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Latvijas Universi tātes 92. gada 
svētku akts notika Mineapolēs 
24. septembŗa saulainā pēcpus-
dienā Mineapoles un Sv. Paula 
latviešu ev. lut. draudzes nama 
lielajā zālē. Akta sākumā mācītāja 
Maija Cepure-Zemmele vadīja 
īsu svētbrīdi. Korporācijas kopas 
Mineapolē (KKM) seniors un 
sabiedriskais darbnieks Dr. Jānis 
Robiņš ievadvārdos atgādināja 
gada svētku vēsturi.

Nodibināt Knuta Lesiņa balvu ie -
rosināja Dr. Jānis Robiņš 2009. ga  da 
21. martā Mineapolē par godu K. 
Lesiņa simts gadu dzimšanas at -
ceres dienai 2011. gada 28. martā.

Jānis Robiņš pastāstīja: „Pirma jā 
e-Piano Junior Competition pie -
dalījās pianisti no visas pasaules, 
kuŗi nebija vecāki par 17 gadiem, 
un uzvarētājiem bija iespēja 
spēlēt ar Minesotas orķestrī. Ie -
domājos, ka mēs varētu mūzi-
ķiem no Latvijas sagādāt izdevī-
bu mūzicēt Mineapolē.” 

Ievērojot Knuta Lesiņa nopel-
nus latviešu sabiedrībā, īpaši 
Dvīņu pilsētās, kur viņš daudzu 
gadus rū  pējās par latviešu jau -
niešu pirmo mūzikālo izglītību, 
tika nodibināta K. Lesiņa balva. 
Tās dibinā šanā iesaistījās četras 
latviešu organizācijas: Minesotas 
latviešu organizāciju apvienība 
(LOAM), Minesotas latviešu kon-
certap vie nība (MLKA), Starptau-
tiskie lat viešu jauno mūziķu 
meistarkursi (SLJMM) un Lat -
viešu kultūras biedrība TILTS. 

Balvu pirmo reizi piešķīra 

Latvijas Universitātes gada svētki Mineapolē
2010. gadā, kad Siguldā notika 
devītie Starptautiskie latviešu 
jau  no mūziķu meistarkursi. Lau-
reāta Ēvalda Lazarēviča pai -
dagogs bija izcilais jaunais pia-
nists Vestards Šimkus. Knuta 
Lesiņa balva ir ceļojums Rīga-
Mineapole-Rīga, iespēja jauna -
jam mūziķim (vai mūziķei) un 
viņa skolotājam/ai koncertēt 
Mineapolē, atskaņojot latviešu 
komponistu mūziku, un iepazī-
ties ar mūzikas skolām Amerikā. 
Iespējami arī pāris koncertu citos 
latviešu centros. Līdzekļus balvai 
ziedo LOAM, TILTS un indivi-
duālas personas. 

Elīna Bambāne Latvijas Uni-
ver sitātes gada svētkos teica aka-
dēmisko runu „Mani mīļākie lat-
viešu komponisti”. Tie ir Jāzeps 
Vītols, Jānis Ivanovs, Volfgangs 
Dārziņš, Romualds Jermaks, Ju -
ris Karlsons un Imants Zemzaris. 
Pianiste skaisti un iejūtīgi atska-
ņoja minēto latviešu komponistu 
klavieŗmūziku un par katru 
kom  ponistu viņai bija kāds 
spilgts komentārs.

Klavieŗspēli un referātu krāšņi 
papildināja labi sakārtotas slīdītes 
ar komponistu attēliem, viņu ci -
tātiem un Latvijas dabas aina vām.

Referāta sākumā E. Bambāne 
nospēlēja Jāzepa Vītola latviešu 
tautasdziesmas apdari „Aijā, žū -
žū, lāča bērni”. Viņa teica, ka 
2013. gadā Latvijā svinēs Jāzepa 
Vītola 150 gadu jubileju un jau 
patlaban Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas klavieŗu ka -

tedras paidagogi gatavojas šim 
nozīmīgajam notikumam. 

„Jāzeps Vītols tur uz saviem 
pleciem pamatus gandrīz visiem 
žanriem latviešu mūzikā – simfo-
nijai, klavieŗmūzikai, ērģeļ mū zi-
kai, stīgu kvartetam, solo un bēr nu 
dziesmai un koŗa balādei,” teica re -
ferente. Viņa pieminēja arī spilg-
tākos komponista Jāņa Mediņa 
sacerējumus, 24 dainas klavierēm, 
smalkjūtīgi atskaņo dama vienu no 
šīm „pērlēm” – 10. dainu. E. Bam-
bānei ļoti tuvi ir Jāņa Ivanova sirs-

rīta”. Beigās E. Bambāne atskaņo-
ja Juŗa Karl sona „Miglainā rītā”, 
Romuala Jermaka „Aglona”, Volf -
ganga Dār ziņa „Sonātu Nr. 2” un 
Knuta Lesiņa „Prelūdiju”. Pēc 
Elīnas Bambānes referāta klau-
sītāji sirsnīgi aplaudēja.

Programmas beigās KKM vi  ce-
    seniors Visvaris Ģiga (Latv) godi-
nāja studiju beigušos studentus 
un stipendiātus. Apmek lētāji tika 
pacienāti ar vīnu un cepumiem. 

Ēvalds Lazarēvičs un Elīna 
Bambāne piedalījās Mineapoles 

labi saskaņotas, un draudzes ēr -
ģelnieces Gunas Kalmītes-Sku-
jiņas maigā ērģeļspēle radīja 
gaišu, pacilātu noskaņu.

Pēcpusdienā notika Minesotas 
latviešu koncertapvienības rīko-
tais jaunā pianista Ēvalda Laza-
rēviča un viņa skolotājas E. Bam-
bānes koncerts (par šo koncertu 
ir raksts Laika 39. nr.).

Nākamajās dienās abi pianisti 
viesojās pāris Minesotas mūzikas 
skolās. Guna Kalmīte-Skujiņa sa -
gādāja iespēju viņiem tikties ar 
E-piano konkursa idejisko tēvu 
un vadītāju Aleksandru Bragin-
ski, Maskavas konservātorijas 
absolventu, tagad Minesotas un 
Hamlinas universitātes profeso-
ru. Savukārt Dr. Jānis Robiņš 
abus viesus aizveda parādīt Gaŗ-
ezeru un noorganizēja viņiem 
koncertu Kalamazū un Detroitā.

Jaunais pianists Ēvalds Lazarē-
vičs un viņa skolotāja Elīna Bam-
bāne ļoti priecājās un bija patei-
cīgi par jauko iespēju iepazīties 
ar latviešu sabiedrību Mineapolē, 
Kalamazū un Detroitā, kā arī ar 
paidagogiem amerikāņu mūzikas 
mācību iestādēs. Pēc ciemošanās 
Mineapolē radās cerība, ka lat -
viešu organizācijas citos centros 
varētu sekot LOAM un MLKM 
brīnišķīgajam piemēram un arī 
dibināt balvas, lai veicinātu lat  
viešu jaunatnes mūzikālo vai 
māksliniecisko izglītību un vien-
laikus bagātinātu savu vietējo 
kultūras dzīvi!

Dace Aperāne

No kreisās: Dr. Jānis Robiņš, Elīna Bambāne, pianists Ēvalds 
Lazarēvičs, Dace Aperāne

Daugavas Vanagu dienas Melburnā Latviešu zinātnieki tiekas Rīgā

No kreisās puses pirmā rindā: Ilze Jozēna, Juris Augusts, Irēne Ziedare, Marģers 
Caune. Otrā rindā: Imants Kalniņš, Indulis Bērziņš, Solvita Sekste, Zigurds 
Rīders, Juris Eglītis, Aivars Sinka, Helmuts Vabulis

No 24. – 27. oktobrim Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā notika apvienotais 
Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress. 25. oktobrī 
notika sekcija "Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā 
padomju okupācijas laikā", kuŗas darbā piedalījās ne tikai zinātnieki, bet arī dau-
dzi tā laika trimdas aktīvisti. Vairāk lasiet nākamajos mūsu laikraksta numuros!Vairāk lasiet nākamajā numurā!

nīgie skaņ darbi. Viņa stāstīja par 
kompo nista bērnības gaitām Lat  -
galē un ka Daugavpils Mūzikas 
vidussko lā šogad ar daudziem 
koncertiem svin komponista 105 
gadu jubileju. Ēvalds Lazarēvičs 
dzidri un tēlaini nospēlēja Imanta 
Zemzaŗa miniatūru „Agri no 

un Sv. Paula draudzes dievkal-
pojumā 25. septembŗa rītā, ar 
divām klavierēm atskaņojot pre -
lūdiju un postlūdiju – D. Ape rā-
nes „Lauki” un „Dievietes dzies-
ma”. Elīna Bambāne arī nolasīja 
Bībeles 119. psalmu.

Visas dievkalpojuma daļas bija 
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

Ziedi Lilijai Treimanei

Visvalža Ozola sprēslenīcas

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

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

"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 

Pastāstiet mums par sevi un savu 
nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt savus 
draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā 
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2011. gada 43. – Valsts svētku numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 
Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu
līdz  4. novembrim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Solvitai –  redakcija@laiks.us

Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte:596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 
NJ 08840, USA. ,tālr.: 732-549-0445,    e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Dāsna dāvana 
Jelgavas Tornim

22. oktobrī Jelgavas Sv. Trīs-
vienības baznīcas tornī jeb tautā 
vienkārši sauktā Tornī tika pub-
liski pirmo reizi pilnībā parādīts 
Visvalža Ozola dāvinājums – 
greznais spogulis un astoņas 
sprēslenīcas.

Viss sākās ļoti prozaiski. Tornis 
tikko bija sācis strādāt, kad tā 
vadītāja Anda Iljina reiz iemi-
nējās, ka neesot sprēslenīcas, ko 

rādīt. Viena gan esot, ko aizdevis 
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejs, no kuŗa nāk visi 
ekspozīcijas priekšmeti.

Uzreiz atcerējos savu viesoša-
nos Toronto. Toreiz mani laipni 
pie sevis uzaicināja paviesoties 
Ita un Visvaldis Ozoli. Viņu māja 
mani apbūra. Nekas tajā nebija 
veikalā iegādāts, viss pašu roku 
darināts, turklāt latviskā stilā. 
Vajadzēja tikai pietuvoties ieejas 
durvīm, lai saprastu, ka še dzīvo 
daiļamatnieks, kuŗš ar savām ro -
kām izdaiļojis savu apkārtni, 
sākot no sliekšņa līdz dvēselei. 
Priekšnamu rotāja latviski spo-
guļi un durvis, griestos karājās 
tautiski luktuŗi, kamēr kāpņu 
sienas uz pagrabu un 2.stāvu no -
sētas ar sprēslenīcām, katra sa -
vādāka, daudzos variantos, cita 
skaistāka par citu. Istabās galdi, 
krēsli katrs savādāks, pie sienām 
pulksteņi. Īsts mūzejs!

Tādēļ nav brīnums, ka iedomā-
jos vērsties pie Visvalža Ozola, 
izsakot nožēlu, ka Torņa tautis-
kajam stāvam pietrūkst sprēs le-
nīcu. Te vēl jāpiemetina, ka 
meistars ir pa visu pasauli vācis 
pie citām tautām un pētījis 
sprēslenīcas, sprēslenīcas ir viņa 
jājamzirdziņš. Atbilde nenāca 
uzreiz. Kad tā tomēr Jelgavu sa -
sniedza, pārsteigums bija neie-
domājami liels – Visvaldis Ozols 
piedāvāja nevis vienu sprēslenīcu, 
bet uzreiz astoņas! Tās patlaban 
topot. Vēl pēc kāda laika okeanu 
un lielos sauszemes plašumus 
šķērsoja nākamā ziņa – piedevām 
būšot arī spogulis. Tik dāsnu 
dāvanu nevarējām cerēt.

Pats Visvaldis Ozols diemžēl 
ne  varēja ierasties uz viņa dāvanas 
iesvēti, viņu pārstāvēja Lilija Trei  -
mane, kuŗai nu, dodoties uz Ka  -
nadu, jāved meistaram sveicinā-
jumi, pateicības un ielūgums ap -
ciemot Jelgavu, ko izteica Torņa 
darbiniece Jana Eveliņa.

Jelgava ir pateicīga Visvaldim 
Ozolam par viņa plašo sirdi, dās-
numu un spožo meistarību.

Māris Brancis
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Evalda Dajevska zīmējums, kas 1970. gadā kalpoja par pamatu 
izrādes „Koklētājs un velns” plakātam un programmai, reproducēts 
no P. Dajevska archīva 

LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,

■ LAIKA kalendārus PAPILDUS
var pieprasīt tikai no kantora.

        
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!

Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  
pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2012. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,00
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................
                           
Vārds, uzvārds .....................................................................................

Adrese ...................................................................................................

................................................................................................................

Tālr.: .......................................  E-pasts ...............................................

Ilzes Bērziņas jaunais romāns

THE BLOOD RED
TEARDROP

angļu valodā
(stāsts par kādu mīklainu 
slepkavību, kam pamatā

patiess notikums,  papil di-
nāts ar atmiņām par Parīzi)

Cena: $25 (ar sūtīšanu)
Grāmatu var pasūtināt,

rakstot autorei:
ilzeberzins@hotmail.com

www.ilzeberzins.com
21 Roosevelt Ave

Waterville, ME 04901

Komponists Bruno Skulte 
1969. gadā sarakstīja baletu 
„Kok lētājs un velns”, 1970. gadā 
tas piedzīvoja izrādes Ņujorkā 
un Toronto, kad iestudējuma 
panākumu pamatā bija ne tikai 
mūzika, bet arī Evalda Dajevska 
dekorācijas un tērpi.

Gaidāma Bruno Skultes baleta 
pirmizrāde Rīgā

kārta arī citam komponista dar-
bam – ba  letam „Koklētājs un 
velns”. Šī no    tikuma rosinātāja ir 
Rīgas Lat vie šu biedrība (RLB), 
un piektdien, 4. novembrī, bied-
rības Zel ta zālē notiks baleta 
pirmizrāde Latvijā.

Choreografe ir Regīna Kau-

ansamblis „Kārta” Māras Vana-
gas vadībā, RLB sieviešu koris 
„Aus ma”, ko vada diriģents Jānis 
Zirnis.

Tuvās pirmizrādes intrigu pa -
 stiprina arī Evalda Dajevska 
māk  slas līdzdalība šai nozīmī-
gajā no  tikumā. Baleta izrādē 
tiks izmantoti mākslinieka or i-
ģinālie de  ko  rāciju gleznojumi, 
kas brīnumainā kārtā labi sa -
glabājušies tika atrasti kādos 
bēniņos Kanadā. Tagad tie no -
gādāti dzimtenē un pirmizrādē 
Rīgas Latviešu bied rībā palīdzēs 
radīt šim skatuves dar bam auto-
ru iecerēto noskaņu.

Pirmizrādes sagatavošanā lie  lu 
atbalstu sniedz galvenie labvēļi – 
a/s Kokapstrāde 98 un Māra Dole.

xxx
Taču vēl pirms šī notikuma 

sko  lēnu brīvdienu nedēļā 27. 
ok   tobrī diriģents un komponists 
Andrejs Jansons kopā ar Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka dē-
mijas koka pūšaminstrumentu 
kvintetu aicināja uz sarunu par 
mūziku, komponistiem, diri-
ģen tiem un pūšaminstru men-
tiem. Šī koncertprogramma, kas 
bija veltīta skolu audzēkņiem 
un ci tiem interesentiem, vei do-
jās kā saruna starp klausītājiem 
un mū  ziķiem. Starp sarunām 
notika atsevišķu skaņdarbu de -
monstrē jumu un tika stāstīts, 
kas ir melodija, kas pavadījums, 
kas ir komponists, kā notiek 
instrumen tā cija, kao dara diri-
ģents utt. Ska nēja K. V. Gluka, J. 
S. Bacha, J. Haidna, L. van 
Bēthovena u.c. komponistu 
skaņ darbi. Kaut arī koncerta 
ievirze bija uz 3.-4. kla šu sko-
lēniem, saruna par mūziku un 
instrumentiem pulcēja da  žādu 
vecumu interesentus.

G.S.

Tagad, kad vēl svaigā atmiņā 
saviļņojums, kas valdīja vasaras 
sākumā, kad dzimtenē tika 
pirm izrādīta B. Skultes opera 
„Vilkaču mantiniece”, pienākusi 

puža, dejos Rīgas Choreografijas 
vidusskolas audzēkņi, diriģēs 
Andrejs Jansons, mūziķu vidū 
būs Nacionālā operas orķestŗa  
mākslinieku grupa, koklētāju 

Piektdien, 21.oktobrī, Misiņa 
bibliotēkā sanāca tik krietns 
cilvēku pulks, ka zālē visi pat 
neatrada sev sēdvietas un nācās 
stāvēt kājās. Centrālā persona 
šajā pēcpusdienā bija Jānis Ri -
tums, par viņu grāmatu „Ri -
tums. Būvnieks un gleznotājs” 
sarakstījusi Elita Pētersone un 
laidis klajā apgāds „Mansards”.

Un citādāk tas arī nevarēja 
būt – Jānis Ritums ar savu 
enerģiju, atvērtību un iekšējo 
pārliecību apņem sarunu biedru 
un nelaiž vaļā, līdz pēc kāda 
laika attopies – esi iekļuvis viņa 
draugu pulkā.

Ikviena uzrakstīta grāmata 
par cilvēku mūsu vidū ir no 
aizmirstības nagiem izrauts 
mū  žības gabaliņš. Tādu pelnījis 
vai ikviens, tik vienreizēji un 
neatkārtojami ir mūsu likteņi, 
vēl jo vairāk 20. gadsimtā, kad 
pāri Latvijai nogranduši kaŗi un 
revolūcijas, dažādas okupācijas 
mīdījušas mūsu tēvzemi. Kā 
esam saglabājuši savu cilvēka 
seju, kā spējuši pacelties pāri 
visām likstām un kā esam 

Pilnvērtīgs, bagāts mūžs
pratuši pildīt savu cilvēka uzde-
vumu – par to ir jāstāsta citiem.

Arī par Jāni Ritumu ir bijis 

Latvian Village, veiksmīgi dar-
bojies šīs pilsētas pārvaldē, bū -
dams tās domnieks, sapelnījis 
iespaidīgu kapitalu, pēc tam to 
pazaudējis, taču vienmēr sagla-
bājis optimismu un dzīvesprie-
ku. Pēc pirmās sievas nāves 
atradis veidu, kā sevi, savas 
emocijas izteikt, reālizēt savu 
verdošo enerģiju, – sācis gleznot 
un darījis to sekmīgi, izsakot 
savu pasaules uztveri krāsās. 
Nu jau kopš 2000. gada Jānis 
Ritums dzīvo Latvijā, Gaŗciemā, 
kur, otrās sievas Irinas aprūpēts, 
vada savas dienas darbnīcā pie 
molberta. Viņš daudzviet sarī-
kojis izstādes, ar savām gleznām 
sagādādams prieku ne vienam 
vien skatītājam.

Visu Jāņa Rituma  dzīvesstāstu 
ir pierakstījusi Elita Pētersone, 
savukārt šo rindu autors ap   ce-
rējis viņa glezniecību, bet prā-
vests Vilis Vārsbergs, māsa Ilga 
Dukāts, gleznotāja Gunta Lie-
piņa-Grīva un citi dalījušies 
savās atmiņās un pārdomās par 
Jāni Ritumu un viņa veikumu.

Māris Brancis

vērts pavēstīt – viņš ir mācējis 
pacelties pāri viduvējībai un 
radīt par sevi labas atmiņas, 
atstāt aiz sevis dziļas pēdas. Bi jis 
veiksmīgs būvnieks Omahā, 
Nebraskas pavalstī, uzcēlis tur 

Lasiet tīmeklī! 
www.laiks.us
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Sestdien, 6. novembrī, plkst. 10 
Ņujorkas latviešu luteriskās 
draudzes Jonkeru dievnamā (254 
Valentine Lane, Yonkers, N.Y.) 
notiks mūžībā aizsauktās dzej-
nieces Elzas Ķezberes piemiņas 
dievkalpojums un viņas dzejai 
veltīts sarīkojums ar mūzikālām 
interlūdijām. Dzejniece šķīrās no 
šīs pasaules š. g. 6. jūlijā tikai 
divus mēnešus pēc savas 100. dzim-

Dzejnieces Elzas Ķezberes piemiņa 
Jonkeru Dievnamā

mas būs ar Elzas Ķezberes re  li -
ģiskās dzejas vārdiem. Viņas dze -
jai veltītā literārā programma ar 
mūziķes Lalitas Saliņas spē lē tām 
interlūdēm dievnama blakus zālē 
sāksies tūlīt pēc dievkalpojuma.

Savu „rakstu māsu” godinot un 
sirsnībā pieminot, Elzas Ķezberes 
dzejoļus apsolījušies lasīt mūs-
puses dzejnieki Rita Gāle, Sarma 
Muižniece Liepiņa, Voldemārs 

Avens un Jānis Krēsliņš, 
lasījumus papildinot ar 
šim piemiņas brīdim 
īpaši izmeklētiem pašu 
sacerējumiem. Zinot 
dzejnieces lielo popu-
lā ritāti, būs jauki dzir-
dēt, arī kādu sagatavotu 
skandējumu no „tautas 
vidus”. 

Elzas Ķezberes liriski 
romantiskā dzeja spēja 
saviļņot jo plašu dzejas 
cienītāju loku. Jau ar 
saviem pirmajiem, vēl 
pirmās brīvvalsts laikā 
publicētajiem dzejoļu 
krājumiem „Profils 
stik lā”(1937), „Dzie do-
šais gliemež vāks” (1938), 
„Solveigas vēstules Pē -

ram Gintam”(1938), kā arī 1941. 
gada 14. jūnijā uz Sibiriju izsū-
tītajam viņas vīram Osvaldam 
Ķezberim veltītais krājums „Jāap-
snieg”(1943) dzejniece bija ie -
mantojusi lielu populāritāti (ko -
pumā iznāca 8 krājumi). Kad 

Atbalstīsim dzejnieces
Elzas Ķezberes piemiņas stipendiju

Vītolu fondā Latvijā 
Elza Ķezbere mīlēja dzīvi, 

mīlēja kultūru, mīlēja grāmatas, 
un savus pārbagātos latviešu 
grāmatu krājumus – ar draugu 
palīdzību – pārsūtīja uz dzimteni 
dāvināšanai Latvijas bibliotēkām. 
No šo izpalīdzīgo draugu vidus 
nāca jauns ierosinājums. Cilājot 
dzejnieces sadzeltējušos, traus-
los, vēl pirmskaŗa Latvijā un 
Vācijas nometņu laikā iznākušos 
dzejoļu krājumus, kuŗi komūnistu 
okupācijas gados tautai dzimtenē 
nebija pieejami, dzejnieces lab-
vēlei Vijai Valdmanei 2006. gada  
pavasarī radās doma mudināt 
dzejnieci šos krājumus sakopot 
kopsējumā un izdot Latvijā, lai 
tie tagad – galvenām kārtām kā 
dāvinājumi Latvijas skolām un 
bibliotēkām – kļūtu pieejami 
visai tautai. Tā paša gada aprīlī 
Elza Ķezbere parakstīja notarizē-
tu pinvarojumu savām labvēlēm 
Vijai Valdmanei un Eleonorai 
Šturmai rūpēties ne tik vien par 
jau agrāk publicēto krājumu 
kopsējuma izdošanu Latvijā, bet 
arī par jauna sējuma sastādīšanu. 
Tajā bez līdz šim vēl nepublicētiem 
dzejoļiem būtu iekļauta arī dzej-

nieces autobiografija un citu 
autoru raksti par viņu, kā arī 
krietns skaits fotoattēlu no viņas 
personiskā archīva. Par izdevēju 
tika izraudzīts jau kopš pirmskaŗa 
Latvijas laika augstu vērtētais 
apgāds „Valters un Rapa” Rīgā. 
Sakopotā dzeja divos sējumos iz -
nāca 2006. gada vasarā, bet tre-
šais  sējums, pēkšņas ekonomis-
kās krizes izraisītu sarežģījumu 
dēļ ir aizkavējies. 

Lai nule pavasarī aizvadīto 
Elzas Ķezberes bagātā mūža 100. 
gadmiju atzīmētu ar kaut ko 
paliekošu, dzejnieces izraudzītās 
pilnvarnieces Vija Valdmane un 
Eleonora Šturma 2011. gada 2. jū -
 nijā Vītolu fonda paspārnē iedi-
bināja Dzejnieces Elzas Ķezbe-
res stipendiju ar mērķi atbalstīt  
kādu jaunieti Latvijā, kuŗš (kuŗa) 
savas augstākās izglītības studi-
jas Latvijas Universitātē veltītu 
lat viešu valodai vai literātūrai. 
Dibinātāju mērķa motivācija: 
pēdējo gadu sarunās ar dzejnieci 
bieži izskanējusi viņas zūdīšānās 
par latviešu valodas apdraudētību 
dzimtenē un vispār – nākotnē, ja 
mūsu jaunās, radošās paau dzes 

Dzejnice Elza Ķezbere 100. Dzimšanas 
dienas priekšvakarā 2011. gada 4. maijā

rīcībā būs vienīgi svešvārdu pa -
tapinājumiem un nelatviskiem 
samākslotiem veidojumiem pie -
sārņota latviešu valoda.  

2011. gada 6. jūlijā, dzejniecei 
aizejot mūžībā, stipendiju pār-
devēja par Elzas Ķezberes pie-
miņas stipendiju.

Cienījamie Laika lasītāji, ja jūs 
nomāc tās pašas rūpes par tīras 
latviešu valodas saglabāšanu, kas 
māca mūsu aizgājušo dzejnieci, 
laipni aicinām ziedot Vītolu fon-
dā iedibinātajai dzejnieces Elzas 
Ķezberes piemiņas stipendijai 
latviešu valodas un literātūras 
studenta/es atbalstam! Vija Vald-
mane – viena no šīs stipendijas 
dibinātājām, ir uzņēmusies veikt 
ziedojumu pārskaitīšanu Vītolu 
fonda kontā Latvijā. Čeki rak-
stāmi un sūtāmi  pēc adreses: 

Vija Valdmanis – Vītolu 
Fonds: E. Ķezberes stipendija

254 Valentine Lane, Yonkers, 
NY10705-3638, USA

Paļaujoties uz jūsu atsaucību, 
visiem fonda atbalstītājiem vis-
sirsnīgākais paldies!

Vija Valdmane un
Eleonora Šturma

Laika lasītājiem advokāts no 
Bostonas Jānis Bolis ir jau labi 
pazīstams – kā divkārtējs Sibirijas 
apceļotājs un aprakstītājs, tā arī 
savā jaunajā ampluā – kā rakst-
nieks. „Likuma ēnā”, izrādās, ir 
viņa pirmais mēģinājums lite-
rātūrā. Ar topošā romāna frag-
mentiem jums, cienījamie lasītāji, 
jau bija iespēja iepazīties, pati 
grāmata vēl tiek „slīpēta” – jo 
Jānis ir paškritisks. Rakstīšanai 
pievērsies nesen, kad aizgājis 
pensijā un raudzījies pēc kādas 
jaunas nodarbošanās. Jāteic, pēc 
aiziešanas pelnītā atpūtā no mai-
zes darba – jurisprudences – gan 
pastrādājis arī savā profesionālajā 
jomā un pētījis tādu jurisdikcijas 

Par advokātu Jāni Boli un 
viņa vaļaspriekiem

stāsts par krievu ģenerāli smelts 
no patlaban Amerikā tiesātā 
krievu ieroču pārdevēja. Bet 
saglabāsim intrigu un gaidīsim 
nākam klajā grāmatu.

Kā Jānis, „klasiskais” dīpīšu 
bērns, kļuvis par advokātu lielajā 
Amerikā? Stāsts, kā vairākumam 
latviešu, ir gana skarbs. Tēvs, bi -
jušais leģionārs, pierunājis sievu 
ar trim puikām (vecākajam dē -
lam Jānim 8, Andrejam – 4 gadi, 
Māris vēl bijis zīdainītis) atstāt 
Latviju. Pēc dīpīšu laikiem Virc-
burgā nokļuvuši Amerikā. Un 
nenoticējuši padomju vervētā-
jam ar „vēstuli no tēva”, lai at -
grieztos Latvijā. 1951. gadā Jāņa 
tēvu izsūtīja uz Vor kutas ogļ-

raktuvēm, kur 1953. 
gadā viņš nomira...

Kā jau latviešiem 
tālajā zemē bija pa -
rasts, zēnam bija jā -
iegūst izglītība. To -
laik jo prestiža bija 
inženieŗa profesija, 
un to apgūt jaunais 
censonis arī tiecās. 
Bet pagalam nevedās, 
īpaši ar... matēmatiku. 
Tad Jānis nolēmis, ka 
”jāpieaug” un brīv-
prātīgi devies ASV 
armijā uz diviem 
gadiem. Pēc armijas 
viņa rokās nonācis 
saraksts ar profe si-
jām, gaŗš saraksts, 
bet no visa tā Jānis 
”izlobījis”, ka vienī-
gais, kas no viņa va -
rētu iznākt, ir advo-
kāts. Sekoja studijas 
Konektikutas uni -

versi tātē, kur, būdams labs stu-
dents, saņēma stipendijas. Un 
tad darbs transakciju jeb darī-
jumu jomā, kas saistījās ar ceļo-
šanu darba lietās gan pa Eiropu, 
gan Kuveitu, Saūda Arabiju, In  -
diju un Bangladešu. Atminoties 
šos gadus, Jānis atzīst, ka pati 
pievilcīgākā liekas Indija – ar 
savu kultūru, architektūru, reli-
ģiju. ”Ceļošana paplašina apvār-
šņus un dzīves pieredzi, un tā ir 
vērtīgākā nodarbošanās,” tā uz -
skata Jānis, un mūsu saruna 
aizvērpjas par padomju laika ste-
reotipiem, kas radušies no tā, ka 
nav bijis iespējas skatīt pasauli. 
Un vēl – Jāni satrauc tas, ka pat 
Latvijas valstsvīri negrib atzīt 
savu nezināšanu un netiecas pēc 
jaunām zināšanām un pieredzes. 
Ir, protams, izņēmumi, galveno-
kārt tie jaunie cilvēki, kas sko-
lojušies pasaulē un ir atvērti jau-
nai informācijai.

Par Latvijas likteni runājot, Jā -
nis Bolis visvairāk satraucas par 
demografisko situāciju. „Mani 
biedē tas, ka tik daudz cilvēku 
atstāj Latviju, un nav pamata 
domāt, ka viņi atgriezīsies. Iz -
braukušo vietā ieradīsies cilvēki 
no Ukrainas, no Baltkrievijas, un 
Latvijas vide būtiski izmainīsies...” 
Bet, kas attiecas uz bažām par 
šobrīd notiekošajām varas mai-
ņām, Jānis rimti un mierīgi 
analizē tās gaŗākā vēsturiskā 
skatījumā. „Divdesmit gadi – tas 
ir normāls augšanas periods, arī 
demokratijai. Mācību process. 
Amerikā pagāja 100 gadi, kamēr 
šī valsts tika pie daudzmaz 
spējīgas valdības.”

gaŗajos komūnistu okupācijas ga -
dos viņas dzejoļu grāmatas tautai 
bija liegtas, Ķezberes dzeja ceļoja 
no lasītāj uz lasītāju ar roku 
pārrakstīja kladītēs. 1992. gada 
maijā, dzejniecei pirmo reizi 
ciemojoties Latvijā, viņa piedzī-
voja vislielāko pārsteigumu un 
saviļņojumu, kad vairākas šādu 
pārrakstītu un rūpīgi saglabātu 
dzejas burtnīciņu īpašnieces vē -
lējās iegūt dzejnieces parakstītu 
veltījumu ierakstus. Arī savos 60 
Ņujorkā nodzīvotajos gados Elza 
Ķezbere bija iemantojusi jo kuplu 
viņas dzejas cienītāju saimi. Sa  -
vukārt viņas vienkāršā, saulainā 
parādība sabiedrībā sagādāja vi  ņai 
daudzus draugus un labvēļus – 
daudzi no viņiem viņu dēvēja par 
Ķezberīti vai vienkārši –  Elziņu. 
Cerams, ka arī šajā piemiņas 
sarīkojumā „baudīdami” dzej nie-
ces cienītājas – „Jonkeru nama 
saimnieces” – Vijas Valdmanes ar 
mīlestību sarūpēto cienastu, va  -
rēsim paklausīties ne vienā vien 
skaistā un krāsainā sendienu 
atmiņu stāstā. 

Dzejnieces piemiņas konkrē tā-
kai iemūžināšanai aicinām pievie-
noties Vītolu fondā iedibinātās 
Elzas Ķezberes piemiņas stipen-
dijas atbalstītājiem (lūdzu, skat. 
apakšējo rakstu). 

Uz dzejnieces piemiņas rītu 
Jonkeros sirsnīgi aicina viņas 
draugu loks Ņujorkā.

Eleonora Šturma   

 šanas dienas nosvinēšanas drau-
gu vidū vecļaužu aprūpes namā 
Kvīnsā, Ņujorkā.

Dievkalpojumu vadīs draudzes 
ziemeļu novada mācītājs Juris 
Saivars, svētrunu veltījot dzej nie-
ces bagātā mūža devumam; arī 
visas izraudzītās draudzes dzies-

Jāņa un viņa dzīvesbiedres 
Valdas dzīves lielākais prieks un 
saturs ir viņu meitas Māras ģi -
mene, kuŗā aug mazmeitiņas 
Aina (5) un Līvija (2). 

