas baltās kuģu burās pūš.
Tev, Kurzeme, es gavilēju!
Tu raudi līdz, ja grūts mans mūžs.
Lidot pa gaisu vai nonākt tālās, 

svešās zemēs 21. gs. cilvēkam vairs 
nav neaiz sniedzams sapnis. Jau 
daudz grūtāk ir godīgiem līdzek-
ļiem uzlabot savu sabied risko sta  -
tusu. To pirmajā lugā latviešu valo-

dā Lustesspēle no zem nieka, 
kas par muižnieku pārvērsts 
tape (1790) iespēja Žūpu Bērtulis. 
Savā ierastajā veidā (skat., piem., 
Pērs Gints nav mājās!) Māra 
Zālīte sen seno vielu visādi variē, 
apstrā dā, pa  pildina, liek tai virs-
rakstu Še tev Žūpu Bērtulis! un 
papildapzī mējumu „Veci joki jau  -
nos laikos”. Nolūks acīm redzot ir 
ar uzsvaru parādīt, ka laikmetu 
maiņās cil vēku raksturi un izda-
rības pamatos nemainās.

Necik simpatisks neliekas šāds 
autores aizrādījums: „Zi  nā     tājiem 
jāzina, ka tekstā ieslēptie citāti no 
Holberga darba Kalna Jepe, V. 
Šekspīra Spītnieces savaldīšanas, 
kā arī Š. Perro, brāļu Grimmu 
u.c. pasaku motīvi nav nejauši. 
Nezinātājiem tas nav jāzina.” 
Savu lasītāju iedalījums divās 
grupās – zinātājos un nezinātā-
jos nebūtu atkārtojams. Pat tiem 
lasītājiem, kas iepriekš minētos 
darbus reiz lasījuši vai redzējuši, 
tie tikai retumis būs saglabājušies 
svaigā atmiņā, tāpēc tikai retais 
varēs uzminēt, kuŗās vietās rakst-
niece ar šiem darbiem kaut ko 
iesāk. Par nepilnīgiem lugas 
interpretiem dabūs justies gan-
drīz visi, un tas nu ar pašapziņas 
celšanu nekādi nesaiet kopā.

Priekules Ikaru un Tobāgo! 
Vēl necik sen itin krāšņos 
inscenējumos Rīgā rādīja Dailes 
teātris. Žūpu Bērtuli redzēt 
skatuvē rakstītājam nav iznācis.

Eduards Silkalns

Universitātes. Reiz atbrauca 
lielāka tūristu grupa no Relax 
Tours, sadraudzējāmies ar Har-
diju Madžuli. Tagad, kad ciemo-
jos Latvijā, viņš man daudz ko 
parādīja. Pabraukājām. Bijām arī 
Likteņdārzā un iestādījām koku.”

Pavaicāju, kas Ilgvaram Ozo-
lam Latvijā vislabāk patīk, un 
saņemu atbildi – daudz kas. 
Latvija esot ļoti pārvērtusies. 
„Tikai bēdīgi, ka no bijušā ir kas 

Inženieris Andris Ozols, pulkv. Māris Dēliņš ar Arģentīnas karogu, 
Silvija Dēliņa un Ilgvars Ozols Latvijas Valsts svētkos
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na, kuŗā es dzīvoju, brauc labāki 
automo biļi. Tramvaji un trolejbusi 
no apgrozības ir iz  ņem  ti, palikuši 
tikai autobusi. Diemžēl tie pie -
sārņo gaisu. Buenosairesā ar 
satiksmi ir ļoti sarežģīti. Prie  cā-
jos, ka Rīgā ir gluži pretēji.”

Vai kādam no Ozolu ģimenes 
nav radusies doma pārcelties uz 
dzīvi Latvijā? „Redziet, kad jau ir 
pāri astoņdesmit... Pensiju man 
Latvijā nemaksās... Manai dzī -
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Sīkstums un misijas apziņa
Latgales Kultūras centra izdevniecība gadu ritā

(Nobeigums)

Heinrichs Strods
(Nobeigums)

Tam līdzās I. Zariņa „Arī viņi 
alka laimes” – 464 lpp., P. Liepiņa 
„Kauju ugunīs” – 576 lpp. un tiem 
līdzīgi. Ne tikai mežonīgais ap -
jomīgums ir galvenais šķērslis to 
apguvei, bet gan kādas vienas 
organizētas līnijas, kompozicijas, 
stila, gala rezultātā – literārās 
kvalitātes trūkums. A. Supe savus 
sējumus nosaucis par romānu. Ir 
tajā atsevišķas romānam rakstu-
rīgas, tīri lasāmas lappuses. Taču 
tām seko labi zināmi vispārēju 
norišu apraksti, sīki detalizēts 
pārstāsts par to, kas noticis vienas 
šauras speciālizācijas strād nieka 
dzīvē piecdesmit gadu ilgamībā. P. 
Lapiņa sējumā līdzās literāri pa -
zīstamām nodaļām (autors studē-
jis žurnālistiku, ir sešu grāmatu 
autors) – bezgala daudz gaŗlaicīgu 
atkārtojumu. Piemēram, vispirms 
autors pa  stāsta, kas noticis dzīvē, 
pēc tam gandrīz to pašu pārstāsta 
drau giem rakstītajās vēstulēs. 
Ignats Zariņš savu dzīves stāstu 
veidojis kā enciklopēdijas variantu. 
Tajā ir gan notikumi paša dzīvē, 
Latgales dažādu sadzīves un svi-
nību apraksti, erotiskas ainas un 
epizodi, Ulmaņa un vācu laikā 
dziedātās dziesmas, dažādu kai-
miņu raksturojumi, ne visai po -
lītkorrekta gānīšanās par vietējiem 
krieviem – vecticīb niekiem utt. 
Tas nomāc un kaitina pat 
vispacietīgāko lasītāju.

Taču vislielākais zaudējums – šīs 
zemes gaitas beiguši un mūžībā 
aizgājuši daudzi LKC izdevnie cībai 
uzticīgi aktīvi autori – J. Klī  dzējs, 
T. Puisāns, A. Vējāns, P. Jur  ciņš, 
V. Dzērvenieks, A. Matve jāns, A. Kū -
kojs, J. Grašs (Brolišs), A. Slišāns, 
A. Rancāns (Onte Leičujōņs), 
O. Kra  valis, V. Tro janovskis, 

R. Mūks, J. Pastors... Taču, pie -
dzīvojusi  zau  dējumus un dažas 
neveiksmes, LKC iz  devniecība ar 
lielu sīkstumu un ticību savai misi-
jai joprojām darbojas. Mācoties no 
pagātnes kļūmēm un tiecoties pēc 
res pektējamām kvalitātēm.

Par to jo pārliecinoši liecina 
jaunākais – 15. literārais alma-
nachs „Olūts” (2010), kas ne vien ir 
apjomīgāks (924 lpp.) par iepriek-
šējiem, bet raksturīgs ar rūpīgu 
dažādu paaudžu literātu darbu 
atlasi, vairākām atzīstamām vērtī-
bām un novitātēm.

Šķita, ka esam jau zaudējuši ce  -
rības uz latgaliešu valodā rakstītās 
drāmaturģijas parādī šanos. Un, 
rau, pārsteigums – 15. „Olūtā” ve -
selas divas lugas. Kristīnes Jokstes 
joku luga „Kle  per nīku po  gosta 
zvaigzne” un Annas Rancānes drā-
matiskā mistērija no mūsdienu 
Latgales dzīves „Madaunīki”. K. 
Jokstes luga iestudēta Daugavpils 
teātrī un ar panākumiem izrādīta 
Lat  galē. Pie reizes jāpiebilst, ka 
Rīgā, Nacionālajā teātrī, vienmēr 
ar pilnu zāli latgaliski tiek izrādīta 
baltinavietes Danskovītes (Annas 
Ločmeles) tautas komēdija „Lat-
gola.lv” (teātŗa kioskā var nopirkt 
grāmatā sakopotas četras Dans-
kovītes lugas). Īsta Latgales drā-
maturģijas renesanse!

Dzeja. 15. „Olūtā” tās ir daudz 
un ne mazums – īsti svaigas un 
pievilcīgas. Eleonora Tjarve, kas 
kopš agras jaunības piesaistīta 
invalida ratiņiem, tulkojusi dau-
dzu bulgāru rakstnieku prozu, 
rēgulāri LKC apgāda izdevumos 
publicējusi savdabīgus dzejoļu cik-
lus. Kļuvusi par pazīstamu, profe-
sionālu dzejnieci. E. Tjarvei šoreiz 
seši dzejoļi bez nosaukuma, taču 

katrs kā spilgts likteņstāsts. Pēc 
2003. gadā šajā izdevniecībā iznā-
kušā krājuma „Man sāpēs slāpst” 
E. Tjarve meklējusi ne tikai jaunus 
motīvus savai dzejai, bet veidojusi 
veselus oriģinālus dzejoļu „vaina-
gus” ar kādu do  minējošu filozo-
fisku domu. Šie jaunie meklējumi 
raduši savu izpausmi apgādā 
„Jumava” nesen iznākušajā dzejoļu 
grāmatā „Ceļ rādis sirdij”. LKC 
izdevniecībā iesniegts trešais 
dzejoļu krājums.

15. „Olūtā” sastopamies ar vai-
rākiem citiem pazīstamiem vār-
diem, apgāda pastāvīgajiem auto-
riem, kuŗu vārsmojumi jau sako-
poti grāmatās. Ar Normundu 
Dimantu, Ramonu Spaitānu, Vol-
demāru Vogulu u.c. Par debitanti 
nevar saukt arī Ingunu Būmani-
Lūsi, kuŗas plašā kopa – 15 dzejoļi 
vieš labas cerības tālākai gaitai, 
varētu vienīgi vē  lēties, lai esības 
objektīvs tēlojums būtu vairāk 
iekšējā pārdzīvojuma caurvīts. R. 
Spaitāns, kuŗa krā jumos „Trešī 
gaiļi”, „Rudiņa orums” daudz dras-
tiska humora un savdabas satiras, 
šoreiz tiecas uz pārdomām, kā 
cilvēkos pār varēt pašreizējo depre-
  siju un pesimismu. No krājuma 
„Vēstules bez atbildes” (2008) un 
Latgales periodikas labi pazīstams 
N. Di  manta rokraksts. Arī šoreiz 
saista viņa oriģinālais skatījums 
dze joļos „Vēļ jau”, „Lyugšona”, „Ar 
Latgolu” u.c. Dažos sasauce ar 
reliģiskajiem motīviem. Taču tie 
nav illustrātīvi, bet pakļaujas 
asociātīvi veidotai dzejas struk-
tūrai. Kā zināms pretstats Pītera 
Meikstuma tekstiem panta for mā, 
kur reliģiskā tema primi tīvizēta un 
banālizēta (bieži tā Kunga vārda 
piesaukšana ne tikai degradē 

sakrālo temu, bet, kā saka latgalieši, 
„ir nalēteiga Dēva vōrda volkōšona”, 
kas jau tiek uzskatīta par grēku).

Iepriecina līdz šim mazāk 
pazīstamā autora Jāņa Keiča 10 
dzejoļi – ar izteikti svaigu patību 
un nostrādātu formu. Tajos dzidri 
skan gan pagātnes, gan tagadnes 
Latgale. Saista ar retu, bet autoram 
tuvu novada vietu slavinājumu tīri 
vai melodiskā ritmā. Prasās pēc 
komponējuma dziesmā...

Dzejas formā – dažādās kvalitātēs 
tiekušies sevi atklāt A. Širina, 
K. Koguts, I. Kaļva, S. Žukovs, 
V. Čepuļs, B. Belogrīvs.

Vai, kā mums pietrūkst ro  māna, 
gaŗstāsta par tagadnes Latgali! 
Tāpēc īpaši saista Pītera Līpiņa 
plašais, romānam līdzīgais atmiņu 
cikls sulīgā tautas valodā par 19. 
gs. beigu Latgali (sākts 13. „Olūtā”), 
ko sagādājusi autora radiniece, 
literātūrzinātniece Ilona Salceviča.

Saista arī daži literāri kvalitātīvi 
īsprozas darbi. Jau pieredzējušās 
autores Aijas Zujas noveliskais 
stāsts „Kōzas”. Par literāri veiks-
mīgu var nosaukt arī no iepriek-
šējiem „Olūtiem” pazīsta mās auto-
res Leokādijas Razgales stāstu 
„Atradēns”, kas smalki ri  sina grūti 
izsakāma fainomena – sirdsapziņas 
vaicājumu. Sir snības caurausts 
Annas Babres pastāsts „Liktiņa 
grōmatas lopa” – par mūsdienās 
īpaši akūto pusaudžu temu. Sirsnīgi 
Ilzes Keišas 15 nelieli tēlojumi – ar 
ļoti sensiblu, jūtīgu ietieci nemitīgi 
mainīgajā dabā un cilvēku ikdienā.

Vairākos jaunākajos (arī 15.) 
„Olūtos” lasāmas Jāņa Blaževiča 
esejas. Tajās dažādi mūsdienīgi 
motīvi, visizteiktāk un izjustāk – 
dabas spirdzinošais atjaunotnes 
spēks, tiecoties dzīvei piešķirt 
vispusības, pilnības un emocio-
nālās uzlādētības dimensiju. Tas 
izteikts izstrādātā formā, kas 
pārliecina. Prieks par to, ka Lat-

gales grāmatu ilggadējam at  bal-
stītājam nekas cilvēcisks nav svešs...

Pirmajā acumirklī mazliet sa  -
vāds, pat paradoksāls šķiet pa -
zīstamās profesionālās pro  zistes 
un dzejnieces Diānas Varslavānes 
plašais darbs „Kitijas vēstules 
Annai Frankai”. Autore ar pieņemto 
Kitijas vārdu raksta vēstules kaŗa 
laikā bojā gājušai ebrēju meitenei, 
kas atstājusi savu pirmsnāves 
dienasgrāmatu. Tas ir talantīgs, 
epistulārā, psī choloģiski izvērstā 
formā veidots vēstījums par lauku 
skolotājas dar   ba ikdienu, par 
ziedošanos, par jūtu, pienākuma, 
atbildības stipri nāšanu sevī un 
citos cilvēkos.

Vēl citi prozas darbi, atmiņas, 
grāmatu apskats veido saturā 
apjomīgo, vispusīgo literāro alma   -
nachu – 15. „Olūtu”. Pie tā tik 
detalizēti pakavējāmies, lai uz -
svērtu, ka LKC izdevniecības 
potences pēc aizvadītajiem vairāk 
nekā 20 darba gadiem nebūt nav 
izsmeltas. To apliecina arī drukai 
jau sagatavotais 16. „Olūts” un 12 
grāmatas, kas gaida rindā. Un 
financējumu... Tikai dažkārt iezo-
gas skepse – vai pietiks jaudas (un 
darbu), pietiekamā kvalitātē sagā-
dājot literārus darbus gan „Olūtam”, 
gan TZK – kultūrvēsturiskai un 
literārai gadagrāmatai? J. Elksnis ir 
apņē mības pilns šo darbu īstenot.

Pašreizējo krizes posmu Latgale 
izjūt visasāk. Taču LKC apgādā 
tematiski tik dažādie izdevumi 
neguļ noliktavā, tie atrod ceļu pie 
lasītāja. Latgales ļaudis ir pateicīgi 
izdevniecības vadītājam par viņa 
sīksto neatlaidību, savas misijas 
apziņu. Viņš bauda lielu cieņu un 
ir viena no izteiktākajām autori-
tātēm gan savā novadā, gan tālu 
aiz tās robežām. Jānis Elksnis 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, 
Latvijas Valsts aizsardzības Goda 
zīmi, ir Rēzeknes Goda pilsonis.

Pēteris Zeile

Kremļa vārdā

2. tabula. Cilvēku izvešana 1941. gada 14. jūnijā

3. tabula. Deportēto Latvijas pilsoņu izvietošanas plāns 1941. g. 
14. jūnijā

N
r.p

.k
. Izvešanas

iecirkņa
Nr.

Izvešanas iecirkņi Latvijas
robežstacija

Lopu
vagonu
skaits

%

1. 1. Rietumlatvija, koncentrācijas centrs 
Jelgava, no 18 savākšanas stacijām Indra 196 21,2

2. 2. Dienvidlatvija, koncentrācijas centrs 
Daugavpils, no 11 savākšanas stacijām Indra 273 29,5

3. 3. Austrumlatvija, koncentrācijas centrs 
Rēzekne, no 7 savākšanas stacijām Indra 160 17,3

4. 4. Vidzeme, Zemgale, Rīga, koncentrācijas 
centrs Rīgas pasažieŗu un preču stacija

Valka, Indra,
Zilupe 28 3,2

5. 5.
Vidzeme, Zemgale, Rīga, koncentrācijas 
centrs Rīgas Šķirotavas stacija, no 17 
savākšanas stacijām

Valka, Indra,
Zilupe 269 29,0

Kopā         5 53 3 926 100,0

Gatavojoties minētajiem „at brī -
vošanas kaŗagājieniem” pret kai -
miņu  „buržuaziskajām valstīm”, 
1939.–1940. gadā Krievijā – 
Kozelčanā, Putiļskā, Starobeļskā 
un Juchnovā – PSRS IeTK uzcēla 
četras kaŗagūstekņu nometnes 
līdz 30 000 cilvēkiem. Pirmos 
nometnēs izvietoja Vācijas un 
PSRS kopējā kaŗā pret „panu” 
Poliju sagūstītos poļu virsniekus 
un kaŗavīrus. Pēc nometņu 
steidzamas „atslogošanas” 
(разгружение) rīkojuma izpildes 
Katiņas operācijā viņu vietu 
daļēji ieņēma Somijas „atbrīvo-
šanas kaŗa” gūstekņi. Baltijas 
valstis un Rumānija lielinieku 
„atbrīvošanas kaŗagājienam” ne -
pretojās, un 1941. gadā kaŗagūs-
tekņu nometnes pēc „atslogoša-
nas” bija brīvas. Mūsu literātūrā 

iespēja gūstekņus deportēt uz 
kaŗagūstekņu nāves nometnēm 
Latvijas un PSRS kaŗa gadījumā  
ir noklusēta. Taču 1941. gada 
sākumā tajās bija paredzēts izvie -
tot 22 885 Baltijas valstu un 
Moldāvijas militārpersonas un 
citas sabiedrībā nozīmīgas vīriešu 
kārtas personas. Vai K. Ulmaņa 
polītika nepretoties  sarkanarmi-
jas pārspēkam nebija Latvijas 
armijas virsnieku izglābšana no 
poļu Katiņas likteņa? Vai šī fakta 
aizmiršana nav abu okupācijas 
varu veiktās K. Ulmaņa darbības 
apmelošanas kampaņas turpinā-
jums? Mūsdienās par vīriešu no -
sūtīšanu uz Juchnovas kaŗagūs-
tek   ņu nometni, kur tikko bija 
nošauti tūkstošiem poļu virsnie -
ku, ieminas tikai retais. 3. tabulā 
redzam, ka 5770 (38,7%) no ģi -

menēm šķirto vīriešu bija pare -
dzēts nosūtīt tieši uz Juchnovas 
kaŗagūstekņu nometni.

Juchnovas nometnē ieslodzīto 
„uzskaiti, režīmu un pārtiku” 
nodrošināja PSRS IeTK Kaŗagūs-
tekņu pārvalde uz PSRS IeTK 
Gulaga rēķina. Ieslodzītie bija 
pakļauti kaŗagūstekņu nometņu 
Sevišķajām daļām un PSRS 
VDTK territoriālajām pārvaldēm. 
No tām kaŗagūstekņu nometnes 
saņēma „izlādēšanas” pavēles. 
Visu ešelonu konvojēšanu un 
kaŗagūstekņu nometņu apsar-

N
r.p

.k
.

Izsūtīšanas nometinājums Vieta Skaits %

1. Kaŗagūstekņu nometne Juchnovas nometne 5770 38,7

2. Gulaga koncentrācijas nometne Balbaltnometne un
Oņegas nometne 2180 14,6

3. Izsūtījuma nometinājums Krasnojarskas apgabals 6950 46,6
Kopā 14 900 100,0

kavalieŗu. No Vjatlagā ieslodzī-
tajiem 38 bija „kontrrevolūcionārās 
aizsargu organizācijas biedri”. No 
viņiem 114 aizveda uz Kirovu un 
nošāva, bet 2223 (87,3%) nāves 
nometnē gāja bojā divu gadu 
laikā. Kopā no Latvijas lielinieki 
bez tiesas sprieduma izveda 
15 524 cilvēkus, no tiem 700 
nošāva, 6081 (39,43%) gāja bojā 
badā, pārmērīgā darbā, aukstumā. 
Nāvei nolemto vidū bija 166 
virsnieki, 616 tirgotāji, 71 sko-
lotājs, 24 ārsti, 305 policisti, 
1345 zemnieki – mūsu nācijas 

turē neredzēti mežonīgā cilvēku 
izvešana pirms septiņdesmit 
gadiem – 1941. gada 14. jūnijā – 
uz mūžīgiem laikiem radīja 
latviešu nācijas naidu pret PSRS 
lielinieku okupācijas varu. Tās 
aizstāvji ne tikai neuzņemas 
atbildību par Krievijas noziegu-
miem, bet cenšas tos noliegt. 
Daugavpils sabiedriskās organi-
zācijas „Pilsētas attīstības komite-
ja” līderis Ruslans Jefimovs vēl 
2010. gada jūnijā ziņu portālā 
„Gorod.lv” publicēja rakstu „Depor-
tācija kā padomju varas pār-
mērīga humānisma izpausme”. 
Vai Latvijā, sekojot Lietuvai, 
nevajadzētu ieviest kriminālatbil-
dību par PSRS totālitārās imperi-
jas noziegumu noliegšanu un 
slavēšanu, ko turpina noziedz-
nieku garīgie mantinieki?

Demokratiju, tāpat kā tautu, 
nevar izdalīt no savas vēstures un 
tās zināšanām. Bez vēstures zi -
nāšanām nācija nespēj orientēties 
mūsdienās un attīstīties nākotnē. 
Ja aizmirsīsim mūsu tautas 
mocības un nāvi Sibirijā, mēs 
zaudēsim garīgo pamatvērtību 
un kļūsim par ivaniem (mankur-
tiem?), kuŗi neatceras savu cilmi. 
Taču gara investīcijas gan Latvijas 
likteņgaitās, gan nācijas stiprumā 
vienmēr bijušas tik lielas, ka 
mums pamazām izdodas pār-
varēt Kremļa imperijas okupāci-
jas pirms septiņdesmit gadiem 
izdarīto valsts noziegumu pret 
cilvēcību. Tomēr atcerēsimies, ka 
tam nav noilguma ne juridiski, 
ne cilvēku apziņā.

dzību „Pasākumu plāns” uzdeva 
Latvijā dislocētajam PSRS IeTK 
kaŗaspēka 155. atsevišķajam batal -
jonam un PSRS IeTK 236. pulkam.

Pēc Vācijas un Krievijas kaŗa 
sākuma 1941. gada 22. jūnijā 
Juchnovas kaŗagūstekņu nomet-
nei paredzētos 2758 arestētos 
vīriešus divos ešelonos – 1941. 
gada 9. jūlijā un 13. jūlijā nogādāja 
Vjatkas nāves nometnē. Tajā 
ievietoja 16 (23,5%) no lielinieku 
arestētajiem 68 Saeimas deputā-
tiem, vairākus desmitus kadru virs-
nieku un Lāčplēša Kaŗa ordeņa 

polītiskā, saimnieciskā un garī-
gā elite (izcēlums mūsu –red.).

Latvijas ģeografiskais stāvoklis 
kā tuvākais imperijas ceļš uz 
Baltijas jūru un minētais Hitlera–
Staļina līgums Kremlim deva 
iespēju latviešus pārvērst par ko -
lonizētu tautu un turpināt impe -
rijas „loga izciršanu” uz Eiropu. 
Taču Eiropas cilvēktiesību un 
pamatvērtību aizsardzības kon-
vencijas 7. pants nosaka, ka nav 
pieļaujama vecāku šķiršana no 
bērniem, nav pieļaujama cilvēku 
pārvietošana uz dzīvei nepiemē-
rotiem apstākļiem. Latvijas vēs-
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Ārlietu ministrs Ģirts Valdis 
Kristovskis un Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) val-
des priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš 
16. jūnijā Ārlietu mi  nistrijā 
svinīgi atklāja pirmo darba gru-
pas sanāksmi, kuŗas mērķis ir 
izstrādāt stratēģisko plānu sa dar -

Ārlietu ministrijā sāk izstrādāt stratēģisko plānu
sadarbībai ar tautiešiem ārzemēs

bībai ar tautiešiem ārzemēs.
Sanāksmē piedalījās Ārlietu 

ministrijas, PBLA, Izglītības un 
zinātnes ministrijas, Latvijas 
Institūta, Kultūras ministrijas, 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, Latviešu valodas 
aģentūras un Starptautiskās 

Migrācijas organizācijas pār-
stāvji. Darba grupas dalībnieki 
diskutēja par aktuālajiem Lat-
vijas valsts un latviešu diaspo-
ras sadarbības jautājumiem un 
vienojās par turpmāko rīcību, 
izstrādājot ilglaicīgas sadarbī bas 
stratēģisko plānu. (mfa.gov.lv)

Saeimas Juridiskās komisijas 
apakškomisijas darbam ar gro-
zījumiem Pilsonības likumā 
priekšsēdis Ingmārs Čaklais 15. 
jūnijā Rīgā, tiekoties ar PBLA 
valdes priekšsēdi Mārtiņu Sau-
siņu, aicinājis tautiešus ārzemēs 
vai viņu ģimenes locekļus, kam 
būtu vēlme iegūt Latvijas pil-
sonību kā otru pavalstniecību, 
bet kam nav bijis iespējams to 
iegūt vai kam tā atņemta, iesūtīt 
konkrētās problēmsituācijas ap -
rakstu ar e-pastu:

Ingmars.Caklais@saeima.lv 
(Saeimas deputātam Ingmāram 
Čaklajam Saeimas Juridiskās 
ko  misijas apakškomisijā dar-
bam ar grozījumiem Pilsonības 
likumā). „Pilsoņu kopums ir 

Saeimas apakškomisija 
aicina tautiešus ārzemēs 

iesūtīt konkrētus situāciju 
aprakstus, kāpēc nav bijis 
iespējams iegūt Latvijas 
pavalstniecību vai kāpēc 

tā atņemta

ASV militārais 
pārstāvis Latvijā

Darba vizītē Latvijā 16. jūnijā 
bija ieradies ASV militārais 
pārstāvis NATO Militārajā ko -
mitejā viceadmirālis Ričards 
Galahers. Vizītes laikā R. Gala-
hers tikās ar augstākajām valsts 
aizsardzības struktūru amatper-
sonām un apmeklēja vairākas 
militārās iestādes. R. Galahers 
tikās arī ar Valsts prezidentu 
Valdi Zatleru un pateicās par 
viņa ieguldījumu ASV un Latvi-
jas attiecību stiprināšanā, par 
Latvijas atbalstu Afgānistānā un 
par ieguldījumiem NATO. R. 
Galahers kopā ar dzīvesbiedri 
devās arī ekskursijā ārpus Rīgas.

Starptautiska
konference

Rīgā notika starptautiska kon-
ference “Padomju Savienības 
nodarītie zaudējumi Baltijā”. 
Krievijas vēsturnieks Boriss 
Sokolovs atzina, ka Krievija 
varētu izmaksāt kompensāciju 
Latvijai par Padomju Savienības 
okupācijas laikā veiktajām re  -
presijām tikai tālā nākotnē. 
Pašlaik Krievijā valda autoritā-
risms, bet ir cerības, ka, Krievijai 
kļūstot demokratiskai, tā varētu 
brīvprātīgi nolemt, ka kom-
pensācijas ir izmaksājamas. Pie-
mēram, Vācija nolēma sa  maksāt 
2500 eiro (1757 latus) katram 
ebrējam, kas izdzīvojis Ļeņin-
gradas (tagad Sanktpē terburgas) 
blokādes laikā Otrā pasaules ka -
ŗā. Šādu summu varētu izmaksāt 
arī Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi 
cietuši no padomju represijām.

Konferences debašu un jau-
tājumu daļā tika pausta neiz-
pratne par šādu pieeju kom-
pensāciju aprēķināšanā. Tajā 
netiek ņemta vērā Latvijas at -
šķirīgā situācija, jo mūsu valsts 
50 gadus bija okupēta.

Arī ekonomists Uldis Osis 
konferencē piekrita Sokolova 
pie     ejai, ka konkrētiem indivi-
diem ir vislielākās iespējas sa -
ņemt kompensāciju par viņiem 
noda rītiem zaudējumiem, un 

viens no jebkuŗas valsts pamat-
akmeņiem. Grozījumi Pilso-
nības likumā ir piedāvāti ļoti 
plaši un, to apzinoties, likum-
projekta sagata vošanai atvēlēts 
pietiekami ilgs laiks, lai katrā 
jautājumā rastu pašu labāko 
risinājumu. Taču to nav iespē-
jams izdarīt bez tiešas, plašas 
un aktīvas sabiedrības iesaistes. 
Tāpēc mums priekšā stāv reālās 
situācijas izvērtēšana, kā arī 
iespējamo risinājumu iz  vērtē-
šana Saeimā, konferencēs, sabied -
riskās organizācijās un arī ģi -
menēs,” uzsvēra Saeimas Juri-
diskās komisijas apakško misijas 
darbam ar grozījumiem Pilso-
nības likumā priekšsēdis Ingmārs 
Čaklais. (PBLA pārstāvība)

piebilda, ka darbs valsts zau-
dējumu apzināšanā ir lietderīgs, 
jo tā re  zultātus var izmantot 
starptautisko attiecību jomā.

Savukārt Latvijas pētnieki 
konferencē norādīja, ka cilvēk-
gadu zaudējumu vērtības aprē-
ķināšana ir sarežģīta, jo atšķirīgi 
koeficienti ir jāpiemēro gan 
darbspējas vecumam, gan pārē-
jiem dzīves gadiem.

Urbanovičs un Co 
skaidro 1940. gada 

17. jūnija notikumus
Partiju apvienības Saskaņas 

centrs vadītājs Jānis Urbanovičs, 
Krievijas prezidenta Dmitrija 
Medvedeva padomnieks Igors 
Jurgens un NRA žurnālists Juris 
Paiders sarakstījuši grāmatu „Nā -
kotnes melnraksti: 1934-1941”. 
Tajā rakstīts, ka 1940. gada 17. 
jūnijā nav notikusi Latvijas 
okupācija. Notikušo varētu 
skaid   rot kā „labprātīgu piekri-
šanu aneksijai”. Vārds „okupā-
cija” tiekot lietots, lai ar šo ter-
minu slēptu kaunu par nepre-
tošanos.

Grāmatā pieminēti objektīvi 
un patiesi fakti, bet daudz kas 
noklusēts. Autoru koncepcijas 
pamatā ir teze, ka Latvijas po  lī-
tiskā elite apzināti un labprātīgi 
padevusies nonākšanai PSRS 
ietekmes sfairā, ieskaitot neiero-
bežota padomju kaŗaspēka ielai  -
šanu Latvijas territorijā 1940. ga -
da 17. jūnijā. Tātad Latvijas pār -
stāvju klusējošā piekrišana leģi-
 timē PSRS turp mākās dar bības, 
un tas neļauj runāt par okupāciju.

J. Paiders grāmatas ievadā 
raksta: „Ja kāds polītiskais gru-
pējums vēlas mainīt valsts ekono -
misko un polītisko virzienu, 
tam jāmaina arī svarīgu vēstu-
res jautājumu interpre tācija vai 
dažkārt jāveic tieša vēstures 
falsifikācija, kas arī norāda nā -
kotnes attīstības virzienu.”
Valsts prezidents un 

Vienotība
Tiekoties ar apvienības Vie-

notība valdi, aizejošais Valsts 

prezidents Valdis Zatlers nav 
skaidri pateicis, vai ir izlēmis 
piepulcēties minētajai partiju 
apvienībai vai tomēr veidos 
savu komandu uz ārkārtas 
vēlēšanām un startēs atsevišķi. 
Līdz prezidenta pilnvaru ter-
miņa beigām viņš nevēloties 
nākt klajā ar polītisku pazi-
ņojumu. Visticamāk, lēmumu 
par pievienošanos vai nepievie-
nošanos apvienībai Vienotība 
Zatlers paziņos pēc 7. jūlija, kad 
beigsies viņa pilnvaru termiņš.

Vienotības valdes priekšsēde 
Solvita Āboltiņa atzina, ka saru-
na ar prezidentu bijusi godīga 
un atklāta. Runa bijusi par 
situāciju valstī un tās attīstību. 
Apvienībai un Zatleram ir iden-
tisks valsts turpmākās attīstības 
redzējums, un šis dialogs esot 
jāturpina.

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis 
Kristovskis pauda pārliecību, ka 
vēlēšanās Zatlers un Vienotība 
būs nevis pretinieki, bet gan 
sabiedrotie, jo ir kopīgi mērķi.
Grib krievu valodu 

augstskolās
Partijas Saskaņas centrs un 

Zaļo un Zemnieku apvienības 
Saeimas deputāti sagatavojuši 
priekšlikumus Augstskolu liku-
ma grozījumu trešajam lasīju-
mam. ZZS deputāti Oskars Zīds, 
Dana Reizniece-Ozola un Jānis 
Vucāns vēlas augstskolu likumā 
iestrādāt normu, ka piekto daļu 
maģistra vai doktora studiju 
programmu var īstenot jebkuŗā 
svešvalodā (pašreizējā redakcija 
pieļauj tikai ES valodas). Priekš-
likums paredz plašākas iespējas 
mācību procesā valsts augst-
skolās iz  mantot krievu valodu.

Saeimas Izglītības komisijas 
sēdē šie priekšlikumi tika no -
raidīti. Komisijas vadītāja Ina 
Druviete (Vienotība) atzina, ka 
pēc šādu grozījumu pieņemša-
nas mazākumtautību skolu 
absolventiem zustu galvenais 
stimuls apgūt latviešu valodu. 
Mācības latviešu valodā valsts 
augstskolās ir galvenais inte g-
rācijas faktors.

Ekspertu ieskatā ienākumi no 
Neatkarīgo valstu savienības 
pilsoņu studijām ir nepiecie-
šama augstskolām, taču mūsu 
sabiedrība tam vēl nav gatava. 
Būtu jāredz skaitļos, cik varētu 
nopelnīt augstskolas, jo vārdi 
„būs labāk un vairāk naudas 
nāktu no austrumu valstu stu-
dentiem” ir plašs jēdziens. 

Jurkāns par zosīm 
un Mārtiņdienu

Pieredzējušais polītiķis Jānis 
Jurkāns intervijā Latvijas Avīzei  
apcerēja Latvijas šībrīža ekono-
misko situāciju. Valsti viņš sa -
līdzināja ar zosu fermu. Zosis 
tiek rūpīgi koptas un labi baro-
tas. Dzīve ir skaista. Bet... pienāk 

Mārtiņdiena, par ko zosis ne -
viens nav brīdinājis. Arī Latvijas 
iedzīvotājiem neviens nestāstot, 
ka Mārtiņdiena  katram ir sava, 
kalendārā neierakstīta.

Pēc Jurkāna domām, ir trīs 
priekšnoteikumi, lai kaut kas 
Latvijā mainītos. Pirmkārt, vē -
lētājiem pamatīgi jānokrīt uz 
ekonomiskās pakaļas, tad var-
būt atvērsies acis. Otrkārt, va -
jadzīga inteliģence, kas šobrīd 
vai nu nolīdusi brīvprātīgā 
pagrīdē, vai arī strādā pie 
fermeŗiem, apkalpo tos. Treš-
kārt, vajadzīga jauna partija, kas 
tiktu būvēta uz jaunām idejām 
un ko atbalstītu apskaidroti 
vēlētāji, kuŗi zina, kas ir 
Mārtiņdiena.

(Turpināts no 9.lpp.)

(Turpināts 14. lpp.)

Valsts prezidents Salacgrīvā
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Uz nometnes ziņojumu dēļa 
parādījās aicinājums pieteikties  
meža darbos Harca kalnos. Sā -
kumā nebija atsaucības, meža 
darbi mūs nevilināja. Drīz pie -
nāca papildu ziņa, ka darbus 
organizē North Germany Timber 
Control, piesolot  labu uzturu, 
drēbes un labākus dzīves ap -
stākļus. Es līdz ar citiem trīs-
simt vīriem ierados nometnē 

Jāņi Harca kalnos
vas, lai iekārtotos. Puiši devās 
apskatīt pilsētu. Krodziņā vā -
cieši sākumā bija atturīgi. Uz -
zinājuši, ka latvieši, attieksme 
tūlīt mai nījās, arī līdz šim 
patālajam Vācijas stūrim bija 
atnākusi ziņa par kaujām Kur -
zemē.

Pienāca Jāņi, mēs tos taisī-
jāmies svinēt savrup. Darbā, 
pusdienās ēdot labo angļu 
paiku, mūsu grupas vadītājs 
Mārtiņš stāstīja par dejošanu 
Burgerparka zālē. Latviešiem 
esot liela piekrišana, jo meiteņu 
daudz, puišu maz.
– Viņi arī šeit svinot Jāņus. –
–  Vai tas varētu būt? –
– Pie Burgergarten zāles liels 
plakāts. –
– Vai iesim parādīt, kā Jāņi 
svinami? –
 –  Kāda ruņa, Mārtiņ! –

Burgerparka tālākajā stūrī  
ugunskurs, tam blakus uzslieta 
atzarota egle, galotnē atstāts 
zaru pušķis. Eglē sakārtas krā-
sainas laternas un citi rotājumi. 
Jauniešu bariņš iet rotaļās un 
dzied: heute gibt‘s Johannes Tag.

Mūsu ierašanos viņi uzņem 
atturīgi. No tuvējā krodziņa sa -
nāk vecāki vīri un sievas. 
Mārtiņš viņiem paskaidro, kā 
mēs Latvijā svinam Jāņus.

Līgo – Mārtiņš varenā teicēja 
balsī uzsāk dziesmu. Līgo, līgo 
at   balsojas kalnos, pārskan lielo 
mežu galotnes. Mēs esam sevi 
parādījuši svešā zemē un svešos 
ļaudīs, pa īstam līgo skan tikai 
Latvijā. Ejam, mums nav īsta 
prieka.

K.Z.

pie Clausthal – Zellerfeld  
pilsētiņas. Nometnes vārtus 
rotāja varenais Polijas ērglis, 
mūs sagaidīja no  metnes poli-
cists. Wilno bija atva  ļināto poļu 
kaŗavīru nometne.

Mums atļāva dažas dienas brī-

Pērn Rīgā jūlija sākumā Li  -
gita Grikmane Husa (Huss), 
Vija Brigadere un Daumants 
Hāzners  nolēma, ka  jārīko 
tikšanās – jārīko vietā, kur 
aizritējušā gadsimta 50. gadu 
sākumā ,,viss notika”, –  August-
dorfas priedēs un apkaimē.