Jānis lepojas, ka mazās labāk 
runā latviski nekā angliski. Abu 
tīkamākā brīvā laika pavadīšana 

esot teātris, lasīšana un staigāša-
na. „Kad ASV prezidenta Rūz-
velta laikā valsts pārdzīvoja lielo 
depresiju, radās brīnišķīga ideja 
un tika paveikts kāds nozīmīgs 
darbs – atjaunoti un izveidoti 
nacionālie dabas parki. Tur var 
staigāt un gūt veldzi vēl šodien, 

un tas ir viens no brīnišķīgāka-
jiem brīvā laika pavadīšanas vei-
diem.”

Piebildīšu, ka Jānis Bolis ir arī 
Latvijas Goda konsuls Rodai-
lendas pavalstī.

Ar Jāni Boli tērzēja
Ligita Kovtuna        

Jānis Bolis parakstās Laika viesu grāmatā
jomu kā mediācija jeb starp-
niecība strīdu risināšanā, kas 
virzīta uz izlīgumu. 2006. gadā 
Latvijā izdota viņa grāmata par 
šo temu, un laikā, kad tiekamies 
Rīgā, advokāts Bolis lasa lekcijas 
Rīgas Juridiskajā kolledžā un 
piedalās 3. Latviešu zinātnieku 
kongresā. Jānis priecājas par ie  -
spēju lasīt lekcijas minētās kol-
ledžas audzēkņiem, jo, kā pats 
sa  ka, viņa lekcijas jau nav lekcijas 
vārda tradicionālajā izpratnē, bet 
vairāk līdzinās diskusijām, turklāt 
ar pieredzējušiem cilvēkiem, 
kādi lielākoties ir kolledžas stu-
denti. Mediācija ir jurisdikcijas 
joma, kas Latvijā vēl nav iedzī-
vināta, tai nav arī likuma spēka, 
taču, kā uzskata Jānis, ļoti no -
derīga, pat nepieciešama Latvijas 
tiesu sistēmā. Likuma projekts ir 
izstrādāts un gaida apstipri nā-
šanu. Tātad – priekšā vēl darbs tā 
iedzīvināšanā. Bet kamēr viss vēl 
„procesā”, Jānis ņem un uzraksta 
romānu. Par savu jauno nodar-
bošanos gan stāsta ar vieglumu 
un humora pieskaņu, taču ro  mā-
 na tema nebūt nav no vieglajām. 
Jautāju, vai galvenā varoņa 
Oskara tēlā jāmeklē kādas lī -
dzības ar paša likteni? Nē, tikai 
dažas bērnības ainas, piemēram, 
stāsts par Lauru, kam dzīvē bijis 
prototips Laimdota, arī viņa ma  m-
mas, matēmatikas skolotājas 
audzēkne, dažus gadus vecāka 
meitene, kas likusi iekustēties 
kādai jaunekļa dvēseles stīgai... 
Citādi Oskars esot cauruncauri 
izdomāts tēls, kuŗa rakstura un 
rīcības aprises gan veidojuši reāli 
fakti un notikumi. Piemēram, 
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(Turpinājums sekos)

Anšlavs Eglītis

6.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Nosūtu stāstu krājuma pir-

mos rakstus. Tāļākais (grāmatas) 
sekos uz pēdām ar drusku 
lēnāku pastu. Būtu Jums jau 
agrāk nosūtījis, bet sāku dar-
boties ap papildinājumiem. 
Tagad nāk klāt 7 jauni stāsti.

 No pievienotā satura rādītāja 
redzat, ka Ziemsvētku stāstiņi 
nav ievietoti, lai gan „Pusnakts 
balsis” šobrīd liekas būti īsti 
aktuālas, jo tagad jau pat pa -
pagailīši sākuši dziedāt aizpa-
saules balsīs – Krotcingen, 
Krotcingen!

Par virsrakstu neesmu izšķī-
ries. Kā Jums liekas „Kas iz -
postīja latvisko stūrīti?” – „Lie -
lais lēciens uz priekšu” skan tā 
kā par lielīgi.

Zīmējumus gribētos likt uz 
atsevišķām lapām tā tekstā – tas 
dara grāmatu dzīvāku. Aplau-
zējiem jau nu tas sagādā vairāk 
darba. Ļoti lūdzu atgādiniet, 
redakcija lai neliek nekādu ju -
bilejas rakstu, vai atzīmju. Tieši 
posts ar jubilēšanām. Arī šejie-
nes mācītāji draud sakurt man 
ogles uz galvas un rīkot pēc-
pusdienu baznīcas pagrabā. Es  -
mu tik daudz rājies par ticības 
liekulībām, viņi neliekas ne 
zinis. Nu būs jābēg projām no 
mājas.

Pievienoju divas filmu atsauk-
smes un atzīmīti par latviešu 
māksliniekiem amerikāņu vidū, 
t.i. ja domājiet, ka to vērts ievie-
tot avīzē. Nekas svarīgs, vai 
nozīmīgs jau tas nav.

Ceru, ka kundze būs jau at -
veseļojusies no sava negadījuma 
sekām. Gunārs Janovskis rak-
sta, ka viņa kdze salauzusi gūžas 
kaulu. Tā uzgāžas nelaime gluži 
„par neko”.

Ar sirsnīgiem sveicieniem 
Jums un kundzei

[A. Eglītis]

7.
27.01.76.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Nosūtu rakstu par interesantu 

grāmatu, kas droši vien būs jau 
nonākusi arī Jūsu rokās. Raksts 
tāpēc tik briesmīgi saklīsterēts, 
ka visādi pūlējos to padarīt 
īsāku. Tomēr izstiepies par garu, 
jo jāietilpina kāds vārds par 
veselām piecu mazākumtautī   -
bu literātūrām. Grāmata tomēr 
ir visai interesanta, un cilvēks, 
kas interesējas par literātūr po-
lītiku, var lasīt to kā – burlaku 
romānu.

Liels negantu faktu un polī-
tisku ērmību birums. Grāmata 
bijusi paredzēta daudz lielāka, 
aptverot gandrīz visas Krievijas 
mazākumtautības un arī illus-
trēta, bet visādi slepeni spēki to 
nobremzējuši, tā kā ar mokām 
publicēta tikai daļa no savāktā 
materiāla. Cerē gan izdot arī vēl 
otru daļu, kurā ietilptu igauņu, 
lietuviešu, gruzīnu, tadžiku, 
azerbaidzāniešu, kirgīzu utt. 
utt. rakstniecības. Visiem kaut 
kas ir.

Ar globu banketu šoreiz noti-
ka Dieva darbi. Par mata tiesu 
policija lietu apturētu, arī pēc tā 
otrā tālruņa zvana „par goda 
viesa nosišanos.” Mūsu priekš-

Anšlava Eglīša vēstules Helmaram Rudzītim
(Turpinājums no Nr. 40) nieks tad oficiāli „uzņēmās at -

bildību par visu, kas notiktu ja 
bumba patiesi eksplodētu.”(!!) 

Interesanti, kā šāda „atbildība” 
īstenotos juridiski, ja atentāts 
tiešām notiktu? Dūša preziden-
tam tomēr bija. Nu atliek tikai 
minēt, kas vainīgs. Konkurence? 
Vai tāpat kādi huligāni? Ja viņi 
nebūtu pārsālījuši ar otru pa -
pildziņojumu, banketu laikam 
atceltu. Profesionālajai presei 
nu būs viela ko izrakstīties visu 
nedēļu.

Ar sveicieniem Jums un 
kundzei

[A. Eglītis]

8.
12.02.76.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Nosūtu pēdējos izlabotos ro -

māna turpinājumus. Kad pare-
dzēts grāmatu izdot? Uz vasaras 
pusi? Grāmatu Drauga jubilejas 
gada pavasaŗa metiens jau aiz-
pildīts. – Pievienoju arī pāris 
kino gabaliņus.

Vai esat redzējuši pēdējo 
Dzimtenes Balss pielikumu „At -
ziņas un pārdomas”? Man tas 
šoreiz izņēmuma kārtā piesū-
tīts. Tur kopā ar ALAs, DV u.c. 
notabļiem „figurē” arī „Laika” 
izdevējs, redaktors un sniegta it 
plaša piecu dienu analize... Ie -
vietoti arī trīs neredzēti Brūno 
uzņēmumi no ģenerāļa laikiem. 
Interesanti, cik ļaužu Latvijā 
lasa „Laiku”? Olafs Stumbrs 
kādreiz lēsa viņu skaitu uz 300. 
Vai arī Jūsu rīcībā ir kāda 
izziņa? 

Tā kā pie Glieaudas stāsta nav 
atzīmēts tulkotājs (tulkoju no 
angļu nevis lietuvju valodas), 
tad – ja pienākas kāds rindiņu 
honorārs, varbūt kasieris varētu 
izrakstīt čeku uz viņa vārdu, ko 
tad es savukārt viņam pārsūtītu. 
– Par honorāriem runājot – 
šoreiz Ziemsvētku stāstiņš bija 
pretēji parastajai praksei pa  ze-
mināts no daiļliterātūras 16c 
kategorijas uz recenziju 8c klasi. 
Vai iespējams šo lēmumu 
apellēt?

Jūs nesen rakstījāt, ka lasāt 
ap  gādam piesūtītos manuskrip-
tus, kuŗos bijuši sarakstīti „Die-
va darbi”.  Man jālasa DV kon-
kursam iesniegtie Ms. Iespējams, 
ka dažs no tiem būs gājis cauri 
arī Jūsu rokām. Vai Jums ne -
gadījās lasīt Veltas Galotnes, 
īstā vārdā Petrīnas Sudmeijeres 
romānu „Dzīves viļņos”? Svel-
mīgi mīlas piedzīvojumi cauri 
Brīvvalstij, kaŗa laikam un trim-
dai. Fabuliski nebija sliktāki par 
„Gandrīz karalieni”, tikai lat-
viešu valoda tieši fantastiski 
ērmīga. Īsti tautiski izteicieni 
ju  kām ar galējiem anglicismiem 
un ģermānismiem, pie tam ar 
aplamām galotnēm un locīju-
miem. Arī gribot nav iespējams 
valodu tik traki izērmot. Lasīju 
cauri visu biezo romānu ar – 
lielāko interesi. Taisni žēl, ka tik 
īpatnēja un amizanta literātūra 
laikam gan nav izmantojama.

Ar sirsnīgiem sveicieniem 
Jums un kundzei

[A. Eglītis]

9.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Man nāca rokā interesanta 

grāmata – Solžeņicina šķirtās 

sievas atmiņas. Pagaidām gan 
tikai krievu valodā, bet tūdaļ 
jau sekošot arī tulkojumi. Man 
šīs atmiņas likās interesantas, 
lasīju kā burlaku romānu! 
Nosūtu rakstiņu par šo grāmatu. 
Viens raksts par krievu lietām 
gan jau redakcijā ir priekšā. 
Varbūt lasītājiem tādu lietu par 
daudz? 

Ar Salmiņu tīrais posts, 
ne veicas sadzīt rokā. Miteklis 
viņam skaitās „Venīse”, īstā hi -
piju „viesnīcā”, vecā graustā, kur 

visādos eksotiskos vārdos par 
mierinājumu slimajiem... Tiek 
arī izskaidrots, ka pastāvot sim-
tiem dažādu flū variāciju un 
pret jaunajiem vīrusu tipiem 
nepalīdzot nekādi antibiotiķi. 
Pie mums vēl itin kā epidēmija 
neesot atnākusi. Ceram, ka pa 
ceļam tā varbūt novērsīsies uz 
ziemeļiem vai dienvidiem, Ka -
nadu vai Meksiku.

 Latvieši atkal visur priekš-
galā: Zigurds Bērziņš liecinājis 
Patijas Herstas prāvā, Ruthie 

pareizu, tikai vēlējies, lai darb-
nīcas viesību ainā ievestu arī 
„Grāmatu Drauga” izdevēju ar 
kundzi. To Liepiņš strikti no -
raidījis, sacīdams, ka izdevējs 
bohemiešu dzīrēs neiederas un, 
ja arī tur būtu ieradies, tad ne -
viens lasītājs tam neticētu un 
uzlūkotu par mākslojumu. Tad 
nu Egīls gribējis vismaz izdevēja 
dēlu, kas pārstāvētu prominenci 
viņa studijā, ko tad Liepiņš 
nespējis viņam liegt.

Savu grāmatu gan es negribē-
tu redzēt Liepiņa recenzētu, jo 
viņš pārāk neaprēķināms. Dr. 
Gaters laikam ir par tālu. Varbūt 
Nora Valtere varētu ko rakstīt? 
Jau priekšlaikus aizlūdzu ne  pie-
minēt tikai manu priekšā stā-
vošo 70-gadību. Kas tad vairs 
tik vecu autoru lasīs! Tad rak-
stīšana būs jākvitē.

Pievienoju gabaliņu par rakst-
niecības lietām. Ja par gaŗu, lai 
redaktori svītro.

Ar sveicieniem Jums un cien. 
kundzei

24.05.76.
[A. Eglītis]

12.
16.06.76.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Par Gatera recenziju grēks 

būtu sūdzēties.
Jūs laipni apjautājāties par 

maniem stāstiem. Kad eventu-
eli varētu cerēt uz izdošanu? 
Šogad taču laikam ne. Gribētu 
tur ievietot vēl nepārspiestos 
stāstus no krājumiem Sīkstā 
dzīvība, Švabu kapričo, Teoduls 
Supersakso, piecus pēdējo gadu 
Ziemsvētku stāstus un vairākus 
jaunus – ar ilustrācijām.

Par Ursulu Biezais-Karlsonu 
derēja gan „Laikā” vairāk pa -
stāstīt, kā tikai parasto atzīmi 
zem foto. Cerēju, ka kāds no 
Detroitas ko uzrakstīs. Sākumā 
viņa gribēja savam doktora dar-
bam ņemt manu „Es nepie vie-
nojos”, bet profesori ieteikuši 
kaut ko etniski raksturīgāku. 
Pārtulkot tik biezu grāmatu ar 
daudziem komentāriem ne 
katram pa spēkam, bet šī ir 
sevišķi centīga meitene. Viņa 
sarakstījusi veselu krājumu 
stāstu par latviešu trimdinieku 
temām – gan tikai angļu valodā, 
par ko viņa savā laikā ieguvusi 
„mastera” grādu. Tā kā pamatīgi 
iepazīstinājusi profesorus ar 
latviešu trimdinieku psīcholo-
ģiju. Arī doktorēšanās ceremo-
niju profesors atklājis ar lat-
visku „Sveiki!” Varbūt varētu 
„Laikā” ievietot kādu viņas 
stāsta fragmentu (es pārtulkotu) 
un īsu biografiju? Viņas vecākus 
nepazīstu, bet cik no stāstiem 
spriežu, ģimene ļoti latviska. 
Ursula tomēr apprecējusi augst-
skolas mācībasspēku zviedri. 
Kādā stāstā tēvs izsakās: Labāk 
būtu precējusi kaut vai dzērāju, 
tikai latvieti!..

Ar sirsnīgiem sveicieniem 
Jums un kundzei.

P.S. Pievienoju divus Glieau-
das īsstāstus, kas man liekas 
diezgan āķīgi. Varbūt, varat pie 
gadījuma izlietot? Ja ne, lieciet 
atsūtīt man atpakaļ.

[A. Eglītis]

atsevišķas istabeles apdzīvo 
nenoteikts skaits īrnieku. Durvis 
vienmēr vaļā uz gaiteņiem, pa 
kuŗiem pastāvīgi drūzmējas 
ļaudis. Istabās palaikam vienīgā 
mēbele – matrači, Salmiņa ista-
ba gan allaž aizslēgta ar priekš-
karamo atslēgu. Viņu visi pazīst. 
Redzēts aizvakar, pagājušā 
naktī, šorīt no rīta... un tūdaļ 
katrs prasa, vai nav drusku sīk-
naudas, ko piestiķēt, lai iznāk 
alus skārdene. Tā kā es arī biju 
ģērbies vecā vēja jakā, „korda” 
biksēs un vecās „kedās”, tad 
allaž teicu, ka pats meklēju 
kādu, kas piestiķēs man. To 
prasītāji likās saprotam un tikai 
skumīgi noplātīja rokas. Bet 
uzzināju arī, ka viņa istaba reiz 
aizdegusies, it kā no TV kastes, 
kamēr viņš pats „nogājis pēc 
alus”, un viss pamatīgi izdedzis, 
arī „visādi papīri”. Tā kā ļoti 
iespējams, ka Aīdas manuskripti 
būs gājuši bojā. Droši vien, ka 
sakarā ar visu to viņš vairās no 
„interesentiem”. Raudzīšu jau 
šo mīklaino lietu noskaidrot.

„Piecas dienas”, no Jūsu vē  s-
tules spriežu, iznāks uz rudeni. 
Nav jau arī nekāda īpaša steiga. 
Varbūt starpbrīdis tieši izde-
vīgs.

Ar sveicieniem Jums un 
kundzei

03.03.76.
[A. Eglītis]

10.
11.03.76.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Steidzos Jums nosūtīt romāna 

vāka zīmējumu. Domāju, ka 
iznācis gluži priecīgs – drūmai 
grāmatai labi piemērots. Tikai, 
lūdzu, nelieciet to mākslas re -
daktoriem „uzlabot”. Vēl jopro-
jām žēl sārti kvēlojošā lugu 
grāmatu vāka, kas tika pārtaisīts 
par tārpu zaļu, pārlaužot arī vēl 
tituļu burtu rindu.

Par Ņujorkas flū-briesmām 
televīzija nepārtraukti stāsta 
visādas tatāru ziņas, dēvējot to 

Lee (lietuviešiem ir Ruta Lee!) 
cirkulē pa Holivūdu. Nabaga 
lettiņu aktieriem gan ne kādi 
neveicas iekļūt kaut cik re  dza-
mās lomās. Cerēsim, ka Rutiņai 
laimēsies. Līdz šim viņa bija 
turējusies gluži anonīmi. Nav 
jau izslēgts, ka vēl kāds letiņš 
sīklomās ēnojas nepazīts.

Glieauda liek nodot labas die-
nas Laikam, sacīdams, ka tā 
esot lieliska universāla avīze.

Ar sveicieniem
[A. Eglītis]

11.
Ļoti cienītais Rudzīša kungs!
Saņēmu grāmatas, par ko pa -

teicos. Vāka bilde šoreiz ir liels 
solis uz priekšu, krāsas nav sa -
mainītas! Vienīgi zaļais varēja 
būt mazliet dzeltenīgāks (tuvāks 
paraugam). Krāsu savstarpējā 
„kvēlošana” mūsu dienu glez-
niecības galvenā problēma (sk. 
Laimona Mieriņa „ševronus”) 
panākama, tikai rūpīgi ievērojot 
krāsu siltās – vēsās gradācijas. 
Bet, salīdzinot ar lugu vāku, 
šoreiz grēks būtu sūdzēties. 
Pagaidām esmu uzgājis tikai 
divas iespiedkļūdas!! Kas bija 
tas meistarkorektors ar tik va -
nadzīgu aci? – Totiesu lapas-
puses būs līmējis kāds jauns 
darbinieks, jo daudzās vietās, 
resp. nevietās ietaisījis tādas kā 
paragrafu atstarpes. Nekāds 
īpašs posts jau no tā neceļas un 
straujāks lasītājs varbūt nekā 
nepamanīs. Ja turpinājumi kaut 
kur saglabājušies, varbūt, pie 
gadījuma, lieciet man tos atsūtīt. 
Man prasa no Latvijas, un tad 
es pa turpeklim esmu ielicis 
vēstulē. Līdz šim viss ir 
aizgājis.

Oļģerts Liepiņš noskumis par 
to, ka daži lasītāji esot neap mie-
rināti ar „5 Hermanovskiem”. Ja 
gribot tēlot Ņujorkas māksli-
nieku sadzīvi, tad taču nevarot 
iztikt bez Elles ķēķa un „Laika”! 
Ko autors ? Egīls esot manuskrip-
tu lasījis un atzinis visu par 
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Anaheim Ballet

Jillana in Serenade

Tā cits no cita Anaheimā at -
vadījās skatītāji, dejotāji, svētku 
rīkotāji, beidzoties Otrajam Ana-
heimas Starptautiskajam Deju 
festivālam (AIDF – Anaheim In -
ternational Dance Festival). Vis -
ap kārt valdīja īsta svētku noskaņa. 
Daudzi skatītāji pēc izrādes ka -
vējās atstāt teātŗa zāli, priecīgi 
čaloja un pārrunāja redzēto. Daži 
zīlēja: kādi būs Trešie svētki? Nu -
pat aizvadītie svētki nodēvēti par 
episkiem, un šis apzīmējums tik 
tiešām atbilst izvēlētai program-
mai un izpildījumam.

Uz redzēšanos Trešajos Anaheimas Starptautiskajos
Deju svētkos nākamgad!

kād reizējā Dance Magazine Rie -
tum krasta redaktora. Pats bū  dams 
ievērojams dejotājs, choreografs 
ar māksliniecisku vērienu, viņš ar 
foto kameru ir uztvēris eksplo zī-
vus skatus ar dejotājiem kustībā, kā 
arī mirkļus aiz kulisēm. Izstādīto 
fotogrāfiju klāstā redzējām uzņē-
mumus ar baleta superzvaigznēm 
Michailu Barišņikovu (Mikhail 
Baryshnikov), Rūdolfu Nurejevu 
(Rudolph Nureyev), Natāliju Ma -
karovu (Natalia Makarova), An  dri 
Liepu, Ilzi Liepu. Lai gan Donalds 
Bradburns ir pensionējies, viņš 

baletdejotāja Li Cunxin autobio-
grafijas. Kā grāmata, tā filma Ķī  nā 
ir aizliegta. Tomēr tās valstī ti  ku-
 šas  slepeni ievestas un ir daudzu 
ķīniešu īpašumā. Tas pierāda, ka 
ASV radītā kultūrapmaiņas pro-
gramma ar Ķīnu veiksmīgi dar-
bojas un tai ir lieli panākumi. 
Houston Ballet pārstāvis Bens Ste -
vensons no ASV Ķīnas apmek-
lējumā izvēlējās jaunu baleta mā -
cekli Li Cunxin no lielas un trū -
cīgas ģimenes un kultūrap mai-
ņas programmā uzaicināja viņu 
mācīties Houston Ballet skolā. Tam, 
kā par brīnumu, piekrita komū-
nistiskā Mao valdība. Leģendārais 
Bens Stevensons, kuŗu filmā tēlo 
aktieris, ir galvenā persona šī jau -
nā cilvēka dzīvē laikā, kad viņš 
iepazīst brīvību un izvēlas labāk 
dzīvot trimdā, nekā atgriezties 
komūnistiskajā Ķīnā. Li Cunxin 
kļūst par slavenu baletdejotāju. 
Bens Stevensons bija parūpējies, 
lai šī mākslinieka dzīve būtu 
dokumentēta filmā. Piemēram, 
Au  strālijā šī filma ir populārāka 
par „Titaniku”, un Li Cunxin auto -
biogrāfija ir izpārdota. Šodien de  -
jotājs ir precējies un ar savu ģi -
meni dzīvo Austrālijā. Bens Ste -
vensons ASV valdības uzdevumā 
katru gadu dodas uz Ķīnu, lai 
turpinātu iesākto darbu kultūrap-
maiņas laukā. Pateicoties tam, 
dejotāji no Ķīnas dejo Anglijā, 
ASV, Ķīnas balets šodien ir laik-
metīgs. Pārmaiņas ir lielas! Par 
to visu pēc filmas izrādes mums 
stāstīja pats Bens Stevenson, kas 
uz Anaheimas Starptautiskajiem 
Deju svētkiem bija ieradies tieši 
no Ķīnas.

AIDF GALA 
priekšnesums

13. augustā City 
National Grove of 

Anaheim
Ienākot teātŗa zālē, tūlīt pār-

ņēma svētku noskaņa. Skatītāji 
plūda uz savām vietām, priecīgi 
čalodami. 2200 sēdvietu zāle bija 
izpārdota. Viņu pulkā arī Ilze Da  m-
roze-Ložeņicina, kādreizējā Lo   -

sandželosas latviešu tautasdeju 
kopas „Pērkonītis“ priekšniece, vi -
ņas meita Arta ar vīru Tracy, kā 
arī Laika izdevēja Dace Rudzīte 
un viņas mazmeita Samantha 
Zane. Šos svētkus rīkoja Anaheim 
Ballet, ko vada Lorencs un Sarma 
Lapenieks Rozenberga, sadarbībā 
ar Chapman University un Youth 
America Grand Prix ( YAGP).

Anaheimas baleta dejotāji – 
pašreizējie, kādreizējie, arī tie, 
kas tagad dejo vai papildinās Flo-
 ridā, Teksasā, Ūtā (Utah), San fran -
cisko, Portlandē, Anglijā, Dānijā, 
kā arī mācekļi, iesāka programmu 
ar Svētku uvertīru, kam Sarmas 
Lapenieks Rozenbergas choreo-
grāfija un Dmitrija Šostakoviča 
(Shostakovitch ) mūzika.

Tad māksliniekus un viesus ap -
sveica Impresario Commitee Ho  no -
rary Chairperson Julie Tait. Viņa 
klātesošos iepazīstināja ar Ana-
heimas pilsētas galvu Tom Tait, kas 
teica sirsnīgu apsveikuma runu. 
Viņš atgādināja, ka Anaheimā ir 
370 000 iedzīvotāju, pilsētas ba -
gātība ir Disnejlande un Anahei-
mas balets, kas viņaprāt ir vis  po-
pulārākais balets pasaulē, jo Eva-
na Rozenberga radītā You Tube 
video programma „Anaheim Bal-
  let: More Than Dance“ ir skatīta 
vairāk nekā 36 miljonus reizes, 
tātad tai ir liela piekrišana. Pa -
teicoties šīm kultūras vērtībām, 
Anaheimas pilsētu apmeklē 25 
miljoni tūristu gadā. Tom Tait uz -
svēra baleta vai arī citas mākslas 
pozitīvo ietekmi uz bērnu un arī 
pieaugušo cilvēku dzīvi. Viņš ap -
liecināja, ka Anaheimas pilsēta 
pašlaik strādā, lai īstenotu ieceri 
nākotnē pilsētu izveidot par lielu 
un nozīmīgu kultūras centru.

AIDF direktors Lorencs Rozen-
bergs klātesošos iepazīstināja ar 
Darci Kistler, kas ilgus gadus de -
jojusi New York City Ballet (NYCB) 
un bijusi tā galvenā dejotāja. Vi -
ņa ir dejojusi neskaitāmos George 
Balanchine un Jerome Robbins ie  -
studējumos, kā arī viņai speciāli 
choreogrāfētos Peter Martin dar-
bos, arī baletā ar Pēteŗa Vaska 
mūziku „Tālā gaisma”. Īsu uzrunu 
teica Dale Merrill, Associate Dean 
of Chapman University’s College 

of Performing Arts. Viņš īsumā 
pastāstīja par Chapman universi-
tātes lomu baleta un dejas māk-
slas attīstībā.

AIDF balvas par mūža ieguldī-
jumu (AIDF Lifetime Achievement 
Awards ) pieteica un pasniedza 
George Chakiris. Par viņa paša 
devumu filmai un dejas mākslai 
atgādināja Evans ar sagatavotiem 
video fragmentiem, kuŗos skatī-
jām Chakiris Bernardo lomā ne  -
aiz mirstamā filmā „West Side Story“, 
par to viņš savulaik saņēma Fil mu 
akadēmijas godalgu – Oskaru, 
kā arī Golden Globe Award. Viņa 
karjēra, tai skaitā veikums „West  
Side Story”, ietekmējusi visu mū -
su valsts kultūras dzīvi. 

AIDF mūža ieguldījuma balvu 
(AIDF Lifetime Achievement 
Award) ieguva Bens Stevensons, 
O.B.E. (Officer of the Order of the 
British Empire, karalienes Eliza-
betes II piešķirtais tituls). Viņš ir 
dzimis Anglijā. Tur strādājis, cho-
 reografējis, iestudējis daudzus ba -
letus. Stevensona pirmais iestu-
dē  jums bija „Apburtā princese“, 
kuŗā Auroru dejoja Margo Fon-
teina (Margot Fonteyn). Šis iestu-
dē  jums vēl šodien ir daudzu ba -
letkompāniju repertuārā. 1976. ga -
dā viņš uzņēmās Houston Ballet 
mākslinieciskā vadītāja pienāku-
mus. No iesācējas baleta kompā-
nijas 27 gados viņš to iz  veidoja 
par mākslinieciski ievē ro jamu 
ceturto lielāko baleta kompāniju 
ASV. Tās repertuārā ir lielie kla-
siskie baleti, kā arī jau ni oriģināli 
darbi. Tā mākslinieciskā vadība 
šodien nodota Stanton Welsh 
rokās. Tur dejo mūsu Ārija (Aria 
Alekzander). Šodien Bens Ste-
vensons ir Texas Ballet Theatre 
Dalasā mākslinieciskais vadītājs, 
viņš māca rietumu dejas formas, 
ieskaitot džess un moderno deju 
Beijing Dance Academy Ķīnā.

AIDF mūža ieguldījuma balvu 
saņēma arī Jillana. Viņas balet-
skolotājs no vienpadsmit gadu 
vecuma bija George Balanchine. 
Divpadsmit gadu vecumā meite-
ni uzņēma New York City Ballet, 
un trīspadsmit gadu vecumā vi  ņa 
kļuva par šīs kompānijas premjēr-
de jotāju, kur nodejoja 20 ga  dus. 

turpina interesēties par norisēm 
baleta pasaulē un ir bieži sasto-
pams baleta izrādēs.

 Dance on Film
12. augustā 

Chapman University 
Folino Theatre

Te izrādīja lielfilmu „Mao’s Last 
Dancer”, kas uzņemta pēc Ķīnas 

(Turpināts 7. lpp)

Svētkus ievadīja izstāde Ana-
heimas mūzejā Muzeo no 8. līdz 
14. augustam.

Izstādīti priekšmeti, kas saistās 
ar deju, kostīmi, fotogrāfijas. Tur 
redzējām kādreizējās Ņujorkas 
Pilsētas Baleta zvaigznes Jillanas 
tērpu no George Balanchine pir-
mā choreogrāfētā baleta ASV 
„Serenāde“. Tur arī vēsturisku 
fotogrāfiju klāsts no Donalda 
Bradburna (Donald Bradburn), 
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Uz redzēšanos trešajos Anaheimas Starptautiskajos
Dejas svētkos nākamgad!(Turpināts no 6. lpp)

Sleeping Beauty. Pas de Deux

Mayor Tom Tait, Sarma Rozenberg, Lorenc Rozenberg, Larissa 
Savelieva, George Chakiris

Viņa ir piedalījusies neaiz mir -
stamos lielo choreografu dar  bu 
iestudējumos, dejojot kopā ar 
Jacques D’amboise, Edward Vil-
lella, Je  ro  me Robbins, Eric Bruhn 
un Rudolph Nureyev. Šodien 
viņa māca baletu vairākās ba -
letskolās un kompā nijās un 
kopā ar savu ģimeni dzīvo 
Dienvidkalifornijā.

Dejotāji, tāpat kā pagājušā ga -
dā, pirms priekšnesuma sevi ar 
skatītājiem iepazīstināja paši, 
pa  stāstot par sevi un savu 
priekš nesumu Evana uzņemtā 
video ma   teriālā uz ekrāna. Šis 
iepazīšanās veids arī šogad 
skatītājiem patika.

Jaunais, 18 gadus vecais Con -
stantine Allen, kas ir students 
John Cranko Schule in Stuttgart, 
Vācijā, pirms tam četrus gadus 
ar stipendiju mācījies Kirov 
Academy of Ballet (Washington 
D.C.), guvis daudzus apbalvoju-
mus, de  joja Variāciju no klasiskā 
Grand Pas ar Viktora Gzovska 
(Victor Gsov sky) choreogrāfiju 
un D. Obēra (Daniel Auber) 
mū  ziku. Šim ap  dāvinātajam 
jau  nek lim ir dots viss: augums, 
izskats, spējas. Viņam nākotnē 
visas kla sis ko baletu prinča 
lomas ir nodro šinātas.

Pasaules pirmizrādi pieredzē-
ja balets „Faltz”, tajā skanēja 
Morisa Ravēla (Maurice Ravel) 
mūzika, tai beļģu choreografs 
Jeroen Ver bruggen, kas pašlaik 
strādā Mon tekarlo baletā. De -
joja Mari Ka  wanishi, dzimusi 
Japānā, skolojusies Lon donā, 
Štutgartē, dejojusi Anglijas Ka -
raliskajā baletā, Dresden Sem-
peroper Ballet. Viņas partneris 
bija Stephan Bourgond, kas dzi-
mis un skolojies Kanadā, papil-
di nājies pie John Neumeier 
Ham  burgā (šai kompānijā dejo 
latviešu baletdejotāja no Rīgas 
Anna Laudere), pašlaik dejo Les 
Ballets de Monte Carlo. Tur viņš 
ir radījis daudzus tēlus moder-
nos baletos. Šī baleta „Faltz” 
choreogrāfija ļo  ti grūta un tech-
niski prasīga. Abi dejotāji to 
no  dejoja kā nieku augstākajā 
tech niskajā un izpil dījuma no -
skaņas līmenī. Skatītāji viņiem 
teica paldies, piecēlušies kājās.