Pie Detmoldas latvietes Dr. 
Ievas Ritumas-Sīrmanes (Sür-
mann) un viņas dzīvesbiedra 
nama plīvoja Latvijas karogs, 
kad ieradāmies, lai  apskatītu 
vietas, kas bijušajiem Au -
gustdorfas bēgļu nometnes 
jauniešiem palikušas neizdzē-
šamā atmiņā. No Dienvidvā-
cijas atbrauca Māra Apele-
Blūmiņa ar vīru, no Dortmun-
das – Rūta Sie ciniece Buklevica, 
no Švarcvaldes pierobežas – 
Ieviņa Emhardte Pika, no Min-
steres – Aija Ebdene (Las-
mane).

Detmoldas mājastēvam ir labi 
sakari ar daudziem vietējiem, 
kuŗi labprāt mūsu tikšanos 
veicinātu un atbalstītu. Bijušie 
latviešu augustdorfiesi dzīvo 
gandrīz visās pasaules malās! 
Tā skaidrojām Augustdorfas 
ciema galvam Dr. Andream 
Vulfam. Viņš 2010. ga  dā atsūtīja 
apsveikumu uz Rīgu un ap -
liecināja, ka 2012. gada vasarā 
mūs labprāt apsveiktu August-
dorfas rātsnamā!

Šoreiz dzērām kafiju kopā ar 
birģermeistaru un saņēmām 
grā  matas par Augustdorfu. Ta -

Tiksimies Augustdorfā  
2012.  gadā!

gad vietā, kur atradās bēgļu 
nometne, ir Vācijas armijas otrā 
lielākā no  vietne. Pulkvedis ar 
šoferi mūsu grupiņu izvadāja 
pa kazarmu territoriju. Centā-
mies ieraudzīt vietas, kas mums 
toreiz bija tik svarīgas: skolas 
un dzīvojamās ēkas, ,,kungu 
galu”, sporta, kantīnes u.c. bara-
kas. Meža peldētava vēl aizvien 
ir atvērta. Mistiskās stāvās  klin-
tis Extern steine, uz kuŗām mūs, 
skolēnus, veda ekskursijā, stāv, 
kā stāvējušas jau 70 miljonu 
gadu! Nesen tuvumā atvērts 
moderns mūzejs. Neviena ne -
aiz   mirstais iespaidī gais Her -
mannsdenkmal par godu slave-
najam ģermāņu kaŗavado nim 
Arminiusam atgādina kauju  
pret romiešiem 9. gadā. Varonis 
ar vieglu smaidu un septiņus 
metrus gaŗu gaisā paceltu zobe-
nu sargā mieru arī tagad!

Vairākas stundas pavadījām, 
staigājot pa kultūrvēsturiski 
ba  gāto, skaisto Detmoldu, kas 
pārsteidza uz katra soļa. Visu to 
mēs varētu apskatīt 2012. gada 
Jāņu nedēļā, varbūt pirms do -
šanās līgot Latvijā, Annabergā 
vai Bērzainē.

Gaidīsim atbildes no bijuša-
jiem augustdorfiešiem. Par inte-
resi piedalīties lūdzu zvanīt vai 
rakstīt Rūtai Buklevicai, tālr.: 
+ 49 231-27103; e-pasts: buklevics@
gmx.de; Am Hagedorn 9, 44319  
Dortmund.

 Aija Ebdene

(Turpināts no 13.lpp.)
Afgānistānā ievaino 

Latvijas kaŗavīru
Latvijas un Norvēģijas kaŗa-

vīru vienība 26. jūnijā Afgā-
nistānā, Farjābas provincē, 
devās neitrālizēt atbildības 
rajonā atrastos sprādzienbīs-
tamos priekšmetus. Saņemot 
informāciju par uzbrukumu 
Afgānistānas Nacionālās polici-
jas postenim, Latvijas vienības 
komandieris pieņēma lēmumu 
sniegt uguns atbalstu vietējiem 
policistiem, kuŗi jau bija 
iesaistījušsies apšaudē ar ne -
mierniekiem. Atvairot uzbru-
kumu postenim, apšaudē vieglu 
ievainojumu guva viens no 
Latvijas kaŗavīriem. Pēc neat-
liekamās palīdzības sniegšanas 
viņš evakuēts uz bazes hospitāli, 
kur sniegta nepieciešamā me  -
dicīniskā palīdzība. Latvijas 
kaŗavīra dzīvībai briesmas 
nedraud.

***
Aizsardzības ministrijas (AM) 

Militāri publisko attiecību 
departamenta pārstāve Dace 
Ankipāne paziņojusi, ka Latvija 
neplāno samazināt savu kontin-
gentu Afgānistānā. Turpinās 
drošības situācijas izvērtēšana, 
lai nodotu atbildību vietējiem 
spēkiem, tiklīdz apstākļi to 
ļaus. Spēku samazināšanu Af -
gānistānā nosaka sasniegtais 
progress drošības stabilizēšanā 
un turpmākā atbildības nodo-
šana Afgānistānas drošības spē-
kiem. Fārjābas provincē, kur 
Norvēģijas vadītajā Provinču 
atjaunošanas vienībā dienesta 
pienākumus veic lielākā daļa 
Latvijas kontingenta. 

Šogad no valsts 
oficiāli emigrējuši 

5113 cilvēki
Pēc Centrālās statistikas pār-

valdes (CSP) datiem, šā gada 
pirmajos četros mēnešos oficiāli 
no Latvijas emigrējuši 5113 
cilvēki. Pērn šajā laika posmā 
emigrēja 3238 Latvijas iedzī-
votāji. Tas nozīmē, ka šogad 
emigrējušo skaits audzis par 
58%. Šogad janvārī no Latvijas 
oficiāli izbrauca 1116, februārī 
– 1185, martā – 1392, aprīlī – 
1420 cilvēki. Tas ir augstākais 
vienā mēnesī emigrējušo skaits 
kopš 1999. gada.

No citām valstīm Latvijā 
šogad pirmajos četros mēnešos 
iebraukuši 725 cilvēki – par 
16,5% mazāk nekā pērn šajā 
laikā, kad valstī iebrauca 868 
personas. Gada pirmajos četros 
mēnešos izbraukušo iedzīvotāju 
skaits par 4388 cilvēkiem 
pārsniedza iebraucējus.
Kā mainīt polītisko 

kultūru Latvijā?
Kā mainīt Latvijas polītisko 

kultūru, kā padarīt to tīru no 
meliem, kā likt tai strādāt nevis 
personisko interešu, bet sa -
biedrība labā? Kādam uz šo 
jautājumu jāatbild.

Laikraksts Diena nolēmis iet 
arī savu ceļu, lai risinātu milzu  
problēmu par neuzticēšanos 
varai un polītiķus piespiestu 
neuzgriezt tautai muguru. 
Iesaistot sabiedrībā pazīstamus, 
cienījamus cilvēkus, Diena ap -
ņemas organizēt desmit punktu 
kodeksa izstrādi: kādam jābūt 
polītiķim Latvijā? Tas izvirzīs 

Valsts prezidents Salacgrīvā
papildu prasības gan  tiem, kas 
vēl pretendē uz iesaistīšanos 
polītikā, gan arī tiem, kuŗi jau 
tur ir. Tas palīdzēs atsijāt pela-
vas no graudiem, tas neļaus 
reputācijas mērauklu staipīt kā 
gumiju, kā ērtāk, kā izdevīgāk. 
Šādam kodeksam ir jākļūst par 
vienotu prizmu, caur kuŗu 
raugās ne tikai sabiedrība, bet 
arī paši polītiķi, kaut vai veido-
jot vēlēšanu sarakstus.

Dienas uzrunāti, uz šāda 
kodeksas radīšanu jau atsau-
kušies Latvijas inteliģences 
pārstāvji: rakstniece Nora 
Ikstena, Rundāles pils saim-
nieks Imants Lancmanis, 
uzņēmēju aizstāve Elīna Egle, 
demografs Ilmārs Mežs, ekono-
mists Jānis Ošlejs, sociologs 
Aigars Freimanis u. c. Diena arī 
aicina pašus polītiskos spēkus 
definēt šādus desmit punktus, 
kā arī  uzrunāt ikvienu pilsoni, 
sabiedriskās grupas, Latvijas 
skolas, augstskolas, nevalsts 
organizācijas iesaistīties un  
nākt talkā skaidru un precīzu 
pamatu būvēšanā polītiskajai 
kultūrai Latvijā, jo polītiķi paši 
20 gadu laikā to nav spējuši 
izdarīt.

Šī tiešām ir Latvijas jaunā 
iespēja, šis ir laiks pilsoniskajai 
iniciātīvai.
Apzagts Likteņdārzs

Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvalde informējusi, 
ka Koknesē svētku brīvdienās 
apzagts Likteņdārzs un no 
veikala mēģināts nozagt seifu.  
Likteņdārza territorijā, pielā-
gojot atslēgu, atvērts konteiners 
un nozagti divi zāles pļāvēji un 
dažādi instrumenti.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Uzdrošinos apgalvot, ka 
pašreizējais Saeimas vēlēšanu 
likums ir pretrunā ar Latvijas 
Republikas Satversmi. Satver-
smes 9. pants nosaka, ka 

Lūdzu ievērot Satversmi!
un nekur nav teikts, ka viņam 

obligāti jābūt kādas polītiskas 
partijas biedram. Pašreizējais 
vēlēšanu likums toties nosaka 
ekskluzīvas tiesības izvirzīt 
deputātu kandidātus tikai tā 
dēvētajām “polītiskajām parti-
jam” jeb, pareizāk, šo partiju 
“spices vīriem”. Nav taču dzir-
dēts, ka kāda partija savus 
kandidātus būtu apspriedusi un 
izvērtējusi partijas kongresā, – 
sarakstu sastādīšana notiek 
ievērojami šaurākā personu 
lokā, – taču ir gan dzirdēts, ka 
par vietu kandidātu sarakstā 
dažkārt ieinteresētās personas  
ir maksājušas noteiktas sum-
mas partiju kasēs. Kāda tad tur 
vairs demokratija!

Satversmes 9. panta burtam 
un garam neatbilst arī pašrei-
zējā kārtība, pie kuŗas mēs, 
vēlētāji, esam spiesti balsot ne -
vis par konkrētiem civēkiem – 
personībām, bet par kādu no 
partiju sarakstiem, nepazīstot 
lielāko daļu no tajos minētajām 
personām, citiem vārdiem, iz -
vēlēties “mazāko no ļaunumiem”. 
Līdz ar to tiek ierobežotas mūsu 
tiesības izvēlēties sev pieņema-
mākos deputātus no visiem  

reģistrētajiem deputātu kandi-
dātiem.

Ir nepieciešams  līdz nākama-
jām vēlēšanām steidzami iz -
strādāt un pieņemt jaunu 
Vēlēšanu likumu, atbilstošu 
Satversmei, kas nediskriminētu   
bezpartejiskos Latvijas pil-
soņus gan attiecībā uz kan-
didātu izvirzīšanu Saeimas 
vēlēšanām, gan balsošanas 
procesā. Tie  sībām izvirzīt 
kandidātus jābūt vienādām 
jebkuŗam pilntie sī gam Latvi    -
jas pilsonim, pilsoņu grupai 
vai polītiskai partijai, tāpat kā 
tiesībām izvēlēties sa  viem 
uzskatiem vispiemērotā kās 
personas no visiem reģis trē-
tajiem deputātu kandidā tiem, 
vienalga, kas tos arī būtu 
izvirzījis. Varianti te iespējami 
daždažādi, nepieciešama tikai 
polītiskā griba atteikties no reiz 
noteiktiem šabloniem. Bet, tā 
kā daudziem no pašreizējiem 
polītikāņiem tas būtu līdz-
vērtīgs polītiskam nāves sprie -
dumam, maz ticams, ka mūsu 
likumdevēji būs ieinteresēti 
šo polītisko gribu parādīt.

E.V.Upelnieks

“SAEIMĀ VAR IEVĒ-
LĒT KATRU PILNTIE-
SĪGU LATVIJAS PILSO-
NI, KUŖŠ VĒLĒŠANU 
PIRMĀ DIENĀ IR VE -
CĀKS PAR DIVDESMIT 
VIENU GADU”,
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Krustvārdu mīkla

Līmeniski. 1. Ģeometrisks ķer      -
menis. 3. Vīrieša vārds (sept.). 7. 
Speciālista palīgs. 8. Tāds, uz 
kuŗa ir traipi. 9. Satura formu-
lējums. 12. Skaņas nokrāsa. 15. 
Nesen sācies laika posms. 17. 
Kļūt ļoti slapjam. 18. Kuģa vai 
lidmašīnas apkalpe. 20. Pirms 
neilga laika. 22. Formas tērps 
šveicaram. 24. Koka ierīce 
trokšņa radīšanai. 26. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 27. Rīkoties pēc 
(kāda) gribas, padoma. 28. 
Teorija, kuŗas pamatā ir cilvēces 

dalījums augstākās un zemākās 
rasēs. 29. Apģērba gabals. 32. 
Labi apsegt. 34. Droši vien, 
iespējams. 35. Sausi augļi ar 
pārkoksnējušos apvalku. 36. 
Rekomendācija. 37. Novietoties 
sēdus. 38. Gaujas pieteka.

Stateniski. 1. Sauszemes pla-
tība ūdenstilpes tuvumā. 2. Per-
sona Raiņa lugā „Pūt, vējiņi”. 4. 
Naidīga attieksme (pret kādu). 5. 
Pakļaujot triecienam, ievainot. 6. 
Bezmežu līdzenums sausa kli-
mata joslā. 10. Posmi (kādā 
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Jūnija beigas un jūlijs ir 
visīstākais zemeņu laiks. Lat-
vijas Dabas mūzejā Rīgā līdz 
29. jūnijam bija apskatāma 
zemeņu izstāde, ko mūzejs rīko 
sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības 
un biškopības biedrību. Izstādē 
bija individuālos dārzos un Pūres 
saimniecības zemeņu laukos iz -
audzētās ogas un varēja arī 
pasūtināt stādus.

Pasaulē ir pazīstamas vairāk 
nekā 3000 dažādas zemeņu šķir-
nes. Zemenes pieder pie rožu 
dzimtas Fragaria, kas nozīmē 
“smaržot”. Tautas medicīnā iz -
manto ne tikai ogas, bet arī 
saknes un lapas, kas noder 
nieŗakmeņu un aknu slimību, 
plaušu tuberkulozes, podagras un 
aterosklerozes ārstēšanai. Zeme-
nes palīdz arī pieveikt bezmiegu, 
diabētu un citas kaites.

To, ka Eiropā ir sākusies ze -
meņu sezona, pirmie steidzās 
atgādināt Polijas zemeņu audzē-
tāji, piegādājot savu produkciju 
Austrumeiropai, arī Latvijai, kur 
zemenes nogatavojas mazliet 
vēlāk. Lai gan Rīgas tirgos vien-
laikus parādījās arī pirmās Lat-
vijas zemenes, to augstā cena 
(līdz pat 12 latiem par kilogra-
mu) diezgan daudzus pircējus 
noskaņoja par labu no Polijas un 
Lietuvas ievestajām, uz pusi lētā-
kajām. Starp citu, lietuviešu 
šķirni ‘Saulene’ iecienījuši Lat-
vijas zemeņu audzētāji.

Zemenes Eiropā audzē arī Vā -
cijā, Italijā, Turcijā, par krietni 
siltākām zemēm – Ēģipti, Maroku 

vai Meksiku nemaz nerunājot. 
Zemkopības ministrijā zina teikt, 
ka ik gadu pasaulē novāc gandrīz 
četrus miljonus tonnu zemeņu. 

ņās izgulsnēties sāļiem.
Sākoties sezonai, parasti uznāk 

karsts, saulains laiks. Ja organismā 
trūkst antioksidantu, daudziem 

cilvēkiem, kas 
skaistā ādas brū-
numa dēļ augu 
dienu dzīvojušies 
pa sauli, var ras-
ties problēmas ar 
acīm – radzenes 
duļķošanās un tīk-
lenes struktūras 
pār  maiņas. Lai tā 
nenotiktu, jāēd vai  -
rāk zemeņu, jo tajās 
ir C vitamīns, B gru-
 pas vitamīni, dažā-
das mine rāl   vie las, 
tostarp dzelzs.

Vizbulīte Ješkina 
no Rankas pagasta 

ar zemeņu audzē šanu nodarbo-
jas jau vairāk nekā 30 gadus. 
Izaudzēto ražu viņa ved uz 
Gulbenes tirgu. Zemniece stāsta, 
ka pērn pirmās ogas bi  jušas 
daudz lielākas, bet šogad zemeņu 
piebriešanu kavējis sau  lainais, 
karstais laiks, augsnē trūkstot 
mitrumam. Taču tagad pietiekot 
gan mitruma, gan sau  les. Saulē 
gatavojušās zemenes esot daudz 
saldākas un gardākas.

Kokneses pagastā Jāņa un Aijas 
Rīdereru zemnieku saimniecība 
“Mežmalas” ir maza – tikai ne -
pilns hektars zemes, bet katrs tās 
ielāpiņš ir gudri apsaimniekots. 
Ik gadu 0,3 hektaros iestāda ap 
desmit tūkstošu stādu. Galvenā 
audzētāja ir meita Dace ar ģi -

meni. Viņu ražu iespējams no -
pirkt arī Matīsa tirgū Rīgā.

Diplomēts skolotājs Jānis Rī -
derers no Kokneses ne tikai ir 
kļuvis par profesionālu zemeņu 
audzētāju, bet pat sarakstījis grā -
matu “Parastā, pagarinātā un 
viengadīgā zemeņu audzē šana”. 
Lauku bibliotēku atbalsta fonda 
rīkotajos Grāmatu svētkos viņš to 

Eiropā ir zemeņu laiks

Uztura speciālisti iesaka labāk 
ēst savos platuma grados audzētās 
ogas. Latvijā lielā zemeņu noga-
tavošanās sezona sākas ap Jāņu 
laiku, kad tās par ikviena maciņa 
biezumam pieņemamām cenām 
nonāk uz tirgus galdiem un vei -
kalos. Zemenes, tāpat kā visi rožu 
dzimtas augi, satur ļoti vērtīgo 
organisko skābi – elagu skābi, kuŗai 
piemīt spēja orga nismā pavairot 
pretaudzēju faktorus, tātad palīdz 
izvairīties no onkoloģiskām slimī  -
bām. Visā pasaulē notiek nopietni 
pētījumi par šīs skābes izmanto-
šanu onkoloģisko slimību pro-
filaksei. Svaigas zemenes veicina 
šķidruma apmaiņu organismā – 
kavē tūsku veidošanos, neļauj 
locītavās un uz asinsvadu sieni-

dāvināja bibliotēkām. J. Rīderera 
pirmā grāmata “Tradi  cio  nālā un 
netradicionālā ze me  ņu audzēšana” 
ātri tika izpirkta, un ne visiem iz   de-
vās to iegādāties, tāpēc tapis otrs – 
uzlabots un papildināts iz  devums, 
kas ir noderīga rokasgrā mata arī 
iesā  cējiem, kuŗi ar zemeņu audzē-
šanu iepriekš nav nodarbojušies.

Teksts un foto: Valija Berkina

procesā). 11. Triju dziedātāju 
ansamblis. 13. Pārpalikums, kas 
rodas alus darīšanā. 14. Bikšu 
daļa. 15. Meklējot ieraudzīt, 
dabūt. 16. Skaņdarbs, kuŗa 
galvenā tema atkārtojas vairāk 
reižu. 18. Līdzstrāvas elektro-
mašīnas rotējošā daļa. 19. Ne -
veiksmīgs lidotājs sengrieķu 
mītoloģijā. 21. Leņķī saliekts 
veidojums (kā) saturēšanai kopā. 
22. Apgaismojuma mērvienība. 
23. Sadragāts kuģis. 25. Pilsēta 
Floridas pavalstī. 29. Koka veido-
jumi, ko lieto apavu darināšanā. 
30. Jautājamais vietniekvārds. 31. 
Gramatiski noformēts vārdu 
savienojums, kas izsaka pabeigtu 
domu. 33. Plankums, netīrums 
(uz kā). 34. Degošu gāzu vai 
gāzveida vielu plūsma.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 24) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Signāls. 4. Mutu-
lis. 10. Apliecības. 11. Aust. 12. 
Kirē. 13. Esla. 15. Tase. 17. Tole. 
20. Sala. 22. Kantāte. 24. Agita. 
25. Gaiss. 26. Ala. 27. Unces. 28. 
Eņģes 30. Skaists. 34. Alsa. 35. 
Sets. 36. Ross. 39. Ruse. 41. Aula. 
43. Veto. 45. Panorāmas. 46. 
Stirnas. 47. Ciemats.

Stateniski. 1. Strauts. 2. Gods. 
3. Lāpas. 5. Urbis. 6. Labi. 7. 
Sirēnas. 8. Ciba. 9. Ecēt. 14. Loa. 
16. Aut. 18. Lagūnas. 19. Stallis. 
21. Austere. 22. Kauss. 23. Egles. 
29. Kamanas. 31. Kas. 32. Tau. 
33. Eskorts. 37. Osaka. 38. Stop. 
39. Plāt. 40. Stari. 42. Lūki. 44. 
Emma.

2010./11. mācību gadā Latvijā 14 valsts olimpiadās piedalījās 
11 487 skolēni, no tiem godalgotās vietas ieguva  463. matēmatikas, 
fizikas, mājturības un technoloģiju olimpiadās piedalījās 3245, apbalvoti 
519 skolēni. Zinātniskos darbus lasījumiem 23 sekcijās iesniedza 477 
skolēni, apbalvoti 175.

Pašvaldības, kuŗas šoziem cieta no sniega un koku lielā apledo-
juma, kas pārrāva elektrolīnijas, un palika bez elektrības, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saņēma dāvinājumu – 
elektrības ģenerātorus no Ķīnas Republikas Taivānā.

Daugavpili apmeklēja Zviedrijas vēstnieks Latvijā Mats 
Stefansons. Vēstniekam ir cieša saikne ar Daugavpils universitāti, kur 
augstā līmenī tiek mācīta zviedru valoda. Šoreiz lielākā interese bijusi 
par ekonomiku, uzņēmējdarbības attīstību un investīcijām. Tiek gata-
vots kopīgs projekts ar Mūtalu Zviedrijā tūrisma jomā, jo tā ir 
Daugavpils sadraudzības pilsēta.

Siguldā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda financiālu atbalstu 
uzsākta 10 km gaŗa, izgaismota veloceliņa izbūve. Celiņš savienos 12 
tūrisma objektus, septiņas atpūtas vietas un  14 autostāvvietas.

Smiltenes pagasta lauku mājās “Kalbakas” no 18. līdz 28. jūlijam 
notiks Latvijas Bērnu fonda sadarbībā ar Smiltenes, Strenču un Valkas 
novada pašvaldībām rīkotā bezmaksas nometne 25 bērniem (7 – 16 g.) 
ar īpašām vajadzībām.

Cēsīs no 23. jūlija līdz 6. augustam norisināsies ikgadējais mākslas 
festivāls „Cēsis 2011”. Viesmākslinieki būs Īlingas simfoniskais orķestris 
(Lielbritanija), kas kopā ar Londonā dzīvojošo latviešu pianistu Reini 
Zariņu atskaņos Jāņa Mediņa klavieŗkoncertu.

Valkas novadpētniecības mūzeja Izstāžu zālē līdz 5. septembrim 
aplūkojama izstāde „Spēles prieks”, kas veltīta Valkas pirmajai publiska-
jai teātŗa izrādei latviešu valodā. Izrāde notika 1871. gada 10. maijā, un 
to atklāja ar Jāņa Ruģēna nozīmīgo prologu „Cērtiet, brāļi, būvējiet nu ar 
visu spēku!”. Izstādē atspoguļota Valkas novada pašdarbības drāmatisko 
kopu darbība no 20.gs. sākuma līdz mūsdienām.

Alūksnē 2. jūlijā notika Vidzemes un Latgales Dziesmu diena. 
Svētki sākās ar garīgās mūzikas koncertu Alūksnes ev. lut. baznīcā. 
Pilssalas estrādē notika koncerts „Skan Atzeles novads”. Piedalījās 36 
jauktie un 20 sieviešu koŗi no Latgales un Vidzemes, kā arī Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnazijas pūtēju orķestris, Alsviķu deju kopa „Jandāls”, 
Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis” un dziedošās ģimenes.

Pieminot Cēsu kauju 92. gadadienu, Amatas, Priekuļu, Pārgaujas un 
Cēsu novadā notika atceres pasākumi un ziedu nolikšana brīvības 
cīnītāju piemiņas vietās. Cēsīs ziedus nolika pie Cēsu skolnieku rotas 
pieminekļa. 

Jaunpiebalgā 2. – 3. jūlijā Pasaules jaunpiebaldzēnu salidojumā 
iesvētīja Jaunpiebalgas novada karogu un ģerboni, atvēra grāmatas par 
Jaunpiebalgu. Absolventi tikās Jaunpiebalgas vidusskolā un Piebalgas 
pamatskolā. Notika Amatnieku un zemnieku tirgus piebaldzēnu gaumē, 
dzimtu sadziedāšanās, danči un jēra zupas ēšana. 2. jūlijā atklāja operas 
„Baņuta” mūzeju Zosēnu pagasta Skrāģu krogā. 

Rēzeknē notika Ministru prezidenta Valža Dombrovska darba 
vizīte – tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem. Apsprie-
da aktuālos jautājumus par 2012. gadā plānoto budžeta konsolidāciju 
un tās ietekmi uz pašvaldību budžetu. 

No valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība 
piešķirs Latvijas 33 pašvaldībām 799 195 latus šā gada ziemas radīto 
postījumu likvidēšanai. Naudu saņems pašvaldības, kas nodrošināju-
  šas ne mazāk kā 30% pašu financējuma, lai kompensētu zaudējumus. 
Visvairāk – 25 226 latus saņems Līvānu novada dome, kur bija izsludināts 
ārkārtas stāvoklis. 

Cēsīs jūlijā uzsāks Kultūras centra rekonstrukcijas darbus, kuŗu 
izmaksa ir  7 887 939 latu, ko financēs no Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības fonda ar Cēsu novada pašvaldības un valsts līdzfinancējumu. 
Centrā būs daudzfunkciju akustiskā koncertzāle ar 800 sēdvietām, 
mācību klases mūzikas vidusskolas audzēkņiem, mēģinājumu telpas,  
mūzikas bibliotēka. Paredzēta arī mākslas galerija un kafejnīca.

Lai atbalstītu Latvijas novadu bibliotēkas jaunāko bērnu grāmatu 
iegādē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība uzsākusi 
labdarības projektu „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. Trūkstot jaunām 
grāmatām, daudzviet sarucis lasošo bērnu skaits. Atvērts ziedojumu 
tālrunis 90006881 (1 lats), tīmeklī  www.ziedot.lv. 

Valmieras Kultūras centra, Vidzemes augstskolas koris „Skan” un 
Valmieras Kultūras centra jauniešu koris „Konsonance” piedalījās 
Lietuvā notikušajos 16. Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētkos 
„Gaudeamus”. Šie svētki 2003. gadā iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu 
un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbos.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Vasarā katram jāapēd vismaz 5 kilogrami 
zemeņu; tas visam gadam nodrošina vajadzīgo 
vitamīnu un minerālvielu daudzumu
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Vasarsvētkos, 2011. gada 12. 
jūnijā, Grandrapidu ev. lut. drau-
dzes dievnamā, iesvētīja Dāvidu 
Jeffrey Heinze, Arnoldu Rupmeju 
Rupertu II un Andreju Maksi 
Rupertu.

Draudzes mācītāja Ilze Larsena 
un draudzes priekšnieks Dr. 
Arnolds Ruperts svinīgi ieveda 
iesvētāmos puišus baltām puķēm 
pušķotā baznīcā. Paši iesvētā  mie 
kopā ar mācītāju bija pušķojuši 
baznīcu un cepuši neraudzēto 
maizi dievgaldam. Izvēlētās 
dzies mas labi skanēja lieliskās 
ērģelnieces Dr. Anitas Gaides 
pavadībā.

Mācītāja Ilze uzrunāja jaunie-
šus, aicinot tos būt taisnīgiem 
pret sevi un Dievu, apliecināt 
savu dzīvo ticību, sadzīvojot ar 
saviem līdzcilvēkiem, turpinot 
darīt  Jēzus darbu cilvēkos un 
cilvēku labā, pasaulei, ko Dievs  
radījis mīlestībā.  Savā sprediķī 
viņa uzsvēra, ka Vasarsvētki, 
kuŗus arī šodien svinam, nav 
kaila atceres diena, bet gan reize 
pārdomām par to, ko mēs darī-
sim tālāk, kādā valodā mēs runā-
sim, lai to saprastu visi – ne tikai 
dievnamā, bet arī ārpus tā.

Psalmu lasīja Dr. Līga Gon-
zaleza, Svētos rakstus – iesvētā-
mie puiši. Dievgaldu pirmie 
saņēma iesvētītie jaunieši un 
viņu krustvecāki, tālāk – iesvētā-
mo ģimenes locekļi, tad pārējie 
draudzes locekļi un jaunieši, 
iesvētāmo draugi no latviešu 
skolām Kalamazū un Gaŗezerā.  
Ļoti jauks bija Sandras Stūres 
flautas solo ar Dāvida Heinzes 
klavieŗu pavadījumu.

Iesvētāmos no draudzes apsvei-
ca un Bībeles dāvināja draudzes 
priekšnieks Dr. Arnolds Ruperts. 
Pēc dievkalpojuma, apsveikumu 
un ziedu klēpju saņemšanas un 
fotografēšanās sekoja viesības 
Grandrapidu Latviešu biedrībā. 
Uz tām bija lūgti visi draudzes 
locekļi un, protams, arī radi un 
draugi no citurienes. Pie goda 
gal  da sēdēja iesvētāmie ar saviem 
krustvecākiem – Dāvids Heinze 
ar Aivaru Zirni un  Kim Attard, 
Arnolds Ruperts ar Noru Bri z-
zolara un Eināru Kārkliņu, un 
Andrejs Ruperts ar Sandru 
Robežnieci-Inku.  Viņa krusttēvs 

Iesvētības Grandrapidos

Andrejs Plāte darba dēļ iesvētī-
bās nevarēja ierasties. Iesvētītos 
uzrunāja draudzes priekšnieks 
Dr. Arnolds Ruperts. Viņš atzi-
na, ka ir daudzi, kas tic Dievam, 
bet nepieder nevienai draudzei, 
taču tiem pietrūkst tā atbalsta un 
satura, ko mūsu dzīvē dod tradi-
cijas un piederība tādai organi-
zētai grupai kā draudze, kas 
patiesībā ir kā paplašināta ģime-
ne.Katram pašam ir jāizvēlas, 
kuŗu ceļu iet, neviena izvēle nav 
nosodāma.  Dr. Ruperts uzsvēra, 
cik svarīgi un mīļi mums ir šie 
iesvētītie puiši, cik daudz prieka 
un lepnuma tie sagādā un cik ļoti 
mēs priecājamies redzēt viņus 
mūsu vidū.  Mīļā piemiņā patu-
ram divus cilvēkus, kas mums ir 
ļoti tuvi un kuŗu aiziešanu mūžī-
bā mēs sāpīgi izjūtam. Tie ir 
Arnolda un Andreja mīļotais 
opaps Maksis Jansons un ģime-
nes draudzene Ausma Linde.  
Pēc mācītājas Ilzes teiktās galda 
lūgšanas visi devās pie bagātīgā 
ēdienu klāsta, ko bija sagatavoju-
šas iesvētāmo ģimenes ar palī-
giem.

Iesvētāmos īsām runām apsvei-
ca krusttēvi un krustmātes, un 
iesvētāmie pateicās saviem vecā-
kiem, vecvecākiem un krustve-
cākiem, kā arī latviešu sabiedrī-
bai par sniegto atbalstu.  Viesību 
turpinājumā jaunieši paguva arī 
izdancoties un pārējās paaudzes 
– parunāties.

Visi iesvētītie jaunieši šopava-
sar ar labām sekmēm beidza 
amerikāņu vidusskolas 10. klasi 
un pēc pāris nedēļām dosies uz 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu, lai 
mācītos 3. klasē. Dāvids Heinze 
ir ļoti apdāvināts mūziķis, ērģel-
nieks savā draudzē un palīgēr-
ģelnieks Trinity United Methodist 
Church. Viņa talanti arī bagātina 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
pasākumus, kur bieži redzam 
viņu pie klavierēm. Dāvids ir 
piedalījies ērģeļu koncertos un 
spēlējis baznīcās Mičiganā, citās 
pavalstīs, arī Latvijā. Iespēju 
robežās Dāvids vasarās paplašina 
savu mūzikālo izglītību mūziķu 
nometnēs un semināros, ziemā 
mācās pie privātskolotāja. Ar -
noldam un Andrejam Rupertiem 
toties patīk un padodas dažādi 

sporti, vislabprātāk viņi spēlē 
(amerikāņu) futbolu un regbiju 
un piedalās savu  skolu koman-
dās.  Regbijā abi brāļi jau otro 
gadu izpelnījušies īpašu atzinību 
(Varsity letters).  Arī GVV viņi 
nodarbojas ar sportu, vislabprā-
tāk ar buru un, kanu laivām, 
basketbolu, volejbolu un šauša-
nu. Viņi augstu novērtē izdevību  
būt kopā ar latviešu draugiem.

Ātri nāca, drīz aizgāja šī iesvē-
tes diena, kā jau visi svētki.  Esam 
priecīgi un  pateicīgi par skaisto, 
vasarīgo laiku, svinīgo dievkal-
pojumu, mācītājas un apsveicēju 
izjustajiem vārdiem un vēlēju-
miem, viesu pulku, it sevišķi  par 
jauniešiem, kas bija mērojuši 
ceļu uz Grandrapidiem, lai būtu 
kopā ar saviem draugiem, un par 
ģimenisko noskaņojumu kā 
dievnamā, tā viesībās.  Ilgi gaidī-
tas un plānotas, likās, ka šīs iesvē-
tības pagāja pārāk atri. 

Līga Ruperte 

No kreisās: Davids Heinze, draudzes priekšnieks Dr. Arnolds Ruperts, Andrejs Ruperts, mācītāja 
Ilze Larsen, Arnolds Ruperts.
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Iesvētības Indianapolē

Indianapoles latviešu ev. lut. draudzē 29. maijā iesvētīja piecus jauniešus. 
Priekšā no kreisās: Astrīda Kreile, Silvija Kreile, Nikolajs Kārkliņš, Tija Pūtele,  Maija Inveisa;  
aizmugurē:  prāvests Gunārs Lazdiņš un draudzes priekšniece Aija Brugmane

Pēc pāris dienu brāzmainām 
lietavām šā gada 5. jūnija rīts 
Detroitas un tās apkārtnes ļaudis 
aplaimoja ar saules pārpilnību 
un tīri vasarīgas temperātūras 
atgriešanos. Arī skaņas putnu 
balsis sveica agrīnos gājējus un 
Detroitas Sv. Pāvila latviešu drau-
dzes svētdienas rīta dievkalpoju-
ma apmeklētājus kokiem ieskau-
tajā baznīcas un sabiedrisko 
pasākumu ēku territorijā. Vienīgi 
ik pa brīdim putnu vīterošanu 
pārtrauca motorizētais trans-
ports, tiem ieripojot latviešu īpa-
šuma stāvvietas laukumā.  Ar 
steidzinātu soli daudzi no atbrau-
kušajiem devās tieši uz Sv. Pāvila 
latviešu draudzes dievnamu, lai 
piedalītos dievkalpojumā, ko 
vadīja latviešu draudzes mācītājs, 
diakons Fricis Sīpols (BP). Tomēr 
daļai no ģimeņu locekļiem svēt-
brīža laikā nācās uzkavēties baz-
nīcas sabiedrisko pasākumu ēkā, 
lai pienācīgi sagatavotu visu 
nepieciešamo Dārza svētku svi-
nībām. Glīti kārtoti galdi rindo-
jās ēkas atklātās nojumes daļā, 
ļaujot sarīkojuma laikā pilnībā 
izbaudīt dabas klātbūtni. Bagātīgi 
klātais azaida galds tapa virtuves 
saimnieču Dainas Blittes, Intas 
Staklis, Rutas Kļaviņas, Tatjanas 
Vītiņas  un Vairas Rozentāles 
pār  ziņā. Pie hamburgeru grillē-
jamām plītīm savu darbu bija 
sācis gadu no gada cepēju māks-
lu apguvušais Uldis Vītiņš.  Par 
to liecināja apkārt jūtamais kār-

dinošo smaržu vilnis.  
Pēc svētdienas dievkalpojuma 

Dārza svētku iekārtojuma vietu 
pamazām sāka piepildīt visu 
gadagājumu ļaudis. Kā tas ir bijis 
iepriekšējos gados, arī šoreiz 
Dārza svētkus izkārtoja Detroitas 
Sv. Pāvila latviešu draudze kopā 
ar Detroitas Daugavas Vanagu 
apvienību.  Nebija iemesla žēlo-
ties par ļaužu kūtrumu svētku 
apmeklējumam, jo radās nepie-
ciešamība pievienot vēl galdus ar 
papildu sēdvietām. Mielasta laikā 
vispārēju jautrību un atzinību 
izraisīja atjautīgi izkārtotā mantu 
loterija. Bērnu veiksmīgās rokas 
izvilka laimestu biļetes un ne 
vienam vien palīdzēja tikt pie 
iepriekš noskatītas balvas no 
kopējā laimestu galda. 

Klātesošo pārrunās izskanēja 
kopīgs atzinums, ka Vasaras svēt-
ki šogad izdevušies un arī nākot-
nē Detroitas latviešu sabiedrībā 
nepieciešams uzturēt šo paaudžu 
vienojošo tradiciju.  Dārza svētki 
Detroitas priekšpilsēta Fār ming-
tonhilā bija lieliski izdevušies.  
Liels paldies pienākas Sv. Pāvila 
latviešu draudzes locekļiem Dā -
mu komiteju priekšgalā, kā arī 
Detroitas Daugavas Vanagu ap -
vie  nības biedriem un visiem pā -
rējiem ļaudīm, kas piedalījās šo 
Dārza svētku sagatavošanā. 

Uz redzēšanos kuplā skaitā arī 
nākamajos  latviešu sabiedrības 
sarīkojumos Detroitā!   