Bija liels prieks iepazīt jaunos 
baletdejotājus no San Francisco 
Ballet Mariju Kočetkovu (Maria 
Kochetkova) un Izāku Hernan-
de  su (Issac Hernandez). Viņi de -
  joja klasisko Pas de deux no 
baleta „Apburtā princese”. Ko -
četkova ir dzimusi Maskavā, 
dejojusi An  glijā. Šodien viņa ir 
Sanfrancisko baleta soliste, dau-
dzu balvu lau  reāte. Izāks Her-
nandes ir dzimis Meksikā. Viņa 
pirmais baleta skolotājs bija 
viņa tēvs Hector Hernandez. 
Izāks ir dejojis Ame  rican Ballet 
Theatre (ABT) II kom  pānijā. 
2006. gadā ieguvis Zelta medaļu 
USA International Ballet Com-
petition in Jackson, Missis si p pi. 
Pašļaik viņš ir solists San Fran-
cisco Ballet. Izāka un Marijas 
dejojums bija ļoti pacilājošs. Šie 
jaunie, apdāvinātie dejotāji 
mums pierādīja, ka klasiskais 
balets un tā lielie choreografi 
vēl šodien spēj valdzināt ska-
tītājus, un dejotāji šos priekš-
nesumus dejo arvien labāk un 
labāk.

Clifton Brown, Alvin Ailey 
Ame  rican Dance Theatre Ņu -
jorkā dejotājs, mūs iepriecinā   ja 
ar „Take Five” dejojumu, tam 

uzaicināja Bigonzetti tai radīt 
jaunu baletu, choreogrāfs no -
lēma, ka tam no  teikti jābūt 
vēstījumam par itā ļu kultūru. 

Ca  res” dejoja lielmeistari Mi -
chele Wiles (ABT) un Charles 
Askegard (NYCB).

Nevar ignorēt klasisko baletu 

arī Latvijas Nacionālais balets 
Rīgā.

Sarīkojumu, nu jau jāsaka, 
“tradicionāli“ beidza ar Sarmas 
Lapenieks Rozenbergas choreo-
gra fēto „Ciao!“, piedaloties Ana   -
hei mas baletam ar visiem vie-
siem, kas piedalījās Gala sarī-
kojumā. Skatītāji viņus visus 
sumināja ar ilgiem aplausiem, 
kājās piecē lu šies. Bija grūti šķir-
ties no šiem apdāvinātajiem 
māksliniekiem, kuŗus visus vie-
no Baleta mūza, lai kur katrs 
būtu dzimis, sko lojies, dejojis.

Svētkus baudīja arī izvēlēti 
jauni studenti no 40 Dienvid ka-
lifornijas baletskolām, studijām, 
arī no Minchenes, Vācijā, kuŗi 
Chapman universitātes deju fa -
kultātes telpās piedalījās mei-
star  klasēs. Tās notika 2 dienas 
ne  dē  ļas nogalē pirms galvenajiem 
sarī ko jumiem. Tām bija liela 
piekri šana. Par rezultātiem 
priecīgi bija gan iz  cilie pasnie-
dzēji, gan viņu skolēni.

Svētku programmu 14. augus-
tā beidza ar sarīkojumu „Rīt-
dienas zvaigznes” (Stars of To -
morrow). Šim sarīkojumam bija 
liela publikas interese un pie -
krišana. Dienvidkalifornija ir ba -
gāta ar apdāvinātiem jauniem 
baletdejo tājiem. Nepaies ne 5 
gadi, kad mēs daļu no viņiem 
noteikti redzēsim uz lielajām 
skatuvēm. Programmu papil-
dināja Clifton Brown un Ārija 
Alekzandera no Houston Ballet.

Svētkos piedalījās: American 
Ballet Theatre, New York City 
Ballet, Alvinn Ailey American 
Dance Theater, San Francisco 
Ballet, Orlando Ballet, Staat s-
ballet Berlin, Stuttgart Ballet, 
Les Ballets de Monte – Carlo, 
Prague State Opera and Ballet 
un Anaheim Ballet.

Par sarīkojumu raito gaitu arī 
šogad rūpējās AIDF direktors 
Lo  rencs Rozenbergs. To viņš 
veica briljanti. Par svētku aug-
sto māk sliniecisko līmeni gādāja 
Sarma Lapenieks Rozenberga.

Anaheimas Starptautiskie De  -
ju svētki (AIDF) ASV Rietum-
krastā pie Klusā okeāna uzsita 
Otru augstu, spēcīgu vilni, kas 
uz savas virsmas turēja spožās 
pasaules baleta zvaigznes. 

Atkārtošu AIDF direktora Lo -
renca Rozenberga Svētku pro -
grammā citēto Hopi cilts in -
diāņu sakāmvārdu: „To watch 
us dance is to hear our hearts 
speak“. Brīvā tulkojumā tas 
skanētu apmēram tā: „Skatīt 
mūs dejojam ir sa  dzirdēt, ko 
runā mūsu sirdis.”

 Lapenieku Mirdza
Foto: Tod Lechtin

P.S. Sarma Lapenieks Rozen-
berga ir mana un Dzintara La -
penieka meita. Viņa ir latviešu 
kultūras celmlaužu, pirmās lat-
viešu lielfilmas „Zvejnieka dēls” 
scenārista un režisora Viļa La -
pe nieka un aktrises, Latvijas 
Radio fona bērnu/jauniešu pro-
grammas sastādītājas, drāma-
turģes, rakstnieces Mildas Zie -
diņas La  penieks mazmeita. 
Viņas un Lo  renca Rozenberga 
bērni ir Evans, Ārija, Elāna. 
Sarmas tēva brālis un krusttēvs 
ir Vilis Mārtiņš Lapenieks, 
daudzkārt ASV god algotais 
filmu uzņēmējs. L.M.

Earl Mosley choreografija, Dave 
Bru beck mūzika. Dejotāja  kus-
tības bija tik vieglas, viņš lidoja, 
gan drīz nemaz nepieskaroties 
ska tuves dēļiem! Nav brīnums, 
ka Clifton Brown 2005. gadā 
Lielbri tanijā tika nominēts 
Critics Circle National Dance 

Tā radās balets par 16. un 17. 
gadsimta gleznotāju Michelan-
gelo Merisi da Cara vag gio, kuŗa 
popularitāte arī 400 gadus pēc 
viņa nāves turpina augt. Šis 
balets balstīts uz baleta kla-
siskajām formām ar laikmetīgu 
pieeju. Fragmentā dejoja Elisa 

balvai kā labākais vīriešu de -
jotāju. Genadijs Savel jevs (Gen-
nadi Saveliev) un Isa bel la Boyl -
ston, abi no American Ballet 
Theatre (ABT), dejoja Pas de 
deux no „Gulbju ezera” 2. cē -
liena. Isabella, lai gan gados 
jau na, dejojusi daudzās galve-
nās lomās klasiskajos un arī 
modernajos baletos. Genadijs 
Saveljevs dzimis Maskavā, kā 
arī tur mācījies, šodien dzīvo 
ASV. Viņa reper tuārā ir plašs 
lomu klāsts.

Lielu, skaistu dāvanu saņē-
mām no Itālijas, tas bija frag-
ments no baleta „Karavadžo” 
(Caravaggio). Šī darba choreo-
grāfs ir itālis Mauro Bigonzetti, 
komponists Bruno Moretti. Kad 
Berlīnes Valsts Baleta trupa 

Carrillo Cabrera un Mikhail Ka -
niskin. Abi ir precējušies un 
dzīvo Vācijā. Elisa dzimusi 
Meksikā, Michails – Maskavā, 
dejojuši Štut gartes baletā, pa -
šlaik Berlīnes Valsts baleta 
kompānijā. Viņu de  jojums aiz -
kustināja līdz sirds dzi  ļumiem. 
Līdz šim brīdim mēs, lielākā 
skatītāju daļa, neko daudz ne -
zinājām par gleznotāju Kara-
vadžo, gandrīz nekā par cho-
reo grafu Mauro Bigonzetti, 
kompo nistu Bruno Moretti, ne 
arī par abiem māksliniekiem. 
Paldies Sarmai un Lorencam 
par iepazīs tināšanu!

Nebija aizmirsts arī Džordžs 
Balančins. Viņa klasiskos dar-
bus „Tchaikovsky Pas de deux” 
un „The Man I Love” no „Who 

„Korsārs”, Pas de trois no tā de -
joja Isabella Boylston, Gennadi 
Sa  veliev (abi ABT) un Isaac 
Her nandez (SF), šie trīs māk-
slinieki uz skatuves satikās tikai 
īsi pirms priekšnesuma un 
gandrīz bez samēģināšanas de -
joja uz „velna paraušanu“. Cik 
labi, ka mums šodien ir video 
un izcili dejotāji!

Maria Kochetkova mūsu uz -
ma nību saistīja arī ar viņai 
speciāli choreogrāfēto „One 
Overture” – somu choreogrāfa 
Jormas Elo mo  dernu baletu, 
kam izmantota V. A. Mocarta 
un F. Bībera mūzika.

Ar lielu interesi skatījāmies 
arī moderno „Como Neve al 
Sole“. To choreografēja Štut-
gartes Ba  leta baletmeistara 
Rolando D’Ale  sio. Viņš ir dzi-
mis Romā, skolojies Londonā 
un Štutgartē. Dejojis gandrīz 
visos John Cranko choreo gra-
fētos darbos. Šo darbu dejoja 
Rebecca King, Prāgas Valsts 
operas baleta soliste, un Alex-
ander Jones, dzimis Anglijā, ir 
Štutgartes baleta premjēr de  jo-
tājs. Dejojis neskai tāmos kla-
siskos baletos.

Mūs vēlreiz iepriecināja Clif-
ton Brown, dejojot Alvin Ailey 
radīto „I wanna be ready” ar 
afroameri kāņu spirituālu mū -
zīku. Mēs ju  tāmies kā ienākuši 
svētnīcā! Clif tona dejas priekš-
nesums bija ne  redzēti skaists 
un pārliecinošs!

Eiropā populāro Kristiana 
Špu   ka (Christian Spuck) komis-
ko „Le grand pas de deux” ar 
Džoakino Rosīni (Gioachino 
Rossini) mū  ziku dejoja Elisa 
Carrillo Cabrera un Mikhail 
Kaniskin. Viņi mūs visus uz  jau-
trināja un izsmīdināja. Jāpie-
zīmē, ka K. Špuka pēc Hof maņa 
stāstiem choreografēto baletu 
„Smilšu vīrs“ trīs gadus izrādīja 
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Andrejs, Karīna, Ēriks un Aina Latvijas laukos

Karīna, Aina, Ēriks un Andrejs izsaka savu viedokli

Oktobŗa sākumā Rīgā policija 
aizturēja sešus gados jaunus 
cilvēkus par nepieteiktu piketu 
pret Zatlera Reformu partijas 
līderi Valdi Zatleru saistībā ar 
koalicijas veidošanu ar Saskaņas 
centru. Akcijas organizētāji bija 
četri ASV latvieši, kuŗi kopš 
vairākiem gadiem dzīvo Latvijā. 
Aina un Ēriks Līsmaņi, An -
drejs un Karīna Muzikanti. 
Dainis Mjartāns viņus aicināja 
uz sarunu par notikušo un par 
iemesliem, kas pamudināja iziet 
ielās un paust savu viedokli.

Trimdas latviešu atvases protestē Latvijā

Kuŗš bija iniciātors nepieteik-
tajam piketam?

Aina Līsmane. Mēs visi četri 
bijām ļoti neapmierināti ar po -
lītisko situāciju valstī. Un pē  dē-
jais piliens bija Valdis Zatlers, 
kas pārkāpa „sarkano līniju”, iz -
domājot koalicijā iesaistīt Sa -
skaņas centru. Pirms Saeimas at -
laišanas viņš taču atgādināja, ka 
Saskaņas centrs balsojis kopā ar 
oligarchiem un ka no viņiem jā   -
tiek vaļā! Un tā nu mēs sanācām 
kopā un spriedām: tā nedrīkst! 
Mēs patiešām bijām dusmīgi. 
Cerējām, ka cilvēki protestēs, 
bet nekas nenotika. Nolēmām, 
ka jārīkojas pašiem. Mēs ar Ka -
rīnu izdomājām, ka vismaz mēs 
četri tajā vakarā satiksimies un 
izteiksim savu viedokli.
Un kuŗš ziedoja to lielo pala-
gu, kas bija redzams Latvijas  
masu plašsaziņas līdzekļos?

Aina. Mana māte. Viņa gan 
tobrīd bija Austrālijā, un neko 
par to nezināja, to es viņai iz  -
stās tīju pēc tam, bet mamma 
priecājās, ka palags ziedots la -
bam mērķim. Nebija daudz lai -
ka, un bija kaut kas jāuzzīmē, 
man nebija ne krāsu, ne papes 
gabalu. Uz pirmā palaga es uz -
rakstīju „Zatlers ir nodevējs” arī 
krievu un angļu valodā, un mēs 
ar Ēriku to izkārām pa Strēlnieku 
ielas 3. nama logu, lai tas būtu 
redzams no Stokholmas Ekono-
mikas augstskolas.
Kāda bija iedzīvotāju reakcija?

Karīna. Mēs brīnījāmies, vai 
tiešām esam vienīgie, kuŗi ir 
šādās domās? Nākamajā dienā 
mēs devāmies ārā ar mērķi pie-
vērst lielāku sabiedrības uzma-
nību. Mums piebiedrojās vēl 
divi paziņas – Vilis Vītols ju  ni-
ors ar sievu. Mēs devāmies tur, 
kur lielāka satiksme. Pastāvējām 
kādu stundu, nekliedzām, apru-
nājāmies ar garāmgājējiem, un 
tad pēkšņi ieradās policija.

Vai jūs zinājāt, ka piketu va -
jadzēja oficiāli pieteikt?

Aina. Mēs nezinājām, ka va -
jag vispār kaut ko saskaņot. Tas 
ir ”kustīgs” gājiens, ja tev ir 
t-krekls mugurā vai kāds plakāts 
rokās, vai tas ir jāpiesaka? Vai 
tad tu nevari iet pa ielu un 
izteikt savu viedokli?

Andrejs. Es nekad nebūtu 
iedomājies, ka vienu stundu ilga 
pastāvēšana ar plakātiem rokās 
būtu saucama par piketu, kas 
oficiāli jāpiesaka. Te kaut kas 
nav kārtībā ar likumdošanu.

Aina. Drīkst stāvēt ar Rīgas 
Dinamo kreklu vai krekliem ar 
citiem saukļiem, bet mēs ne -
drīk stam...
Kādu jūs sagaidījāt cilvēku 
reakciju?

Ēriks. Mēs cerējām, ka būs 
plaša un pozitīva atsaucība. 
Katrs desmitais patiešām mūs 
apsveica un teica, ka mums 
piekrīt. Bet lielākoties cilvēki 
ti  kai paskatījās un gāja tālāk.

Andrejs. Neko daudz mēs ne -
sagaidījām. Vienkārši gribējām, 
lai katrs vairāk padomā par 
radušos situāciju.
Tātad cita mērķa īsti nebija, 
tikai pievērst uzmanību?

Ko tad teica policija?
Andrejs. Neviens mums ne -

varēja pateikt, kuŗu likumu mēs 
pārkāpjam. Kad ar Ēriku iekā-
pām policijas mašīnā, šķita, ka 
jautājumus uzdos turpat un tū -
līt, bet tad mums paziņoja, ka 
būs jādodas uz policijas iecirkni 
Sarkandaugavā. Jautāju, vai pa -
tiesi nevaram aprunāties tepat, 
bet policisti teica, ka  priekšnieks 
nolēmis, ka mūs jāved uz iecirkni.
Kas notika policijas iecirknī?

Ēriks. Arī tur  nepaskaidroja, 
kuŗš likums tad ticis pārkāpts. 
Mūs brīdināja, ka iecirknī ne -
bū sim ilgāk par trīs stundām. 
Tad katru no mums atsevišķi 
aizveda uz kādu telpu un iz -
prašņāja, ko mēs darījām, kas 
mūs sūtīja, kas organizēja.

Aina. Mūs tātad nopratināja 
katru savā istabā. Policisti lika 
paskaidrot, ko mēs darījām uz 
ielas, sākumā viņi vēlējās mutis-
ku paskaidrojumu. Es atteicos, 
jo man joprojām netika paskaid-
rots, kuŗu likumu es esmu pār-
kāpusi. Tad policiste jautāja, vai 
varbūt es nesaprotot latviski. Es 
atbildēju: „Es labi saprotu lat-
viski, varbūt jūs nesaprotat?” 
Tad viņa teica: „Bet jūs runājat 
ar akcentu.” Un es teicu: „Jūs arī.” 
Tad viņa saka: „Jūs neesat no 
šejienes?” Un tad es saku: „Man 
šķiet, ka jūs arī ne,” jo viņa ru -
nāja ar krievu akcentu.
Pie kāda secinājuma jūs nonā-
cāt, par ko tad īsti jūs ap -
sūdzēja?

Aina. Es atteicos sniegt jeb kā-
dus paskaidrojumus un jebko 
parakstīt, un ar to beidzās mana 
pratināšana. Tad bija atkal jāiet 
uzgaidāmajā telpā, un katram 
bija jāparakstās, ka mēs lab prā-
tīgi atdodam mūsu piketēšanas 
līdzekļus. Bija jāatdod palags 
un krekls.

Ēriks. Viņi varēja veikt prati-
nāšanu pusstundas laikā, bet tas 
ievilkās līdz pusdesmitiem va -
karā. Ārā tumšs, nezinām, kur 
atrodamies, un īstenībā mūs Sar-
kandaugavā izmeta ārā, lai ejam 
mājās. Tad bija jāskatās, kuŗam 
ir nauda, jāsauc taksametri un 
pašiem jātiek mājās.
Vai policija vairs nav ar jums 
runājusi, vai nav jāmaksā soda 
nauda?

Andrejs. Policija tagad izska-
tīs lietu, vai mēs esam kaut ko 
pārkāpuši.
Jūs esat runājuši ar juristiem? 
Ko viņi par to saka?

Aina. Juristi uzskata, ka mūs 
nedrīkstēja tā vienkārši aizvākt. 
Viņiem uz vietas vajadzēja pa -
skaidrot, kāpēc un kādu likumu 
esam pārkāpuši. Mūsu personu 
datus viņiem vajadzēja noskaid-
rot uz vietas, un mums neva-
jadzēja kāpt policijas busiņā un 
ļaut mūs aizvest prom.
Galu galā jūs esat uzvarējuši – 
Zatlera Reformu partija ar 
Saskaņas centru neveidos 
valdību!

Aina. Polītiskā situācija Lat-
vi jā ir ļoti nožēlojama. Mēs ne -
protestējām pret Zatlera partiju 
vai pret Saskaņas centru. Mēs 
protestējām par to, ka bijušais 
prezidents Zatlers tik krasi mai-
nīja savu filozofiju un nepildīja 
solījumu, ko bija devis saviem 
vēlētājiem. Diemžēl Zatlers ir 
radījis vēl lielāku plaisu starp 

latviešiem un krieviem.
Andrejs. Latvijā cilvēki sūdzas 

un saka – kāpēc gan iet vēlēt, ja 
tāpat  polītiķi  mūs piemānīs. Es 
mēģinu pārliecināt, ka tā nevar, 
ir jābalso. Bet tagad, pēc šāda 
gājiena es sāku saprast tos, kas 
saka – vienalga tiksim piemānīti. 
Tas man patiešām bija šoks.

Karīna. Es piekrītu. Mēs paši 
nebalsojām par Zatlera partiju, 
es personīgi  balsoju par Vieno-
tību, bet man arī krīt uz ner-
viem šie polītiķi, kas piemānīja 
savus vēlētājus. Krišjānis Kariņš 
pareizi teica, ka Zatlers ir kā 
vilks aitas ādā. Tiešām nav ko 
brīnīties, ka Latvijā neiet uz vē -
lēšanām. Polītiķis bieži piemāna 
savus vēlētājus, un tas atstāj cil-
vēkos negātīvu iespaidu. 

Ēriks. Es vēl dienu pirms vē -
lēšanām gribēju atbalstīt Zat-
leru, jo domāju, ka šāds cilvēks 
ir jāatbalsta, viņš taču tik kor-
rekti aizstāvēja savus principus, 
un es to apbrīnoju. Tomēr ne -
nobalsoju par viņu.
Vai Latvijas polītikā nav nekā 
optimistiska, pozitīva?

Ēriks. Es pēc dabas esmu 
optimists, bet pēc šī pēdējā 
gājiena esmu kļuvis diezgan 
pesimistisks. Domājot par nā -
kotni, neredzu, ka latvieši varētu 
saņemties un kopumā valsts 
labā ko paveikt.

Andrejs. Es tomēr skatos 
optimistiski un domāju, ka 
svarīgākais ir, lai Valdis Dom-
brovskis turpinātu savu darbu. 
Ārzemnieki un Starptautiskais 
Valūtas fonds atzīst, ka viss, ko 

Latvija ir izdarījusi šajos gados 
ir piemērs citiem. Dombrovskim 
ir jāturpina strādāt un koalicijai 
jānoturas nākamos gadus. Es 
darbojos būvniecībā, man ir 
daudz sadarbības partneŗu ār -
zemēs, un viņi tiešām pirms 
pēdējām vēlēšanām „ieturēja” 

tādu kā pauzīti. Tad bija it kā 
pozitīvs iznākums un tagad viņi 
atkal sākuši domāt par naudas 
ieguldīšanu Latvijā. Tas, kas no -
tiek polītikā, tiešām ietekmē 
ārzemju investorus.

Karīna. Man ļoti patīk dzīvot 
Latvijā. Arī Amerikā un citur ir 
problēmas ar polītiķiem. Lat-
viešu polītiķu problēma ir tā, 
ka viņi nevar vienoties savā 
starpā.
Bet ne jau tikai latviešu po -
lītiķi, visa sabiedrība var ap -
vienoties. Jūs taču arī krieviski 
nerunājat. Kā tad jūs apvie -
nosieties?

Aina. Mēs gribam latvisku 
Latviju! Mēs varam apvienoties 
ar krieviem, bet latviešu valodā. 
Mēs dzīvojam Latvijā un gri-
bam runāt latviski. Ja mēs ne -
būtu gribējuši dzīvot latviskā 
Latvijā, būtu palikuši Amerikā. 
Ja krievi grib runāt krieviski, 
tad lai viņi dzīvo Krievijā. Mums 
nekas nav pret krieviem.

Ēriks. Man joprojām patīk 
dzīvot Latvijā, man patiesi nav 
vēlēšanās pārvākties citur. Es 
esmu Latvijā, jo es gribu būt 
latviešu vidē.
 Tu tāpat kā Aina uzskati, ka 
latviešu nācijai ir prioritāte, 
un pārējiem integrējoties jā -
pieņem spēles noteikumi?

Ēriks. Es nesaku, ka viņiem 
uzreiz jāintegrējas par visiem 
simt procentiem un jāzaudē 
sava identitāte, jārunā tikai lat-
viski un jāuztur tikai latviešu 
kultūra. Ja krievi vai citas 
tautības grib dzīvot Latvijā, lai 

Andrejs Muzikants pie Zatlera 
Reformu partijas biroja

Karīna. Es domāju, ka lie lā-
kajai daļai latviešu vēl arvien ir 
bailes atklāti paust savu vie-
dokli. Mums daži latviešu drau-
gi arī jautāja, ko mēs tur gājām, 
bet man ir lepnums, ka mēs 
četri varējām to izdarīt.

dara to. Es varu runāt ar viņiem 
jebkurā kopējā valodā, pie mē-
ram, angļu valodā, un tā man 
bieži arī sanāk darīt. Bet valsts 
valodai ir jābūt vienai – latviešu. 
Būdams Krievijā, es sazinos vai 
nu ar tulku, vai arī, lietojot trešo 
valodu.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Zinātnieku kongress

Latvijas Zinātņu akadēmija, 
Lat  vijas Universitāte, Rīgas Tech-
niskā universitāte un Rīgas Lat-
viešu biedrība ielūdz visus zināt-
niekus un interesentus piedalīties 
Apvienotajā Pasaules latviešu zi -
nātnieku III un Letonikas IV kon-
gresā „Zinātne, sabiedrība un na -
cionālā identitāte”. Kongress no -
tiek Rīgā no 24. līdz 27. oktobrim. 
Kongresa goda patronese ir eks-
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Kongresa mērķi ir sakopot sa -
sniegumus zinātnē aizvadīto ga -
du laikā, veicināt sadarbību ar 
ārzemēs strādājošiem zinātnie-
kiem, stiprināt saites ar polīti -
ķiem un sabiedrību, informējot 
viņus par zinātnes sasniegumiem 
un problēmām. Un ne mazāk 
svarīgi – organizātori cer, ka kon-
gress kļūs arī par zinātnieku 
svētkiem, kuŗu mums tā pietrūkst 
ikdienā.

***
Valsts prezidents aizsāk 
jaunu tradiciju

Lai veicinātu Latvijas novadu 
un pagastu identitātes simbolu 
pazīstamību, kā arī nostiprinātu 
iedzīvotāju apziņu par piederību 
savai dzimtajai vietai, Valsts pre-
zidents Andris Bērziņš aizsāk jau-
nu tradiciju – novadu un pagastu 
ģerboņu svinīgu pasniegšanas 
ceremoniju „Pašvaldību ģerboņu 
svētki”.

Pēc Valsts prezidenta iniciātī -
vas turpmāk triju līdz četru mē -
nešu laikā uz Rīgas pili tiks aici-
nāti tie novadi un pagasti, kas būs 
izstrādājuši un likumā noteiktajā 
kārtībā saskaņojuši savas pašval-
dības ģerboņus. Svinīgā sarīko ju-
mā, kuŗa laikā pašvaldības īsā 
pre zentācijā vai priekšnesumā 
iepazīstinās klātesošos ar savu 
territoriālo vienību, Valsts pre -
zidents pašvaldību vadītājiem pa -
sniegs oficiālu apliecinājumu ģer-
boņa saskaņojumam.

Pirmie „Pašvaldību ģerboņu 
svētku” tradicijas aizsācēji  25. ok -
tobrī plkst. 14 Rīgas pilī ieradīsies 
četri novadi (Baltinava, Grobiņa, 
Līgatne, Nīca) un viens pagasts 
(Bērzaune). Svinīgā ceremonijā 
pie dalīsies arī Valsts Heraldikas 
komisijas priekšsēdis Laimonis 
Šēnbergs, Latvijas Pašvaldību sa -
vienības priekšsēdis Andris Jaun-
sleinis, kā arī visi Valsts Heraldi-
kas komisijas pārstāvji.

***
Zatleru ievēlē par Saeimas Na -
cionālās drošības komisijas 
priekšsēdi

Par 11.Saeimas Nacionālās dro-
šības komisijas (NDK) vadītāju 
ievēlēts Zatlera Reformu partijas 
līderis Valdis Zatlers.

Par komisijas vadītāja vietnie -
ku ievēlēts Dzintars Zaķis (Vieno-
tība),  par sekretāru – Saskaņas 
centra frakcijas vadītājs Jānis 
Urbanovičs. Par Zaķi nobalsoja 
visi pieci komisijas deputāti, par 
Zatleru - četri, atturoties Zaļo un 
Zemnieku savienības pārstāvim 
Raimondam Vējonim, bet balso-
jumā par Urbanoviču atturējās 
Nacionālās apvienības VL/TB/
LNNK pārstāvis Gaidis Bērziņš.

Iepriekš 11. Saeimas Nacionālās 
drošības komisijas sēdē 21. ok -
tobrī piedalījās tikai Zatlera Refor-
mu partijas frakcijas vadītājs, eks-

prezidents Valdis Zatlers, līdz ar 
to sēde nenotika un komisijas 
vadītājs netika ievēlēts.

NDK darbojas pa vienam depu-
tātam no katras Saeimas frakcijas. 
Nacionālo apvienību VL/TB/
LNNK pārstāv Gaidis Bērziņš, 
Vienotību – Dzintars Zaķis, Zaļo 
un Zemnieku savienību – Rai-
monds Vējonis,  Saskaņas cen-  
tru – Jānis Urbanovičs.

***
Vērtē Zatlera darbību

Tirgus, sociālo un plašsaziņas 
līdzekļu pētījumu aģentūra TNS 
Latvia sadarbībā ar TV raidījumu 
900 sekundes no 18. līdz 20. okto-
brim ar tīmekļa starpniecību vei -
ca pētījumu. Visā Latvijā aptaujāja 
800 ekonomiski aktīvos Latvijas 
iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 
gadiem.

Lielākās daļas (68%) Latvijas 
eko nomiski aktīvo iedzīvotāju 
(ve  cumā no 18 līdz 55 gadiem) 
ieskatā Valžaa Zatlera polītiskā 
darbība pēc prezidenta amata       
pilnvaru beigām vērtējama negā-
tīvi. 

30% ekonomiski aktīvo iedzī-
vo tāju norāda, ka Zatlera polītisko 
darbību pēc prezidenta amata     
pilnvaru beigām vērtē ļoti negā-
tīvi, bet 38% polītisko darbību 
vērtē kā drīzāk negātīvu. 

Savukārt 17% Latvijas ekono-
miski aktīvo eksprezidenta polī-
tisko darbību vērtē kā pozitīvu, 
15% aptaujāto nav konkrēta vie-
dokļa šajā jautājumā.

***
Dombrovskis Ministru kabi-
neta sastāvu nemaina

Pēc valdības deklarācijas pub-
lis košanas kļuva redzams, ka  par 
Ministru prezidentu nominētā 
Valža Dombrovska (Vienotība) 
ministru amatu kandidātu sa -
raksts nav mainīts. Deklarācijā 
paredzēts, ka no Vienotības aiz-
sar dzības ministrs būs Artis 
Pabriks, finanču ministrs - Andris 
Vilks, veselības ministre - Ingrīda 
Circene, labklājības ministre - Ilze 
Viņķele.

No Zatlera reformu partijas 
(ZRP) būs ārlietu ministrs - Ed -
gars Rinkēvičs, ekonomikas mi -
nistrs - Daniels Pavļuts, iekšlietu 
ministrs - Richards Kozlovskis, 
iz  glītības un zinātnes ministrs - 
Roberts Ķīlis, vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrs - 
Edmunds Sprūdžs.

Kultūras ministre būs Žaneta 
Jaunzeme-Grende, tieslietu mi -
nistrs - Gaidis Bērziņš (abi no 
(VL/TB/LNNK).

Zemkopības ministre būs Laim-
dota Straujuma no Vienotības, 
satiksmes ministrs - bezpartijis-
kais Aivis Ronis, Satiksmes mi -
nistrija būs Vienotības un ZRP 
atbildībā.

***
Valsts prezidenta ieskats par 
jauno valdību

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš ir skeptisks par paša nominētā 
ministru prezidenta amata kan-
didāta Valža Dombrovska (Vieno-
tība) valdības ilgmūžību, taču val-
dības veidošanu viņam uzti cējis. 
Intervijā laikrakstam Latvijas 
Avīze prezidents sacīja: “Nevaru 
apgalvot, ka šī valdība kļūs ilglai-
cīga. Šī situācija ar 50 + 6 balsīm 

neliekas pārāk stabila, jo būs jā -
panāk daudz kompromisu. Bet 
re  dzēsim.”

Ar valdības veidošanu ilgāk ne -
bija iespējams kavēties, jo šogad 
Latvijai līdz 22. decembrim jā -
pabeidz starptautiskā aizdevuma 
programma. Nevaram vairs vil-
cināties. Punktu var pielikt profe-
sionāli valdības cilvēki.

***
Ministru kandidātu vērtē jums

Tiesībsargājošo iestāžu ziņo-
jums, kuŗā ir neglaimojoša infor-
mācija par dažiem ministru kan-
didātiem, saņemts par trim polī-
tiķiem - tieslietu ministra kandi-
dātu Gaidi Bērziņu (Nacionālā 
apvienība), vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministra kan-
didātu Edmundu Sprūdžu (ZRP) 
un iekšlietu ministra kandidātu 
Richardu Kozlovski (ZRP). Ziņo-
jumos, kuŗus pēc Valsts preziden-
ta lūguma par ministru kandi dā-
tiem bija sniegušas drošības ie -
stādes un sapkopojis Satversmes 
aizsardzības birojs (SAB), kā arī 
Korupcijas novēršanas un apka-
ŗo šanas biroja (KNAB) sniegtajā 
informācijā nav bijis ziņu, kas ceļā 
liktu tiesiskus šķēršļus šo perso -
nu apstiprināšanai amatā. Pār-
svarā runa esot par administrā-
tīviem sodiem, biznesa sakariem, 
finanču pārbaudēm kandidātu 
uzņēmumos, par informāciju, ko 
var interpretēt dažādi, bet kas 
netraucē kļūt par ministru.

Tomēr visnopietnākās bažas 
esot raisījusi informācija par ties-
lietu ministra kandidātu no Na -
cionālās apvienības Gaidi Bēr-
ziņu. Ziņojumos bijušas norādes 
par Bērziņa vārdu Ģenerālproku-
rātūras izmeklētajā tā dēvētajā 
Ventspils amatpersonu lietā, ku -
ŗas ietvaros izmeklē arī tā sauktos 
“Lemberga stipendiātus”. Kāds 
informēts avots šai sakarā neofi-
ciāli minēja apzīmējumu - “Lem-
berga pastnieks”.

***
Vienošanās Briselē

Eiropas Parlamenta (EP) depu-
tātes Sandras Kalnietes veidoto 
deklarāciju par taisnīgu Kopējās 
lauksaimniecības polītiku (KLP) 
ir parakstījuši visi 26 no Baltijas 
valstīm ievēlētie deputāti. Dekla-
rā cija nosūtīta Eiropas Savienības 
augstākajām amatpersonām. 

Deputāti deklarācijā atgādina, 
ka Komisijas KLP reformas pie-
dāvājums ir netaisnīgs pret Balti-
jas valstīm un neatbilst ES pamat-
principiem. Deputāti pieprasa arī 
tiešos maksājumus aprēķināt pēc 
objektīviem kritērijiem, kā arī 
noteikt tiešo maksājumu zemāko 
slieksni 80% apmērā un augstākos 
griestus 120% apmērā no vidējā 
maksājumu lieluma Eiropā. Bal-
tijas deputāti arī pieprasa tām 
da  lībvalstīm, kuŗas tiešmaksā ju-
mos saņem mazāk nekā 50% no 
ES vidējā maksājuma par hekta-
ru, noteikt īsu tiešo maksājumu 
pārejas periodu. Komisijas piedā-
vātais pārejas periods līdz 2020. 
gadam nav pieņemams. 

***
Norvēģijas Bruņoto spēku 
komandieris Latvijā

Lai iepazītos ar aizsardzības 
nozares aktuālitātēm, kā arī pār-
runātu turpmākās divpusējās sa -

darbības iespējas militārajā jomā, 
darba vizītē Latvijā bija ieradies 
Norvēģijas Bruņoto spēku ko -
man dieris ģenerālis Haralds Sun-
de (Harald Sunde).

Ģenerālis Sunde, godinot kri tu-
šos Latvijas kaŗavīrus, nolika zie-
dus pie pulkveža Oskara Kalpaka 
pieminekļa Esplanādē, Rīgā.

Vizītes laikā Norvēģijas Bruņo-
to spēku komandieris tikās ar 
aizsardzības ministru Arti Pab-
riku un Nacionālo bruņoto spēku 
komandieri ģenerālmajoru Rai-
mondu Graubi, kā arī apmeklēja 
vairākas bruņoto spēku vienības 
Rīgā un Ādažos.

***
Mariss Jansons atzīts par 
Gada diriģentu

Vācu žurnāla Opernwelt gada-
grāmatas aizvadītās sezonas iz -
vērtējumā, ko veikusi starptautis-
ka 50 operkritiķu komanda, par 
gada diriģentu atzīts Latvijas mū -
ziķis Mariss Jansons, kopā ar Am -
sterdamas Concertgebouw orķes-
tri atskaņojot Pēteŗa Čaikovska 
operu “Jevgeņijs Oņegins”.

Žurnālā rakstīts: “Tas ir faino-
mens, ka Jansona diriģētajos or -
ķestŗos (līdz ar mincheniešiem 
un amsterdamiešiem  arī Vīnes 
un Berlīnes filharmoniķi) diez vai 
atradīsies kāds mūziķis, kuŗš par 
šo cilvēku izteiktos slikti. Pamatā 
tam ir cieņa viņa disciplīnas priek-
šā, viņa suverēnitātes un viņa 
smalkās jušanas priekšā, kas at -
dzīvina katru instrumentālistu 
līdz pēdējai pultij. Katrs no šā 
simta vēlas visu, ko saņem no Jan-
sona, atdot arī viņam atpakaļ. 
Kad šis latvietis stāv pie pults, ir 
jūtama atdevība, kas saslēdzas 
simpatijās. Vai pat vēl vairāk - visi 
šie toporķestŗi ir tieši iemīlēju -

šies Marisā Jansonā.” 
Gada diriģentu vidū ir nosaukts 

arī Andris Nelsons par Vāgnera 
“Loengrīna” atskaņojumu Bairei-
tas festivālā.

***
Izstājas no KNAB konkursa

Bijušais muitas vadītājs Kalvis 
Vītoliņš, neredzot jaunievēlētās 
Saeimas vairākuma atbalstu,  iz -
stājies no konkursa uz Korupcijas 
novēršanas un apkaŗošanas bi -
roja (KNAB) priekšnieka amatu, 
portālam Delfi apliecināja Vīto-
liņš.

“Pie pašreizējā Saeimas saliku-
ma es neredzu sev 51% atbalstu, 
tāpēc man atliktu tirgošanās, bet 
es neesmu pērkams kažoks,” savu 
lēmumu skaidroja Vītoliņš, norā-
dot, ka nolēmis netērēt savu laiku. 
Vītoliņš saņēmis arī citus darba 
piedāvājumus, kuŗus vēl izvērtēs.

***
Sprādziens Ādažu poligonā

Militāro mācību laikā Ādažu 
poligonā neskaidros apstākļos 
sprādzienā cieta deviņi zemessar-
gi. Viņi tika hospitālizēti, triju 
stā  voklis ir smags. Eksplozija nav 
bijusi saistīta ar mācībās izman-
toto municiju - detonējis kāds cits 
priekšmets, kuŗa izcelsme tiks 
noskaidrota. Sprādzis neliela iz -
mēra lādiņš. NBS komandieris 
Raimonds Graube televīzijas rai-
dī jumā stāstīja, ka, iespējams,  
kāds no mācību dalībniekiem 
poligonā atradis sprādzienbīsta-
mu priekšmetu un ielicis to somā. 
Cietušie zemessargi tika nogādāti 
Austrumu slimnīcā, zemessargs 
Ilmārs Mitenbergs no ievainoju-
miem miris.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Tādi valdības 

dzemdību kram-
p ji kā šoreiz nebija 
vēroti nedz starp-
kaŗu demokratijas 
gados, nedz pēc 
neatkarības at  jau-
nošanas. Drudzi, 

šķiet, pavadīja pat polītiskas epi-
lepsijas lēkmes - tāda raustīšanās, 
ka bail. Brīdī, kad rakstu šīs rin-
diņas,  dzemdību iznākums šķiet 
(?) pozitīvs.

Uz nu jau trešās LR valdības 
galvu Valdi Dombrovski var pa -
ļauties. Viņa nesatricināmā lat-
vis kā nosvērtība iedveš cieņu,   
pat apbrīnu. Turpretim Valdis 
Zat  lers ir problēmatisks. Diem -
žēl viņš pats par sevi ir problē -
ma. Viņa svārstību amplitūda ir 
šo  kējoša. Gluži kā elektrokar -
dio gramma pirms un pēc sirds-
lēkmes... 

Vispirms - pērkona dārdiens: 
rīkojums Nr.2 - prezidents Zatlers 
liek atlaist 10. Saeimu. Jānodro-
šina tiesiskums, jāsavalda oli-

Kaprises un ambīcijas izraisīja krampjus
garchu trijotne, jāpaveŗas jau-
niem apvāršņiem. Tauta gavilē - 
traumatologs pārvērties Saulve dī. 

Nākamais cēliens: Zatleru ne -
pār vēlē. Four more years izčākst, 
jo aizklātais balsojums - iespējams,  
necaurspīdīga darījuma sekas - 
par atjaunotās Latvijas Republi-
kas ceturto prezidentu padara 
plašai sabiedrībai tikpat kā nezi-
nāmo miljonāru Andri Bērziņu. 

Tauta  referendumā nepārpro-
ta mi piekrīt 10. Saeimas atlaiša-
nai - un Valdis Zatlers tikmēr 
tra kā steigā, izmantojot vienrei-
zējo izdevību,  sastiķē partiju, ko 
nosauc savā vārdā, par emblēmu 
pārsteidzīgi izvēloties to pašu 
starp tautiski atzīto Sarkano krus-
tu, ko pāršķeļ bulta - uz kuŗu pu -
si, uz kuŗu krastu? Un par savu 
ministru prezidenta kandidātu 
izraugās “nez kādu” jauneklīgu 
Sprūdžu, kas izniris no anoni mi-
tātes dzīlēm... ne jau kā pērle. 

11. Saeimas vēlēšanas: sasniegts 
priecīga pārsteiguma efekts, pir-
mais  ieskrējiens atnes Zatlera 

par  tijai ZRP jaukus 22 mandātus, 
Vienotība  likumsakarīgi sarūk, 
iegūstot 20 mandātus, “naconāļi” 
dubulto  savu frakciju - 14 man-
dāti! Kas nekait bāleliņiem: 22 + 
20 + 14 = 56 mandāti, latviskā 
tri jotne  nu var veidot ilgtspējīgu 
koaliciju. 

Bet kur nu! Zatlers naksnīga 
kon  silija iznākumā, padoda-
mies mirkļa kaprisei vai mistis-
kam spiedienam, uzstājīgi prasa 
uzņemt valdībā un laist pie varas 
kloķiem aritmētiski lielāko frak-
ciju - Saskaņas centru (SC)  ar 31 
mandātu, lai lūst vai plīst, - tikai 
tanki varot šo lēmumu grozīt.

Nākamais celiens: pamattau tas 
masās briest pamatots sašu tums 
un vilšanās, korī ats kan: ”No -
devējs!” Traumatologs sa  trūks  tas, 
bez jebkādiem tankiem revidē 
jeb pārskata savu šķietami nelo-
kāmo apņēmību  apkampties ar 
granītcieto krievvalodīgo bloku, 
un varētu likties,  ka pirmatnējā 
latviskā trijotne var uzelpot un 
doties pie prezidenta ar stabilu 

vairākumu - 56 mandātiem. 
Bet nē - no ZRP izstājas seši 

atkritēji, kuŗus ne jau bez pamata 
satracinājušas Zatlera svārstības, 
vienpersoniskā lēmumu pieņem-
šana, nekompetentu personu ap -
mīļošana u.tml. Atkal krize, atkal 
mokoša neziņa. Taču galu galā, 
šķiet, Dievs ir žēlīgs: sešnieks ap -
liecina uzticību uzticamā Valža 
Dombrovska valdībai, un, kaut 
gan latviskā trijotne sarukusi līdz 
50 mandātiem un vairākums iz -
gaisis,  Olšteina grupa zvēr (vai 
so  la) nodrošināt bezmaksas pie-
likumu ... un stāvoklis glābts - tā 
gribētos cerēt,  vai, kā gribētos! 

Brīdī, kad top šīs rindi ņas,   ne -
skaidrs vēl ir jautājums, vai iz -
dosies valdībā paturēt līdzšinējo, 
ļoti kompetento zemkopības mi  -
nistru Jāni Dūklavu, ko Zatlers - 
kārtējā kaprise - noniecina kā 
“tārpu”, kas nācis no nīstās ZZS. 
Bet lai nu tikai šī problēma atlik-
tu! Skaidrs ir viens: Zatlera au   to-
ritāte neglābjami sadrupināta - 
Saeimas spīkera amatā viņu ne -

ievēleja, kaut gan parlamentārajai 
tradicijai tas atbilstu. Pat skumji 
kļūst, konstatējot: pats vainīgs! 

 Un Saskaņas centrs  ar U & U? 
Viņi taču bija izrēķinājuši, ka daži 
formāli kompromisi pavērs ceļu 
uz dalību varā. Bet jāapmierinās 
vien ar lepno apņemšanos - būt 
kaujinieciskai opozicijai, cīņā 
pret “etnokratiju” piedaloties arī 
Rubika kriptokomūnistiem. Un 
SC izcilais tiesībnieks Boriss Cile-
vičs apstprinājis: SC nekad nav 
atzinis okupācijas faktu, lai ko 
Nils Ušakovs arī būtu izdvesis 
angļu mēlē...

Nobeigumā jāpiebilst, ka Lin-
der mans ar Osipovu grasās no -
di bināt visai agresīvu partiju,  
kuŗa - protams, likuma ietva -      
ros – ārdīsies, cik jaudas. Bīs ta-
māka par šiem  ir kāda grupa, kas 
piketā pie Saeimas piedalījas ar 
plakātu: Antifaschistische Union 
Baltica (AKAB Latvija). Tie acīm-
redzot ir trakulīgie t.s. autono-
mie, kuŗi ik gadu 1. maijā rīko 
vardarbīgus ekscesus Berlīnē, 
Ham  burgā un citās Vācijas pil sē-
tās. Gatavie  kaušļi - šoreiz acīm-
redzot “cīņā par krievu lietu”.  
Dro  šības policija, esi modra! 

Franks Gordons

Polītika Latvijā 
rullē uz priekšu 
pa  redzamā veidā. 
Pagājušajā nedēļā 
rakstīju,   kā Valsts 
prezidents Andris 
Bērziņš visnotaļ 
nīgri aplūkojis pie-

teikumu par valdības koaliciju, 
kuŗai Saeimā būtu 50 balsis plūs 
vēl sešas no tā dēvētajiem Olštei-
na disidentiem – tātad tiem se -
šiem deputātiem, kuŗi pat pirms 
jaunās Saeimas pirmās sēdes aiz-
gāja no Zatlera Reformu partijas 
(ZRP), apgalvojot, ka tā esot pā -
rāk nedemokratiska.

Par nedemokratiskumu vai tā 
trūkumu nevaru spriest, neesmu 
partijas biedrs. Taču par stūrgal-
vību gan varam runāt. Sarunā par 
gaidāmo koaliciju vienu brīdi uz -
peldēja variants, ka zemkopības 
ministra amatā varētu palikt Jānis 
Dūklavs no Zaļo un Zemnieku sa -
vienības (ZZS). Valdis Zatlers pa -
tei ca - nē. Valsts prezidents uz 15 
mi  nūtēm izgāja no telpas, lai pā -
rējie topošās koalicijas partneŗi 
(Vie notība un Nacionālā apvienī-
ba) varētu ar Zatleru par to runāt 
tālāk. Zatlers joprojām teica - nē. 
Un tāpēc Saeimai piedāvāta koali-
cija 50+6, un iespējams, ka, lasī tā-
jiem laikrakstu turot rokās, Saeima 
to jau būs apstiprinājusi. Manu-
prāt, variants ar Dūklavu tomēr 
būtu bijis apstiprināms, gan tāpēc, 
ka par viņu aģitē pietiekami liels 
skaits lauksaimnieku, kuŗi ar mi -
nistra darbu bijuši apmierināti, 
gan arī tāpēc, ka patlaban ir izšķi-
rīgi svarīgs posms Eiropas Savie-
nības diskusijās par budžeta ietva-
ru laikā pēc 2013. gada. Nav īstais 
brīdis, kad mainīt ministrus. Koali-
cijas veidotāji amatam izvirzījuši 
Laimdotu Straujumu, kādreizējo 
Zemkopības ministrijas valsts sek-
retāri, un tāpēc nevarētu gluži teikt, 
ka viņa nepazīst drēbi, taču pēdē-
jos gados viņa strādājusi citā mi -

Okupēsim, bet kas būs tālāk?
nistrijā, un tāpēc varbūt tomēr 
labāks būtu Dūklavs. Joprojām 
esmu pārliecināts, ka  pareizi būtu 
zaļo zemnieku elku Lembergu no 
valdības turēt atstatu. Kad koali-
cijas veidotāji Saskaņas centra (SC) 
gadījumā pieprasīja viņu atteikša-
nos no Sociālistu partijas, viņi va -
rētu arī prasīt ZZS atteikšanos no 
Lemberga Ventspils partijas, taču 
ZZS teikusi nē, un tāpēc Zatlers  
arī teicis nē. 

Dzīvosim, redzēsim. Šonedēļ 
ap     lūkosim starptautisku jautāju-
mu, proti – pieaugošos protestus 
pret kapitālismu mūsu pasaulē. 
Lasītāji droši vien zina, ka šī kus-
tība sākās Amerikā, konkrēti – 
Ņu  jorkā, kur aktīvisti organizēja 
pro cesu ar lozungu „okupēsim 
Volstrītu”.  Starp citu, viņi konsta-
tē juši, ka Štatos viens procents ba -
gātāko iedzīvotāju kontrolē 40 
pro centus valsts aktīvu, un tāpēc 
paši sevi nodēvējuši par „99 pro-
centiem”. Lasītāji televīzijā būs 
redzējuši transparentus – „kapitā-
lis  mam nē”, „mēs esam vairāku-
mā” u.tml. Protesti izpletušies arī 
cituviet pasaulē, tostarp slēgta 
Svētā Pāvila katedrāle Londonā, jo 
protestētāji okupējuši tās territo-
riju. Tūristi, kas iespaidīgo kated-
rāli vēlas aplūkot klātienē, palikuši 
ar gaŗu degunu.

Taču ar visu šo kustību ir viena 
ļoti liela problēma, proti – protes-
tē tāji tā īsti nav varējuši pateikt,    
ko tad īsti viņi gribētu likt kapitā-
lisma vietā. Pagājušajā nedēļā britu 
satiriskajā raidījumā „Vai, dieniņ, 
kādas ziņas mēs jums varam pie-
dā vāt!” kāda Konservātīvo partijas 
pār  stāve paziņoja, ka viņa nu ne -
kādi nevar saprast, kā ļaudis, kas 
sakās esam pret kapitālismu, var 
stāvēt gaŗā rindā, lai no uzņēmu-
ma Starbuck’s pirktu kafiju, jo tas 
taču patiešām ir ļoti ievērojams 
kapitālisma pārstāvis mūsu pa -
saulē. Pārējie raidījuma dalībnieki 
viņu apsauca: „Vai jūs gribat teikt - 

tikai tāpēc, ka cilvēks dzeŗ kafiju, 
viņa viedoklis ir pilnīgi norai-
dāms?” Dāma palika pie sava, un 
zināmā mērā viņai ir taisnība.

Protestētāji, kas Volstrītā un ci -
tur ir izvietojuši teltis, šīs teltis     
kaut kur ir nopirkuši. To pašu ka -
fiju viņi ir nopirkuši no kāda uz  -
ņēmuma. Kad būs apnikusi protes-
tēšana, viņi dosies mājās, jo bezpa-
jumtnieku starp protestētājiem 
nav īpaši daudz. Mājās viņi izman-
tos elektrību, dabas gāzi un citus 
komūnālos pakalpojumus, tie visi 
maksā naudu un tāpēc ir tirgus 
me chanisma sastāvdaļa. Protams, 
arī tajā laikā, kad Latvijā it kā 
valdīja sociālisms, teltis varēja no -
pirkt, elektrība vairākumā mājvie-
tu bija pieejama, taču vai tie, kuŗi 
patlaban protestē Ņujorkā un 
Londonā, domā, ka viņu valstī ka -
pitālisms būtu aizstājams ar ko -
mū nismu? Nu, diez vai. Pārfrazē-
jot klasiķa izteikumu par polītiku, 
varam teikt, ka kapitālisms varbūt 
nav perfekta sistēma, taču labākas 
sistēmas par to nav un nevar būt. 
Un diez vai protestētāji iecerētās 
lietas labā vēlas atteikties no auto-
mobiļa, ko ražojis liels uzņēmums, 
no mājas, kuŗu cēlusi būvsabied-
rība, un no visa pārējā, ko tirgus 
mūsdienās piedāvā.

Taču jāpiebilst, ka protestētā -
jiem ir ne vien pilnīgas tiesības 
protestēt, bet viņiem zināmā mērā 
ir arī taisnība. Nu nav tas normāli, 
ka viens procents valsts iedzīvotāju 
kontrolē 40 procentus bagātības. 
Nav normāli, ka Amerikas lielākie 
uzņēmumi nodokļus nemaksā 
vis pār un piedevām no valsts ir 
saņēmuši dāsnas jo dāsnas subsi-
dijas, lai varētu pārvarēt krizi un 
tās sekas. Nav normāli apgalvot,  
kā to Amerikā dara  prātu izkūko-
jusī Republikāņu partija, ka uzņē-
mumi ir „cilvēki”, kuŗiem ir tiesības 
darīt visu ko, tostarp, kā to apstip-
rinājis lielākoties Republikāņu 
par tiju pārstāvošu prezidentu 

izvirzītu Augstākās tiesas tiesnešu 
vairākums, tiem ir neierobežotas 
tiesības ziedot naudu polītiķiem 
un tādējādi uzskatāmi ietekmēt 
sabiedriski polītiskos procesus.

Bagāti cilvēki un nabadzīgi cil-
vēki pasaulē ir bijuši vienmēr. 
Endrū Loida Vēbera mūziklā 
„Jēzus Kristus superzvaigzne” Jē   -
zus dzied: „Vai jūs tiešām domājat, 
ka mums ir nepieciešamie resursi, 
lai glābtu nabagos no viņu likteņa? 
Nabagie būs vienmēr, viņi patētiski 
mocīsies, tāpēc paskatieties uz visu 
to labo, kas jums ir pieejams.” Taču 
jautājums tomēr ir par attiecībām 
starp bagātajiem un mazāk bagā-
tajiem. Amerikā patlaban visbagā-
tākie ļaudis maksā zemākos no -
dokļus, kādi jebkad valstī ir piere-
dzēti, bet tas nebija nemaz tik sen, 
kad augstākā likme visbagātāka-
jiem cilvēkiem bija pat 80 procen -
ti. Zviedrijā, kas allaž ir bijusi      
krietni sociālistiskāk noskaņota 
valsts nekā Amerika, pasaules la -
bā kā Karlsona un Pepijas Gaŗzeķes 
radītāja Astrīda Lindgrēna vienu 
gadu samaksāja vairāk naudas no -
dokļos, nekā tajā gadā bija nopel-
nī jusi. Ar to es nebūt negribu teikt, 
ka visur ir ieviešams sociālisms, 
kuŗā it kā visi skaitās vienlīdzīgi. 
Arī PSRS laikos bija cilvēki, kas 
bija vienlīdzīgāki par citiem, taču 
atšķirība starp viņiem un pārējiem 
nebija tik radikāla, kā tas ir mūs-
dienu Amerikā un arī Latvijā.

Amerikā Republikāņu partija 
pauž pārliecību, ka bagātajiem no -
dokļi ir jāsamazina, jo viņi esot 
„darba vietu radītāji”. Piedevām 
viņi izmanto komūnistu leksiku 
ap  galvojumā, ka vēlme bagātajiem 
likt maksāt lielākus nodokļus (un 
te it īpaši  runa ir par „cilvēkiem”, 
kas ir uzņēmumi, – 2010. gadā gi -
gantiskais elektropreču uzņē -
mums General Electric guva 14 
mil   jardus dolaru lielu peļņu, bet 
nodokļos nemaksāja absolūti ne 
santima) esot „šķiru kaŗš”. Tās ir 
muļ  ķības. Ja arī „Volstrītas okupē-
tāji” nezina, ko paši īsti grib, vi -
ņiem par situācijas netaisnību ne -

pārprotami ir taisnība. Amerikas 
bagātie ļaudis apgalvo, ka arī ar 
zemākām likmēm viņi maksā 
vairāk naudas nodokļos nekā citi, 
taču naudīgiem ļaudīm ir nepie-
ciešamā rocība, lai ASV prātam 
ne  aptveŗami sarežģītajā nodokļu 
kodeksā atrastu visvisādus „cau-
rumus”, kas ļauj nodokļu rēķinu 
krietni samazināt. Tiesa, daži ba -
gātnieki, it īpaši miljardieris Vorens 
Bufets apgalvo, ka viņi jau būtu 
gatavi maksāt lielākus nodokļus, 
lai nevienlīdzīgo situāciju ASV 
sabiedrībā mazinātu, taču viņi ir 
izņēmums, un pašreizējais ASV 
Kongress nudien nav gatavs runāt 
par nodokļu paaugstināšanu, lai 
arī cik bēdīga būtu situācija ar 
valsts budžeta deficitu. Tas it īpaši 
sakāms par tā dēvētajiem tējas 
dzē  rājiem, kuŗiem viens no galve-
najiem postulātiem ir „nodokļus 
nedrīkst paaugstināt absolūti ne -
kādos apstākļos”. Tas ir ārprātīgi 
bezatbildīgs postulāts, jo kā gan  
šie ļaudis var paredzēt, kas notiks 
pēc gada, diviem, piecpadsmit? 
Arī Latvijā ir bijušas polītiskas par-
tijas, kas priekšvēlēšanu laikā  die -
vo  jušās, ka nodokļi netiks pa  aug-
s tināti, taču, pirmkārt, tas bija tik-
pat bezatbildīgi un, otrkārt, solī-
jumi lielākoties palika spēkā tikai 
līdz brīdim, kad vēlēšanas ir bei-
gušās un jaunievēlētā Saeima un 
valdība ir sākusi savu darbu. Arī, 
domājot par nākamā gada valsts 
budžeta konsolidāciju, daži polītiķi 
atklāti pateikuši, ka bez nodokļu 
paaugs ti nāšanas neiztiks.

Vārdu sakot, man Volstrītas 
„okupanti” šķiet simpatiski, taču 
ne īpaši reālistiski. Daudz labāk 
gan Amerikai, gan arī Latvijai būs 
darīt visu iespējamo, lai veicinātu 
tautsaimniecības izaugsmi un ra -
dītu jaunas darba vietas. Jēzum 
Vē  bera izpildījumā bija taisnība, 
ka trūcīgie būs vienmēr, taču, ja 
trūcīgam cilvēkam ir darbs, tad tas 
ir vismaz viens solītis mazāka trū-
cīguma virzienā. Un tas ir sa  kāms 
pilnīgi par katru valsti pasaulē.

Kārlis Streips
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Jūsu grāmata „Latviešu vidū 
holokausta laikā” mani gluži 
fas cinēja ar jūsu lojālitāti un 
tole -ran ci! Ir jābūt ļoti spēcīgai 
per so nī bai, lai, piemēram, ho -
lokausta diskusiju virpulī lat-
viešiem pa  teiktu, ka nevajag uz -
ņemties „koll  ektīvu vainu”, un 
to, ka tā saukto „žīdu šāvēju” 
bija krietni mazāk nekā „žīdu 
glābēju”. Visu cieņu!

Vai jūsu personiskajā pieredzē 
ir kāds rūgtums pret latviešiem 
vai tikai pozitīvās atmiņas?

Kopš astoņu gadu vecuma 
esmu vēlējies kļūt par zinātnieku. 
Piecpadsmit gadu vecumā, kad 
kaŗš skāra Latviju, es biju sapratis, 
ka zinātniekam (tāpat kā tiesne-
sim) jādod priekšroka faktiem   
un loģikai, nevis emocijām un 
aiz spriedumiem. Šādi fakti bija 
man visapkārt: daži cilvēki, to -
starp gan latvieši, vācieši, gan 
krievi, bija līdzjutīgi, laipni, iz  pa-
līdzīgi; citi bija vienaldzīgi, nai-
dīgi, pat slepkavnieciski. Nebija 
vajadzīga stipra personība, tikai 
loģisks prāts, lai saprastu, ka būtu 
neprātīgi ignorēt šīs atšķirības    
un nosodīt visus latviešus, vācie-
šus vai krievus tāpēc, ka daži no 
tiem nogalināja manus radinie-
kus. Var diskutēt par to, vai kāda 
“kollektīvās vainas” pakāpe attie-
cas uz vāciešiem un krieviem, 
ku  ŗu valdības bija izdarījušas 
mil  zīgus noziegumus, bet tas 
noteikti neattiecas uz latviešiem, 
kuŗiem nebija īstas valdības lai -
kā no 1940. līdz 1991. gadam.

Es nejūtu nekādu rūgtumu, ne 
naidu pret tiem latviešiem, kuŗi 
slepkavoja žīdus, kaŗagūstekņus 
vai polītieslodzītos. Es atteicos  
no naida emocijām vecumā starp 
17 un agrīnajiem 20 gadiem, aiz-
stājot tās ar morālo nosodījumu, 
mazāk emocionālu nekā “rūg-
tums”. Tomēr pat šāda nosodīša-
na attiecas tikai uz individiem, 
kuŗi ir vainīgi noziegumos, bet 
nekad ne uz visu nāciju. 2004. 
gadā es teicu runu Piemiņas Sie-
nas atklāšanā Liepājā. Šī piemi-
ņas vieta veltīta holokausta un 
Gulaga upuŗu piemiņas godinā-
šanai. „Nodarīto postu nevarēs 
pa  darīt par nebijušu, noziegu mus 
nevarēs aizmirst. Un to  mēr – kopš 
Otrā pasaules kaŗa jau piedzi-
mušas trīs paaudzes. Tad nu strā-
dāsim visi kopā draudzīgi un 
mēģināsim saprast, kā nepieļaut 
diktātūras, kaŗus un genocīdu!”

Kāpēc jūs savai autobiogra-
fijai pievienojāt gaŗu nodaļu 
“Latviešu darbība Otrā pasau-
les kaŗa laikā: objektīvs vērtē-
jums”?

Man ir maz tolerances pret 
netaisnību, vai tā būtu ASV, Lat-
vijā vai citā valstī. Pēc manas 
pirmās viesošanās neatkarīgajā 
Latvijā 1998. gadā es sāku saprast 
pret Latviju vērstās naida kampa-
ņas apmēru un ļaunumu. Pēc 
dažu draugu mudinājuma es   
bei dzot uzrakstīju viedokli par 
latviešu izturēšanos vācu okupā-
cijas laikā, pamatojoties uz ho  lo-
kausta dokumentiem un saviem 
personiskajiem novērojumiem. 
Atšķirībā no žīdiem, kas bija 
ieslodzīti aiz dzeloņdrāšu žoga 
geto vai nometnēs cietsirdīgu sar-
gu ielenkumā, es dzīvoju starp 
civīliedzīvotājiem kā šķietams 

Joprojām latviešu vidū
Ar grāmatas „Latviešu vidū holokausta laikā” autoru, kosmosa ķīmijas pētnieku, Okupācijas mūzeja 

Goda padomes locekli, prof. Eduardu Andersu tikās Ligita Kovtuna
pusžīds (pamatojoties uz meliem, 
ka mana māte bijusi vāciete, nevis 
ebrējiete). Man tika aizliegts ap -
meklēt skolu, atņemot man trīs 
gadus līdz izlaidumam, taču 
beidzot es atradu darbu būvnie-
cības uzņēmumā. Tādējādi es va -
rēju visu vērot un klausīties lat-
viešos un vāciešos - bieži vien 
ne  at pazīts. 

Kāds ir jūsu viedoklis par 
padomju okupāciju Latvijā?

Es biju šīs okupācijas aculieci-
nieks, un mans ieskats - tas ir 
ne   dzirdēti briesmīgi, ka miljoni 
krievu Latvijā un Krievijā jopro-
jām to noliedz. Tas ir tas pats, kas 
apgalvot, ka brutāla izvarošana 
bijis “sekss pēc abpusējas vieno-
šanās”. Pretēji izplatītajam mītam 
mēs, tāpat kā daudzi citi ebrēji, 
cietām no padomju varas. Mana 
tēva uzņēmums un mana vectē - 
va māja tika nacionālizēti, mēs 
tikām stigmatizēti kā “buržuji”, 
un 1941. gada 14. jūnijā mēs 
saņēmām pavēli sakravāt mantas 
un gaidīt, kad mūs savāks. Mūs 
izglāba majors Timošenkovs, lat-
gaļu robežsargs, kas īrēja istabu 
mūsu dzīvoklī, un pēc manas 
mātes lūguma izsvītroja mūs no 
saraksta. Līdz 1999. gadam es 
nezināju, ka mans tēvocis Sankt-
pēterburgā 1937. gadā apcietināts 
un 1940. gadā nogalināts. Tas, ko 
bijām pieredzējuši Baigajā gadā, 
bija pietiekami, lai mēs dotos 
“bēgļu gaitās” uz Vāciju 1944. 
gada oktobrī.

Manos spēkos nebija neko darīt 
saistībā ar Latvijas pievienošanu 
Padomju Savienībai. Tomēr no 
1970. gada līdz pag. gs. 80 gadiem  
es rakstīju daudz vēstuļu un pa -
rakstīju daudz petīciju polītie slo-
dzīto vārdā visā pasaulē - gal ve-
no kārt par zinātniekiem, kuŗu 
vār dus iesniedza ASV Nacionā -
lās Zinātņu akadēmijas Cilvēk tie-
sību komiteja. (Starp citu, komi-
tejas priekšsēdis bija Rīgas žīds, 
matēmatiķis Lipmans Bērs, kas 
bija emigrējis 30. gados. Viņa va -
dībā komiteja aizbilda par 152 
lietām no 30 valstīm, tostarp 26 
no PSRS. Akadēmijas prestižs 
līdzēja, un gandrīz visi ieslodzītie 
ieguva brīvību vai atļauju emig-
rēt). 1978. gadā atklāju, ka šie 
cil vēktiesību pasākumi man aiz-
liedz apmeklēt PSRS, bet 1988. 
gadā, Gorbačova laikā, aizlie-
gums tika atcelts.

Pēdējos desmit gadus man ir 
bijusi cieša sadarbība ar Okupā-
cijas mūzeju vairākos projektos, 
galvenokārt saistībā ar padomju 
okupāciju. Lieki piebilst, ka esmu 
ļoti augstās domās par mūzeju  
un tā darbiniekiem un mūsu sa -
darbību uzskatu par ļoti vērtīgu. 

Kāds bija jūsu mātes un brāļa 
liktenis? Kāds - citiem radinie-
kiem?