Dzidra Tropa

Dārza svētki Detroitā

Attēlā no kreisās:  Uldis Vītiņš gatavo hamburgerus, viņam palīdz  
Detroitas Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Vilis Kalniņš 
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Indianapoles latviešu organi-
zāciju padome 12. jūnijā sabied-
riskajā centrā rīkoja 1941. gada 
14. jūnijā aizvestajiem veltītu 
piemiņas aktu. Svētbrīdi vadīja 
prāvests Gunārs Lazdiņš.  Orga-
nizāciju padomes priekšsēdis 
Gunārs Kancs īsā uzrunā piemi-
nēja 1941. gada notikumus Lat-
vijā: „Atceroties to laiku, dabiski 
rodas jautājums, vai kas līdzīgs 
varētu notikt arī tagad?  Ko mēs 
varētu darīt, ja krievi kādu dienu  
nošautu mūsu robežsargus un 
viņu tanki iebrauktu Latvijas ter-
ritorijā? Vai citu Eiropas valstu 
vadītāji sūtītu mums palīgus? Vai 
ASV prezidents Baraks Obama 
dotu pavēli kaŗavīriem cīnīties ar 
krievu  armiju?  Ķīna, kuŗas val-
dības vadītāji noslepkavojuši 
mil  joniem savējo, kur polītiskās 
apcietināšanas notiek vēl šobalt-
dien, ir Amerikas lielākais tirdz-
niecības partneris un līdzekļu 
aizdevējs. Vēl aizvien notiek 
veselas sabiedrības vai atsevišķu 
cilvēku grupu iznīcināšana, ko 
var dēvēt par genocīdu. Ir infor-
mācija, ka kopš 1970. gada tāda 

Latviešu tautas sēru dienas atceres sarīkojums Indianapolē
veida genocīds noticis  29 vietās 
visā pasaulē, bet pēc 1990. gada 
13 vietās.  Organizētai varai pre-
toties ir neiespējami. Latvijā 
pirms kaŗa bija  stingrs likums 
par visu ieroču reģistrēšanu, 
ieskaitot medību bises. Pēc krie-
vu ienākšanas viens no pirma-
jiem čekistu uzdevumiem bija 
savākt reģistrēto ieroču saraks-
tus. Īsi pirms izsūtīšanām visus 
ieročus atsavināja. Tādējādi izsū-
tīšana notika bez pretošanās, bez 
neviena šāviena. Būsim modri, 
lai Latvijā nekad nekas līdzīgs 
neatkārtotos. Par neatkarību 
vien  mēr bijis dārgi jāmaksā!”

Svētku runu teica jaunās paau-
dzes pārstāvis Kristaps Pūtelis. 
Viņš uzsvēra, ka prezidenta Kārļa 
Ulmaņa vadītā Latvija bija stipra, 
izglītota un kulturāla valsts 
Eiropā. Latviešiem bija labas 
attiecības ar kaimiņiem  – lietu-
viešiem, igauņiem un poļiem.  
Laba ekonomiskā sadarbība bija 
pat ar Krieviju. Viss mainījās līdz 
ar PSRS militārā spēka pieaugu-
mu un polītbiroja  tieksmēm 
kaimiņu valstīs ieplūdināt komū-

nisma idejas. PSRS iestādēs izpe-
rināja plānus par Baltijas valstu 
iedzīvotāju izsūtīšanu  vēl pirms 
Otrā pasaules kaŗa sākuma. Ri -
bentropa un Molotova 1939. 
gadā parakstītais pakts sadalīja 
Eiropu divās daļās. Visas zemes 
no Polijas austrumiem līdz 
Krievijai tika apsolītas  PSRS, bet 
Polijas rietumdaļa un visas zemes 
tālāk uz rietumiem – Vācijai. Pēc 
šī pakta parakstīšanas PSRS sāka 
savu polītisko aģentu ieplūdinā-
šanu Austrumeiropā. Baltijas 
valstīs iefiltrēja spiegus un komū-
nistu piekritējus. Daudzi toreiz 
pat neaptvēra, ka okupācija var 
notikt tik strauji. Ievēlētajiem 
deputātiem  lika apstiprināt rezo-
lūciju, atļaujot  krievu karaspē-
kam ienākt un okupēt Baltijas 
valstis. Viena gada laikā panāca, 
ka visās okupētajās zemēs mainī-
jās pārvaldes iekārta, pilnīgi 
atbildīga PSRS. Vēl tikai bija 
jānovērš jebkāda pretestība, 
tāpēc slepenajos izsūtāmo saraks-
tos iekļāva polītiķus, intelektu-
āļus, skolotājus, zinātniekus un 
citus sabiedrībā ietekmīgus cil-

vēkus...  Liela daļa no izsūtītiem 
no Gulagu nometnēm nekad 
neatgriezās. Arī mājās pārnāku-
šiem nebija lemts mierīgi nodzī-
vot atlikušos mūža gadus, jo 
viņiem bieži liedza laba darba 
iespējas Latvijā. Atsavinātie īpa-
šumi nekad netika atdoti. 

,,Mūsu tautas naidu pret oku-
pantiem es pirmo reizi jutu un 
izpratu, kad 1993. gadā, zēns bū -
dams, kopā ar ģimeni aizbraucu 
uz mana vectēva mājām Latvijā 
un redzējām, ka tur dzīvo krievu 
ģimene. Man, Amerikā uzaugu-
šam jaunietim,  grūti iedomāties, 
ka kaut kas tamlīdzīgs varētu 
notikt arī šeit. Taču pēc terroris-
tu uzbrukuma 2001. gada 11. 
septembrī un kaŗiem Irakā un 
Afgānistānā brīvā Amerikai sāk 
līdzināties kontrolētai un centrā-
lizētai valstij. Nule Indianas pa -
valstī pieņemta rezolūcija, kas 
atļauj policistiem bez atļaujas ie -
iet pilsoņu privātmājās. Policija 
var viegli sameklēt mana kabatas 
tālruņa numuru tīmeklī un, lie-
tojot  jaunāko technoloģiju, atrast 
mani šeit, Indianapoles latviešu 

centrā.  Negribu  mūsu valdības 
vadītājus apvainot, bet ir svarīgi 
izprast  šīs sabiedrības kontroles 
mērķus un nolūkus.  Mums nā -
kotnē ir visas iespējas daudz ko 
uzlabot gan sabiedriskā dzīvē, 
gan ekonomikā. Taču nekad 
neaizmirsīsim savu pa  gātni un 
pagātnē pieļautās kļūdas, jo tie, 
kuŗi  nevēlas atcerēties savu pa -
gātni, šīs kļūdas atkārtos. 

Sanāksmes dalībnieki pēc 
Kris  tapa Pūteļa runas sirsnīgi 
aplaudēja. 

Indianapoles latviešu biedrī-
bas koris diriģentes Aijas Ving-
teres-Brugmanes vadībā  nodzie-
dāja  vairākas skanīgas dziesmas. 
Rīkotāji diriģentei pasniedza 
puķes.  Sarīkojuma oficiālā daļas 
beigās DV apvienības pārstāvji 
nolika puķes  pie deportēto pie-
minekļa centra laukumā. DV 
pārstāve Nora Ceriņa deklamēja 
aizvestiem veltīto dzejoti „Par 
mazu lauku ceļu gāju.” 

Pēc sarīkojuma dāmas aicinā-
ja apmeklētājus pakavēties un 
iedzert tasi kafijas. 

EVK

 Klīvlandes baltiešu komitejas 
gadskārtēji rīkotā oikūmeniskā 
dievkalpojumā īpaši pieminēja 
pirms 70 gadiem uz Sibiriju aiz-
vestos baltiešus. Atcere notika 
12. jūnijā lietuviešu Sv. Kazimira 
draudzes katoļu dievnamā. Vie-
tējā lielākā amerikāņu laikrakstā 
The Plain Dealer bija ziņots par 
dievkalpojumu, diemžēl jauniešu  
tajā neredzēja. Ieradās tikai daži 
Amerikā dzimušās paaudzes 
pārstāvji, kaut kopskaitā latviešu 
bija vairāk nekā mājinieku lie-
tuviešu. Kopumā bija pāri simtam 
dievlūdzēju, un gandrīz visi pēc 
dievkalpojuma piedalījās sadrau-
dzības saietā.

 Dievkalpojuma sākumā goda-
sargi Vilmāra Kukaiņa vadībā 
ienesa karogus.  Šoreiz baltiešu 
vienotības tumšzili-sarkan dzel-

Piemiņas dievkalpojums 1941. gada 14. jūnijā 
aizvestajiem baltiešiem Klīvlandē

teno karogu uzvilka karogmastā 
ārpusē pie baznīcas blakus ASV 
karogam. 

Dievkalpojumā piedalījās lie -
tuviešu katoļu māc. Džozefs 
Beisvaiss (Joseph Bacevice), lat   
viešu baptistu mācītājs Pauls 
Barbins, latviešu luterāņu mā -
cītāja Sarma Eglīte un igauņu 
laju mācītājs Pēteris Orro. Spre-
diķī māc. Dž. Beisvais pieminēja 
nepieciešamību saglabāt aizvesto 
baltiešu piemiņu, piebilstot, ka 
Amerikā dzimušajiem baltiešiem 
tas varbūt ir mazsvarīgi. Negribas 
tam īsti ticēt, bet kā jau pieminēts, 
jaunās un vidējās paaudzes pār-
stāvji nebija uzskatījuši  par va -
jadzīgu  piedalīties. Tikai daži 
ap  skatīja Baibas Caunītes izstādi  
par aizvestajiem. 

Dievkalpojumā dziedāja lietu-

Pēc sēru dievkalpojuma pie Sv. Kazimira draudzes dievnama  
galvenās ieejas. Pirmā rindā no kreisās: Karina Rūsa (Karin Ruus), 
Beatrise Pautiene (Beatrice Pautienis), māc. Pauls Barbins, māc. 
Sarma Eglīte, rev. Džozefs Beisvaiss (Joseph Bacevice), Milita 
Nasvite (Mylita Nasvytis); otrā rindā:  Vilmārs Kukainis, Alģimants 
Muliolis (Algimantas Muliolis), aizsegts Hans Rūss (Hans Ruus), 
Gunārs Raņķis, Pāvils Maculevičs (Povelas Maciulevicius), goda 
konsule Ingrīda Bublisa (Ingrid Bublys); nav  Klīvlandes baltiešu 
komitejas locekļu  Baibas Caunītes, Irēnes Delvigas, Alģimanta 
Pautieņa (Algimantas Pautienis), Erikas Pūsāres (Erika Puussaar) 
un Andreas Traka
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Tradicionālais 1941. gada 14. 
jūnija aizvesto piemiņas sarī-
kojums notika 19. jūnijā Grand-
rapidu latviešu biedrības telpās. 
Rīkotāja bija  Grandrapidu orga-
 ni zāciju padome. Sarīkojumu 
atklāja šī gada prezidējošās orga-
nizācijas, Grandrapidu lat viešu 
biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalesa. Mācītāja Ilze Larsena 
teica lūgšanu, pieminot  latviešu 
mocekļus.  Dr. Līgas Gonzalesa 
ai  cināja nodziedāt Latvijas 
himnu. 

Runu teica šī raksta autors. 
Viņš atgādināja strīdus par Otrā 
pasaules kaŗa  vēsturisko notiku-
mu interpretāciju Latvijā, Mas-
kavā un Eiropas Savienības iestā-
dēs. Latvijai naidīgi spēki mēģina 
pārrakstīt Latvijas vēsturi, apgal-
vojot,  ka latvieši brīvprātīgi ielai-
duši padomju kaŗaspēku savā 
territorijā, tātad nekādas okupā-
cijas nav bijis, jaunievēlētie 
Saeimas deputāti lūguši  Latviju 
uzņemt Padomju Savienībā un 
tie, kuŗi pretojušies Latvijas 
iekļaušanai PSRS, bijuši fašisti. 

Grandrapidos piemin 1941. gada 14. jūnijā aizvestos

Latvieši nedrīkst klusēt, jo citādi 
patiešām ļaunie spēki uzvarēs. 
Mēs nedrīkstam aizmirst savas 

tautas mocekļus, kuŗi aizgāja 
bojā.  Šo notikumu aculiecinieki 
aiziet mūžībā, atmiņas izbāl. 

Tāpēc mums par šiem notikumi-
em jārunā, tos nedrīkstam aiz -
mirst, kā Andrejs Eglītis to mums 
savā laikā atgādināja. 

1941. gada 14. jūnijā izsūtītie 
vīriešu lielākā daļa aizgāja bojā 
pirmajos divos gados. Nākamā 
izsūtīšana notika  1945. gadā, tū -
l  īt pēc kaŗa beigām no t. s. filt-
rācijas nometnēm Kurzemē, pēc 
tam bija  lielā izsūtīšana 1949. 
gada 25. martā. Nedrīkst aizmirst 
arī sarkano terroru Krievijā pēc 
boļševiku uzvaras 1917. gada 
revolūcijā. Latvieši, kuŗi palika 
dzīvot Padomju Savienībā, to -
starp  latviešu komūnisti, kuŗi 
pa  līdzēja Ļeņinam uzvarēt 1917.  
gada revolūcijā, 1937. gadā tika 
nošauti.  

Bijušajam Grandrapidu latvi-
etim Paulam Lazdam bija pareiza 
vīzija, 1993. gadā Rīgā dibinot 
Latvijas 50 gadu okupācijas mū -
zeju, galvenokārt ar ārzemju 
latviešu ziedojumiem. Laika gaitā 
pierādījusies mūzeja milzīgā 
nozīmē, jo tajā pareizi atspoguļoti 
vēsturiskie  notikumi Latvijā un 

par to var pārliecināties neskai-
tāmi mūzeja apmeklētāji, gan 
vietējie, gan ārzemnieki.  

Grandrapidos šis bija jau piec-
padsmitais gadskārtējais sarīko-
jums aizvesto piemiņai, kuŗā vāc 
arī ziedojumus Latvijas 50. gadu 
okupācijas mūzejam. Visi ieņem-
tie līdzekļi tiek nosūtīti mūzejam, 
galvenokārt atbalstot Izglītības 
programmu, lai mūzeju varētu 
apmeklēt arī skolēni no attā-
lākiem novadiem. Šajos 15 gados 
savākts un mūzejam nosūtīts 
gandrīz 90 000 dolaru.

Pēc referāta Olga Jansone 
deklamēja Lūcijas Garūtas dze-
joli ,,Aijā, žūžū”. Čelliste Ilze 
Larsena un pianists Dāvids Hein-
 ze  bija sagatavojuši mūzi kālus 
priekšnesumus.  Viņi atska ņoja 
Jāzepa Mediņa  ,,Romanci” Nr. 2  
un  Johana Pachelbela ,,Ka  nons”.   

Beigās visi apmeklētāji nodzie-
dāja ,,Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. 
Dāmu komitejas locek les Lidijas 
Tarbunas vadībā cienāja ar 
vakariņām.  

Dr. Zigfrīds Zadvinskis 

vie  šu soliste Virginija Muliole, 
Markam  Heiskanenam spēlējot  
pavadījumu. 

Sadraudzības saietā bija ai -
cināts piedalīties jaunais lietu-
viešu svēt dienas rīta  FM 88.7 
radio rai dījumu vadītājs, bet viņš 
diem  žēl nevarēja ierasties. 

Šādu  dievkalpojumu būtu grū ti 
sarīkot, ka nebūtu Latviešu Klīv -
landes kreditsabiedrības, Klīv-
landes latviešu biedrības un 
Lietuviešu kreditsabiedrības ,,Tau-
  pa” ievērojamā pabalsta.  Klīv-
landes baltiešu komiteja ir 
bezpeļņas organizācija. No diev-
kalpojumiem atlikušo naudu tā 
nesen pēc igauņu ieteikuma zie-
doja Komūnistu upuŗu atceres 
fondam (The Victims of Com-
munism Memorial Foundation) 
Vašingtonā.

Vilmārs Kukainis

1941. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas sarīkojuma programmas 
dalībnieki Grandrapidos, no kreisās:  Olga Jansone, Grandrapidu 
latviešu biedrības priekšniece  Līga Gonzalesa, čelliste Ilze Larsena, 
pianists Dāvids Heinze, Zigfrīds Zadvinskis
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Lai ietu mans darbiņš
Kā manai māmiņai:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗus laiž pavedienus. ( T.dz.)

Šūt, darināt, izrakstīt, aust, 
vērpt un adīt ir vienmēr bijis 
senās latviešu meitas lepnums. 
Kā citādi var pielocīt pūru? Iet 
tautiņās ar tukšu pūru bija kauns, 
negods un slinkuma pazīme, 
izpelnoties “ļaužu valodas”. Kas 
tādu meitu ņems? 

Sestdien, 18. jūnijā, bija 
aizkustinoša pēcpusdiena “pajau-
nām”, zinīgām un arī ļoti čaklām 
Saulaines “meitenēm” – Ārijai 
Grasmanei, Elizabetei Annai Ku -
kurai, Annei Reinbergai un šo 
rindiņu rakstītājai. Visas esam 
meitenes labākajos gados. Ieejot 
Saulaines Priežu zālē, meitenēm 
mutes palika vaļā, ieraugot man-
tu kalnus, kas domāti Saulaines 
nometnes 60 gadu jubilejas klu-
sajai izsolei. 

Kāpēc aizkustinoša pēcpusdie-
na? Aizkustinoša, jo tik daudz 
vērtīgu mantu ir Saulaines lab-
vēļu saziedotas – sudraba un 
zelta rotas (pat ar dimantiem !), 
atspirdzinoši dzērieni, smalkas 

Gatavojieties Saulaines nometnes 60. gadu jubilejai!
ādas rokassomas, labas smaržas, 
augstas kvalitātes adītas jakas un 
lakati, spēļmantas, dāvanu kar-
tītes latvisku pīrāgu, kūku un 
dzeltenmaižu pasūtinājumiem 
un daudz kas cits! Saziedots  
daudz pašdarinātu, autentiskiem 
latviskiem rakstiem (pēc Irmas 
Lesiņas paraugiem un pamā-
cībām) iz  šūtu, noaustu un no -
adītu  zeķu, lakatu, prievīšu, jostu 
un cimdu. Kas tās dāvināja? 
Audēja un rokdarbniece, Saulai-
nes atbalstītāja, Biruta Freimane 
no Kalgarijas. Kas tās darināja? 
Biruta noziedoja savas mīļās 
mātes, Irmas Tumševicas, dari-
nātos latviskos priekšmetus, 
rūpīgi ievīstītus mīkstā zīdpapīrā 
un plastmasas maisos, lai tie 
mērotu gaŗo ceļu pāri Kanadai 
uz Saulaini. Frei maņa kundzes 
māte ir sen aizsaulē, bet viņas 
rokdarbi – mūžīgi! Kā lai nejūsmo 
par tik lielu ziedojumu? Patei-
camies Freima ņa kundzei par 
tiem un arī pārējiem devīgiem 
ziedotājiem! Pagaidām ir vairāk 
par simt mantu!

Atbrauciet paši svētdien, 10. 
jūlijā, uz Saulaini satikties ar 
veciem draugiem, izstaigāt pazīs-

tamās takas, piedalīties klusajā 
izsolē, baudīt garšīgas maltītes. 
Visu dienu būs filmu izrādes un 
fotografiju klāsts, nāciet samek-
lēt savu bildi! Pulkstens 12:00 
būs pusdienas  ($20, $10 bēr-
niem), Metas Bāzes un Ērika 
Zača gādībā; 14:00 nometnes 
atklāšanas akts ar prāvesta emer-
itus F.T. Kristberga lūgšanu. 
Pēcpusdienas norisi prasmīgi un, 
kā vienmēr, ar labu garastāvokli 
vadīs Guntis Tannis. Pateicamies 

jau iepriekš par saimnieces 
Ausmas Miķelsones jubilejas 
kliņģeri. 15:30-16:30 būs klusā 
izsole, kur viss ienākums tiks 
veltīts  nometnes vajadzībam. 
Mēs lūdzam par pirkumiem 
maksāt skaidrā naudā. 17:00 būs 
vakariņas ( $15, $7.50 bērniem, 
kuŗi nav nometnē). Grāmatu 
klētiņa būs atvērta visu dienu, tā 
darbosies Juŗa Zommera vadībā. 
Aicinām labvēļus ziedot naudas 
līdzekļus nometnes uzturēšanai. 