Mūsu ģimenē bija 27 cilvēki, 
pārsvarā Liepājā un Rīgā. 1941. 
gada beigās tikai četri vēl bija 
dzīvi: mana māte, mans brālis 
Georgs, es un tēvocis Leons Rīgā. 
Leons strādāja Olaines kūdras 
purvā, 1944. gadā tika deportēts 
uz Štuthofu un nomira Būchen-
valdes koncentrācijas nometnē 
1945. gada janvārī. Georgs tika 
iesaukts 20. latviešu policijas 
bataljonā 1943. gada novembrī, 
bet tika atbrīvots pēc sešām 

nedēļām, pamatojoties uz vācu 
sakaru virsnieka pavēli, jo pus-
žīdiem nebija tiesību dienēt vācu 
policijā vai ar to saistītajās vie-
nībās. Dažas dienas vēlāk Georgs 
saslima ar vēdertīfu un difteriju 
un nomira. Tikai es un mana mā -
te pārdzīvojām kaŗu; viņa no -
mira Čikāgā 96 gadu vecumā.

Kāds bija jūsu ceļš no Liepājas 
uz Ameriku?

Es ierados izpildīt kaŗaklau -
sību 1944. gada jūlijā, kad tika 
ie  saukts mans (1926.) gads, taču 
iesaukšana tika atlikta “uz sevišķa 
rīkojuma pamata”, līdz stābs Rīgā 
izlēma, vai pusžīdi ir tiesīgi kal-
pot leģionā. Šis lēmums vēl ne -
bija pienācis, kad mēs oktobŗa 
vidū devāmies uz Vāciju. Tā kā 
neviens mūs Vācijā nepazina, 
mums pēkšņi radās ideja izlik -
ties par Volksdeutsche jeb ārzemju 
vāciešiem. Es būtu ticis iesaukts 

Vērmachtā, bet man „uzspīdēja” 
neticama laime saķert difteriju, 
kam sekoja sirdskaite, un pēc 
diviem mēnešiem slimnīcā es 
kļuvu invalids līdz kaŗa beigām. 
Mēs dzīvojām Sudetijā (Čecho-
slo vakijas ziemeļrietumos), un 
pēdējās kaŗa dienās ASV armija 
bija tikai 50 km attālumā uz rie-
tumiem, bet Sarkanā armija - 
pārsimt kilometru uz austru-
miem. Amerikāņi nekustējās, bet 
krie vi virzījās uz priekšu, un mūs 
pēkšņi pārsteidza Sarkanā armija. 
Mana slimība deva mums iespēju 
novilcināt “repatriāciju” par pāris 
mēnešiem. Dzelzs priekškars 
Čechoslovakijā nebija ļoti stingrs, 
tāpēc kādā oktobŗa dienā mēs 
klusām iekāpām vilcienā uz ASV 
zonu, kas atradās 40 km attālu-
mā. Toreiz, pirmo reizi piecos 
ga  dos, mēs varējām brīvi elpot, 
nebaidoties no klauvējiena pie 
durvīm!

Mēs dzīvojām Minchenē, kur 
es iestājos dīpīšu (UNRRA jeb 
ANO Palīdzības un rehabilitācijas 
administrācijas) universitātē un 
vēlāk Minchenes universitātē. 
Vis  beidzot 1949. gadā mēs saņē-
mām vīzas braukšanai uz ASV. 
Strādādami par diezgan nekom-
pe tentiem viesmīļiem, mēs sapel-
nījām pietiekami daudz naudas, 
lai samaksātu par vienu sēmestri 
Kolumbijas universitātē, Ņujor-
kā, vēlāk mani atbalstīja uni-
versitāte. 1954. gada sākumā man 
piešķīra doktora gradu ķīmijā,   

un gadu vēlāk es kļuvu par assist-
ant professor Čikāgas universitātē. 
Tur arī es kāpu pa karjēras kāp-
nēm un strādāju līdz aiziešanai 
pensijā 1991. gadā.

Jūs kļuvāt par pasaules mē- 
roga zinātnieku – kosmosa pēt-
nieku. Kāds bija šis ceļš?

Viss sākās ar ģeoķīmijas kursu, 
ko es apmeklēju 1952. gadā. Kādu 
dienu profesors uz lekciju atnesa 
vairākus meteorītus, kuŗi mani 
ļoti fascinēja. Šie mazie metalla 
vai akmens gabaliņi bija vecāki 
par jebkuŗu akmeni uz Zemes  
un bija nākuši no milzīga attā lu-
ma, vismaz no vairāku simtu  
miljonu kilometru attāluma! 
Mūs dienās, kad desmitiem kos-
mosa kuģu ir izpētījuši Saules 
sistēmu, tas vairs neizklausās tik 
aizrāvīgi. Bet tas bija piecus gadus 
pirms Sputņika, kad neviens cil-
vēks un nekāds instruments ne -

kad vēl nebija atstājis Zemi, - tikai 
zinātniskajā fantastikā. Bet te   
bija šie eksotiskie, mūžsenie pa -
raugi, kuŗi sevī glabāja noslē pu-
mus par neticami seniem laikiem 
un vietām. Es uzreiz nolēmu pētīt 
meteorītus.

Vairāk nekā gadsimtu meteo-
rītus pētīja galvenokārt ģeologi 
un astronomi, bet tagad daži fi -
ziķi un ķīmiķi ir sapratuši, ka 
viņu jaunās un stiprās metodes 
varētu mums atklāt daudz vairāk 
par meteorītu izcelsmi un agrī -
no Saules sistēmu. Jauns pētnie-
cības lauks vienmēr dod lielas 
iespē jas, jo tur ir daudz lielu, sva-
rīgu prob lēmu, kuŗas jāatrisina 
līdzās daudzām mazajām pro- 
blē mām. Pro  tams, bija spēcīga 
konku ren ce, jo drīz vien nozarei 
pie vienojās trīs Nobela prēmijas 
lau reāti, kā arī vairāki ļoti spēcīgi 
jaunieši. Man bija vairāki ļoti labi 
studenti, un kopā mums izdevās 
atrisināt dažas svarīgas problē-
mas, piemēram, dimantu izcel- 
sme un organiskie savienojumi 
me  teorītos. Tāpat kā lielākajai 
da  ļai jauno ideju zinātnē, arī mū -
sējām nikni uzbruka citi zināt-
nieki, un šīs sadursmes - dažas 
turpinājās 5-10 gadus - mūsu 
kollēgas ļoti izklaidēja. Parasti 
izrādījās, ka man ir taisnība, es 
iemantoju labu reputāciju un 
saņēmu vairākus apbalvojumus. 
Kopš 1969. gada mēs ar studen-
tiem pētījām Mēness paraugus 
no ikvienas ASV un Padomju  

Sa  vienības misijas un vēlāk atklā-
jām ļoti senus putekļu graudus 
meteorītos, kas nāca no dažāda 
veida zvaigznēm. Tās atradās 
dau  dzu gaismas gadu attālumā, 
tāpēc esot uz visiem laikiem 
nepieejamas cilvēcei. Tas patiesi 
bija pārsteidzoši, ka materiāli no 
tādām zvaigznēm tika piegādāti 
pie mūsu sliekšņa bez maksas. 
Kaut arī šis atklājums aizsāka 
jaunu, aizrautīgu jomu astrono-
mijā, es drīz aizgāju no zināt -       
nes - 65 gadu vecumā, lai atbrī-
votu vietu jaunākiem cilvēkiem.

Kur ASV dzīvojat un vai esat 
gājis „latviešos” jeb piedalījies 
lat viešu kopienas aktīvitātēs 
Ame ri kā?

Es dzīvoju Ņujorkā līdz 1954. 
gadam, tad uz neilgu laiku dar-
bojos Ilinojas universitātē Urbānā 
(kur man bija laime satikt savu 
nākamo sievu Džounu) un 1955. 
gadā devos uz Čikāgu. Pēc aizie-
šanas pensijā mēs 1991. gadā  
pār  cēlāmies uz Šveici, bet atgrie-
zāmies ASV 1999. gadā un apme-
tāmies mazpilsētā Bērlingeimā, 
netālu no Sanfrancisko.

Kad nonācu ASV, man bija maz 
saskarsmes ar latviešiem. Uzau -
got Latvijā un mācoties latviešu 
skolās, es jutos kā īsts latviešu 
patriots un vēlējos kļūt par agro-
nomu, jo Latvija galvenokārt bija 
lauksaimniecības valsts. Es biju 
pilnīgi pieņemts savu latviešu 
klasesbiedru vidū, bet 1941.-
1945. gadā kļuvu par nepiederīgu 
personu, un 1945.-1949. gadā ap -
jautu, ka daudzi latviešu emig-
ranti nav īpaši pretimnākoši Lat-
vijas žīdiem. Pat UNRRA klasi-
ficēja ebrējus kā atsevišķu tautību, 
ievietojot tos un savus bijušos 
tau tiešus atsevišķās nometnēs.  
Lai gan man bija tieši tādas pašas 
cerības kā trimdas latviešiem, 
proti, ka Latvija kādreiz atgūs ne -
atkarību, mūsu dzīves ceļi gāja 
šķirti. Viņi vēlējās atgriezties Lat-
vijā, tiklīdz tā būs brīva, bet es 
gribēju uz pastāvīgu dzīvi palikt 
ASV un kļūt par amerikāni. Sep-
tiņdesmitajos gados Latvijas en -
ciklopēdijas redakcija mani aici-
nāja iesniegt savu biografisko in -
formāciju. Es pieklājīgi atteicos, 
paskaidrojot, ka tad, ja viņi nezi-
nātu, ka piederu pie minoritātes, 
tomēr apliecinu, ka es, tāpat kā 
viņi, vēlos, lai Latvija atgūtu neat-
karību.

Lasot par jūsu un Vladimira 
Bāna pūliņiem iemūžināt bojā 
gājušo vai nogalināto žīdu pie-
mi ņu, noprotams, ka jums nav 
gājis viegli, ka bijušas dom-
starpības  arī jūsu tautasbrāļu 
vidū. Kā jūs to skaidrojat?

Lielāko daļu problēmu radījusi 
Ilana Ivanova, sieviete, kas dzi-
musi Liepājā Latvijas ebrēju ve -
cākiem, kuŗus izglāba drosmīgs 
latviešu pāris. Nesaprotamā kārtā 
viņa tomēr neieredz latviešus. 
Viņai ir liela ietekme Liepājas eb -
rēju kopienā, kuŗā tagad ir gan- 
d rīz tikai pēckaŗa imigranti no 
Krievijas vai Ukrainas. Daži no 
viņiem ir ļoti jauki un godprātīgi 
cilvēki, citi ir saglabājuši savu 
padomju mentālitāti un morāli, 
bet neviens no viņiem nejūt ciešu 
saikni ar pirmskaŗa Liepājas 
žīdiem. 

Eduards Anderss ar dzīvesbiedri Džounu Rīgā

(Turpinājums 15. lpp.)
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Divdesmitajā gadsimtenī starp-
tautisku ievērību sev prata pie-
saistīt divi futūristiski romāni: 
Oldosa Hakslija Drosmīgā jaunā 
pasaule un Džordža Orvela 
1984. Tagad iedomātā nākotnes 
pasaulē, ap simt gadu no paš rei-
zējā laika uz priekšu, risināties 
sava trešā romāna Laimes moni-
torings darbībai liek nesenajā 
1990. gadā dzimusī rakstniece 
Laura Dreiže. Par šo romānu 
viņa ieguvusi galveno balvu kon-
kursā „Zvaigznes” grāmata – 
Latviešu oriģinālliterātūra bēr-
niem un jauniešiem. Arī abi 
pirmie Dreižes darbi Pūķa dzies-
ma (2010) un Nepabeigtais 
skūpsts (2011) tikuši atzinīgi 
novērtēti konkursā.

Romāna norises vieta ir mega-
pole Libertija, tautā dēvēta par 
Putekļu pilsētu. Otrās nodaļas 
sā  kumā iezīmētas tālāku attīstī-
bas stadiju sasniegušas cilvēces 
jaunās prasmes. Pilsētā uzstādīti 
klimata kontroles satelīti. Klonēts 
cilvēks. Vienkāršākos darbos ar -
vien vairāk tiek izmantoti roboti. 
Cilvēcei jau bijis pirmais kon-
takts ar atnācējiem no Andro-
medas miglāja. Trešajā nodaļā 
kādi no romāna personāža ēd 
„presētu pārtiku” – „divas plāks-
nītes, kuŗu etiķete solīja īsta 
šķiņķa garšu”. Tomēr drosmīgās 
jaunās pasaules fizikālās īpatnī-
bas turpmāk romāna gaitā tiek 
apspēlētas maz vai nav apspēlē-
tas nemaz. Pēc trešās nodaļas 
ne  viens vairs neko neēd. Neēd 
ne mūsdienīgu, ne presētu pār-
tiku. Klimata kontroles mecha-
nismi, nebūtiski un kā gaŗām- 
e jot, atzīmēti vēl tikai 314., 380. 
un 407. lappusē. Līdz pat grā-
matas beigām netiekamies ar 
robotiem.

Personāžam salikti neparasti 
vārdi: Ronans, Rīsa, Links, Ti -
gans, Čita, Pins, Sems, Zachs. 
Gal  venajām personām vārdi ir 
angliski: Eiverija, Džejs, Bren-

Nožēlojama nākotnes pasaule
Laura Dreiže, Laimes monitorings, romāns, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2011. g., 480 lpp.

dons. Nav nekādu pieturas punk-
tu, kas lasītājam ļautu ieraudzīt 
kaut nelielu miņu no kādas 
mūsdienu valsts, pilsētas, tautas. 
Uz šī nenoteiktā fona darbojas 
pusaudžu, jauniešu „komandas”, 
varētu tās arī saukt par savstar-
pēji naidīgām kliķēm vai pat 
ban dām. Viņu trakulībās noska-
toties un astoņpadsmit gadu 
jaunās Eiverijas un viņas iemīļotā 
Džeja mīlas stāstam izsekojot, 
kaut kā – varbūt gluži nepama-
toti – gribas domāt par Šekspīra 
Montekiem un Kapuletiem, par 
Romeo un Džuljetu.

Šeit divi namus, divi goda dzim-
tas

Veronā skaistajā mēs rādīsim,
lugas prologā raksta vecmeis-

tars. Protams, neskaistajā Putekļu 
pilsētā viss apvērsts otrādi, tā 
nepazīst ne goda, ne kauna.

Grāmatā dominē darbība un 
dialogi. Tā nepārprotami uzrunā 
apmēram tāda paša vecuma 
lasītājus, kādi ir tās darboņi. 
Jaunā autore nedod nekādus 
atelpas brīžus, pilnīgi trūkst 
aprakstu, raksturojumu, tēloju-
mu. Jaunus lasītājus ārkārtīgi 

steidzīgā notikumu virzīšana uz 
priekšu droši vien iepriecinās. 
Labi padevušies ir tālāklasīšanu 
rosinošie nodaļu iesākumi („Sūdi 
vagā!”) un izskaņas („Viņai tieši 
acīs lidoja nazis.”) Filmās – t.s. 
trilleros – bieži dzirdamās pavēles 
„Nometiet ieročus! Rokas aiz 
galvas!" lasāmas pat atkārtoti.

Ko zaļai jaunībai lai saka sir-
mais? – Vispirms to, ka tādiem 
lasītājiem, kam deniņos jau 
iemirdzas sidrabs, Laimes moni-
torings nemaz nav domāts. Te ir 
cita paaudze, cita pieeja. Ja kāds 
vectētiņš vai vecmāmiņa pirms 
romāna uzdāvināšanas  moder-
nam mazbērnam tajā tomēr ie -
skatītos, viņiem pietrūktu tieši 
tā, kā trūkums jaunajiem patiks. 
Gribētos kaut kādu informāciju, 
kas darba tēlos ļautu labāk ie -
justies: patiktu apjaust viņu ārējo 
izskatu, viņu patikas un nepati-
kas, viņu manierismus vai runas 
veidu... Gribētos zināt, kas ir viņu 
vecāki, kā viņi nonākuši līdz 
savam komūnālajam dzīves vei-
dam un kas viņus īsti motīvē 
viņu šķietami bezmērķīgajām 
izrīcībām. Visai notikumu jez -
gai pa vidu mērķis, kas postulēts 
68. – 69. lappusē, laimes busiņa 
notveršana, sāk izskatīties mar-
gināls. Deus ex machina funkciju 
busiņš izpilda vienīgi grāmatas 
beigās. No kā jaunie cilvēki pār-
tiek? Strādājam viņus neredzam, 
zogam un laupām arī ne, no 
vecākiem naudiņu saņemam       
arī ne.

Autore labi zina, ka cilvēkiem 
viņas lasītāju gados arvien  vairāk 
apzināts un nozīmīgāks kļūst 
dzimums. Tāpēc piebildēs pirms 
vai pēc atkārtotas runas viņa 
reizēs, kad runātājs vairs netiek 
nosaukts vārdā, vietniekvārda 
„viņš” vai „viņa” vietā dod priekš-
roku vārdiem „meitene”, „sie-
viete”, „jauneklis”, „puisis”, „jau-
nais vīrietis”.

Jauki veidots ir Eiverijas un 

Džeja mīlas stāsts, kas no abu 
„draudzības sēklas” 64. lappusē 
kļūst pakāpeniski intensīvāks. 
80. lappusē jau jaunekļa „acīs 
dzirkstīja kvēla mīlestība”, vēl 
jāgaida savas lappuses septiņ-
desmit, līdz notiek pirmā fiziskā 
saskare, motocikla brauciena lai-
kā meitenei apņemot rokas ap 
jaunekļa vidukli (ai, cik mēs rāt-
ni!), 207. lappusē nāk apkampie-
ni, 298. lappusē pirmie skūpsti 
un 406. lappusē vēl tuvākas at -
tiecības („Džeja pirksti rotaļājās 
ar kleitas rāvējslēdzēja mēlīti”), 
kas tomēr negraus jauno lasītāju 
morāli.

Lauras Dreižes nākotnes pa -
saule ir raupja, nožēlojama pa -
saule, kam pilnīgi trūkst ētiskās 
dimensijas. Tā ir ārpus laba un 
ļauna. Lasām: „Daba nevienam 
vairs neko nenozīmē. Pat cilvēka 
dzīvībai vairs nav nozīmes.” 
(153.) Par anachronismiem gan 
nesauksim tādus teicienus kā 
„Dieva dēļ” vai „paldies Dievam”, 
jo ieraduma pēc tādus mūsdie-
nās lieto pat cilvēki, kas Dievam 
netic, tomēr anachronismu sta-
tuss būs jāpiemēro likšanai, lai 
Eiverija kādus vārdus iekaļ kā 
Tēvreizi (309.), un atgādināju-
mam, ka Dievs palīdzot garā 
nabagajiem. (358.) Par anachro-
nismiem runājot - ja 314. lap-
pusē atgādināts, ka negaiss Pu -
tekļu pilsētā nav iespējams, jo 
tādu taču novērstu klimata kon-
troles satelīti, tad ir dīvaini div-
desmit lappuses tālāk  nesakār-
totu, sajauktu telpu saukt par 
tādu, kuŗā varētu būt plosījies 
lokāls tornado.

Ja Laura Dreiže līdz 21 gada 
vecumam paguvusi jau uzrakstīt 
trīs romānus, ir pamats cerēt, ka 
mūža gaŗumā taps vēl daudzi 
citi. Tāpēc ir vērts pateikt auto -
rei dažus vārdus par valodiņu. 
Nebūtu labi kultivēt jaunākā 
laikā Latvijas latviešu runas vai 
rakstu valodā iezagušos netiku-

mus. Pēdējos gados vietniek-
vārda „šis” vietā runātāji, no 
Valsts prezidenta uz leju, saka 
„šis te”. Ja „šis te” lasāms Laimes 
monitoringa 243. lappusē (tiesa, 
gan dialogā), vai jādomā, ka ne -
tikums nebūs izskausts vēl pēc 
simt gadiem? – Uz Rīgas afišu 
stabiem patlaban daudzviet lie-
liem burtiem lasām: „Man uz -
spļaut.” Romāna 471. lappusē 
savukārt redzam: „Man nospļau-
ties.” Kāda šādiem teicieniem      
īsti ir nozīme? Vai te būtu bur-
tiski tulkots no krievu valodas? 
Vai te ir īsināts gaŗāks teiciens 
„Man neatliek nekas cits kā vien 
nospļauties?” – Negals Latvijā ir 
ar īpašības vārdu noteiktās galot-
nes lietošanu, kur varētu iztikt ar 
nenoteikto, tā ietaupot veselu 
zilbi. „Viņu sagaidīja pirmais no 
daudzajiem nepatīkamajiem 
pārsteigumiem,” lasām 234. lap-
pusē. Ja šie pārsteigumi vēl nav 
bijuši, nav zināmi, ir – tā sakot – 
„nenoteikti”, vieglāk taču runāt 
par daudziem nepatīkamiem 
pārsteigumiem! 

Tikai reta daiļliterātūras darba 
virsrakstā atradīsim svešvārdu, 
tāpēc it īpaši mūsu lasītāju ve -
cāko, vēl Kārļa Ulmaņa laiku 
lat viešu valodas latviskošanu  
pie redzējušo paaudzi varētu 
satraukt vārds „monitorings” 
grāmatas virsrakstā. Tikai ne -
domāsim, ka tas ir jaunākā laika 
aizguvums no angļu valodas! 
1984. gadā Rīgā izdotajā Lat-
viešu literārās valodas vārdnī-
cas 5. sējumā ieraugām, ka mo -
nitorings ir „biosfairas stāvokļa 
rēgulāra novērošanas un anali -
zes sistēma”. (Trīs vārdi gan šeit 
pārrakstīti endzelīniskajā raks-
tībā.) 

Paldies „Zvaigznes” apgādam 
par jaunas autores laišanu pie 
vārda! Lai viņai labas sekmes 
turpmākos darbos! 

Eduards Silkalns

1983. gada 15. decembrī tiesas 
priekšā stāvēja apsūdzētais un 
savā pēdējā vārdā teica runu. Ru -
na bija spēcīga un satricināja pa -
domju režīmu. Sakaitētajā atmo-
s fairā daži klausītāji lēca kājās no 
sēdvietām un sauca, lai apsū dzē-
tais beidz ņirgāties par padomju 
valsti. Apsūdzētais sacīja:

Man sāp un es jūtos pazemots, 
kad man jākonstatē, ka manai 
dzimtajai valodai jāieraujas re -
zer vātos – Brīvdabas mūzejā, uz 
dažu teātŗu skatuvēm, masu in -
formācijas līdzekļos. Un arī tur to 
lēni un pārliecinoši atspiež dižā 
krievu mēle.

Man sāp un es jūtos pazemots, 
kad man jākonstatē, ka lielum lie-
lais vairākums Latvijā dzimušo un 
augošo krievu nemācās un ne  grib 
prast latviešu valodu, ka vi  dusskolas 
absolventam krievam latviešu valo-
da ir nievu un ņirgā šanās objekts un 
neviens eksami nētājs šīs valodas 
prašanu no krie vu skolēna neprasa, 
bet latviešu skolēnam krievu valo-
das prašana ir pilnīgi obligāta. Man 
ir skumji, ka bērnudārzos latviešu 
bērniem neiemāca latviešu tautas-
dziesmu zelta fondu (..)

Viņš iezvanīja Trešo atmodu
Gunāram Astram būtu 80

Dziļi apvainots un pazemots es 
jūtos, kad man veikalā, iestādē, 
transporta līdzeklī vai citā Latvijas 
sabiedriskajā vietā ik uz soļa jāsa-
duŗas ar augstprātīgu, šovinistisku 
attieksmi pret manu valodu. La -
bākajā gadījumā jādzird: Čto? 
Čego? Govori po russki! (Kas? Ko? 
Runā krieviski! – krievu val.).

Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā 
ļauns murgs. Tas dod man spēku 
šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir 
daudz cietusi un tāpēc iemācī-
jusies un pārcietīs arī šo tumšo 
laiku. (..) 

Šis drosmīgais cilvēks, kas meta 
izaicinājumu okupācijas varai, 
bija Gunārs Astra. Viņš bija iz -
cietis 15 gadus spaidu darbos 
PSRS Ziemeļu apgabalos, atbrī-
vots 1976. gadā un 1983. gadā 
apcietināts otrreiz. Tā paša gada 
tiesas sēdē viņš teica šos slavenos 
vārdus un pareģoja ”ļaunuma 
imperijas” krišanu. Šī runa, iespē-
jams, ir viena no nozīmīgāka -  
jām polītiskajām runām Latvijas 
valsts vēsturē. Tā pierāda, ka Lat-
vijas valsts neatkarības ideja ir 
bijusi dzīva visu padomju varas 
laiku.

Domās varam iztēloties dzir-
dam šos vārdus tagad, kad Lat -
vija ir brīva valsts. Cik no toreiz 
teiktā vēl šodien ir aktuāls?

Par Gunāru Astru sabiedrība 
plašāk uzzināja tikai pēc viņa 
nāves. Astra bija kļuvis par simbo-
lu. Bērēs Rīgā, Meža kapos, 1988. 
gada 19. aprīlī piedalījās ap 5000 
pavadītāju (pēc citas informāci -
jas – ap 10 000 – red.). Pāri zār-
kam uzklāja sarkanbaltsarkano 
karogu, un tas notika pirmo reizi 
vēl okupētās Latvijas territorijā. 
Dziedāja „Dievs, svētī Latviju!”.  
Kapu aizbēra ar rokām. Visap-
kārt ložņāja čekisti, taču neviens 
neuzdrošinājās traucēt bēŗu no -
risi. Par bērēm ziņoja radio Brīvā 
Eiropa un Amerikas Balss un 
aicināja visus piedalīties. 

Daugavas Vanagi 1988. gadā 
no  dibināja Gunāra Astras piemi-
ņas fondu. Šogad tika izsludināts 
latviešu jaunatnes radošo darbu 
konkurss „Vēstule Gunāram Ast-
ram”. 1989. gada 18. novembrī 
PBLA  Gunāram Astram piešķīra 
in memoriam Tautas balvu.

1991. gada 22. novembrī Meža 
kapos tika atklāts piemineklis 

Gunāram Astram. To veidojis 
māks linieks R. Muzikants un 
architekts P. Štokmanis. 1993. ga -
dā, Latvijas valsts 75. gadadienā, 
Rīgā pie Rīgas apgabaltiesas na -
ma Brīvības ielā 34 uzstādīta Gu -
nāram Astram veltīta piemiņas 
plāksne. Brīvības cīnītāja vārdā 
Rīgā ir nosaukta iela.

Gunāra Astras 80 gadu dzi -
mum dienas atcerē Okupācijas 
mū  zejā 22. oktobrī notika sarī-
kojums, kuŗā demonstrēja Raita 
Valtera filmu „Gunārs Astra. 
Sirds balss”. Izstādē mūzeja vesti-

bilā līdz  Ziemsvētkiem  
apskatāmas fotogra-
fijas, dokumenti un 
priekš meti, kas stāsta 
par Gunāra Astras dzī-
ves gājumu, cīņu par 
Latvijas brīvību un 
vairāk nekā 19 ieslo-
dzī juma gadiem seviš-
ķa režīma labošanas 
darbu kolonijā. Izstādē 
iekļautas arī nupat mū -
zejam nodotās Gunāra 
vēstules brālim Hari-
jam, kas sūtītas pirmā 
ieslodzījuma laikā no 

1961. līdz 1976. gadam. 
Gunāra Astras atdusas vietā 

Meža kapos tika iesvētīts piemi-
neklis Latvijas brīvības cīnītājam. 
Savā uzrunā mācītājs Guntis 
Kalme atminējās Astras dzīves 
gājumu, citēja viņa teikto un 
rakstīto, kā arī atgādināja, ko       
par Astru teikuši citi. Kalme no -
rā dīja, ka bijušās LPSR Augstā-
kajā tiesā Astras teiktais pēdējais 
vārds nostata viņu blakus Mārti-
ņam Luteram, kas sacīja: “Te es 
stāvu un citādi nevaru.”

P. Karlsons 

Gunārs Astra
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Pirmais
Par došanos prom no dzimte-

nes. Uz palikšanu. Inga Gaile 
dzejpro zā „Aizbraucot” savu pat-
riotes sāpi paudusi ar vārdiem 
„Es jūs lūdzu - nebrauciet prom” 
(Jaunā Gaita 264:2).   Tas nav no -
so dījums, jo motīvi dzīves būtis-
kai pārkār tošanai ir ļoti dažādi: 
ārzemēs var vairāk nopelnīt, šī 
valsts man nedod neko, maniem 
bērniem nav ko ēst, te valda tikai 
nelieši, kas mūs izmanto... Tādi 
ir emo cionālie augstspriegumi, 
kas de  dzina prātus.

Inga klauvē pie sirdsapziņas. 
Cilvēka saknes ir dzimtajā zemē, 
un augt bez saknēm nav iespē-
jams. Grūti, jā, protams, bet mū -
su skaitliski mazā tauta palikusi 
savā vietā tāpēc, ka labklājību cē -
lusi ar pieticību un pacietību. 
Svešu varu šķelta un nīdēta, tā 
joprojām sakņojas šeit. Un katra 
ilgdzīvošana svešumā šķeļ tautu, 
arī ģimenes, laikā, kad visvairāk 
vajadzīga vienotība, sasaukša nās.

Inga Gaile savu sirsnīgo uzrunu 
nobeidz ar pieņēmumu:

Tu domā, ka esi kas īpašs un 
aizbrauc uz Vidusjūru. – 

 Tu arī būtu kas īpašs, ja paliktu 
šeit un atklātu to,

Kas ir tavs uzdevums šajā valo dā, 
šajā zemē, šajā nenovīdīgo, skaudī-
go, dziedošo, zogošo ļaužu pūlī,

Iespējams, mēs patiešām to sa- 
prastu, kādā no tām dienām,

Kas sekotu dienai,
Kuŗā mēs pārstātu bēgt (264:3).
Pavisam citāda bija aizbrauk-

šana no Latvijas 1944. gada ru  de-
nī. Tā bija bēgšana no kaŗa tiešās 
darbības, no boļševiku va  ras at -
grie šanās. Protams, tobrīd lielāko-
ties domāja, ka uz īsu laiku.

Gribu atklāt kādu laikmeta 
liecību.

Minētajā laikā dzejnieks, Pir-
mā pasaules kaŗa invalids Eižens 
Hindenbergs (1894-1966) uz -
raks  tīja un ar segvārdu Ergs iz -
platīja dzejoli

Senču balss
Ir tautā tikums sens, un laimīgs, 

kas to tur:
No tēvu zemes prom, draugs, 

neaizej nekur.

Lai kādi pērkoņi pār tevi mājās 
rūc,

Būs gājums svešumā tev allaž 
divtik grūts.

Vai rokā veseris vai arkls, vai 
spalva tev,

Tu strādā gavilēdams tēvzemei 
un sev.

Bet svešs un neparasts būs citur 
darba jūgs,

Un kaimiņš tevi diezvai kādreiz 
ciemos lūgs.

Kamēr vien dzintarjūras krastā 
krāsies smilts

Un viļņos Daugava, šeit dzīvos 
latvju cilts.

Un senču asinsbalss, kas tautu 
kopā tur,

Teic šodien tev un man: prom 
neaizej nekur.

  (No mana personiskā archīva)
Būtu ļoti nozīmīgi saņemt ziņu, 

ka šādu tekstu kāds tolaik ir lasī-
jis (cerības gan sīksīkas). Man 
šobrīd liekas, ka Hindenberga  
un Gailes dzejoļi savdabīgi sa -
sau cas.

(Starp citu Hindenbergs vēstu-

Pieci papildinājumi trim krājumiem (JG: 264, 265, 266)Ilgonis Bērsons

lē kādam Rakstnieku savienības 
valdes loceklim 1958. gadā stās-
tīja: „..esmu fašistu okupācijas 
laikā uzrakstījis un daudzos eks-
emplāros izplatījis apmēram kā -
du duci patriotisku un satirisku 
dzejoļu un pamfletus par fašis-
mu un fašistiem.” Dzejnieka pa -
pī ros ir plaši pazīstamie teks ti:  
Iekš Düna stāv Steiben, un izkāpj 
trīs vīr..”, „..Tu, latvēš taut, klaus, 
ko tev teic..”’ )

Pārliecību par latvju mūžīgo 
dzīvošanu Inga Gaile izteikusi ar 
satriecošu jautājumu:

„Kas paliks mums, kad jūs visi 
aizbrauks iet?” (264:2)

Manuprāt, šai pašā 76. nu -
mu rā „Kiberkambaris” diemžēl 
šā   vis tukšā gaisā (264:53, 54). 
Ap  gal vojot, ka Latvijā „99% 
dzīvo na  ba  dzībā” (Vidvuds) un 
tā   tad gandrīz visi ēd vienīgi cūku 
kau lus un ādas (Ausma Ābele), 
ka par latviešu izmir šanu nav 
jāsa traucas (Vilnis), tiek tikai 
sacelts bezmērķīgs troksnis. Un 
humora arī šeit nav.

***
Otrais

Ar ziņām un salīdzinājumiem 
bagātajā Franka Gordona rakstā 
„Latvji, jūdi, vāci: sievietes un 
gara dzirksts” degpunktā ir Asja 
Lācis. Par viņas draugu Linardu 
Laicenu sniegta neprecīza vēsts: 
„Tas bija viņš, kuŗš, emigrējis uz 
pasaules darbaļaužu tēviju – 
PSRS, Pirmajā padomju kongre-
sā tika ievēlēts par Rietumu (!) 
(autora likta pieturzīme) prole-
tārisko rakstnieku sekcijas vadī-
tāju." (264:22)

Rakstnieku kongress notika 
Maskavā 1934. gadā, no 17. au -
gusta līdz 1. septembrim, Laicens 
bija delegāts no Maskavas orga-
nizācijas, uzstājās ar runu un ti -
ka ievēlēts PSRS Rakstnieku sa -
vienības revīzijas komisijā (val -
dē – Roberts Eidemanis).

Laicens jau kopš 1932. gada 
bija Starptautiskās revolūcionāro 
rakstnieku apvienības (MORP) 
Latvijas komisijas priekšsēdis.

Starp citu, dīvaini ir tas, ka 
raks tnieku kongresa stenogram-
mā aiz jaunā revīzijas komisijas 
locekļa uzvārda iekavās rakstīts: 
Latvija. It kā viņš būtu Latvijas 
Republikas pārstāvis. No dzim-
tenes viņš aizbrauca jau 1932. 
gadā. Tēvzeme buntavnieku va -
jāja, bet viņu, trimdinieku, no -
ben dēja Padomija.

Paldies Gordona kungam par 
prasmi īsā rakstā savilkt kopā tik 
daudz biografiju.

***
Trešais

Augsta raudze ir Benitas Veis-
bergas „Pierakstiem”. Īstenībā tā 
ir dienasgrāmata (iespiesta kopš 
2005. gada Jaunajā Gaitā), tāpēc 
žēl, ka nav neviena datējuma. 
„Šis ir cits laiks. Es tam nepie-
deru, es piederu savam laikam” 
(264:10). Kad tas sacīts, un kuŗš 
tad ir rakstnieces laiks?

Apstājos pie dvēselīgajām rind-
kopām par Edvarta Virzas 
„Strau mēniem”. Pārsteidza kāds 
katēgorisks apgalvojums. „Lat-
vijā daudzi par „Straumēniem” 
neko nezina, jāiepazīstina par 
jaunu. To panāca padomju vara. 
[..] Varbūt vajadzētu samest nau-
du un apgādāt kādus cilvēkus 
Latvijā ar šo grāmatu..” (264:10) 
Kad tas rakstīts?

Jā, padomju režīms izņēma grā-

matu no apgrozības, taču „Strau-
mēni” glabājās daudzu oku pētās 
Latvijas iedzīvotāju plauk tos (arī 
manā mājas biblio tēkā).

Vēl padomju laikā ar „Straumē-
niem” varēja iepazīties arī atklā tībā.

1988. gadā – jūnijā Latvijas ra -
diofonā skanēja klasiskā darba 
fragmentu kompozicija, augus -
tā – decembrī „Straumēnus” ie -
spieda žurnālā Karogs (ar manu 
ievadu 8. numurā).

1989. gadā poētisko romānu 
30 000(!) eksemplāros izdeva 
„Liesma” (ar Imanta Ziedoņa un 

Viestura Vecgrāvja apcerēm).
Un vēl daži jaunākie dati.
1991. gadā „Straumēnus” izde-

va apgāds „Zvaigzne” – serijā 
„Skolas bibliotēka”.

1996. gadā aptaujā „33 iecie-
nītākās (nepieciešamākās) grā-
matas” lasītāji „Straumēnus” ie -
lika 9. vietā.

2002. gadā – „Jumavas” izdevums 
(ar Annas Žīgures pēcvār du).

Nu nevajag naudiņu mest kopā ...
***

Ceturtais
Jaunā Gaita beigusi iespiest 

Evas Eglājas-Kristsones pētījumu 
par okupētās Latvijas un latviešu 
trimdas saskarsmi un dinamiku 
(264, 265). Pamatīgs darbs.

Man ir iespējams papildināt 
tekstu par rietumtrimdinieku 
uzskatu sašķeltību jautājumā par 
tautiešiem dzimtenē. Zinātniece 
raksta: „Spilgts otrā, proti, vienas 
latviešu kultūras domāšanas tipa 
pārstāvis ir Valentīns Pelēcis. 
Viņš kā viens no pirmajiem tiek 
nodēvēts par koeksistenciālistu 
(trimdas izpratnē – persona, kas 
samierinās ar LPSR pastāvēšanu 
un necīnās pret to)” (264:19-20).

V. Pelēcis žurnālā Tilts 1964. 
gadā bija ievietojis atzinīgu rak-
stu par dzejnieces Monikas Za -
riņas ciemošanos Rīgā. Kritiķis 
Jānis Rudzītis Daugavas Vanagu 
Mēnešrakstā asi iebilda pret brā-
ļošanos ar Latvijas cilvēkiem. Pe -
lēča atbildes vēstuli DVM nepub-
li cēja (ak, t.s. preses brīvība!).

M. Zariņa, ar kuŗu kopš 1971. 
gada vairākas reizes esmu ticies 
Latvijā, sava mūža nogalē manā 
rīcībā nodeva divas V. Pelēča 
vēstules, un tās tagad publiskoju.

Pirmā rakstīta 1964. gada 31. 
oktobrī Mineapolē (ASV) un sū -
tīta Zariņai:

Meiten!
Lasīju „Laikā” asu uzbrukumu 

Jums – par ciemošanos Latvijā, 
Rī  gā, š.g. vasarā. Tā tuvāk nepa-
zīstu ne Jūs, ne Jūsu vīru. Ar lasīto 
literātūrā šinī gadījumā ir par maz.

Zinu tikai, ka Jūs savos gados 

varbūt esat par jaunu, lai Jums 
būtu objektīvi lietišķs reālitātes 
salīdzinājums par to, kas bija 
kaut vai Ulmaņa laikos plūsos un 
minusos attiecībā pret pašreizējo 
situāciju. Bet, ja jūsu vēlēšanās 
[autora izcēlumi abās vēstulēs – 
I.B.] savus draugus, tautu un ze -
mi redzēt ir bez tām muļķībām, 
ko blēj tiklab šinī, kā viņā pusē, 
tad es godīgi iestājos par Jūsu 
individuālajām tiesībām redzēt 
mūsu zemi un tautu tādu, kāda 
var būt likteņu dotajos apstākļos. 
Katrā ziņā „Laika” uzbrukums 
Jums man liekas tikpat smirdošs, 

kā līdzīgos gadījumos „Cīņa” vai 
citi dogmatikas pļurinātāji no tās 
puses vērš pret mums te. Sapro-
tams, paliek vēl manī tā šaubu 
daļa, kas saka: „Redzi, kā Alainis 
pārdeva „pautus”, redzi, kā viens 
otrs slepus prostituē „Dzimtenes 
Balsī” (nebalsī, es sacītu!), vai 
Monikai var ticēt? 

Es esmu šaubu cilvēks, bet esmu 
arī bezkompromisa patiesības 
alcējs. Tāpēc Jums rakstu. Ja Jūs jū -
tat sevī kaut mazāko daļiņu sve-
šinieku priekam apsolītu, neatbil -
d iet man. Es aizmirsīšu šo vēs tuli. 
Bet, ja Jums sāp un sirdsap ziņai 
(Jūsu) ir nezināma Jūsu vai na, 
tad es varu būt tikai Jūsu pusē. 
Nekur citur.

Valentīns Pelēcis
Te bija liela uzticēšanās un ma  zas 

šaubas. Daļai trimdinieku bija uz -
skats, ka Zariņi ir čekas pārņemtas 
personas. Pierādīju mu gan nav. 
Tāds noteikti bija vēstulē piemi-
nētais dzejnieks un grāmatizdevējs 
Eduards Alainis (1889-1969). Dau-
dzi nezināja, ka viņam bijuši grēki 
vācu oku pācijas laikā, piemēram, 
Dzimte nes kalendārā (1941) rakstī-
tie vārdi: „Bezgalīga pateicība Liel-
vācijas Vadonim un viņa varo nī gai 
armijai, kuŗa padzina žīdu – boļše-
viku bandītus no mūsu ze  mes” 
(37). Pēc tam Alainis kalpo ja Pa -
domijai, izdodams „Vecā Zobgala 
kalendārus” (1959 – 1963) un avīzi 
Daugava (1962 – 1969).

Valentīna Pelēča otra vēstule 
rakstīta Guntim Zariņam 1964. 
gada 7. decembrī.

Mīļais Gunti!
Paldies par vēstuli. Taviem uz -

skatiem es visumā piekrītu, lai arī 
vecums mani padarījis apdomī-
gāku. Sevišķi punktā par sirdsap-
ziņas nepieciešamību. Tevi jūtu 
kā brāli.  Tikai nelaime, ka tie, kas 
kalpo dogmām, alga viena – krus-
ta, zelta vai sirpja un āmura, tie, 
lūk, nespēj un arī nedrīkst sirds-
ap ziņu atļauties... Tad visi pātari 
ču  pā! Un, ja gribi pret vienu vai 
otru „augstāko ideju” liekulības 
mauciniekiem sisties tikai ar kailo 

sirdsapziņu, tad puslīdz droši, ka 
vai nu vienas, vai otras puses „fa -
rizeji un propagandas mācītāji” 
darīs visu, lai Antiņš nolauztu 
kaklu... Bet, ar ļaunajiem brāļiem 
cīkstoties, vajag rāma, nepārstei-
dzīga prāta un skopas, apdomīgi 
veidotas valodas. Katra nesaval-
dība, aizkaitinātu jūtu izplūsme 
nekontrolētā pēkšņumā var radīt 
aplamības, pretrunas, kur pašam 
paklupt.

Neļauno, ka es Tevi, vecu puiku  
(kā sacīt), tā „patēvišķi” pārru nā ju, 
jo, kaut personiski [Tevi] ne  pazīs-

tot, man ir sajūta, ka esi ļoti im -
pulsīvs. Sirdsapziņa un ātra degsme 
šos laikos pavisam „bīsta mi”. 

Monikas pieredzējumi un ie -
spaidi Rīgā pašreiz jau ir „Tilta” 
spiestuvē, un, ja Uģim [apgāda 
„Tilts” vadītājam Hugo Skrasti-
ņam - I.B.] veiksies, nākošnedēļ 
būs laukā „Tilta” 15 gadu jubile-
jas numurs. Es uzrakstīju tam 
dažus ievadvārdus. Vienā otrā 
vietā pa teikumam tika nosvītrots, 
jo es zinu, ar kādām acīm „priekš-
tilta poziciju vīri” šos gabaliņus 
lasīs. 

Jā, žēl, ka Monika Rīgā Ojāram 
Vācietim nepavaicāja, kādēļ ma -
nu radu - dzejnieku Aleksandru 
Pelēci nelaiž Latvijā atpakaļ. Kopš 
1947. gada janvāŗa viņš ir Sibi-
rijā. Un viņa pēdējais lūgums dēļ 
atļaujas atgriezties šogad nav vis 
noraidīts Maskavā, bet Rīgā. To -
mēr šinī „Tiltā” arī viņu ņēmām 
palīgā Jūsu lietai, protams, kā 
Nezināmo dzejnieku taigā. Man 
ir kādas 400 viņa dzejas; pēdējais 
nesamaitātās Latvijas gara dzej-
nieks! Bet, kad es viņam aizrakstīju 
par Rudzīša priekšlasījumu ciklu 
ASV, tad viņš man atsūtīja dzeju  
„Ar lūku aizsietās durvis...” [Dze-
jolis ievietots „Tiltā”, un autora 
paraksta vietā ir apzīmējums 
Nezināmais dzejnieks.] Visīstā-
kais Antiņš, bezzemnieces atrait-
nes dēls, bet viņam ir sirdsapziņa 
un nav kompromisa dogmai. 
Tādēļ laikam nevar pat pacie-
moties uz Latviju aizbraukt. 
Redzi, kādas ačgārnības, un par 
tām nekaitē pavaicāt Rimjānim 
[Latvijas komitejas kultūras 
sakariem ar tautiešiem ārzemēs 
valdes loceklim - I. B.] u. c. arī: 
sak, no Londonas var, bet no 
Amūras ne?

Labu jums abiem vēlēdams,
 Valentīns
 Guntis Zariņš viesojās Latvijā 

1965. gada martā un jau septem-
brī Londonā mīklainos apstākļos 
gāja bojā.

rdošs,

(Nobeigums nākamajā numurā)
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Latviešu likteņdzejnieka Leo-
nīda Breikša „Himna” ar Jāņa 
Norviļa mūziku Latvijas laimī-
gajos gados ik dienu pāršalca vi -
su valsti, radiopārraidē vēstī jot 
sardzes maiņu pie Brīvības pie-
minekļa. Otrā pasaules kaŗa lai-
kā latviešu vīri un jaunekļi pē -
dējo rindu dziedāja: ”Par ze mi 
šo mums galva jānoliek,” - un tā 
to dzied arī šodien. Breikšs dze-
joja: ”Mums šajā zemē galva jā -
noliek.” Un sakiet - vai šodien 
abos variantos nav jāieklausās?

Pēc Brīvības cīņām
Latviešu virsnieku apvienības - 

organizācijas pirmsākumi meklē-
jami 1922. gada 1. decembrī, kad 
Latvijas Kaŗaskolas 2. izlaiduma 
virsnieki nodibināja „Latvijas Ka -
ŗaskolas beigušo virsnieku apvie-
nību” un sāka izdot žurnālu Ka -
dets. PSRS okupācija pārtrauca 
orga nizācijas darbību, slēdza žur-
nālu. Sākās Latvijas armijas iznī -
ci nāšana. Atjaunotās LVA biedri 
vei  kuši pētījumus archīvos par 
1053 Latvijas armijas virsnieku 
likteņiem. Uz Staļina soda (nāves) 
nometnēm tika izsūtīti 659 virs-
nieki, 114 Lāčplēša Kaŗa ordeņa 
kavalieŗi, 15 atvaļinātie ģenerāļi,      
1 admirālis, 29 pulkveži. 98 Lat-
vijas armijā dienošie vai atvaļinā-
tie virsnieki tika nošauti vai izda-
rīja pašnāvību, 42 no viņiem pēc 
apcietināšanas pazuda bez vēsts. 
No elles pievārtes - Gulaga atgrie-
zās 139 izmocīti, sakropļoti, bet ne 
salauzti vīri. Par agresora kaŗa no -
ziegumiem liecina fakts, ka lat vie-
šu mirstības līmenis Vjatlaga soda 
(koncentrācijas) nometnēs bija 
gand rīz piecas reizes lielāks nekā 
vācu koncentrācijas nometnē 
Būch en valdē. 

 Pēc Otrā pasaules kaŗa Rietu-
mos nonākušie bijušie Latvijas ar -
mijas kaŗavīri un leģionāri centās 
atjaunot LVA. Pirmā sanāksme 
no  tika Hamburgā 1947. gadā, vē -
lāk nodaļas atvēra Toronto, Mel-
burnā, Ņujorkā, Sidnejā un citur. 
Globālo LVA nodibināja 1966. ga -
dā, par priekšsēdi ievēlējot pulk-
vedi Arvīdu Krīpenu. 1967. gadā 
atjaunoja žurnāla Kadets izdo ša nu. 

 Zem varoņgara zīmes
1991. gada 26. oktobrī Rīgā 

pulcējās bijušie Latvijas Kaŗasko-
las absolventi, lai atjaunotu Lat-
viešu virsnieku apvienību Tēvze-
mē, kas bija atguvusi neatkarību 
no okupantu varas. Vairākums no 
viņiem bija leģionāri, kas, sekojot 
savam pienākumam, pārliecībai 
un zvērestam, lējuši asinis Kur -   
ze mes cietoksnī, Mores kaujās, 
Volch ovas purvos un citos cīņu 
laukos. Tie bija vīri, kuŗiem Dievs 
bija lēmis izciest kaŗu un pār -     
nākt no elles priekškambaŗa. Sep-
tiņpadsmit no viņiem ir ierakstīti 
Latvijā atjaunotās Latviešu virs-
nie ku apvienības dibinātāju Goda 
grāmatā: Jānis Būda, Henrichs 
Bušs, Otomārs Grunte, Ernests 
Kal niņš, Teodors Kalns-Kalvis, 
Jānis Kalpaks, Kārlis Lauks, Janis 
Leimanis, Hugo Līdums, Pēteris 
Malašonoks, Arnolds Mencis, 
Ernests Ozoliņš, Iraklijs Pūpols, 
Arnolds Haralds Straume, Žanis 
Straume, Staņislavs Strauts, Ol  ģ erts 
Vinklers. Viņi visi ir Aizsaulē, bet 
par katru no šiem vīriem var 
uzrakstīt varonības un ciešanu 

„Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”*
 Latvijā atjaunotajai Latviešu virsnieku apvienībai – 20

stāstu. Par kaŗa lidotāju Arnoldu 
Menci ir daudz publikāciju, jo 
viņš bija viens no pieciem Lat-
viešu leģiona gaisa spēku lido tā-
jiem,  kuŗus kaŗa beigās pārcēla uz 
Berlīni-Štrālzundi, lai viņi lidotu 
ar vismodernākajiem Meseršmita 
iznīcinātājiem. 

Nedaudz vēlāk apvienībai pie-
pulcējās no Litenes nometnes un 
nāves izbēgušais Verners Liguts, 
kuŗam tomēr vēlāk līdz kaulam 
bija jāizjūt Šmita kalna ledainās 
skavas, Mores kaujas rotas koman-
dieris Rolands Kovtuņenko, kas 
vē  lāk sarakstīja vairākas grāmatas 
par šīm cīņām. Latviešu ģimenes 

„Sarkanie pulkveži” vai 
savas zemes patrioti?

Laikā no 1999. līdz 2001. gadam 
LVA veco virsnieku paaudzei pie-
vienojās arvien vairāk atvaļināto 
virsnieku no ZS, NBS un NAA. 
Daļai virsnieku, kuŗi savulaik     
bija dienējuši Padomju armijā,    
pa reizei nācās dzirdēt nievājošo 
„sarkanais pulkvedis”. Varbūt arī 
Valdim Matīsam un viņa koman-
das biedriem, kuŗi aiz patriotisma 
un personiskas parliecības ķērās 
pie jauno virsnieku sagatavoša -       
 nas un Latvijas Nacionālo bruņo to 
spēku atjaunošanas. Sākās sa  dar-
bība ar bijušās Birjuzova krievu 

Bērziņa piesitiens pie artilerijas 
šāviņa čaulas nereti liecināja, ka 
vecie kaŗavīri ir pārāk iekarsuši 
dis  kusiju „kaujā”. Neiznāca ne -
viens LVA un kadetu sadarbībā 
veidotā žurnāla numurs, kuŗā 
nebūtu kāds Tālivalža Bērziņa 
pat  riotisma un dzimtenes mīlestī-
bas caurausts raksts, piemēram, 
„Tra dicijas audzina un vieno”, ”Va -
roņu gara audzināšana NAA”, 
”Virs nieka godaprāts un gods” utt. 

Pirms T. Bērziņa LVA vadīja Ar -
nolds Zariņš, bijušais kauju virs-
nieks. Tie bija gadi, kad  Ka  da ga 
ezera krastus vēl mala iebru cēju 
tanku ķēdes. Zariņš kadetiem 
sacīja: ”Mūsu dzīves skolā īstais 
vīrs parādījās kaujas laukā, un       
bija gadījumi, kad jauns kaŗavīrs, 
riskējot ar savu dzīvību, iznesa no 
kaujas lauka ievainoto koman dieri. ”

LVA ir laimējies ar saviem va  dī tā -
jiem. Tagad apvienību vada Aleks ejs 
Ozoliņš - īstens Latvijas patriots, kas 
visus atjaunotās Lat vi jas gadus pa -
vadījis tās Bruņoto spē  ku vei do  -
šanā un jaunatnes au  dzi nāšanā, jo 
sevišķi būdams ilg ga  dējs Studentu 
bataljona koman dieris. 

Pirms kaŗa  LVA paspārnē dar-
bo jās Dāmu komiteja. Tās atjau-
nošana nav veikusies, tomēr bez 
sievietēm LVA nekas nenotiek arī 
šodien. 1997. gadā par apvienības 
sekretāri tika aicināta leģionāra 
Eduarda Stauvera meita Maija Zā -
līte, un nu jau 14 gadus viņa apzi-
nīgi veic savus pienākumus, pē -
dējos gados kopā ar atv. ZS kpt. 
Sarmu Līni, būdamas viszinīgākās 
par LVA biedriem tuvumā un tā -
lumā, par viņu veselību, rūpēm, 
ģimenēm. Maija un Sarma ir gan 
biedrzines, archīvāres, vēstur nie-
ces, gan žēlsirdīgās māsas un at -
balsts ar labu vārdu, jo daudzi ka -
ŗavīri ir krietni gados, kaŗā cirstās 
brūces „nāk vaļā” un veco vīru 
aprūpe ir viens no galvenajiem 
LVA uzdevumiem. 

Vīri ar Vestpointas un 
Anapoles akadēmijas 

izglītību, ar Korejas un 
Vietnamas kauju pieredzi
1991. gadā Vašingtonā tika no -

dibināta Latvijas Aizsardzības 
dar   ba grupa, kuŗas priekšgalā no -
stājās ASV  atv. plkv. Ilmārs Dam-
bergs. Grupā nesavtīgi strādāja 
augsta ranga latviešu virsnieki, 
kuŗi bija ieguvuši izcilu militāro 
izglītību visaugstākā prestiža ASV 
militārajās akadēmijās, cīnījušies 
pret komūnistisko režīmu armi-
jām Korejā un Vietnamā. Viņu 
uz    devums bija sekmēt Latvijas ar -
mijas atjaunošanu un Latvijas ie -
stāšanos NATO. Daudzi no vi -
ņiem veica dažādus uzdevumus 
NBS struktūrās, bija aizsardzības 
ministra padomnieki: Jānis Ka  žo-
ciņš, Andrejs Mežmalis, Zigurds 
Lieljuris, Egons Goldšmitds, Il -
mārs Krasts, Ģirts Jātnieks, Vil-
mārs Kukainis, Visvaldis Ķimenis, 
Alfons Mednis, Rūdolfs Pēkšēns, 
Arnolds Ruperts un daudzi citi 
(publikācijas ierobežotā apjoma 
dēļ bez militārajām pakāpēm). 
Gandrīz visi viņi ir LVA biedri. 
Viņi ienāca ar savu skatījumu uz 
militāro dzīvi, uz pienākumu pret 
Latviju, pret savu mītnes zemi, 
iespējams - globālāku un daudz-
šķautnaināku. 

Tālivaldis Bērziņš Latvijā at  jau-
notās LVA 15 gadu jubilejā sacīja: 
”... LVA tecējums ir kā upe, kas 
savu ceļu pāri šķēršļiem lauž gluži 
kā mūsu likteņupe Daugava,” - ar 
to domādams dažādo Saeimas li -
kumu veidotāju un aizsardzības 
ministru attieksmi pret latviešu 
kaŗavīriem (telpu jautājums, pen-
sijas, ārstēšanās pabalsti utt.). Jā -
cer, ka LVA savu 90. dzimšanas 
dienu nākamgad sagaidīs ar Kār -
ļa Ulmaņa vēlējumu: ”Būsim paš-
apzinīgi un lepni uz to, ko tagad 
darām, bet skatīsimies arī atpa -  
kaļ uz to, kas pagātnē darīts, jo ti -
kai tā mēs krāsim spēkus nākot-
nei. ” 

*LVA himna ar Leonīda Breikša 
vārdiem

Atv. kpt. Andris Kļaviņš
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Viestura ordeņa pasniegšanas ceremonijā 2009. gada 1.maijā Rīgas 
pilī. 1. rindā no labās: atvaļinātais majors Aivars Vucāns (Vo IV šķ.), 
atvaļinātais virsleitnants Olģerts Mentelis (Vo V šķ.), Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers, atvaļinātais majors Alfreds Porieris (Vo IV šķ.), 
Lilita Zatlere, virsseržants Jānis Lācis, Maija Zālīte; 2. rindā: at  va ļi-
nātais brigādes ģenerālis Juris Vectirāns, atvaļinātais kapteinis 
Aleksejs Ozoliņš, atvaļinātais pulkvežleitnants Normunds Aizpurs

traģēdijas un „kaŗa kalpa”, kā        
viņš sevi nosauca, kauju ceļš ir        
kā asiņaina to laiku atblāzma, ko 
pārdzīvoja laidzē nie tis Teodors 
Kalnājs, viens no vī  riem, kas par 
varonību kaujās sa  ņēmis augstā-
kos Vērmachta ap  bal vojumus. Lai 
atceramies le  ģen dāro zemūdenes 
„Ronis” koman dieri Hugo Legz-
diņu, kā arī vienu no Latviešu le -
ģiona virsniekiem Eduardu Stau-
veru, ko pēdējās ka  ŗa dienās lik -
tenis iesvieda iz nī cī bai nolemto 
Reichskancelejas pē  dējo aizstāv -  
ju rindās. Virsnie kus un slavenus 
sportistus - vairāk kār tējus Latvijas 
meistarus Juri Liel mežu un kaŗa 
lidotāju Leo n har du Tresteri. Un 
vēl... un vēl. 

Deviņdesmitajos gados Latviešu 
virsnieku apvienības sanāksmēs 
virmoja varoņgars. Kad šos vīrus 
apbrīnoju un aiz cieņas pret vi -
ņiem un viņu mūžu nevarēju rast 
vārdus, lai izteiktu savas jūtas, 
viens no viņiem sacīja: ”Bet mēs 
bijām jauni un izmisuši nebijām. 
Dzīve ir skaista! Kaŗš? Nu, un?! 
Ložmetēju tarkšķi, granātu sprā-
dzieni, pārgājieni un varonības 
slava. Mēs visu to jau bijām re -
dzējuši. Tikai mēs nevarējām ie -
do māties, ka var būt arī citādas 
briesmas... kad uzvarētājs neciena 
kaŗavīru, - tāpēc ka viņš ir kaŗa-
vīrs, lai kuŗā pusē arī cīnītos. Ša -
jās skumjajās atmiņās mēs bieži 
vien kavējamies pat vēl pēc dau-
dziem gadiem.” Atliek piebilst,         
ka civīli zētajā pasaulē kaŗavīrs       
pēc kaujas tiek aizsargāts. Tapēc 
jau starp tau tiskās institūcijas pie-
ņem dažādas Chartas un Kon -
ven cijas. 

kaŗaskolas izdemolētajās telpās 
atvērto Nacionālo aizsardzības 
aka  dēmiju (NAA). Viens no pir-
ma jiem, kas, aktīvi un aizrautīgi 
darbodamies, jauno virsnieku au -
dzināšanā vēlējās ieviest Latvijas 
Kaŗaskolas tradicijas, bija akadē-
mijas Mācību daļas vadītājs pulk-
vežleitnants Inārs Bīskaps. Un 
kadeti uzzināja, kas ir Krīvu pa -
dome, Melnās kafijas vakars, Va -
reļu piemineklis, Tīreļpurvs, Lož-
metējkalns. Jauno virsnieku zvē-
rests naktī Brāļu kapos, zobena 
(kaut viena – aiz līdzekļu trūku-
ma) pasniegšana labākajam ka -
detam utt. Pulkvežleitnantam Bīs-
kapam līdzās strādāja dzīves -
biedre - paidagoģe Irēna, un tapa 
Kadetu koris, deju ansmablis, tika 
iedzīvinātas jaunas tradicijas - Li -
tenes nometnes un Kalpaka Liep-
salu apmeklējumi. Notikums un 
pārbaudījums kadetu dzīvē bija 
vasaras un ziemas nometnes pie 
Kadaga ezera, mācības poligonā. 
Visa šī darbība savijās ar veco 
Kaŗaskolas virsnieku padomiem 
un līdzdalību. Kas no tā saglabāts 
šodien?

Īpašu gaisotni Latviešu virs-
nieku apvienības darbībā ieviesa 
inteliģentais un iejutīgais ilgga dē-
jais Latviešu virsnieku apvienības 
priekšsēdis Tālivaldis Bērziņš. 
Viņš bieži atgādināja, ka Latvijas 
Kaŗaskola izaudzinājusi „pienā  -
ku ma bruņiniekus”, kuŗi, sastopo-
ties ar šķietami nepārvarām grū -
tī bām, atcerējās kaŗaskolas virs-
nieku sacīto: - „Kadets var visu.” 
Dažkārt tika atgādināts, ka lat-
viešu virsnieks  ir inteliģents, labi 
audzināts un disciplīnēts cilvēks. 
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Šajā jautājumā viņi paļaujas uz 
Ilanu Ivanovu. Tipisks piemērs ir 
viņas apgalvojums, ka nacisti 
Šķēdē nogalinājuši tikai ebrējus, 
lai gan ir neapstrīdami pierā dī-
jumi, ka aptuveni puse upuŗu bi -
juši latvieši un padomju kaŗa -
gūs tekņi. Kad viņas patroni pie 
Šķē  des sāka būvēt tikai ebrēju 
pie miņai veltītu pieminekli milzu 
me  nora formā un atteicās atzīt 
neebrēju upuŗus, daži bijušie Lie-
pājas ebrēji, kaunoties par šo fa -
nātismu, mudināja Liepājas gal -
vu Uldi Sesku pieprasīt plāksni, 
kuŗā minēti neebreju upuŗi. Viņš 
to izdarīja, bet celtnieki šādu 
plāksni neuzlika. Gadu vēlāk mēs 
ar par tneri Liepājā Vladimiru 
Bānu saņēmām atļauju no paš-
valdības novietot šādu plāksni 
brī vajā vietā par mūsu pašu 
līdzekļiem.

Kā es skaidroju savā grāmatā - 
šī mazā plāksnīte pa ceļam uz 
lielo menoru Ilanu Ivanovu      
dikti kaitināja. Tad pēkšņi 2009. 
gadā notika brīnums: ap mūsu 

plāksni izauga septiņas kuplas 
priedītes, kas to pilnīgi aizklāja. 
Taču pilsēta lēma, ka tādi stā-
dījumi, vienalga, Dieva vai cilvē-
ka radīti, ir nelikumīgi, un visus 
novāca.

Manā grāmatā uzskaitīti vai-
rāki šādi piemēri, paskaidrojot, 
kāpēc manās attiecībās ar Iva-
novu nedaudz pietrūkst sirsnī-
bas.

Jūs esat Latvijā laikā, kad 
mokās dzimst valdošā koalicija, 
kad tiek vilktas „sarkanās līni-
jas”, tostarp jautājumā par oku-
pāciju. Jūsu viedoklis?

Manuprāt, pilnīga okupācijas 
atzīšana ir sarkanākā no sarka-
najām līnijām. Ļaujiet man pa -
skaidrot! Ja krievi atzīst, ka noti-
kusi vardarbīga okupācija, kuŗai 
sekoja nelikumīga aneksija, pau-
perizācija, slepkavības, depor tā-
cijas un citi noziegumi, tad lat-
vieši tiek attaisnoti par ieroču 
vēršanu pret Sarkano armiju, 
kaut arī viņiem neizbēgami bija 
jācīnās vācu formas tērpos, zem 

vācu karoga un vācu koman-
dieŗiem. Latvieši cīnījās pret Sta-
ļinu, nevis par Hitleru! Tas līdzīgi 
attaisno arī mežabrāļus. To pa -
tiesi varētu dēvēt par “Lielo Lat-
vijas tautas Tēvijas kaŗu” - ter-
mins, kuŗu krievi saprot.

No otras puses, ja krieviem tiek 
atļauts turēties pie viņu absur -  
dās fikcijas, ka Sarkanā armija 
ienākusi kā samierinātāja - tikai 
tādēļ, lai novērstu “revolūcionā-
ras situācijas” izvēršanos asinsiz-
liešanā, tad viņi var netraucēti 
apgalvot, ka leģions sastāvējis no 
nodevējiem, fašistiem un slep-
kavām. Tātad 16. marts ir fašistu 
slepkavu demonstrācija, bet 9. 
maijs ir brīnišķīgi svētki, kuŗus 
atsakās svinēt tikai nodevēji 
fašisti.

Šī problēma ir neizsakāmi bū -
tiska, un tajā nedrīkst meklēt 
kompromisus, lietojot verbālu 
izvairīšanos!

Jūsu vēlējums Latvijai un 
latviešiem?

Es ceru, ka Latvija atradīs risi-

Joprojām latviešu vidū(Turpināts no 11. lpp.)

Grāmata „Latviešu vidū ho -
lokausta laikā” („Jumava”) pie  -
ejama Okupācijas mūzeja grā-
matu galdā un vairākos grāma -  
tu veikalos Latvijā. „Jumava” ir 
publicējusi arī tulkojumu krievu 
valodā.

Grāmata „Amidst Latvians Du -
ring the Holocaust” (Latvijas Oku-
pācijas mūzeja apvienība) pie -
ejama vietnēs Amazon.com un 
Lulu.com. E-grāmatas versija ir 
pieejama Lulu.com un iBook-
store. 

Autoratlīdzība no visām šīm 
pārdotajām grāmatām tiek zie-
dota Okupācijas mūzejam.

Liepājā dzimušā profesora 
Edu  arda Andersa (sākotnējā 
uzvārdā E. Alperovičs) vārds un 
nopelni latviešu sabiedrībā 
diemžēl ir mazāk ievēroti, nekā 
tie būtu pelnījuši. Profesors 
Anderss ir pasaules līmeņa ASV 
zinātnieks kosmosa ķīmijā un 

No pēcvārda prof. E. Andersa grāmatai „Latviešu vidū holokausta laikā”

nājumu savai biedējošajai mino-
ritāšu problēmai un atkal kļūs 
par tautu, ko vieno lojālitāte, va -
loda un kopīgs vēstures skatījums, 
pat vairāk, nekā tas bija manā 
jaunībā. Latvijai kaut kad vaja-
dzētu apsvērt atteikšanos no ne -
viennozīmīgā jēdziena “tau tība”, 
kas uz visiem laikiem apzīmogo 
dažus cilvēkus kā mazākum tau-
tību neatkarīgi no tā, cik daudzu 
paaudžu gaŗumā viņu ģimene 
dzīvojusi Latvijā. Amerikā valsts-
piederību nosaka pase, nevis tau-
tība, tādējādi pēc pāris paaudzēm 
imigranti kļūst par neapšau -     
bāmi lojāliem amerikāņiem. Ģe -
nerālim Eizenhaueram, kaut gan 
uzvārds viņam vācisks, bija uzti-
cēts vadīt Rietumu sabiedrotos 
pretī uzvarai pār nacistisko Vā -
ciju. Ģenerālis Laimans Lemni-
cers un Džons Šalikašvili tika 
iecelti augstākajos amatos ASV 
kaŗaspēkā - armijas stābu priekš-
nieku vienotās komitejas priekš-
sēdētājs – lai gan vienam bija vā -
cisks, otram gruzīnu uzvārds. 