Draudze piešķirs ziedotājam 
nodokļu kvīti. Čekus vai naudas 
pārvedumus rakstīsiet “Sv. Jāņa 
draudze: Saulaines 60. nometne”. 
Tos var sūtīt: Sv. Jāņa ev. lut. lat-
viešu draudze, 200 Balmoral Ave, 
Toronto, Ontario, Canada, M4V 
1J6. Varat arī tos atvest uz Saulaini 
10. jūlijā. 

Prasme noadīt cimdus un ze -
ķes tiek mācīta no paaudzes 
paaudzē. Tāpat arī Saulaines 
bērnu nometnes rīkošanas un 
apmeklēšanas tradicija ir manto-
tano vienas paaudzes uz nāka-
mo. Tie, kas bija pirmie mazie 
nometņotāji, vēlāk bija vadītāji, 
tad viņu bērni apmeklēja nomet-
ni, tagad pa vecajām takām skrai-
da viņu mazbērni. Turpināsim 
šo pasakaino burvību –  Saulaines 
nometni! Atbrauciet svētdien, 
10. jūlijā! Pieteikšanās uz maltī-
tēm ir obligāta, lai mēs būtu 
sagatavoti lielajam pūlim: Māris 
Lūsis 416-494-3858, malusis@
rogers.com.

Uz redzēšanos Saulainē, kur 
mums vienmēr labi klājas!

Kristīne Stivriņa
705-424-6226

stivrins@hotmail.com
www.campsaulaine.com

Viss sagatavots klusajai izsolei

Bostonas Daugavas (8.) skautu 
vienība un Sauleskalna (7.) gaidu 
vienība maija sākumā svinēja  
61. gada svētkus. Svētki šogad 
bija plānoti mazākā apjomā nekā 
iepriekšējie, tomēr noritēja pēc 
gados izkoptām vienību tradi-
cijām:  gaidas un skauti Trimdas 
draudzes baznīcā piedalījās diev-
kalpojumā, ko vadīja mācītāja 
Jogita Mazura.

Prieks bija vērot, ka,  abām vie-
nībām ar karogiem ienākot diev-
namā, divkāršojās dievlūdzēju 
skaits. Dievkalpojumā svētos 
rakstus lasīja mazskauts Roberts 
Grots un lielgaida Māra Spalviņa.  
Mācītāja sprediķī runāja par labu 
darbu veikšanu un cilvēk mī-
lestību, Vienību priekšnieki, vad. 
Aivars Oga un vad. Karmena 
Zie  diņa nolasīja aizlūgumu mi -
ru  šajiem vienību dalībniekiem.

Pēc dievkalpojuma visi devās 
uz draudzes namu azaidā, ko 
sagādāja jauniešu mātes – Maruta 
Grota un Jāna Plēsuma. Saim-
nieces apsveica, pasniedzot vi -
ņām puķes un aplaudējot. 

Tradicionālajā aktā vienību 
priekš  nieki  ziņoja par darbību 
ziemas mēnešos. Gaidu vienības 
pulciņu vecākās – v. v. Katrīna 
Veidiņa, vadītājas Krista Kubu-
liņa un Maruta Auģe  līdz ar Ritu 
Zandbergu izdalīja savu pulciņu 
dalībniecēm iegūtās zīmes un 
atšķiras. Savukārt vadītājs Aivars 
Oga un Ēriks Puriņš pasniedza 
novusa sacensību dalībnieku ap -
liecības un skautu iegūtos ap -
balvojumus.

Vienību locekļi piedalījās 
,,Jaut  rajās sacensībās”, cenšoties 
veikt dažādus uzdevumus: maz-
skautiem un guntiņām bija jā -
atrisina vairāki šifri; skautiem un 
gaidām jāsasien mezgli gan 
ūdenī, gan aizsietām acīm u. tml. 
Toties lielgaidas atvēlētā laikā 
uzsēja trijkāja sējumu no namā 
atrodamiem materiāliem – slotu 
kātiem!

Vad. Ritas Zandbergas un vad. 
Marutas Auģes vadībā vienību 

Bostonas skautu un gaidu rosmes
locekļi kopā ar vecākiem pieda-
lījās „Prāta vētras” jautājumu 
minēšanā, šī spēle ir līdzīga te -
levīzijas pārraidēs redzētai 
Jeopardy. 

Ievērojot vienību tradiciju, gai-
das un skauti sastājās lokā un 
nodziedāja gaidu vakardziesmu 
un pēc tam skautu vakardziesmu. 
Vad. A. Oga aicināja pieminēt 
Japānas zemestrīcē cietušos. Sarī-
kojums beidzās ar skautu un 
gaidu lūgšanu.

Turpinot pavasara rosmes, 
vadītāju Karmenas Ziediņas un 
Ērika Puriņa vadībā vienību 
locekļi 22. maijā veica „labo 
darbu” – piedalījās dārza sakop-

šanas talkā  bijušā skauta Māŗa 
Braunfelda ģimenes īpašumā 
Bostonas apkaimes pilsētā – 
Vestvudā (Westwood). Šī talka 
jau notiek vairākus gadus pēc 
kārtas un krietni palīdz īpaš-
niekam, kam ir smagi veselības 
traucējumi.

„Bruņojušies” dārza darbarī-
kiem, talcinieki krietni nostrā-
dājās, sapošot īpašumu. Nama-
māte vaicājusi, vai skautiem un 
gaidām šāda talka neapnīkot, 
atbilde bija, ka ne, viņi  palīdzot 
labprāt. Pēc darba talcinieki mie-
lojās ar picu. 

Bostonas skautu un gaidu dar-
bības trešā  pavasaŗa rosme bija 

kopējā vienību nedēļas nogales 
nometne „Mežmalā”, kas no 3. 
līdz 5. jūnijam notika Trimdas 
draudzes lauku īpašumā  „Piesau-
lē”, Bradfordā, Ņuhampšīrā.

Nometnes dalībniekiem pir-
mais steidzīgākais darbs bija 
uzcelt teltis. Pēc tam varēja dabūt 
siltu viru un maizītes. Nomet-
ņotāji piedalījās vad. Matīsa 
Puriņa vadītās nodarbībās – 
naktī fotografēja zvaigznes, lam-
piņas un cits gaismiņas, un gata-
vie attēli atgādināja  sirreālistiskas 
gleznas!

Nometni 4. jūnijā atklāja abi 
vienību priekšnieki: vad. Karme-
na Ziediņa un vad. Aivars Oga. 
Ēdienu gatavoja saimniece  Aija 
Kusiņa ar palīdzēm: vad. Ireni 
Zandbergu un vad. Ilzi Prikuli 
Ogu. Nodarbības bija paredzētas 
plašas, viens no uzdevumiem – 
uzbūvēt plostu, uz kuŗa  naktī 
degtu ugunskurs nometnes eze-
riņā. Kamēr vieni  strādāja, tik-
mēr citi uz maiņām piedalījās 
vad. Ritvars Asbergs vadītajās 
šaušanas nodarbībās, kuŗās jau-
nos strēlniekus apmācīja rīkoties 
ar mazkalibra šauteni. Labi šāvēji 
bija gan skauti, gan gaidas un 
lielgaidas. Taču viens no labā-
kajiem šāvējiem izrādījās maz-
skauts Vilis Veide. Varam ar pa -
teicību atcerēties Bostonas DV 
apvienību, kas tālā pagātnē šos 
ieročus dāvināja. Šīs nodarbības 
visiem patika. 

Ugunskura plosta būvi  vadīja 

vad. Ēriks Puriņš kopā ar bijušo 
skautu Miķeli Auģi, kas vakarā 
ugunskuru aizdedza. Tas bija 
pasakains skats, kad tumšajā 
naktī  ezerā uz plosta lēni iepel-
dēja gaišais ugunskurs. Priekš-
nesumus pieteica ugunskura 
vadītājs – vad. Ē. Puriņš.  Īpaši 
asprātīgs bija guntiņu priekš-
nesums kostīmos ,,Meža eglīte”, 
ko palīdzēja iestudēt vad. K. 
Ziediņa.  Vad. Ē. Puriņš nolasīja 
stāstu par cilvēku saskari ar dabu,  
aicinot mazināt cilvēka atkarību 
no dažādiem moderniem aparā-
tiem un mantām, bet gan iziet 
pie dabas un atgūt sirdsmieru.  
Ugunskuram izdedzot, vad. A. 
Oga stāstīja par valstu karogu 
svētumu un, tā kā šis ugunskurs 
bija tik savdabīgs, tajā svinīgi 
sadedzināja novecojušus un iz -
balējušus ASV un Latvijas karo -
gus.

Nākamajā dienā  rīta cēlienā 
no  metnes dalībnieki devās šķērš-
ļu gājienā, ko rīkoja vad. Maruta 
Auģe un vad. Rita Zandberga.

Un tad jau bija pienācis laiks 
nojaukt teltis; pēc  pusdienām 
nometnes dalībnieki sapulcējās 
pie nometnes karogiem, kur viņi 
pateicās saimniecei, viņas palī-
dzei un ,,Piesaules” vadībai. Ka -
rogus nolaižot  un tos nododot 
vadītājai K. Ziediņai, nometni 
pa  sludināja par slēgtu.

Uz redzēšanos nākamajā no -
met  nē!

vad. Aivars Oga

Sveiciens no nometnes!

Labā darba talcinieki

„Prāta vētras” spēles dalībnieki
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Rita Kubuliņa bija viena no tiem uzņēmīgajiem 
latviešiem, kuŗi 1951. gadā dibināja Lansingas latviešu 
draudzi, tā sagādājot vietu, kur iebraucējiem pēc Otrā 
pasaules kaŗa pulcēties lūgt Dievu, un atstāja svētu 
mantojumu  jaunākām paaudzēm.  Mēs skumstam, ka 
Rita aizgāja mūžībā, nepiedzīvojot Lansingas latviešu 
draudzes 60 gadu jubileju š. g. septembrī. Mēs tikai 
varam pateikties par viņas pūlēm mūsu labā, jo Lansingā 
vēl aizvien ir  aktīva latviešu draudze un notiek rosīga 
sabiedriskā dzīve.  Rita Kubuliņa pēdējos gados slimības 
dēļ nevarēja piedalīties Lansingas draudzes un latviešu 
sarīkojumos, bet savā laikā viņa darbojās draudzes 
padomē, dāmu komitejā, latviešu baznīcas svētdienas 
skolā, rokdarbnieču un literārā pulciņā, rediģēja 
draudzes ,,Ziņas”.  

Jau no paša dibināšanas sākuma Rita Kubuliņā 
atbalstīja Latviešu centru Gaŗezers, kur ar citiem 
vecākiem rīkoja pirmās vasaras bērnu nometnes, tā 
sagādājot daudziem berniem iespēju papildināt latviešu 
valodas zināšanas un iepazīties ar citiem latviešu 
jauniešiem.  Ilggadēji darbojoties Gaŗezera padomē, 
Rita Kubuliņa veicināja un atbalstīja centra mērķus un 
sarīkojumus, kaut gan sākumgados līdzekļu bija ļoti 
maz. Ar laiku Gaŗezerā bija bērnu vasaras nometnes, 
Ģarezera vasaras vidduskola un sagatavošanas skola, 
Draudžu dienas, sporta sacīkstes. Iekārtoja Dziesmu 
leju, kur notika Jāņu svinības,  Dziesmu dienas un citi 
sarīkojumi.  Darbam  Gaŗezera centra padomē  vajadzīga 
uzņēmība un iedvesma, bet Ritai Kubuliņai tās netrūka, 
jo viņai bija organizātores dotības.   

Ritai piemita arī mākslinieces talants.  Jaunībā viņa 
cerēja kļūt par dziedātāju un mācījās pie privātskolotāja. 
Sākuma gados Lasingas latviešu draudzē viņa dziedāja 
sieviešu korī.  Tai laikā Rita ar bērniem Asju un Egonu 
piedalījās arī Kalamazū latviešu koŗa priekšnesumos.  
Viņa bija dalībniece operā ,,Karmena”, ko iestudēja 
Mičigenas pavalsts universitāte. Izcili ir viņas kerami-
kas darbi. Vairāk nekā 30 gadu Rita bija Lansingas 
Podniecības ģildes locekle, viņas keramikas darinājumi 
guva lielu atzinību.  Kuŗš  gan neatceras Ritas tautiskās 
reljefainās vāzes ar trejmeitiņām  tautastērpos un 
vainadziņiem galvā!

Rita allaž bija viesmīlīga un labdarīga. Gadiem ilgi 
viņa saiņoja neskaitāmas par draudzes locekļu ziedo-
jumiem iegādātas dāvanas,  ko nosūtīja uz dzimteni, lai 
palīdzētu tautiešiem Latvijā pēc neatkarības atgūšanas.  

Rita Kubuliņa pēc ilgas slimības aizgāja mūžībā š. g. 
21. janvārī. Aizlūgums notika 25. janvāri Gorsline-
Runciman bēŗu namā Īstlansingā māc. Aijas Greiemas 
vadībā.  Atvadu runā Ritas dēls Egons pieminēja mātes 
sasniegumus, centību, radošo garu un lielo dzīvesprieku.  
Atvadu vārdus teica Lansingas latviešu draudzes priekš-
nieks Ģirts Austriņš  un Latviešu centra Gaŗezers pār-
stāvis  Andrejs Dumpis. Ritas mazbērni Andra Kubuliņa 
un Kristaps Vītols piedalījās aizlūgumā, lasot Svētos 
rakstus  latviešu un angļu valodā.  Bēŗu mielasts notika 
Coral Gables restorānā.  Ritas Kubuliņas atdusēsies Mt. 
Hope kapsētā Lansingā, kur jau apbedīts  vīrs Paulis 
Kubuliņš.

Jūs sakāt – šis krūms nenes augļus, 
Šis avots izkaltīs sauss,
Es ticu – krūms uzziedēs ziemā,
Un avots padzerties ļaus. 
                                      (Ingrīda Vīksna)

 
Gundega Ozola

Vieglas smiltis 
Ritai Kubuliņai

Dieva mierā aizgāja

MĀRIS ANDERSONS
Dzimis 1937.gada 31.janvāri, Strenčos, Latvijā,

miris 2011. gada 22.maijā, Santa Barbarā, Kalifornijā

Viņu mūžīgi mīļā piemiņā paturēs
dēli - FILIPS, PĒTERS ar ģimeni, MĀRTIŅŠ 

un viņu māte – ANDA

Mūsu filistrs

EGONS RADZIŅŠ, aviācijas inž.
Dzimis 1935.gada 23. augustā, Cēsīs, Latvijā,

miris 2010. gada 31. decembrī, Dana Point, Kalifornijā

Mīļā piemiņā paturēs 
Patria’s Filistru biedrības filiāle ASVVieglas smiltis...

Vairāk nekā simts līgotāju 25. 
jūnijā  ieradās vecajā vietā, ārpus 
Losandželosas pie Balto klinšu  
ezera, kur privātā palielā riteņ-
māju novietnē Jāņi svinēti gadu 
no gada. Svinības rīkoja 
Dienvidalifornijas latviešu bied-
rības pārstāvji, kuŗi par visu bija 
padomājuši. Netrūka ne siera, ne 
alus, ne puķu vainagu pīšanai. 
Mūziku atskaņoja īsts dīdžejs, 
dejotāji pa pāriem vai bariņā 
dejoja uz nebēdu. Pie savām 
elektronisajkām klavierēm sēdē-
ja un dziedāja Tālis Valdis. Rei-
zēm viņam pievienojās Teodors 
Lilienšteins un Ivars Mičulis, un 
šis trio bija patiešām nepārspē-
jams. Veiksmīgi notika sievu un 
vīru apdziedāšanās, beidzoties ar 
savstarpēju apskaušanos. Agri 
sā kās aizrāvīgas novusa spēles un 
varbūt turpinājās visu nakti. Īpa-
šā krāsnī sutinātā cūkas cepeša 
pietika visiem,  kaulus notiesāja 
līdzpaņemtie mājas sargi.

Tikko iededza ugunskuru, ap 
to sapulcējās jāņabērni. Uz svinī-
bām bija ieradušies diezgan dau-
dzi lietuvieši, notika brāļošanās, 

Varbūt pēdējie Jāņi pie Balto klinšu ezera
latviešu un lietuviešu valodas 
salīdzināšana. Neviens nekāvās. 

Vairāki slaidi jauni puiši  neka-
vējās ne mirkli un sāka lēkt pāri 
ugunskuram, tā ka dzirksteles 
šķīda uz visām pusēm. Taču 
nepagāja ilgs laiks, kad pa vār-
tiem iebrauca liels ugunsdzēsēju 
auto. Ugunsdzēsēji, daudz nevil-
cinādamies, atvilka šļūteni un 
viens divi ugunskuru  nodzēsa. 

Jāņu vakara  vīru trio, no kreisās: Teodors Lilienšteins, Ivars 
Mičulis, Tālis Valdis

No tā uz visām pusēm sacēlās 
dūmi, kļuva tumšs un kluss. 
Līgotājiem nekas cits neatlika, kā 
braukt uz mājām, līst līdzpaņem-
tajās teltīs gulēt vai  doties papar-
des zieda meklējumos. Kā lai 
citugad atrod vietu, kur Losan-
dželosas apkaimē var kurt uguns-
kuru?

Am

Ugunsdzēsēji apdzēš Jāņu ugunskuru Losandželosā
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Jānis Austrums dzimis 1912. gada 
26. februārī  Jumpravas pagasta 
lauksaimnieku ģimenē. Interese par 
dziesmu un mūziku J. Austrumam 
radās  jau agrā bērnībā, un viņš 
iestājās  Rīgas skolotāju institūtā, 
kur Jēkabs Vītoliņš audzēkņiem 
atklāja mūzikas teorijas, harmonijas 
mācības un citus noslēpumus. J. 
Austrumam bija tikai 20 gadu, kad 
viņš nodibināja Rīgas skolotāju 
institūta jauniešu dubultkvartetu, kuŗa koncerti bija gaidīti visos 
novados. Vasaras brīvlaikā J. Austrumu aicināja vadīt sava pagas-
ta jaukto kori. Rīgas skolotāju institūtā 1935. gadā saņemtajā 
diplomā ir ieraksts, ka J. Austrums varētu būt sekmīgs koŗu diri-
ģents.

J. Austrums sāka strādāt par skolotāju Lielvārdē, bija arī 
Lielvārdes tautskolas pārzinis,  dibināja un vadīja jaukto kori, kas 
piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā.  Viņa jaundibinātais vīru 
dubultkvartets vēlāk ieguva Rīgas apriņķa vīru dubultkvarteta 
nosaukumu.  

Jānis Austrums 1937. gadā salaulājās ar Rīgas skolotāju institū-
ta meiteņu dubultkvarteta vadītāju Laumu Seržanti. Izaudzinātas 
divas meitas – Inta Leirda (Laird) un Gunta Voldiņa, un tagad ir 
seši mazbērni un 12 mazmazbērnu.