Man ir pamats domāt, ka daži 
krievi ir kļuvuši lojāli latviešu 
partiju biedri, un es ceru, ka 
Latvija arī turpmāk turēs durvis 
plaši atvērtas visiem šādiem 
minoritāšu pārstāvjiem, kuŗi vē -
las kļūt par īstiem Latvijas pat-
riotiem, pieņemot Latvijas su -
verēnitāti, valodu un vēsturi.

meteorītu pētniecībā, kuŗš pag. 
gs. 60.-70. gados veicis „Apollo” 
un PSRS kosmisko misiju iegūto 
Mēness paraugu rūpīgu izpēti, 
vēlāk pētījis kosmiskos (zvaigž-
ņu) putekļus un noskaidrojis 
cēloņus dzīvo būtņu iznīkšanai 
uz Zemes krīta perioda beigās, 

pirms 66 miljoniem gadu. Viņš ir 
ASV Nacionālās Zinātņu aka dē-
mijas loceklis un jau šo patiešām 
ievērojamo zinātnisko nopelnu 
dēļ  būtu vairāk populārizējams 
arī savā dzimtenē (centāmies       
to darīt, piešķiŗot E. Andersam 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Go -

da doktora gradu 2000. gadā). E. 
Andersa secinājumiem par Lat-
viju un latviešiem Otrā pasaules 
kaŗa gados varu piekrist un pa -
teicos autoram, ka, par spīti sa -
vai traģiskajai mūža pieredzei    
un piederīgo zaudējumam, viņš 
ir bijis morāli gatavs veikt tik 

objektīvu un cilvēcīgu analizi. 
Taču šī grāmata ir arī mudinā-
jums mums visiem palūkoties      
uz norisēm un vēsturi, tostarp   
uz mūsdienu situāciju, plašāk      
un dziļāk.

Akad. Jānis Stradiņš

Latvijas Avīze (19.10.11.) infor-
mē, ka Krievijas un Francijas 
dip lomātu tikšanās sarunās Pa -
rī zē „Krievijas puse norādījusi 
uz nepieciešamību” pastiprināt 
starptautisko spiedienu uz Lat-
viju un Igauniju ar mērķi aiz-
sargāt šo valstu krievvalodīgo 
kopienu un likvidēt bezpa - 
valst niecības problēmu””. Vai 
arī (22.-24.10.11.) kāds Latvijā 
dzīvojošais Gušcins, dēvēts par 
kungu, Maskavā Vispasaules tau-
tiešu konferences dalībniekiem 
skaidro Latvijā pastāvošo „etno-
kratiju”, kas izpaužas vēstures 
falsifikācijā, latviešu interešu lik-
šanā augstāk par etnisko mino-
ritāšu interesēm un nosliecē „na -
cisma” virzienā. Kad to atkārtoti 
dzirdu vai lasu, tas pastiprināti 
uzjundī atjaunotās neatkarības 
gadu ikdienā apslēpto gruzdošo 
pazemojuma un bezspēcības ap -
dvesto garīgo diskomfortu, ko no -
drošinājuši mūsu pašu ievēlē tie 
līdzšinējie deputāti un valdības. 

Nu cik ilgi tā, bez nacionālas 
pašapziņas un pašcieņas, kā 
suns ap zarnu klēpi, var stai pī-
ties ap šo starptautiski skaidri 
un nepārprotami noformulēto 
problēmu?! Tā kā ar atmiņu 
mums arī ir problēmas, vēlreiz 
atkārtošu presē daudzkārt pie-
mi  nētās starptautiskās nostād -
nes okupācijas un tās seku saka-
rā. ES dalībvalstis 1949. gadā 
parakstīja ANO Ženēvas kon-
venciju, kuŗa noteica, ka okupē-
tājvalsts nedrīkst izvest no oku-
pētās zemes tās iedzīvotājus, pār-
vietot tos un okupētā territorijā 
ievest okupētājvalsts pilsoņus, 
kas Latvijā tika darīts. 1960.gadā 
Eiropas Padome atzina, ka Lat-

Nacionālās stīgas spriegošana un spriegotāji
vija ir okupēta valsts. ES dalīb-
valstis balsoja par ANO 1967. 
gada rezolūciju, kas nosodīja ār -
zemnieku iepludināšanu okupē-
tajā territorijā un varmācīgu pa -
matiedzīvotāju etniskās struk tū-
ras maiņu, pārvietojot pamatnā-
cijas iedzīvotājus. 1983. gadā Ei -
ropas Parlaments pieņēma rezo-
lū  ciju, ka Latvija ir okupēta, ko -
lonizēta un rusificēta valsts, un 
uzdeva Baltijas valstu koloni zā-
cijas problēmu novirzīt izskatī-
šanai ANO dekolonizācijas ap  akš- 
  komisijā. Rezolūcijā lasāms: „Ar 
neparastu noteiktību dažādu 
polītisko frakciju Eiropas Parla-
menta pārstāvji ir kvalificējuši 
Baltijas valstu rusifikāciju kā 
koloniālismu... Šo rusifikācijas 
po  lītiku nepārprotami var no -
saukt par auksto genocīdu.” 

1984. gadā ANO cilvēktiesību 
komisija jēdzienu – nacionālā 
drošība skaidro, uzsveŗot, ka kat-
ras valsts pamatnācija, kuŗas 
pastāvēšana ir apdraudēta, var 
pieņemt tādus likumus, kas šo 
apdraudētību novērstu. 1987. ga -
dā Eiropas Parlamentārā asamb-
leja pieņemtajā rezolūcijā pazi-
ņo: „Asambleja nožēlo faktu, ka 
piespiedu imigrācijas rezultātā 
Baltijas tautas tiek pakļautas 
asimilācijai, kas tuvina tās nacio-
nālās identitātes zaudēšanai”, un 
ka PSRS Baltijas valstīm uzspies-
tajam režīmam ir raksturīgas 
visas koloniālisma pazīmes. Uz 
šīs starptautiskās gribas izpaudu-
mu bazes tapa ilgstoši vietējo 
„tautas kalpu” bremzētā 1996. 
gada 22. augustā 6. Saeimas pie-
ņemtā „Deklarācija par Latvijas 
okupāciju”, kas aicināja pasaules 
valstis un starptautiskās orga ni-

zācijas atzīt Latvijas okupācijas 
faktu, palīdzēt okupācijas seku 
likvidēšanā, atbalstīt centienus 
citu etnosu personām atgriezties 
savās etniskajās dzimtenēs. Būtu 
loģiski, ka deklarācijai seko de- 
o kupācijas un dekoloni zā ci jas 
likumu pieņemšana un to reā-
lizācija. Taču tas nenotika. Tā 
vietā izvēlējās bezprecedenta 
integrāciju ar krievvalodīgo bez-
precedenta prasībām pēc tie sī-
bām uz latviešu tautas tiesību 
ierobežošanas rēķina. Pēc šīs 
starptautiskās un vietējās gribas 
izpausmes dokumentu izpētes 
loģisks ir jautājums: kāpēc Lat-
vijā tie nav izpelnījušies ievērību 
un netiek reālizēti? 

Loģisks, šķiet, ir arī viedoklis, 
ka šīs problēmas jārisina mūsu 
valsts likumdevējiem un vadī tā-
jiem. Bet kā šo problēmu saprata, 
piemēram, bijušais ārlietu mi -
nistrs Artis Pabriks? „Jā, Ženēvas 
konvencija to nosaka...Tomēr, 
manuprāt, mēs nevaram pie-
prasīt šai iedzīvotāju daļai iz -
braukt no Latvijas. Ženēvas kon-
vencija varētu noderēt, lai to 
starp tautiski izmantotu par ar -
gumentu Latvijas poziciju stipri-
nāšanai. Un tad uzsvērt: mēs 
šajā jautājumā piekāpjamies, 
taču tā ir mūsu brīva vēlme un 
griba, nevis tāpēc, ka kāds to 
drīks  tētu uzspiest” (Liesma, 
21.09.2004.). 

Tāda pati brīva vēlme un griba 
rezumējās nelikumīgajā Abrenes 
129 360 ha uzdāvināšanā Krie-
vijai, ko akceptēja A. Pabriks un 
visu Saeimu neiztrūkstošā pie-
deva – Dzintars Ābiķis. Ābiķis 
bija arī starp tiem deputātiem, 
kas apstiprinoši balsoja par 1996. 

gada 5. decembrī pieņemto tā 
dēvēto zemes izpārdošanas „ie -
robežošanas” likumu – „Par 
zemes privātizāciju lauku ap -
vidos”, kuŗa rezultātā nezināmi 
cik īsti simti tūkstoši hektaru        
ir nonākuši īpašumā personām 
bez Latvijas pilsonības. 

Šādu „valstsvīru” ietekmēti, 
šodien Lindermans un Osipovs 
pulcē atbalstītājus - Latvijas valsts 
un latviešu tautas tiesību no -
liedzējus un nīdējus, kuŗi cīnās 
par krievu valodas kā otras       
valsts valodas ieviešanu Latvijā. 
Valsts varu pārstāvošās institū-
cijas pret to neiebilst un šo ab -
surdo un noziedzīgo procesu 
iekļauj „demokratisko” likumu 
rāmjos un nodrošina tam finan-
cējumu. 

Krievu valodas kā jebkuŗas 
citas valodas prasme pati par  
sevi ir tikai pozitīvi vērtējama. 
Un būtu pareizi, ja kā svešvaloda 
tā tiktu mācīta latviešu skolās. 
Taču tā pilnīgi noraidāma un 
nepieļaujama kā kādas valsts po -
lītisks ierocis pret citu valsti. 
Kon krētajā gadījumā pret Lat-
viju, kā Krievijas imperisko in -
terešu īstenošanas ierocis, ko 
rea lizē nelikvidētās okupācijas 
sekas - nepilsoņi un latviešu tau-
tas pastāvēšanas un attīstības 
ilgts pējības interesēm neadek vā-
tas naturālizācijas radītie, t. s. 
krievvalodīgie jaunpilsoņi, īstajā 
vārdā un pēc būtības - civīlo ku-
panti un kolonisti. Protams, ne 
visi, bet, cik viņu ir, to uzzināsim 
pēc krievu valodas kā otras      
valsts valodas pieprasītāju skaita 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
anketās. Tad 11. Saeimai būs 
papildus radīts vēl viens leģitims 

arguments „Deklarācijas par Lat-
v ijas okupāciju” patiesai iedzī vi-
nāšanai un reālizēšanai. 

Krievu valodas kā otras valsts 
valodas pieprasīšana ir piepra-
sījums pēc rusifikācijas leģiti-
mācijas jeb latviešu tautas iznī-
cināšanas. Pieprasījums pēc 
latviskas Latvijas nāves. Tas ir 
lielkrievu nacionālšovinisma uz -
brukums latviešu tautai un Lat-
vijas valstij. Italijā to sauktu par 
fašismu, Vācijā - par nacismu. 
Man šī nacionālās stīgas sprie-
go šanas turpināšana nav pie ņe-
mama. Tā jāatspriego! Man nav 
ne mazāko iebildumu pret lat-
viešu tautai un Latvijas valstij 
patiesi lojālajiem cittautiešiem, 
un tādu nav mazums, bet ie -
naidniekiem – nekavējoties 
jāparāda durvis!

Andrejs Lucāns, 
latvietis, Latvijas pavalstnieks.  

Lasiet 
tīmeklī!
ASV latviešu 

laikraksta

mājaslapa 
www.laiks.us
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons

Līmeniski. 7. Neitrāla elemen-
tār  daļiņa. 8. Valsts Ziemeļafrikā. 
10. Amariļļu dzimtas augs. 11. 
Rīks zvejas tīklu labošanai. 12. 
Latviešu gleznotājs (1887-1977). 
16. Buru kuģi. 19. Nelieli ūdens-
kritumi. 20. Ž. Bizē opera. 21. 
Sens ierocis. 22. Ceļi pilsētās. 23. 
Nedroša. 24. Kaisla vēlēšanās. 25. 
Upe Vidzemē. 28. Senas beŗamu 
vielu un šķidrumu tilpuma mēr-

vienības. 30. Senais Spānijas no -
saukums. 31. Ķilda. 32. Jauns 
dzi nums. 36. Lidaparāts. 40. Liels 
dziedātāju ansamblis. 41. Franču 
rakstnieks (ap 1494-1553). 42. 
Lietpratēji. 43. Aparāts ķīmiskām 
reakcijām noteiktas temperātūras 
un noteikta spiediena apstākļos. 

Stateniski. 1. Resna aukla. 2. 
Su  ņu šķirne. 3. Kuģu piestātnes. 
4. Policistu gumijas nūjas. 5. Ļoti 

sens. 6. Krūšukurvja kauli. 
7. Pilsēta Japānā, Kjusju 
salā. 9. Silts, saulains laiks 
rudenī. 13. Pasaulslavens 
somu vieglatlēts (1897-
1973). 14. Sena spāņu  tau-
tasdeja. 15. Monētu un 
me  daļu kollekcionāri. 17. 
Vīrieša un sievietes liku-
mī gi noslēgta savienība. 
18. Lielbritanijas sastāvda-
ļa. 26. Dobradžu dzimtas 
dzīvnieks. 27. Apūdeņo ša-
nas kanāļi Vidusāzijā. 29. 
Latviešu dzejnieks (1850-
1879). 33. Plaušu aizsarg-
plēve. 34. Iestādes, kur 
pērk un pārdod vērtspa pī-
rus. 35. Ciemiņi. 37. Apaļ-
mutnieku kārtas dzīvnieks. 
38. Apdzīvota vieta Saldus 
novadā. 39. Ēdināt.

Krustvārdu mīklas (BL 
Nr. 40) atrisinājums

Līmeniski. 1. Amata. 4. 
Starpbrīdis. 9. Terakota. 10. 
Sliede. 12. Roka. 13. Sūkalas. 
14. Anna. 17. Anti patija. 18. 
Palmas. 21. Zeķes. 22. La -
kas. 26. Auglis. 27. Pama nī-

ties. 29. Siet. 30. Parasts. 31. Vara. 
34. Ieaust. 35. Portreti. 36. Trans-
mi sija. 37. Sieva.

Stateniski. 1. Alternātīva. 2. 
Ap   raksts. 3. Arka. 4. Satrūkties. 5. 
Palsas. 6. Riet. 7. Dievnams. 8. 
Sle ja. 11. Sauja. 15. Spieķis. 16. 
Pa  sacīt. 19. Spēkstacija. 20. Ka -
tastrofa. 23. Agresija. 24. Lamas. 
25. Citadele. 28. Kalsni. 29. Smakt. 
32. Lats. 33. Otrs.

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30

31 32

33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43

Daugavpilī, pēc pilsētas iedzīvotāju iniciātīvas un lai godā celtu 
ģimeni, nolemts izveidot vides objektu - pieminekli „Mīlestībai, ģi -
menei, laimei”. Līdz 31. oktobrim Daugavpils domē var iesniegt pie-
teikumus ideju konkursam par vides objektu, kas atradīsies Centrā -     
lajā parkā līdzās Laulību namam. 

Raiņa mājā Berķenelē notika animācijas radošās darbnīcas, kuŗās 
piedalījās Daugavpils novada jaunieši, kas profesionālu animātoru 
vadībā  izveidoja trīs jaunas animācijas filmiņas - „Kambars”, „Dārzs”, 
„Mēnesmeitiņa” -  pēc tāda paša nosaukuma Raiņa dzejoļiem. 

Vārkavas novada Vārkavas pagasta novadpētniecības mūzejs 
rīkoja Maizes cepšanas dienu. Visus, kas vēlējās apgūt maizes tapšanas 
procesu, savās mājās laipni uzņēma prasmīga meistare. 

Līvānos, Aizkrauklē, Ķeipenē, Gulbenē, Strenčos, Valkā, Liepājā 
un Ventspilī ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civīlās 
sadarbības programmas  laikā tiks remontēti Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta  depo. Darbus plānots pabeigt līdz 2012. gada 
rudenim.

Smiltenes Centra vidusskolā viesojās pārstāvji no Norvēģijas lauk-
saimniecības technikuma. Abas puses  vieno iesaistīšanās Ziemeļvalstu 
skolu sadarbības projektā Nordplus Juniors. 

Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes komiteja ik rudeni rīko lab-
darības akciju, aicinot lauku ļaudis atbalstīt vecos un vientuļos pil sēt-
niekus ar augļiem un dārzeņiem. Pirmie ziedojumi jau ir nonākuši pie 
sirmgalvjiem. 

Valmieras  SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija” 19. oktobrī apmeklēja Dānijas vēstnieks Pers Karlsens. 
Kopš 1998. gada Valmieras uzņēmumam izveidojusies sadarbība ar 
Dānijas Vides aizsardzības aģentūras  pārstāvi Latvijā - akciju sabied-
rību CARL BRO International. 

Alūksnes novada vidusskolēni bija devušies uz Zviedriju, kur 
Halmstadē norisinājās ES Mūžizglītības programmas  aktīvitātes. Sko-
lēni apmeklēja municipālitāti, viesojās zviedru ģimenēs, gatavoja lat-
viešu tradicionālos ēdienus un piedalījās dažādās radošās nodarbēs.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola svin 30 gadus. Šī skola ir 
viena no pirmajām valstī, kuŗā kāds no paidagogiem iegūst augstāko 
sava darba novērtējumu – 5. kvalitātes pakāpi. Skola var lepoties ar 
diviem augstākā līmeņa paidagogiem.

Liepājas domes priekšsēža vietnieks Gunārs Ansiņš viesojās Lie-
pājas Diakonijas centrā, lai tuvāk iepazītos ar centra darbību un tā 
aktuālitātēm.  Liepājnieki centrā var vērsties gan ar garīgiem, gan arī  
materiāliem jautājumiem. Centrs rūpējas par tiem iedzīvotājiem, 
kuŗiem pašlaik klājas īpaši grūti.

Vairāk nekā 20 Zemgales reģiona pašvaldību vadītāju delegācija 
izzina vietvaras darbu Rumānijā. Delegācija apmeklēja Klužas pilsētu, 
kur interesējās par sociālo un etnisko problēmu risinājumu un kultūr-
vēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu.

Saldus medicīnas centrā beidzies Latvijas un Lietuvas pārrobežu 
sadarbības projekts veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanā. 
Modernizēta un no jauna iegādāta daudzveidīga aparātūra; ar jaunām 
mēbelēm aprīkoti ārstu kabineti un citas telpas; iegādāti datori un 
programmatūras pacientu ātrai un racionālai apkalpošanai.

Vaiņodes novadā līdzās uzņēmuma “Vaiņodes bēkons” sāk dar-
boties divas ar lauksaimniecības nozari saistītas biogāzes elektrostaci-
jas. Pamatizejvielas biogāzes iegūšanai ir kūtsmēsli un zemas kvalitātes 
lopbarības graudi.

Atsākušies remontdarbi Oskara Kalpaka mūzejā Airītēs. Paredzēts 
visus darbus paveikt piecos mēnešos. Iespējams, ka nākamajā vasarā 
mūzejā būs apskatāma jauna ekspozīcija.

Īsziņas sagatavojušas V. Berkina un M. Linde

Beigusies tūrisma akcija „Dižā 
Baltijas apceļošana 2011”, ko jau 
piekto gadu rīkoja Latvijas Tūris-
ma attīstības valsts aģentūra (TA-
VA) sadarbībā ar Igaunijas Tūris-
ma padomi Enterprise Estonia un 
Lietuvas Ekonomikas ministrijas 
Tū  risma departamentu. Projekts 
ti  ka īstenots ar Eiropas Reģionā -
lās attīstības fonda atbalstu. 

Tātad Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas tautas saglabājušas „Baltijas 
ceļa” vienotības garu arī tūrisma 
nozarē. Šogad no 5.maija līdz 15. 
septembrim jau piekto reizi nori-
sinājās tūrisma akcija „Dižā Bal-
tijas apceļošana 2011”, kuŗas laikā 
bija iespējams iepazīties ar visu 
trīs valstu 30 izcilākajiem tūrisma 
galamērķiem, pa 10 objektiem 
kat rā no valstīm. TAVA direktors 
Armands Slokenbergs: „Akcija ar 
katru gadu gūst arvien lielāku 
atsaucību. Baltijas valstis ir viegli 
sasniedzamas, un nav jāmēro ceļš 
uz tālām zemēm, lai gūtu pozitī-
vus iespaidus un aizrāvīgus pie-
dzī vojumus, ceļojot individuāli, 
draugu lokā vai kopā ar ģimeni.”

Akcijas dalībnieks no parastā 
ceļotāja atšķīrās ar to, ka savā 
maršrutā iekļāva arī šogad noteik-
tos dižākos tūrisma galamērķus 
Baltijā,  pēc to apskates turpat no -
fo  tografējās un kopā ar gūto ie -
spai du aprakstu nosūtīja uz akci-
jas mājaslapu. Šogad akcijas mā -
jas  lapu apmeklējuši vairāk nekā 
72 600 interesentu. Projektam uz -
manību  veltījuši ne tikai visu trīs 
Baltijas valstu ceļotāji, bet arī tū -
risti no Vācijas, Skandinavijas, 

Tūrisma akcijai „Dižā Baltijas apceļošana” – 5 gadi
Krievijas - 115 pasau-
les valstīm. Atliek se -
ci nāt, ka piecos gados 
tūristiem ir pieau -
gusi interese par Bal-
tijas valstīm. Gandrīz 
tūkstotis ceļotāju pie-
teicās akcijā apceļot 
šo valstu noteiktos 30 
dižākos tūrisma ga -
la mērķus. 

Igaunijā visvairāk 
apmeklētā ir galvas-
pil sēta Tallina, kas 
šo  gad ir Eiropas kul-
  tūras galvaspil sē ta. 
Populārs tur ir Ig  au-
nijas Jūras mū  zejs. Ie -
cienīts ir arī Zi  nātnes 
centrs AHHAA Tar -
tu (lielākais Baltijas 
vals tīs), kur visas eks-
pozīcijas ir interak tī-
vas ar iespēju līdz-
dar boties dažādos 
eks perimentos - fizi-
kas likumi ir sataus-
tāmi, sadzirdami, saredzami un 
sajūtami  katram pašam uz savas 
ādas. Igaunijas vīna galvaspilsēta 
ir Peltsamā, ar labāko vietējo vīnu 
degustāciju, bet Rakveres pils mū -
zejā valda viduslaiku gaisotne, - 
gīds viesus sagaida viduslaiku ap -
ģērbā, un tūristi tiek ietērpti bru-
ņinieku apmetņos. Kur nu vēl 
bruņinieku cīņas un demonstrē -
tie alķīmijas brīnumi! 

Latvijā tūristi vislabākās at -
sauks mes pauduši par Laumas 
dabas parku ar dažādām takām 
Talsu novadā, minizoo „Dobuļi” 

ar daudzveidīgo savvaļas dzīv nie-
ku, mājdzīvnieku un eksotisko 
putnu kollekciju no daudzām pa -
saules valstīm. Tur iekārtots arī 
bērnu rotaļu laukums. 2009. gadā 
objekts saņēmis nomināciju „Ģi -
menei draudzīgākā atpūtas vieta 
Zemgalē”. Tūristiem labā atmiņā 
palikusi laipnā gīde, kas viņus ie -
pazīstināja ar šaursliežu dzelzceļa 
Gulbenes-Alūksnes bānīša vēs- 
 t uri, un Leļļu karaļvalsts Preiļos. 

Lietuvā par vienu no intere san-
tākiem tūrisma objektiem tiek 
minēts Pulksteņu mūzejs Klaipē-

dā - kā gadu tūkstošos attīstījušies 
laika skaitīšanas mechanismi, sā -
kot no saules, ūdens laikrāžiem, 
līdz mūsdienīgiem rokas un ka -
batas pulksteņiem. Savukārt Pa -
žais les klosteris ar baznīcu Kau -
ņas pievārtē ir baroka architek-
tūras šedervs Austrumeiropā. To 
projektējis italiešu architekts Džo-
vanni Batista Fredianio, bet celt-
nie cību pirms 345 gadiem sa -
mak s  ājis lietuviešu magnāts Kris-
tofers Zigmunds Pacs. Klosterī 
uz  turas 19 mūķenes, kas iejūtas 
arī gīdu lomā. Izcilā Lietuvas kom-
ponista un gleznotāja M.K. Čur-
ļoņa memoriālais mūzejs Drus ki-
ninkos ir viens no senākajiem 
(at  klāts 1963.gadā) un visvairāk 
apmeklētajiem mūzejiem Lietuvā. 

 Akcija „Dižā Baltijas apceļošana 
2011” ir beigusies, un aizrāvīgākie 
ceļotāji saņēmuši akcijas rīkotāju 
sarūpētās balvas. Galveno balvu - 

lidojumu divām personām uz 
vienu no 80 aviosabiedrības air-
Baltic piedāvātajiem galamēr -
ķiem - laimēja Uldis Zariņš no 
Latvijas, savukārt trīs Baltijas val-
s tu balvas saņēma Igaunijas, Lat-
vijas un Lietuvas ceļotāji, kuŗi 
dosies uz izvēlēto Baltijas valsti ar 
nakšņošanu viesnīcā Radisson 
Blu. Akcijas dalībnieki saņēma 
bal vas arī no firmas Tallink (Rīga-
Stokholma-Rīga), autobusu sa -
bied  rības LUX Express, ar atpūtu 
Tartu vai Līvu akvaparkā, bet īs -
tam ceļotājam noderīga būs arī 
veikala „Gandrs” dāvātā telts.

Pirms pāris gadiem Baltijas tū -
rista pirmā izvēle bija Ēģipte vai 
Turcija, savukārt Baltijas apce ļo-
šanas akcija liecina, ka arvien vai-
rāk ļaužu vēlas iepazīt Latviju, 
Lie  tuvu un Igauniju, arī kā ES 
dalībvalstis.

Valija Berkina
Baltijas valstu apceļošanas tūrisma karte ar 
šā gada dižākajiem galamērķiem
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DV organizācijas Milvoku ap -
vienības 60 gadu dibināšanas 
atceres aktu  8. oktobrī  ievadīja  
prāv. Lauma Zušēvica ar svēt-
brīdi, pēc tā runu teica ap  vie-
nības priekšnieks Ēriks Kākulis. 
Viņš pieminēja DV apvienības 
rosīgos darbiniekus un spraigo 
darbu aizritējušos 60 gados, gan 
atbalstot sabiedriskus sarīko-
jumus, gan gādājot par latvie-
šiem, kuŗu dienas vienmēr nav 
bijušas sau lainas. Klausoties Ē. 
Kākuļa runu, kļuva skumji, do -
mājot, cik daudz viņa pie minēto 
vanagu vairs nav mūsu vidū, 
bet bija prieks, ka izauguši jauni 
latviešu sabiedris kie darbinieki, 
piemēram, Ē. Kā  kulis, kas tur-
pina Milvoku DV apvienības 
darbu. Jāpiemin, ka Ē. Kākulis 
ir arī  skolotājs Milvoku plkv. 
O. Kalpaka latviešu skolā, viņš 
dzied Brusubārdas-Dzim tenes 
korī, ir ASV latviešu XIII vis-
pārējo Dziesmu svētku admi-
nistrātīvās nozares vadītājs. Tā -
tad var teikt, ka DV apvienības 
vienmēr atbalstītajās skolās –  lat-
   viešu svētdienas skolā un Gaŗ-
ezera Vasaras vidusskolā izau-
gu ši jauni organizāciju vadītāji.   

Pēc Ē. Kākuļa runas režisore 
Andra Berkolda lasīja referātu 

Milvoku Daugavas Vanagu apvienībai  60 gadu jubileja
„Latviešu teātris Amerikā”. Tas 
bija ļoti interesants pārskats par 
latviešu teātri laikā no 1905.  līdz 
2011. gadam, ko A. Berkol da 
sa  dalīja trīs galvenos posmos, 

to  laik izrādītā lugu izvēle liecina, 
ka teātris viņiem bija „labi pa  zīs-
tams propagandas ierocis”. Teātŗu 
izrādes notika Čikāgā, Bostonā, 
Ņujor kā un Filadelfijā, un šis 

par kaut ko citu, ne tikai par 
savu bezcerību un bez pa līdzību. 
„Otro vilni” veidoja ie    ceļotāji pēc 
Otrā pasaules kaŗa. Režisore šo 
laiku arī sadalīja trijos posmos 

dā). A. Berkolda pieminēja daudz 
interesantu no  tikumu, tostarp 
Latviešu teātŗu apvienības Zie -
meļamerikā dibi nāšanu 1965. 
gadā. Referente skaidroja, ka 
bijuši centieni iz  virzīt zināmus 
mērķis, un gadu gājumā (aiz-
ritējušā gadsimta 60. gados) 
sākās debates, nesapra ša nās un 
šķelšanās, kad sabiedrības uz -
skati dalījās, tieši kuŗu autoru 
darbus un kādā valodā iestudēt, 
kā arī vai pievērsties kontro ver-
sāliem tematiem. Trešajā pos-
mā (1985.-2011.) teātriniekiem 
ASV radās interese sadarboties 
ar Latvijas māksliniekiem, ie -
saistīt jauniešus, iestudēt oriģi-
nālas dziesmuspēles. 

Šis referāts Milvoku latviešiem 
sagādāja labu iespēju iepazīties ar 
Andru Berkoldu pirms Dzies -
mu svētkiem, jo viņa ir režisore 
izrādei „Hotel Paradiso”.

 Jubilejas programmas beigās 
dziedāja XIII Dziesmu svētku 
ansamblis, kuŗa priekšnesumus 
dzirdējuši ne tikai latviešu, bet 
arī amerikāņu sabiedrība.

Pēc programmas saviesīgajā 
va  karā apmeklētāji mielojās ar 
siltām vakariņām un pārrunāja 
dzirdēto.  

M. S.

Režisore Andra Berkolda un Milvoku DV apvienības priekšnieks Ēriks Kākulis

Stundas brauciena attālumā 
no Denveras, skaistajā Kalo ra-
dospringu pilsētā Klinšu kalnu 
Frontālās  grēdas piekājē, Vēsma 
Žīgure vairāk nekā 50 gadu bi -
jusi viena no galvenajām aktī-
vistēm, vienojot  apmēram 200 

Vēsmai Žīgurei 85 gadu jubileja

Vēsma Žīgure saka runu pie pieminekļa „Kokle”

latviešu sabiedrību (patlaban 
palikuši vairs tikai apmēram 
30), kā arī veicinājusi latviskā 
gara saglabāšanu.

Vēsma Žīgure darbojās lat-
viešu draudzes dāmu komitejā, 
latviešu biedrībā, organizēja da -
žādus sarīkojumus, labdarības 
tirdziņus, tēloja lomas latviešu 
teātŗa izrādēs, dejoja tautasde-
jas, aktīvi piedalījās starptau-
tiskos sarīkojumos, iepazīstinot 
cittautiešus ar latviešu kultūru 
un mākslu. Jāpiemin Vēsmas 
Žīgures 13 gadu darbība radio 
KCME, ik svētdienu vadot ra -
dioprogrammu, kuŗā viņa stā -
stī ja par Latviju un tika atska-
ņota latviešu mūzika. Vēsma vēl 
aizvien atbalsta Gaŗezera Va  sa-
ras skolu, līdzekļu iegūšanai 
zie  dojot dzintara izstrādājumus 
un latviskus audumus.

Vēsma uzskata, ka viņas vis-
lielākais panākums un sasnie-
gums ir piemineklis „Kokle”, 
vel tījums visiem apspiestajiem 

puķes pie pieminekļa.
Pēc dzīves drauga aiziešanas 

mūžībā un nelaimīga kritiena 
Vēsma Žīgure ilgi atkopās gan 
rehabilitācijas iestādēs, gan mā -
jās, kur liels mierinājums viņai 
ir košais dārzs. Patlaban viņa ir 
moža un enerģijas pilna un mūs 
atkal pulcē kopā, lai iedvesmotu 
ar jaunām idejām.

Vēlam Vēsmai daudz saulainu 
brīžu turpmākajos  gados.

R. U.

Bostonā sācies formāls pro-
cess par abu latviešu draudžu 
apvienošanos. Ja tā notiktu, tas 
būtu viens no  brīnumiem, kādu 
latvieši Amerikā pieredzējuši.

Gribētos dažus brīnumus bez 
īpašas secības uzskaitīt. Pirmais 
būtu cilvēks uz Mēness; tad Lat-
vijas neatkarības atjauno ša na; 
ka Ulmanim sekoja Ulmanis, 
kamerkoŗa „Ave Sol” viesošanās 
no Padomju Latvijas Amerikā; 
minoritātes prezidents ASV; 
Bostonā tiesiski atļauts vīrietim 
precēt vīrieti un sievietei sievie ti. 
Vēl daži fakti – kaŗā zaudētāju 
Japānas un Vācijas automobiļu 
vairākums uz Amerika šosejām; 
Ģenerālmotora bankrots; kaba-
tas tālrunis; tīmeklis; latviešu 
mākslinieku uzvaras gājieni pa 
pasaules operu un koncertzāļu 
skatuvēm.