J. Austrumam negāja secen kaŗavīra gaitas, viņš nokļuva gūstā 
Putlosā, kur, iepriecinot  savus likteņbiedrus,  diriģēja  1. pulka 
vīru kori.  Bēgļu nometnē Eslingā viņš strādāja par skolotāju un 
1945. gada 18. novembŗa svinībās diriģēja nometnes kori. J. 
Austrums bija  virsdiriģents Eslingā, pirmos Dziesmu svētkos 
ārpus Latvijas, 1947. gadā 25. maijā, vadot  apmēram 1300 dzie-
dātāju jaukto kori. Viņš bija arī apvienoto koŗu diriģents Dziesmu 
svētkos  franču joslā Rotveilas pilsētā.  

Austrumu ģimene 1949. gadā izceļoja uz ASV, un aizritējušā 
gadsimta 50. gados J. Austrums  kļuva par Bostonas latviešu sko-
las pirmo pārzini,  vadīja ALTS kori, 1955. gadā dibināja kori 
,,Līga” un bija tā diriģents līdz 1982. gadam. Koris ,,Līga” bija 
Bostonas galvenais jauktais koris, piedalījās visos  Ziemeļamerikas 
Dziesmu svētkos un  daudzos sarīkojumos  Bostonā. J. Austrums 
1978. gadā bija IV vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģents 
Bostonā. Vīru dubultkvartetā „Tēvija” J. Austrums dziedāja kopš 
1946. gada līdz aizritējušā gadsimta 90. gadiem, kad dubultkvar-
tets Bostonā darbību beidza. 

Laikā 1982. gadā pēc J. Austruma 70 gadu jubilejas bija ievie-
tots Rudolfa Gosta raksts ,,Dziesmai veltīti 50 gadu”, kuŗā ir rin-
das: ,,Nav zināms, ka J. Austrums būtu dziedot dzimis, bet ir droši 
zināms, ka dziedot un koŗus vadot viņš ir audzis un pavadījis 
visus savus aktīvos gadus un mācījis dziedāt arī daudzus citus.”

 Jānim Austrumam 2007. gadā piešķīra ALAs atzinības rakstu 
par izciliem sasniegumiem ilggadējā sabiedriskajā darbā.

 J. Austruma dzīvesbiedre aizgāja mūžībā 1997. gadā, mierinā-
jumu par  zaudējumu viņš guva mūzikā, priecājoties par mazbēr-
niem, īpaši mazmeitas altvijolnieces Andras Voldiņas sekmīgo 
karjēru. Vasarās viņam patika uzturēties ģimenes īpašumā 
Keipkodā, kur kopa dārzu un makšķerēja ezerā. Uz jautājumu, kā 
klājas, viņa parastā atbilde bija: ,,Vienā mierā”. 

 Š. g. 10. maijā Jāni Austrumu 99 gadu vecumā Dievs aizsauca 
mūžīgā mierā. 

Skolotājs un diriģents  
Jānis Austrums 
mūžībā

Aizsaules ceļos aizgājusi mīļā un neaizmirstamā

MARTA NERETA

M. N.: 
„...bet es jau būšu tad aiz kalniem,
par mani nevaicā vairs, draugs.”

Sērās LĪLIJA un MANFREDS

Lieldienu rītā mūžībā aizgāja mūsu

PĒTERIS KRIEVS
Dzimis 1925. gada 12. oktobrī Rīgā,

miris 2011. gada 24. aprīlī Rīgā

Labi dusēt dzimtā zemē-
Zin to arājs, zin to gans.
Pāri staigā arkla lemess,
Pāri izkapts rudzos skan.

(Ārija Elksne)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA ILZE

māsas LIDIJAS bērni GUNTA un KRISTAPS
brālēni MĀRTIŅŠ un ANDREJS

Svainis JURIS
Radi Latvijā, Zviedrijā, Kanadā un ASV

Aizsaulē aizgājusi

SANDRA TOBIS
dzimusi DETA KALNIŅA

Dzimusi 1916. gada 16. jūlijā, Salacgrīvā,
mirusi 201l. gada 30. maijā, Ņujorkā

Viņu piemin
meita un mazbērni Amerikā

Kad diena irst,
Stars pirmais ausmu sauc,
Ar lūgšanu
Gars debess dārzos trauc
un klusē prāts.
Dievs sirdij redzēt liek
To gaismas ceļu, kuŗā japaliek.

S. Tobis

Aizsaulē aizgājis rosīgais tēvu zemes patriots

MIERVALDIS JANŠEVICS
Dzimis 1933.g. 5. aprīlī Jaunauces pag.,

miris 2011.g. 30. maijā Edmonds, Vašingtonā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
RIETUMKRASTA LATVIEŠU DZIESMU

SVĒTKU PADOME 

2010./2011. akadēmiskajā gadā 
mūžībā aizgājušās s!k! Dzintra locekles:

2010. gada 9. jūnijā 
fil! GUNA VEILANDE, 24. coetus;

2010. gada 16. jūnijā 
fil! VIJA SŪRĪTE, 46. coetus;

2010. gada 22. jūlijā  
fil! ZANE GOLDMANE, 50. coetus;

2010. gada 16. septembrī 
fil! LILIJA SPRINĢIS,  27. coetus;

2011.gada 5.martā  
fil! LIENE IRŠS-VITCKOPFS, 25. coetus;

2011. gada 31. martā  
fil! MILLIJA CABELIS, 21.coetus.

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas…
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Paloalto, Ziemeļkalifornijā, 90 
gadu vecumā   19. maijā  mirusi 
Austra Andersone. 

A.  Andersone  dzimusi Jāņa un 
Alises Ūdŗu ģimenē 1920. gada 
28. jūlijā Rīgā.  Viņa absolvējusi 
Latvijas Universitātes Zobārst-
niecības fakultāti. Tāpat kā tūks-
tošiem citu latviešu A. Andersone 
kopā ar vecākiem un brāli Oskaru 
1944. gadā bēga uz rietumiem, lai glābtos no otrreizējas 
brutālas padomju okupācijas. Austra Andersone 1946. gadā 
ieceļoja ASV un apmetās Losandželosā. Kādā sarīkojumā 
Dienvidkalifornijas universitātē viņa iepazinās ar zviedru 
izcelsmes jaunekli Marvinu. Abi salaulājās 1948. gadā un 
dzīvoja Pasadenā līdz Marvina Andersona nāvei 2002. gadā. 
Nākamā gadā pēc vīra nāves Austra pārcēlās uz  Paloalto,  
tuvāk meitu dzīvesvietai. Andersone aktīvi interesējās par 
polītiku, viņa bija prezidente Austrumpasadenas Sjerramadres 
sieviešu repulikāņu klubā (East Pasadena-Sierra Madre 
Republican Women’s Club) un Losandželosas apriņķa sieviešu 
republikāņu federācijā (Los Angeles County Federation of  
Republican Women). Viņa labprāt spēlēja golfu un bija 
ilggadēja Eaton Canyon Golf Club locekle.

Austra Andersone bija stipra un drosmīga sieviete, mīloša 
un apzinīga sieva un māte. Būdama komūnistiskā režīma 
bēgle, viņa vienmēr bija pateicīga par iespēju dzīvot brīvā 
zemē. 

Austra Andersone apbedīta  Forest Lawn kapsētā Holivudā. 
Radi un draugi 4. jūnijā  Pasadenā pulcējās  aizgājējai veltītā  
piemiņas pēcpusdienā. Ģimene lūdza nenest ziedus, bet  zie-
dot Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai (1955 Riverside 
Drive, Los Angeles CA 90039-3704)vai  Stanforda slimnīcai 
(Spiritual Care Service, Stanford Hospital & Clinics, 300 
Pasteur Drive, Stanford, CA 94305). Austra Andersone bija 
ilggadēja Dienvidkalifornijas biedrības biedre.

Sēro dēls Edgars Andersons, meitas Lila Hillarde, Lidija 
Andersone un Lisa Kellija (Kelley) un septiņi mazbērni.

Pēdējā gaitā 
izvadīta 
Austra Andersone

Pievienojies veļu valstij mūsu vīrs, tēvs, vectēvs,
avantūrists, aktieris un profesors

ALFREDS STRAUMANIS
Dzimis 1921. gada 22. jūlijā Maskavā, Krievijā,

miris 2011. gada 20. maijā Minesotā, ASV

Mīlestībā viņu piemin sieva BIRUTA, dēls ANDRIS, mazmeita KAIJA

Pēkšņi mūžībā aizsaukta mūsu mīļā 

ILGA ZIGRĪDA VĪTIŅŠ,
dzim. BALTIŅŠ

Dzimusi 1942. gada 9. martā Jelgavā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 14. maijā Wrentham, MA

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labi darbi, mīļi vārdi -
Tie palika šai saulē.

/T.dz./
Mīlestībā un dziļās sērās

vīrs AIVARS, dēls EDGARS, meita RITA, 
un mazdēls ĒRIKS

Pēkšņi aizsaulē aizgājusi

INĀRA OZOLIŅŠ-STURĀNS
Dzimusi 1933. g. 23. maijā, Stāmerienē,

mirusi 2011. gada 23. maijā, Cheverly, Md.

Pīpene nevēlas novīst,
Mūžīgi lidot grib bite.
Arī man patiktos labāk,
tālāk un tālāk ritēt...

Dziļās sērās,
ZIGRĪDA, RUDĪTE, VALDIS, INGRĪDA un ATIS

Dieva mierā aizgājis
mūsu ģimenes galva un sargs

MIERVALDIS JANŠEVIČS
Dzimis 1933. gada 5. aprīlī Jaunauces pagasta “Mizaišos”,

miris 201l. gada 30. maijā, Edmonds, WA

Dziļās sērās sieva JANĪNA
Meitas: MARITA ar JERRY

ŠELIJA ar LINDSEY, mazbērni NOAH un LIV
MONIKA ar DAN, mazbērni MARITA UN JOSHUA

Gribēju tālajos laukos vēl iet,
 Satumsa nakts...

Mūsu filistrs

HARIJS R. FRIŠS
Dzimis 1922. gada 30. jūlijā, Rīgā,
miris 2011. gada 23. maijā, Čikāgā

Sērās piemin
GERSICANIA’S KONVENTS

Mūžībā aizsaukts

JĀNIS RANKA
Dzimis 1924. g. 24. maijā, Jaungulbenē, Latvijā,

miris 2011. gada 16. martā, Merilandē, ASV

INĀRA APINIS

Kā ģitaras stīga
Pēkšņi pārtrūkusi dzīve...
Š. g. 10. jūnijā savā dzimtajā Rīgā mūžībā 

aizgāja mūsu mīļais 

GUNĀRS JAKOBSONS,
Konstantina dēls

dz. 1937. g

Mīlestībā un sērās sieva Ilga ar ģimeni
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(Turpināts 23. lpp.)

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

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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

Sabiedriska pēcpusdiena/vakars teltī pie Atpūtas nama, draudzes 
Katskiļu nometnē. Uzkodas un atspirdzinājumus piedāvās ap 16:00 .

Vakariņas servētas pēc plkst. 17:30. Viesošanās vecākiem un 
labvēļiem. Informācija sekos. Lūdzu atbalstiet nometni! 

Atlikums par labu Ņujorkas draudzes lauku īpašumam un jaunās 
ēdamzāles celšanai. Visi mīļi aicināti. 

Pieteikšanās pie Diānas: Laiksdsr@aol.com vai pa tel.: 732-549-0445 

ŠĪ VASARA KATSKIĻOS
Būsiet mīļi gaidīti 
sestdien, 
6. augustā, 
saviesīgajā 
pēcpusdienā pie
MELNĀ LĀČA!
Cūku bēres!

SARĪKOJUMI  
DENVERA (CO)
•  15. un 16. jūlijā lietoto mantu 

tirgus latviešu centrā.  Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
zvanot  Titai Jergensenai, tālr.:  
303-424-4442. 

DETROITA (MI)  
• 10. jūlijā  plkst. 11.30 (pēc 

dievkalpojuma) Sv. Pāvila 
draudzes sabiedriskajās telpās 
(30623 West Twelve Mile Rd. 
Farmington Hills, MI 48334) 
draudzes mācītāja diakona 
Friča M. Sīpola 90 gadu jubile-
jas svinības. Būs siltas pusdie-
nas. Lūgums pieteikties līdz 6. 
jūlijam, zvanot A. Markovam, 
tālr. 810-225-9338 vai D. Blitei 
248-643-7821.

FILADELFIJA (PA) 
• 9. jūlijā plkst. 12.00 

Filadelfijas pensionāru kopas 
pikniks Ivara un Rutas Stiebŗu 
mājās (131 Cedar Lake Drive, 
Williamstown, New Jersey 
08094).  Laipni gaidīti arī radi 
un draugi, kuŗi vēl nav pensijas 
vecumā. Lūgums sazināties ar 
mājasmāti Rutu Stiebri par līdz-
ņemamo groziņu, tālr.: 609- 
561-3722.  Stiebŗu māja atrodas 
netālu no 322. ceļa, Collings 
Lakes rajonā.   

GAŖEZERS (MI)
• 10. jūlijā plkst. 10.30  Katoļu 

dienā āra dievnamā  Svēto misi 
vadīs Pauliniešu ordeņa latvie-
šu priesteris Arnis Gabriels 
Suleimanovs no Čikāgas. Pēc 
dievkalpojuma groziņu maltīte 
un  Amerikas latviešu katoļu 
apvienības pilnsapulce. Katoļu 
kopas aicinātas sūtīt delegātus.

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada 
dr. E. Balka-Valtere.  

KATSKIĻI (NJ)
• „ĪKŠĶĪŠIEM”:  Latviešu val-

odas nedēļas: no 3. jūlija līdz 9. 
jūlijam A-nedēļa, vadītāja Māra 
Asta maraast@hotmail.com;  no 
10. jūlija līdz 16. jūlijam 
B-nedēļa, vadītājaValda Grīn-
berga VGrinbergs@edc.org; no 
17. jūlija  līdz 23. jūlijam 
C-nedēļa; vadītāja  Linda Zālīte: 
linda@zalite.org; no 24. jūlija 
līdz 30. jūlijam D-nedēļa, 

vadītāja  Inga Mieme-Garbarino: 
Inga.Garbarino@gmail.com; no 
31. jūlija  līdz 6. augustam valo-
das perioda nedēļa, vadītāja 
Ieva Alversone: i_alverson@
yahoo.com

• NOMETNES:  No 3. jūlija 
līdz 17. jūlijam I periods, 
vadītāja  vada Anita Bataraga, 
201-760-6417,  batarags@
optonline.net;  no 17. jūlija līdz 
30. jūlijam II periods, vadītāja  
vada Ieva Alversone: i_alver-
son@yahoo.com; no 31. jūlija 
līdz 13. augustam Valodas peri-
ods, vadītāja Elisa Millere: 908-
415-3670  valodasperiods@
yahoo.com; no 7. augusta līdz 
13. augustam „Senču nometne”, 
vadītāja Ingrīda Mieme: 518-
962-4742, senčunometne@
gmail.com

• No 14. augusta līdz 21. 
augustam  3x3 nometne;   
www.3x3katskilos.info

KLĪVLANDE (OH)  
• 20. augustā bērnu svētki. 
LOSANDŽELOSA (CA)  
• 17. jūlijā plkst. 10.00 latvie-

šu namā tikšanās ar Latvijas 
valdības amatpersonām  (minis-
tru prezidentu Valdi Dom- 
  b rovski,  Ārlietu ministrijas  
sek  retāru Andri Teikmani,  
Eko    nomikas ministrijas sekre-
tara vietnieku Gati Ābeli, 
Ministru padomes ārlietu pa -
domnieci Solveigu Silkalni u. 
c.), Latvijas vēstniecības darbi-
niekiem  (Lat vijas vēstnieku 
ASV Andreju Pildegoviču, Ed -
gars Trumkalns, Latvijas vēst-
niecības ASV pirmo sekretāru 
Edgaru Trumkalnu, padomnie-
ku ekonomikā Rū  dolfu Brēmani  
u. c.), kā arī  ar  vairākiem 
Latvijas uzņēmējiem.

• 13. augustā Amerikas baltie-
šu brīvības līgas (BAFL) ban-
kets lietuviešu namā (2718 St. 
George St., Los Angeles CA 
9027).

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

ŅUJORKA (NY)  
• No 8. jūlija plkst 6.00  līdz  

10. jūlijam Baltic Bash igauņu 
īpašumā Lakewood Estonian 
House (4 Cross Street & Veteran’s 
Highway, Jackson, NJ). Būs 
mūzika, alus, ēdiens, volejbola 
spēles u. c. izklaides. 

• 9. jūlijā plkst. 11.00  labdarī-
bas volejbola turnīrs ,,Zelta 
bumba”  Rotā Katskiļos,  Elka 
Park, NY. Vienību veidos uz 
vietas, uzvarētājus apbalvos! 
Ieeja $20 (ieskaitītas pusdie-
nas). Atlikumu ziedos  sporta 
kopai ,,Kursa” un Latviešu kaŗa 
invalidu apvienībai Rota. Vakarā 
saiets Rotas ,,Zelta Auns”  klubā, 
mūziku atskaņos dīdžejs. 

• 16. jūlijā plkst. 6.00  ,,Melnais 
lācis” –  sabiedriska pēcpusdie-
na teltī pie atpūtas nama 
Katskiļos. Būs priekšnesumi, 
vakariņas plkst. 7.30. 

PRIEDAINE (NJ)
• 8.  jūlijā plkst 3.00 koncerts 

,,Latviešu mūzikas pērles”. 
Piedalīsies  Latvijas Nacionālās 
operas instrumentālisti Pēteris 
Endzelis, Anrijs Ivanovskis, 
Nina Rasmusena un Andris 
Poga, kā arī Valmieras teātŗa 
aktieŗi Inga Siliņa un Aigars 
Apinis. Programmas pirmā daļā 
latviešu  klasiķu skaņdarbi, otrā 
– latviešu teātŗa mūzika, ko 
papildinās aktieŗi, dziedot un 
tēlojot. Ieeja $25.  Informācija 
www.priedaine.com  un pa tāl-
runi: 732-610-8227

SIETLA (WA) 
• No 3. jūlija līdz 6. augustam  

Kursas vasaras vidusskola Rie-
tumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Pieteikšanās, 
rakstot vai zvanot prāvestam 
Dāvim Kaņepam, e-pasts: 
davis_kaneps@verizon.net, tālr: 
3 1 0 - 6 2 1 - 9 5 7 2 . 
Informācija: www.kursa.org 

• No 7. līdz 14. aug. Mežotnes 
bērnu vasaras nometne Izglī -
tības centrā Šeltonā. Pieteik-
šanās, rakstot vai zvanot Inesei 
Graudiņai, e-pasts: inese@
mezotne.org, tālr.: 360-459-
3405. Informācija: www.mezot-
ne.org

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 7. jūlijā plkst. 1.00 biedrības 

namā kinofilma „Vilkaču man-
tiniece”. Būs kafija un cepumi.  
Ieejas ziedojums vismaz $3.00. 

• 21. jūlijā plkst. 1.00 biedrī-
bas namā divas videoizrādes: 
par   Raimondu Paulu un Ves-
tarda Šimkus labdarības kon-
certu Mazajā ģildē Latvijas lik-
teņdārzam.  Būs kafija un cepu-
mi.  Ieejas ziedojums vismaz 
$3.00. 

• 11. augustā, plkst. 1.00  bied-
rības namā Jāņa Jurkāna Latvijas 
Nacionālajā teātrī iestudētās 
lugas „Dūdieviņš” videoizrāde. 
Būs kafija un cepumi.  Ieejas 
ziedojums vismaz $3.00.

• 6. septembrī plkst. 10.00  
biedrības namā biedrības val-
des sēde.

DIEVKALPOJUMI  

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 3. jūl. dievk. 
nebūs. 10. jūl. dievk. vadīs māc. 
A. Grots. 17. jūl. dievk. ar dievg. 
24. jūl. un 31. jūl. dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. J. 
Mazura.

 • Detroitas Sv. Pāvila latv.  
ev. lut. dr. (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI) : 17. jūl. dievk. nebūs. 24. 
jūl. dievk. ar dievg. 31. jūl. 
dievk. nebūs. 7. aug.  plkst. 
10.00 kapusvētki Woodlawn 
kapsētā, latviešu (27.) noda-
lījumā; jāņem līdzi krēsli. 21. 
aug. dievk. ar dievg.  14. un 28. 
aug. dievk. nebūs. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Draudzes mācītājs 
diakons Fricis M. Sīpols, tālr.: 
248- 433-3435; māc. A.   
Greiema, tālr.: 517- 614-4853. 
Ērģ. Dr. S. Lizlova un L Upīte.

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

• Džamaikpleinas Trīs vie-
nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, 
MA  02130,  bazn. tālr.:  617-
524-4622) 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square,  

PA  19073, tālr.: 610-353-2227): 
3. jūl. dievk. nebūs.  10. jūl. 
dievk. ar dievg.  17. jūl. dievk. 
24. jūl. dievk. ar dievg. 31. jūl. 
dievk. 7. aug. dievk. angļu val. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. 
I. Dzelzgalve. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org     

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505):   
dievk. 10. jūl. , 24. jūl., 21. aug.  
plkst. 10.00  7. aug. plkst. 10.00 
kapusvētki  Woodlawn kapsētā. 
Māc. I. Larsena,   tālr.: 269-637-
0460;  kabatas: 269-214-1010; 
e-pasts:  revilze@gmail.com      

•  Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr.: 3. jūl. dievk. nebūs. 10. jūl. 
plkst. 10.00 Vārda dievk. 17. 
jūl.  plkst. 10.00 kapusvētku 
dievk. Riversaides kapos, lietus 
gadījumā dievnamā. 24. jūl. 
dievk. nebūs. 31. jūl. plkst. 
10.00 dievk. 7. aug.  dievk. 
nebūs. 14. aug. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. 21. aug. plkst. 
10.00 dievk. 28. aug. plkst. 
10.00 dievk. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107):  14. 
aug. kapusvētki  Riverside 
kapos. 28. aug. kapusvētki 
Sunset kapos. Māc. Dr. S. 
Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.:  
University Lutheran Chruch  
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI), māc. A. Greiema; 
pēc dievk. kafija. 

•  Losandželosas  latv. ev. lut. 
dr.:  3. jūl. dievk. nebūs. 10. jūl. 
dievk., māc. A. Ozolinš. 17., 24. 
un 31. jūl. dievk. nebūs. 7. aug. 
dievk.  Māc. prāv. D. Kaņeps. 
Dievk. sākas plkst. 10.00.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 3. jūl.  
dievk. 10. jūl.  dievk.  ar dievg. 
17. jūl.  dievk. angļu valodā ar 
dievg.  un uzrunu bērniem. 24. 
jūl. dievk.  ar dievg. 
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Piedāvāju mīklu grāmatiņu
LATVIEŠU KRUSTVĀRDU MĪKLAS

cena $6 - ar piesūtīšanu 
ASV un Kanadā

Jānis Reveliņš
6509 Trumbull, Lincolnwood, IL 60712

e-pasts: astra.janis@gmail.com

Sākot ar 1. jūliju ziedojumi OMFA
(Okupācijas Mūzeja fonda atbalsta 

grupa ASV) sūtāmi:
Ilze Resnis

10930 Nollwood Drive
Chardon, OH 44024

31. jūl. dievk. nebūs.  7. aug. 
dievk. ar dievg. 11. aug. plkst. 
10.00 Bībeles stunda.  14. aug.  
dievk. 21. aug. dievk. angļu val. 
ar dievg. 21. aug. kapusvētki  
plkst. 2.00 Fondulakas kapsētā.  
25. aug. Bībeles stunda.  28. 
aug. plkst. 11.00 kapusvētki  
Viskonsīnas piemiņas kapsētā.  
Dievk. sākas plkst. 10.00.  Māc. 
L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece  S.  
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwauke-
edraudze.org  

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407),  
tālr.: 612-722-4622:  3. jūl . 
dievk. nebūs. 10. jūl. dievk. ar 
dievg. 17. jūl. dievk.; pēc dievk. 
sadraudzība. 24. jūl. dievk.; pēc 
dievk. sadraudzība.  31. jūl. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzība. Dievk. sākas plkst. 
10.00. Māc.  Maija Cepure-
Zemmele, tālr.:  763-546-8178, 
e-pasts: maija.cz@gmail.com  
Informācija: www.mndraudze.
org

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:. 
3. jūl. dievk. nebūs.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116) prāv. D. Kaņeps. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com  vai 
www.sandiegodraudze.us 

• Saginavas latv. ev. lut.  dr. 
(128 N. Elm Str.): 17. jūl. plkst. 
11.00 kapusvētki Forest Lawn 
kapsētā. Māc. R. Franklins. 

• Sanfrancisko  latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.):  3. jūl. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
māc. K. Žols. 24. jūl.  plkst 
11.00 dievk., māc. I. Radziņa. 
Pēc dievk. Informācija: www.
lvnc.org    

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125):   3. jūl. plkst. 10.30 
dievk.  ar dievg. angļu val.  Pēc 
dievk. Bībeles stunda.  17. jūl. 
plkst. 10.30 dievk., diak. G. 
Galiņa.   31. jūl. plkst. 10.30 
dievk.,  diak. G. Galiņa. Māc. 
D.  Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net  
Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org  

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.:   17. jūl. un 21. aug. 
plkst. 2.00 dievk.  „Mūsu 
Pestītāja” (Our Savior) baznīcā 

(301 – 58th Str. S.,  St. Peters-
burg, FL 33707).    Māc. A. 
Pelds,  draudzes priekšniece A. 
Norberga.  Bībeles stundas 10. 
jūl., 24. jūl.. 7. aug.  un 28. aug. 
plkst. 11.00 biedrības namā. 
Dievk. un Bībeles stundas vasa-
ras mēnešos vada A. Ritums.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley  Avenue, 
Rockville MD 20850-312,  tālr. 
bazn.: 301-251-4151):   17. jūl. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafi-
jas galds, jubilāru sveikšana.  
14. aug. kapusvētki Rock Creek 
kapsētā, Rokvilā dievk., nebūs. 
28. aug. dievk. ar dievg., pēc 
dievk. jubilāru sveikšana.  Māc. 
A. Vārsberga Pāža, tālr.: 301-
293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com   Informācija: http://
www.dcdraudze.org  

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 10. jūl. plkst. 3.00 dievk. ar 
dievg. Māc. A. Grots.

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts 23. lpp.)

Vēlos iepazīties ar inteliģentu simpatisku kungu (ap 55 g.v.)
skaistai un laimīgai dzīvei. Mana profesija saistīta ar mūziku.

Esmu šķīrusies, ir dēls, 25 g.v. Esmu optimiste, ģimenes 
cilvēks, kas ciena un saprot klasiskas vērtības.

Gaidīšu sirsnīgu vēstuli uz e-pastu: agate2@gmail.com
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S P O R T S

Mičigenas pilsētas Livonijas 
golfa laukumā Whispering 
Wil  lows 21. un 22.maijā notika 
Detroitas 22. atklātās latviešu 
golfa sacīkstes.

Laiks bija skaists un saulains, 
rīkotāji cerēja, ka ieradīsies daudz 
dalībnieku. Sacensībās piedalījās 
56 golfisti – 25 no Mičigenas, 16 
no citām ASV pavalstīm, 15 no 
Kanadas. Pērn sacensībās pieda-
lījās 80 sportistu. 

Korporāciju sacensībās, tāpat 
kā pagājušajā gadā, labākā bija 
Patrias vienība ar rezultātu 80.83. 
No 10 vienības spēlētājiem 
labākie bija Ivars Melnbārdis 
(76), Eduards Robežnieks (81) 
un Māris Lenšs (96). Otrā vietā 
ar vienības rezultātu 107.67 – 
korporācija Ventonia, kuŗā bija 
trīs dalībnieki – Fricis Kristbergs 
(99), Jānis Kristbergs (103) un 
Herberts Everss (121).

Latvijas kausu divu dienu 
sacensībās izcīnīja Ivars Meln-
bārdis no Toronto Kanadā ar 
rezultātu 153, otro vietu meis        
taru klasē ieguva Eduards Ro -
bežnieks (163), trešo – Krišjānis 
Māliņš (172).

A klasē labākais bija Matīss 
Grants (187), Māris Lenšs (189) 
un Gunārs Robežnieks (195). 

B klasē pirmo vietu ieguva 
Dāvids Zadvinskis (193), otro – 
Arnis Budrevics (207), trešo – 
Lauris Kuksis (210).

Senioru A klasē pirmo vietu 
ieguva Fricis Kristbergs (191), 
otro – Atis Markovs (195), tre  šo 
– Juris Ūdris (200).

Sieviešu klasē šogad bija tikai 
divas dalībnieces – Diāna Galēja 
un Ligita Ķepīte. Viņas spēlēja 
tikai vienu dienu.

 Sacensību pirmās dienas 
vakarā sportisti, viņu piederīgie 
un draugi pulcējās Sv. Pāvila 
latviešu draudzes sabiedrisko 
notikumu zālē. Vakariņas gata-
voja Detroitas latviešu golfa 
apvienības (DLGA) dāmu ko -
mitejas locekles Intas Stakles 
vadībā. Saviesīgā vakara dalīb-
niekus uzrunāja DLGA priekš-
sēdis Modris Ejups un pateicās 
visiem turnīra dalībniekiem un 
talciniekiem. Pasniedza korpo-
rāciju sacensībās izcīnīto kausu  
Patrias vienībai,  balvas par tā -
lākiem un precīzākiem sitie-

ALAs Sporta nozares ,,Nopelnu 
nozīmi” piešķiŗ latviešu sabied-
rības personām, kuŗi ir vai bijuši 
ilggadēji latviešu sporta sacensību 
veicinātāji, piedalījušies sporta 
nodarbību rīkošanā un to at -
balstīšanā. Nozīmi var piešķirt 
ne tikai sportistiem, bet arī tiem 
sacensību vadītājiem, admini-
strātīviem darbiniekiem, finan-
ciā liem atbalstītājiem utt.

 Ainis Nollendorfs uzauga Ka -
lifornijā un bija izcils volejbo  lists,  
piedalījās  latviešu meistarscīks-
tēs, ASV pazīstamajās ,,Fināl-
spēlēs”, spēlējot Sanfrancisko 
vienībā Venta.  Venta ieguva lat-
viešu meistara nosaukumu vī -
riešu volejbolā 1990. gadā, un 
Ai   ni atzina par labāko grem-
dētāju.

Apmēram 2005. gadā Ainis 
pārcēlās uz austrumu piekrasti 
un  sāka spēlēt volejbolu  Ņudžer-
sijas Kursas vienībā.  Ainis kopā 
ar Aivaru Bāru, Jāni Ģigu un Juri 
Bļodnieku  bijis dedzīgs sacensī-
bu veicinātājs, vadot Kursas vo -
lej   bola vienību, kā arī katru gadu 
rīkojot trīs austrumu piekrastes 
volejbola turnīrus.  Ainis  bija arī 
viens no galvenajiem ,,Fināļspē-

ļu” rīkotājiem  Ņujorkā, Stete nai-
lendā 2010. gadā. Šajās sacensībās 
Ainis spēlēja volejbolu, bija ka -
rognesējs parādē un pat laboja 
vingrotavas grīdu. Kursa aktīvi 
piedalījusies arī  Warren Volleball 
Club nodarbībās. 

Ainis skubinājis  Kursas volej-
bolistus rēgulāri spēlēt Varrenā 
(NJ), kā arī bijis Kursas kaptei  nis,  
kad  vienība pēdējos četrus ga -
dus piedalījās USA Volleyball 
,,GEVA” turnīros.  Ainim ener ģi-
jas netrūkst, viņš  vada vienību, 
uzmundrina  spēlētājus, izskaid-
ro taktiku un pamāca, kā  uzlabot 
techniku.  

Austrumu piekrastē kopš 1980. 
gada katru septembri Priedainē 
rīkoja ,,Kursas kausa” izcīņas 
sacensības.  Kopš ALA rīko at -
klātās meistarsacīkstes, vairs ne -
notiek ALA sporta pārvaldes 
meistarsacīkstes, kuŗās vienības 
kvalificējās ASV finālspēlēm, to -
starp  austrumu piekrastes meis -
tarsacīkstes. Tomēr Kursas vadī-
tāji domāja, ka sacīkstes jārīko 
biežāk, ne tikai reizi gadā, lai 
sportisti  sadraudzētos un justos 
vienoti. Tāpēc Kursa atsāka aus-
trumu piekrastes volejbola tur-

nīru, un katru gadu pavasarī 
kopā ar Vašingtonas DV sporta 
kopu ,,Sigulda” Viestuŗa Timrota 
vadībā rīko sacīkstes Volleyball 
House pie Baltimoras, Meri lendā. 

Kursas vadība pirms trim  gad-
iem uzsāka volejbola turnīru 
,,Zelta bumba”, lai citiem latviešu 
volejbolistiem un volejbolistēm, 
kuŗi nedzīvo Vašingtonas un 
Ņujorkas apkaimē, sagādātu ie -
spēju piedalīties sacensībās. Tur-
nīrs ,,Zelta bumba” notiek jūlijā 
Latviešu kaŗa invalidu apvienības  
īpašumā ,,Rota”, un pusi no 
ienākumu  ziedo ,,Rotas” uztu-
rēšanai.  Šajā turnīrā iespējams 
piedalīties tiem, kuŗi dzīvo 
Bostonā, Albanijas (NY) apkai-
mē, vai kuŗu bērni piedalās Ņu -
jorkas draudzes nometnē Kat-
skiļos. Šogad turnīrs notiks 9. 
jūlijā. 

Autrumu piekrastes turnīros  
parasti piedalās 5-8 vienības, 
Ainis ir viens no galvenajiem 
rīkotājiem, kuŗi draudzības spē-
lēs izveido vienības un vada 
turnīru.  

Pēdējos divus gadus Ainis uz -
ņēmies apmācīt Ņujorkas drau-
dzes nometņu dalībniekus  spēlēt 

volejbolu. Viņš rīkojis volejbola 
apmācības nodarbības apmēram 
12 bērniem, kuŗi  ar entuziasmu 
uzklausa ieteikumus. Ainis ne -
sen sāka mācīties jauniešu vole-
jbola treneŗu kursos, lai iegūtu 
sertifikātu trenēt jauniešus.  

Pēdējos gados ar ALAs Sporta 
nozares ,,Nopelnu nozīmi” ap -
balvoti šādi pazīstami Ņujorkas 
apkaimes sportisti vai sporta 
darbinieki:  Aivars Bārs, Juris 
Bļodnieks, Vija Grīnvalde, Dzin-
 tars Dzilna, Kārlis Celle, Imants 

Kalniņš, Kārlis Salmiņš, Indulis 
Raņķis, māc. Laris Saliņš, Miķe-
lis Rīsbergs, Edvīns Šenbergs, 
Gunta Ģiga, Jānis Grīnvalds, 
Aldis Blūm  fleds; agrākos ga    dos 
–  Ingrīda Mieme, Jānis Šķiņķis, 
Zelma Lapiņa, Jānis Ērglis sen., 
Ferlands Krūmiņš, Magnuss 
Kļaviņš, Aija Blūmfelda, Jāna 
Budkēviča, Vera Kļaviņa-Siliņa, 
Sandors Abens, Vitauts Grīn-
valds, Arnolds Lezdkalns, prāv. 
Alberts Ozols.

JĢ

Ainis Nollendorfs – izcils latviešu volejbola veicinātājs

Austrumu piekrastes sporta pārvaldes priekšnieks Jānis Ģiga pēc 
sacensībām 2007. gadā labākajam volejbolistam Ainim 
Nollendorfam pasniedza Viestura Grāvīša kausu. Šo trofeju Ainis 
saņēma arī 2010. gadā
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Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas pārstāve Olimpija 
Skota piedalījās gājienā „Pārbaudies, lai dzīvotu”!

ASV vēstniecība Latvijā sadar-
bībā ar Latvijas Basketbola 
asociāciju (LBS) krūts veselības 
atbalstgājienā „Pārbaudies, lai 
dzīvotu!”, kas notika  11. jūnijā,  
uzaicināja piedalīties Sieviešu 
Na  cionālās basketbola asociācijas 
(WNBA) pārstāvi Olimpiju Sko-
tu.  Vizītes laikā Latvijā O. Skota 
tikās  ar Jaunatnes basketbola 
līgas sportistiem, Vecāku apvie-
nības pārstāvjiem,  10. jūnijā pie-
da  lījās treniņa basketbola spēlē 
ar Rīgas bērnunama bērniem 
ASV vēstniecības jaunajā ēku 

kompleksā. Pēc treniņa basket-
bola spēles O. Skota teica: „Svarīgi 
ļaut bērniem izpausties. Ne visi 
mēs dzīvē sākam no viena un tā 
paša pakāpiena, taču svarīgi ir 
nevis tas, kā tu sāc, bet gan tas kā 
tu pabeidz!”

O. Skota ievadīja arī  Latvijas 
un Slovakijas  basketbola vienības 
labdarības sacensības.  

Olimpija Skota  bijusi  vairāku 
WNBA vienību dalībniece:  Jūtas 
Starzz, Detroitas Shock, Indianas 
Fever, Šarlotes Sting, Sakramento 
Monarchs un Fīniksas Mercury.  Olimpija Skota spēlē basketbolu ar Rīgas bērnunama bērniem

Viņai ir divi meistara nosauku-
mi; vienpadsmit sezonas viņa 
spēlējusi Eiropas Sieviešu bas-
ketbola līgā. O. Skota  bijusi tre-
nere kolledžu basketbola vie-
nībām. Tagad viņa vada divus 
uzņēmumus – Super Parenting!, 
kas izdod arī viņas sarakstīto 
grāmatu vecākiem, un It’s a 
Wonderful Life, kuŗā tiek 
piedāvātas personīgās izaugsmes 
konsultācijas.

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa

niem, kā arī citus apbalvoju-
mus.

Katru gadu sacensības atbalsta 
Latvijas Korporāciju apvienība 
(LKA), studentu korporācijas, 
Vidējo valstu latviešu sporta 
pārvalde (VVLSP), vairākas fir-

mas un individuālie ziedotāji.
Detroitas Latviešu golfa ap -

vienība daļu no sacensību ienā-
kumu atlikuma ziedo Gaŗ-
ezeram.

DLGA mājaslapa: www.
LatvianGolf

  Andrejs Brože

Detroitas 22. atklātās latviešu golfa sacensības

Otrās sacensību dienas dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās:  Jānis 
Kristbergs, Māris Lenšs, Richards Gudrais, Kriss Abermanis; otrā 
rindā: Marks Ņukomers (Newcomer), Laris Galējs, Tālis Gulbis, 
Andrejs Brože, Edis Abermanis, Fricis Kristbergs, Edis Robežnieks, 
Ivars Melnbārdis, Ēriks Ejups, Modris Ejups, Rons Šorts (Shortt)

No kreisās: Latvijas Kausa ie -
guvējs Ivars Melnbārdis (Ka -
nada) un  Modris Ejups, viens 
no sacensību rīkotājiem