Bostonas latviešu ziedu laikos 
bija četras luterāņu draudzes: māc. 
Alberta Galiņa Trimdas drau dze, 
māc. Kārļa Selmera Džamaik-
ap leinas draudze, māc. Jēkaba 
Graudiņa Trīsvienības draudze 
un māc. Nikolaja Ozola  Misijas 
draudze. Vēl Bostonā bija bap-
tistu draudze un katoļu kopa. 
Tiem, kuŗiem kristīgā reliģija 
negāja pie sirds, vēl bija Piekt-
vakara puduris, lai gan tas ne -
kad sevi nav uzskatījis par reli-
ģisku vienību, un uz tā sanāk-
smēm nākuši  mācītāju bērni 
un mazbērni.

Kāpēc būtu brīnums, ja divas 
atlikušās luterāņu draudzes ap -
vienotos?

Vai gaidāms
jauns brīnums

Bostonā?
Te jāievēro Bostonas latviešu 

kopienas sašķeltība. Bostona arī 
pārējās sabiedriskajās nozarēs 
le  pojusies ar lielu skaitu latviešu 
organizāciju, un saticība tām 
nav bijusi raksturīga. 

Bostonas Trimdas draudze ir 
skaitliski lielāka ar dievnamu la -
bā Bostonas rajonā. Apvienotās 
Trīsvienības Džamaikapleinas 
draudzes dievnams atrodas trū-
cīgākā pilsētas daļā. Sākotnēji 
Trimdas draudzes locekļi bija 
Latvijas brīvvalsts ministri, Sa -
eimas deputāti, virsnieki, zināt-
nieki, profesionālie aktieŗi, vai-
rums aktīvo sabiedrisko darbi-
nieku. Tautā dažkārt tā tika  dē -
vēta par akadēmisko draudzi. 
Otru draudzi dibināja agrāk ie -
braukušie latvieši, tā sauktie „vec-
 latvieši”. Mācītājs J. Grau diņš, 
bet īpaši mācītājs K. Selmers  
bija sagādājuši galvojumus lie-
lam skaitam  ģimeņu no Vācijas 
bēgļu nometnēm. Daudzi  jaun-
iebraucēji kļuva par uzticamiem 
draudzes locekļiem. Vairāku-
mam nebija tik izcilu biografiju 
kā otras draudzes locekļiem. 
Kādu laiku (māc. Imanta Kal-
niņa un māc. Friča Ruperta) 
draudžu attiecības bija krietni 
saspīlētas.

Taču laiks jau dziedējot visas 
kaites. Gan no kristīgā, gan  
ekonomiskā viedokļa veselais 
saprāts vēlētos, lai draudžu ap -
vienošanās īstenotos. Būs vien 
jātic brīnumam...

Ivars Galiņš

ievērojot nozīmīgus vēs turiskus 
notikumus mūsu tautas dzīvē. 
Latviešus, kuŗi ASV ieradās pēc 
1905. gada revo lūcijas, referente 
nosauca par „pirmo vilni”, un 

posms beidzās, Latvijai iegūstot 
neat karību. A. Berkolda norā dī ja, 
ka pārvietoto personu nomet   ņu 
laikā (1945.–1950.) teātris skatī-
tājiem sagādāja ie  spēja do  māt 

un cietušajiem pasaulē un arī 
pateicība Koloradospringu pil-
sē tai, kuŗā jaunu mājvietu atrada 
daudzi jo daudzi latvieši. Viņa 
šim piemineklim vāca līdzekļus 
un parakstus no latviešiem visās 
pasaules malās. Pieminekli at -
klāja 1970. gadā, tā pamatā ie -
rakta kapsula ar gubernātora un 
ziedotāju parakstiem, dziesmu 
grāmata ar latvisku  zīmi, naudu, 
kā arī vietējo laikrakstu un lat-
viešu laikrakstu Laiks, kuŗā ap -
rakstīta „Kokles” atklāšana. Cik 
zināms, tad „Kokle” ir pirmais 
un, iespējams, vienīgais piemi-
neklis ārpus Latvijas. Kolorado-
springu  latviešu pulciņš katru 
gadu 14. jūnijā un 18. novembrī 
vēl aizvien sanāk kopā un noliek 

(1950.-1965.; 1965.-1985.; 1985.-
2011.). Ame   rikā un Kanadā 1955. 
gadā bija gandrīz 100 teātŗa ko -
pu (Mil voku DV apvienības te   āt-
 ŗa kopa sāka darboties 1952. ga   -
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Vasara, kā jau vasara Klīvlandē 

– karsta, sutīga – prāts nesās tikai 
uz slinkošanu ūdens tuvumā. 
Taču šogad tā izveidojās kā sla-
vas dziesma Latvijai, kad vietējo 
laikrakstu slejās lasījām atsau cī-
gus novērtējumus par Baibu 
Skridi, Gidonu Krēmeru un 
Artu Arnicāni. Mēs, protams, 
steidzāmies arī uz viņu priekš-
nesumiem.  

Koncertpianistes Artas Arnicā-
nes vārds vēl nav tik plaši pa  zīs-
tams kā Skrides un Krēmera, bet 
viņa izpelnījās dižus sumi nāju-
mus, piedaloties slavenā Klīv-
landes Starptautiskā klavieŗu 
konkursā. Arta ir uzstājusies kā 
soliste ar orķestriem Eiropā, Mek-
sikā un Austrālijā, kā arī izcīnījusi 
pirmās vietas vispasaules mēroga 
konkursos. 2001. gadā Skotu Inter-
nacionālā klavieŗu konkursā vi -
ņai piešķīra stipendiju RSAMD 
(Royal Scottish Academy of Music 
and Drama), kas deva izdevību 
studēt Skotijā. 2008. gadā viņa ie -
guva maģistra gradu Latvijas Mū -
zikas akadēmijā, un tajā pašā gadā 
piedalijās Jāzepa Vītola klavieŗu 
konkursā, topot par tā  laureāti.

Arta dzimusi Rīgā, un sākusi 
klavieŗu spēli jau agrā bērnībā, 
mācoties pie ievērojamiem paida-
gogiem. Abi viņas vecāki un mā  sa 
ir profesionāli mūziķi. Kopš 2008. 
gada viņa uzturas Cīrihē, Šveicē, 
papildinoties pie slavenā pianista 
Homero Frančesa un sagatavojo-
ties turpmākajiem koncertiem.

Slavenais Klīvlandes klavieŗu 
konkurss nodibināts 1975.  gadā 
kā Casadesus International Piano 
Competition, godinot franču pia-
nistu Robertu Casadesus, bet 
1995. gadā tas tika pārdēvēts par 
Klīvlandes starptautisko klavieŗu 
konkursu. Šis konkurss ir augsti 
novērtēts, tā dalībniekiem tiek iz -
virzītas ļoti augstas prasības. Šo -
gad no 200 kandidātiem tika iz -
vēlēti tikai 27. „Jūs varat sevi jau 
tagad uzskatīt par šī konkursa 
uzvarētājiem tāpēc vien, ka tikāt 
atzīti par piedalīšanās cienīgiem,” 
svinīgajā atklāšanas uzrunā teica 
šī gada galvenais „tiesnesis”, Ungā-

rijā dzimušais Peters Frankls, uz -
 aicinot censoņus izvilkt biļeti 
sacensību secībai, izdarot to alfa-
beta kārtībā. Arta ar „A” sākuma 
burtu bija pirmā, viņa izvilka 
trešo numuru. 

avīzes mūzikas kritiķis Donalds 
Rosenbergs izteicās, ka Latvijas 
pianistes Artas Arnicānes spēle 
bijusi vēl izcilāka nekā pirmajā 
kārtā un viņas izvēlētā program-
ma bijusi visiedvesmotākā. Viņa 

aplausiem Arta neiekļuva  starp 
izvēlētiem pēdējiem astoņiem 
censoņiem. Pēc novērojumiem jā  -
saka, ka šī ir gandrīz laimes spēle, un 
šogad laimētājs bija vācietis Alek-
sandrs Šimpfs (Alexander Schimpf).

Ļoti apdāvinātā un profesionālā 
māksliniece ir arī draudzīga, bez 
jebkādiem mākslinieciskiem un -
tumiem, un labprāt tikās ar Klīv-
landes latviešiem. Viņa pat pie kri-
ta uzaicinājumam sniegt priekš-
nesumu mājas kārtībā. Bet cik 
daudzās mājās ir pilnīgā kārtībā 
uzskaņots flīģelis? Palīgā nāca 
klavierpaidagoģe Anita Auzen ber-
ga ar vīru Aivaru, un ātri sazināti 
ieradās pāris duču klausītāju, kā 
arī pulciņš Anitas skolnieku. 

Arta nospēlēja R. Šūmaņa Sim-
foniskās etīdes, skaņdarbu no E. 
Granados klavieŗu svītas Goyes-
cas, un M. Ravela Gaspard de la 
nuit, ar neaprakstāmi augstām 
techniskām prasībām. Kā burve 
viņa pavēlēja klavieŗu taustiņiem 
gandrīz pašiem no sevis sagriez-
ties virpuļojošā skaņu viesulī.  
Piedevās Arta atskaņoja Jāņa Iva-

nova Valsi un 
Viljama Bol ko ma 
(William Bol com) 
Fan taziju Čūs kas 
skūpsts.

N o s l ē g u m ā 
Klīv landes lat-
viešu koncert ap-
vienības priekš -
niece pa  sniedza 
Artai KLK 50 
gadu jubilejas 
grā matu „Mūzi-
kas Mozaīka”. 
Va  kars turpinā-
jās viesmīlīgā gai  -
sotnē, un bija 
iespēja arī iegā-
dāties Artas kom -
paktdiskus (tvar-
tus). 

***
Vijolniece Baiba Skride ir jau 

viesojusies Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības paspārnē, bet 

šogad viņa bija soliste ar Klīv-
landes orķestri orķestŗa vasaras 
mītnē Blossom mūzikas centrā, 
debitējot ar A. Brucha Vijoles 
koncertu No.1.Vietējais kritiķis, 
Marks Satola raksturoja Skrides 
izpildījumu: ...”Skride played with 
a beautiful richness of tone, smoo-
th-as-silk phrasing and an 
Apollonian approach that emp-
hasized the classical form of 
Bruch’s masterpiece.”  Nerimstošie 
aplausi apliecināja klausītāju 
sajūsmu.

Klausītājos bija arī paliels lat-
viešu pulciņš, un Maijas Gren-
dzes izkārtojumā Baiba sagaidī-
ja tautiešus saulainā pieņemša-
nas tel pā. Brīvi sarunājoties un 
atbildot uz jautājumiem, meite-
nīgā māk sliniece dalījās ar sa -
viem uzstāšanās piedzīvoju-
miem. Tikai tad, kad zvans ai -
cināja atgriezties sēdvietās, gru-
piņa negribīgi virzījas atpakaļ 
uz paviljonu, lai noklausītos  
koncerta otro daļu. 

***
Vēlā rudenī kā gāju putns iera-

dās arī Gidons Krēmers. Klīv-
landē viņš nav svešinieks, un ir 
uzstājies ar Klīvlandes orķestri, 
(Severances koncertceltnes vei-
kaliņā var iegādāties viņa ieska-
ņotos tvartus.) Bet šoruden kopā 
ar lietuviešu čellisti Giedri Dir-
vanauskaiti un 2003. gada Klīv-
landes Starptautiskā klavieŗu 
konkursa pirmās vietas ieguvēju, 
pianistu Andrius Zlabys, atska-
ņoja Bacha, Šostakoviča un So -
fijas Gubaidulinas kompozicijas. 
Klīvlandes laikraksta galvenais 
kritiķis, Zakarijs Luis (Zachary 
Lewis) izbrīnā esot klausījies trīs 
māksliniekos, kuŗu skaņas pie-
pildījušas Klīvlandes mūzikas 
institūta zāli līdzīgi 1000 mūzi-
ķiem. 

Paldies māksliniekiem par ba -
gātīgu sniegumu un par atgādi-
nājumu nelatviešiem, ka latvieši 
varbūt ir mazs cinītis vispasau-
les mērogā, bet var apgāzt lie-
lus mākslas izaicinājuma vezu-
mus.

Anda Sūna Cook

Mājas saimnieki Anita un Aivars Auzenbergi 
kopā ar pianisti Artu Arnicāni

Baiba Skride (vidū) ar Klīvlandes tautiešu grupiņu
Klīvlandes konkurss izceļas ar 

vienu no vislielākajām naudas 
bal  vām pasaulē – $50 000 pirmās 
vietas ieguvējam un iespēja spēlēt 
solo ar Klīvlandes orķestri. Pirms 
Artas konkursā ir piedalījušies 
vēl divi latviešu pianisti –  Lauma 
Skride un Armands Ābols. Šogad 
konkursā uzņemtie bez Artas 
bija 2 ASV,14 Āzijas, 3 Krievijas, 
2 Italijas, 3 Ukrainas, un 1 Vācijas 
izcelsmes konkurents. No asto ņiem 
novērtētajiem bija 1 ASV, 3 Āzi-
jas, 1 Francijas, 2 Krievijas, un 1 
Ungārijas izcelsmes pārstāvji.

Ikviens konkursa dalībnieks sa  -
ņēma gaŗu kompoziciju sarak  stu, 
no kuŗa izveidot savu sacensību 
programmu. Arta pirmajai dienai 
bija izvēlējusies L.van Bēthovena 
Sonāti No.7, G. Ligeti Etīdi 
Burvju māceklis (Zauberlehrling) 
Nr.10, un F. Šopēna (Chopin) 
Etīdi Op.25, No.11. Viņas spēle 
saņēma viscildinākošos preses 
novērtējumus.  

Pēc otrās kārtas Klīvlandes ilg-
gadējais un iecienītais vietējās 

uztverē Artas elegantie izgrezno-
jumi (ornamentation) iedvesa cē   lu 
burvību, nemanāmi pārejot no ba   -

roka stila Brāmsa variāciju ciklā.
Diemžēl ar visām uzslavām un 

klausītāju gandrīz nemitīgiem 

Šā gada 15. oktobŗa pēcpusdie-
nā Detroitas Sv. Pāvila latviešu 
draudzes baznīcā notika pianista 
Rūdolfa Ozoliņa klavieŗkoncerts. 
Šo koncertu rīkoja Sv. Pāvila 
draudzes dāmu komiteja.  

 Rūdolfs Ozoliņš ASV uzturas 
jau kopš 2001. gada, un ASV 
aizvadītie gadi viņam ir bijuši 
galvenokārt aizņemti ar mācī-
bām, papildinoties klavieŗspē  les 
mākslā. Rūdolfa muūzikālā iz  -
glītība ir sākusies Emīla Dārziņa 
Mūzikas skolā Rīgā, kur sākotnē-
 ji pavadīti pirmie 10 mūzikālās 
izglītības gadi. No 1995. gada 
Rūdolfs Ozoliņš klavierspēles 
apmācību turpina Jāzepa Mediņa 
Mūzikas kolledžā. No 1999. gada 
līdz 2001. gadam viņš studē Jā -
zepa Vītola Mūzikas akadēmijā 
profesora Teofila Biķa un Juŗa 
Kalnciema vadībā.  Lai turpinātu 
mūzikas studijas, 2001. gadā Rū -
dolfs Ozoliņš pārceļas uz ASV, 
uzsākot mācības Centenery kol-
ledžā, Luiziānas Northwestwern 
State universitātē, tālāk South 
Bend Indiana University un bei-

Klavieŗkoncerts Detroitas latviešu sabiedrībai
dzot Michigan State University,  
kur patlaban doktorantūrā viņš 
gatavojas augstākā mūzikas gra -
da iegūšanai.  

Mu  sical de France, Grand Prix 
Darius Milhaud un Bethoven 
Piano Sonata Competition. Pēdē-
jos desmit gados Rūdolfs Ozoli-

International Piano Festival “Vir-
tuosi of the Year 2000” Krievijā.  
Atzīmējams, ka Rūdolfs Ozoliņš 
savu koncertdarbību sācis jau 8 
gadu vecumā, gadu gaitā snie-
dzot izjustus brīžus klavieŗu mū -
 zikas cienītājiem Latvijā, Krie-
vijā, Francijā, Anglijā, Senegālā 
un ASV. 

Šoreiz Rūdolfa Ozoliņa kla -
vieŗu koncerta sniegums Sv. Pā -
vila latviešu draudzes baznīcā 
Detroitas priekšpilsētā Farming-
tonhilā bija zināmā mērā saistīts 
ar viņa iesaistīšanos ērģeļu spēles 
meistara pienākumos latviešu 
draudzes dievkalpojumos. Kla -
vieŗu koncerts izskanēja, kā skai-
sts ievads viņa sadarbības sā  ku -
mam ar Detroitas Sv. Pāvila 
latviešu draudzi, turklāt apmek-
lātājiem tas bija par brīvu.

Koncerta repertuārā bija ie -
kļauti četri skaņdarbi klavierēm 
– L. van Bēthovena Sonāte Nr. 21 
Do mažorā, Op 53, krievu kom-
ponista M. Balakireva darbu 
“Islamejs, Austrumu fantāzija”, 
latviešu tautasdziesmas “Ej, sau-

līte, drīz pie Dieva” temas va  -
riācijas klavierēm, ko veidojis 
pazīstamais latviešu komponists 
Jāzeps Vītols, bet koncerts iz  ska-
nēja ar Pēteŗa Vaska darbu kla-
vierēm “Mazā nakts mūzika”.  
Rū   dolfa Ozoliņa meistarīgā kla -
vierspēle bija sajūsminājusi ik  -
vienu no klātesošajiem klau sī-
tājiem. Nebūtu jābrīnās, ja Sv. 
Pāvila baznīcā visas sēdvietas 
būtu aizņemtas. Šoreiz tas tā 
nenotika.  Tik augstas klases pia-
nistu ir vērts dzirdēt “ļaudīm vai 
no deviņiem pagastiem...”. Tik 
izcils klavieŗspēles koncerts ASV 
latviešu sabiedrības centros ne  -
notiek tik bieži.

Sv. Pāvila latviešu draudzes 
dāmu komitejas dalībnieces baz-
nīcas priekštelpās bija sagata vo-
jušas garšīgu cienastu. Pie kafijas 
tases un cepumiem vēl ilgstoši 
turpinājās sarunas ar pianistu 
Rūdolfu Ozoliņu par viņa kon-
certdarbības turpmākajiem no -
domiem.

Vilnis Trops

Pianists Rūdolfs Ozoliņš pēc klavieŗu koncerta Detroitas Sv. 
Pāvila latviešu draudzes baznīcā

Kaut arī Rūdolfs Ozoliņaš ir 
bijis aizņemts studiju darbā,  viņš 
ir aktīvi piedalījies vairākos 
starp tautiskos konkursos, festi-
vālos un koncertos Eiropā, Afri-
kā un ASV.  Tostarp Concours 

ņš ir piedalījies vairākos klavieŗ-
mūzikas festivālos, ieskaitot 
South Bend A.Toradze Piano 
Institute Festival, Ruhr Piano 
Festival Vācijā, Russian Piano 
Festival Romā, Italijā un The 
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Līdz 12. novembrim Latgales 
Kultūrvēstures mūzejā (3. stāva 
zālē, Atbrīvošanas alejā 102, Rē   -
zeknē) skatāma Kazimira Laura 
(ASV) gleznu izstāde „Kalifor-
nijas vasara”. Izstādes atklāšanā 
Kazimirs gan viņa mākslas cie -

Atklāts Kazimira Laura noslēpums – kā izdzīvot Kalifornijas vasaru
navas, klusās dabas, portreti vai 
figūrālas kompozicijas – visos 
darbos autora galvenais izteik-
smes līdzeklis ir krāsa, sulīga 
un piesātināta.

Latgales Kultūrvēstures mū -
zeja tēlotājas mākslas kollekcijā 

Kalifornijas radītajā paradīzē.
Uz jautājumu, kuŗa no savām 

gleznām māksliniekam ir tuvā-
kā, Kazimirs mazliet noslēpu-
maini atbild, ka „pēc laika emo-
cijas mainās, ar laiku tās zaudē 
savu radīšanas brīža gammu”, 
bet kļūst skaidrs, ka viena no 
emocionāli piesātinātākajām ir 
glezna „Bēgļi”, kas toreiz, 1955. ga -
dā, tika gleznota uz kādas kur-
zemnieces pašausta linu audekla. 
Glezna stāsta par autora pārdzī-
votajām bēgļu gaitām, ko Kazi mirs 
spilgti atminas vēl joprojām. 

Gleznas piesaista ar savu ko -
šumu un krāsu daudzveidību, 
dominē zilā krāsa, kas ir viena 
no mākslinieka iecienītākajām, 
ar to asociējas debesu plašumi, 
Latgales ezeri un dzimtene, bet 
Kaliforniju ieskauj brūno klinšu 
un dzelteni oranžo krāsu toņi, 
kas Rēzeknes rudenīgajā ikdienā 
šķiet kā eksotika. Skumjas mijas 
ar humoru, dzimtenes rudens 
ar Kalifornijas sauli, un nevilšus 
par moto kļūst K. Laura izstādes 
atklāšanā teiktie vārdi:  „Tā viņš 
ir. Dzīve ir jokaina!”

Gleznotājs Kazimirs Laurs 
dzi  mis 1923. gada 7. novembrī 
Rēzeknes novada Makašānu 
pa  gasta Šķerbinieku ciemā.

Otrā pasaules kaŗa beigās ie -
saukts Latviešu leģionā, pārstai-
gājis Vidzemi, piedalījies kaujās 
pie Lubānas, Cesvaines, Mores, 
Nītaures, Kurzemē pie Pienavas 
ievainots, ārstēties nosūtīts uz 
Vāciju. Kaŗavīra gaitas atsācis 
kā Tornas grāvracis un, Otrajam 
pasaules kaŗam beidzoties, no -

nācis Putlosas (Vācija) un Cē -
delgemas (Beļģija) gūstekņu 
nometnēs. Vēl būdams gūstā, 
K.Laurs sāk zīmēt un gleznot, 
vēlāk, pārcēlies uz Eslingenu 
(Vācija), kur mācījies nometnes 
latviešu mākslas skolā pie māksli -
niekiem L. Liberta, F. Banges, 

Šī gada 17. septembrī Latvijā 
un 77 iecirkņos ārzemēs notika 
Latvijas 11. Saeimas vēlēšanas. Ko -
pā vēlēšanās piedalījās 917 680 
balsotāji, 59,49% no balsstie sī-
giem pilsoņiem. Rezultātā 11. Sa -
eimas sastāvā būs trīs Latviskās 
partijas: Zatlera Reformu partija 
ar 22 deputātiem, Vienotība ar 
20 deputātiem un Nacionālā 
Apvienība ar 14 deputātiem. Sa -
vukārt Saskaņas centram būs 31 
mandāts un Zaļo un Zemnieku 
savienībai 13 mandāti.

Vēlēšanu dienā ASV darbojās 
15 vēlēšanu iecirkņi. Balsotāju 
skaits iecirkņos sadalījās seko joši:

Ņujorka  246
Čikāga  241
Losandželosa  171
Bostona  161
Vašingtona  151
Mineapole  144
Sietla   125
Sanfrancisko  109
Klīvlande  102
Grandrapidi  99
Filadelfija  92
Milvoki  76
St. Pēterburga  51
Indianapole  46
Detroita  45
Neklātienē  168
ASV kopā nodotas 2027 derīgas 

vēlēšanu aploksnes, kas ir par 
504 balsīm mazāk nekā pagājušā 
gadā 10. Saeimas vēlēšanās.

Čikāgas vēlēšanu iecirknis jau 
ceturto reizi bija iekārtots Ciānas 
draudzes telpās. Vēlēšanās tika 
nodota 241 derīga balss, 56 balsis 
mazāk nekā pagājušās vēlēšanās. 
Čikāgiešu balsis sadalījās seko-
joši: Vienotībai 127 balsis, Zatlera 

11. Saeimas vēlēšanas
Reformu partijai 58 balsis un 
Nacionālajai Apvienībai (Visu 
Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK) – 50 balsis. Saskaņas 
centrs, Šlesera reformu partija un 
Zaļo un Zemnieku savienība 
katra ieguva 2 balsis.

Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienība izsaka lielu pateicību 
Ciānas draudzei un Čikāgas 
Daugavas Vanagiem par telpām. 
Pateicība Silvijai Kļaviņai-Barsh-
ney, Mārai Boedefeldai, Rasmai 
Kraulei un Benitai Plūmei. Pal-

Līdz ar rudens iestāšanos 
vasaras dievkalpojumi, bērnu 
vasaras nometnes un sporta 
nodarbības beigušās Toronto 
latviešu draudžu lauku īpa šu-
mos. Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumā Sid ra-
benē sezonu noslēdza ar pār-
valdes rudens svētku sarīkojumu 
septembrī un Kanadas DV va -
nadžu kopas gadskārtējo sarī-
ko  jumu „Vasarai aizejot” un 
īpašuma rudens apkopšanas 
talka. Malkas sagādes talka 
Sidrabenē notiks 12. novembrī 
plkst. 9.

Sidrabenes pārvaldes rīkoto 
rudens sarīkojumu ar infor mā-
tīvu uzrunu ievadīja pārvaldes 
priekšsēdis Valdis Kauliņš. Ai -
cināja labvēļus Sidrabenes at -
balstam ziedot grāmatas. Sarī-
ko  jumā apmeklētāji varēja iegā-
dāties arī latviešu mākslinieku 
un daiļamatnieku darbus, rot-
kales Elizabetes Ludvikas lat-
viskās rotas, Solveigas Kārkliņas, 
Ingrīdas Grantes un Suzannes 
Zaķes izstrādājumus, Dainas 

Vasarai aizejot
Daugavites, Ritas Āpšes un Aus-
mas Korbas dažādos rokdar bus. 
Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes lauku īpašumā Saulainē 
rudens svētki sākās pie Rasmas 
Suchovas un Natālijas Tannes 
klātā agrā kafijas galda un prāv. 
Dr. F. T. Kristberga vadītā brī-
vdabas dievkalpojumā. Pēc tam 
„Saulšķūnī” iekārtoto latviešu 
mākslinieku darbu izstādi at -
klāja Lilita Tanne. Izstādē ar 
saviem darbiem piedalījās Ēriks 
Dzenis, Edgars Krūmiņš, Guna 
Ikona-Krūmiņa, Agnese Krū-
miņa, Jolita Krūmiņa-Horvate, 
Elizabete Ludvika, Laimonis 
Mieriņš un Maksis Vējiņš. Sarī-
kojuma saviesīgā daļa ar dejām 
un jautriem priekšnesumiem 
turpinājās Saulaines sabied ris-
kās telpās. Vasaras nodarbību 
noslēgums un tradicionālas „tī  -
taru šaušanas” sacensībās noti-
ka arī Toronto latviešu med-
nieku un makšķernieku kluba 
lauku īpašumā „Bērzainē”.

R. Norītis

Gleznotāja krustmeita Inga Gorsvāne Buell (mākslinieka J.
Gorsvāna meita) un Kazimirs Laurs izstādes atklāšanā, 
12.10.2011.

Kazimirs Laurs. Glezna „Bēgļi”, audekls/ eļļa, 1955. g.

nītājus, gan arī jaunos intere-
sentus pārsteidza ar savu patie so 
un vienreizējo humora izjūtu, ar 
savu sirsnību un dāsnumu – 24 
gleznas autors dāvina mūze jam.

Trimdas latviešu gleznotājs 
dzimis Rēzeknes novada Maka-
šānu pagastā un rudeņos at -
brauc uz Latviju ieklausīties 
dzimtā novada dabas skaņās. 
Šoreiz viņš aicina mūs „ieklau-
sīties” gleznās, kas stāsta par 
Ka  lifornijas mūžīgo vasaru un 
orchideju reibinošo smaržu. Ai -

līdz šim nebija neviena K. Laura 
darba, tagad pēc izstādes novad-
nieka emocinālās un vēsturis-
kiem  sižetiem  caurvītās gleznas 
nākamajām paaudzēm stāstīs 
par trimdas latviešu mākslinieka  
izjūtām, atmiņām un cerībām.

Tuvākie draugi un paziņas 
mākslinieku ikdienā sirsnīgi sauc 
par Kazi un salīdzina ar gājput nu, 
kuŗš katru gadu atgriežas dzim-
tajā Latgales pusē. Pats māksli-
nieks par sevi saka, ka viņš ir zie mas 
un sniega putns, kas pa vasaru guļ 

Vēlēšanu dienā Čikāgas iecirk-
nis uzsāka darbu 7.00 no rīta un 
to slēdza 8.00 vakarā. Darbs ritēja 
bez starpgadījumiem. Balsu skai-
tīšana un vēlēšanu rezultātu no -
sūtīšana uz Rīgu notika pusvie-
nos naktī.

Blakus iecirkņa telpai Lielajā 
zālē Krišjāņa Barona latviešu 
skolas skolēnu vecāki jau otro 
reizi bija iekārtojuši gandrīz vai 
kafejnīcu, kur balsotāji uzkavējās, 
kopā ar draugiem iebaudot no 
bagātīgi klātā galda. Paldies Kriš-
jāņa Barona skolas darbiniekiem 
par atspirdzinājumiem un dežū ru.

dies profesoram Jānim Peniķim 
par priekšvēlēšanu referātu. Īpaša 
pateicība mācītājai I. Ņ. Rauten-
šildei un vēlēšanu komisijas lo -
cekļiem – Evai Buholtei, Gunā-
ram Lucānam, Laimai Magonei, 
Jānim Reveliņam, Guntai Vilciņai 
un Rutai Priedkalnei-Zirnei par 
sekmīgi veikto darbu, it īpaši, par 
viņu izturību. Paldies arī 241 
balsotājam, kas izpildīja savu 
Latvijas pilsoņa pienākumu mū -
su valstij tik nozīmīgā dienā.

Jānis Vilciņš,
Čikāgas Vēlēšanu iecirkņa 

priekšsēdis

S. Vidberga un J. Matisona, šai 
laikā pirmo reizi ar saviem darbiem 
piedalās arī vietējā izstādē.

1949. gadā K. Laurs izceļo uz 
ASV un apmetas uz dzīvi Dien-
vidkalifornijā Klusā okeana kras tā 
Santamonikas pilsētā. Visu brīvo 
laiku pavada pie molberta, viņa 

darbnīca bieži vien ir bijusi 
latviešu mākslinieku un radošo 
darbinieku satikšanās vieta.

K.Laurs piedalījies daudzās 
amerikāņu un latviešu rīkotajās 
izstādēs, Amerikas latviešu Rie-
 tum krasta Dziesmu svētku un 
Kultūras fonda mākslas skatēs 

Sietlā un Safrancisko. Kopš 
2002. gada izstādes tiek rīkotas 
arī Latvijā (Rīgā, Rēzeknē, 
Ludzā, Līvānos). 

Maija Upeniece, 
Latgales Kultūrvēstures 

mūzeja sabiedrisko jautājumu 
un reklāmas speciāliste

Čikāgas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi
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S A R Ī K O J U M I

Hilda Prince Uršteina dzimusi 
1914. gada 4. augustā Valkas 
apriņķa Omuļu pagastā pie 
Igaunijas robežas. Viņas genās 
savienojās latviskais un igaunis-
kais, jo tēvs bija igaunis. Hilda 
Kokamegi – kā viņa toreiz saucās 
– līdz septiņu gadu vecumam 
mājās runāja tikai igauniski, un 
arī vēlāk viņas latviskajā izrunā 
saglabājās nedaudz manāma 
igauniska nokrāsa.

Tie bija nemierīgi laiki. Dunēja 
Pirmā pasaules kaŗa lielgabali. 
Nodibinājās Latvijas valsts, bet 
to tūlīt mēģināja nožņaugt lieli-
nieki, kas terrorizēja tautu. Tā arī 
Hilda jau piecu gadu vecumā 
pie  dzīvo pasaules ļaunumu, kad 
lielinieki apcietina un nošauj vi -
ņas tēvu. Vēlāk māte apprecas 
otr  reiz un ģimene pārceļas uz 
Rīgu. Tur Hilda pavada skolas 
gadus, reizē ieaugdama latviešu 
valodā un kultūrā. Teātris vēl 
īpaši nesaista; vairāk velk draugi 
un jaunības romantika. Vēl ļoti 
jauna būdama un strauji dzīvo-
dama, viņa salaulājas ar Latvijas 
universitātes docentu Rūdolfu 
Princi.

Taču kaut kā vēl dzīvē trūkst. 
Uzzinājusi, ka Latvijas aktieŗu 
arodbiedrības skola uzņem jau-
nus audzēkņus, Hilda pēkšņi no -
lemj pieteikties – un ar to brīdi 
atklāj savu īsto aicinājumu. 1939. ga -
dā viņa sekmīgi pabeidz teātŗa 
kursus un tai pašā gadā saistās ar 
Nacionālo teātri. Nu sākas aiz-
rautīgā skatuves darbā pavadītas 
dienas. Nevis kā zvaigznei lielās 
lomās – tādas jaunajiem aktieriem 
nepiešķir – bet gan „tautā”, kā de -
jotājai, dziedātājai vai princeses 
pavadonei. Un tomēr šie pirmie 
gadi teātrī viņai paliek atmiņā kā 
gaišs un trauksmains dzīves 
posms. Laulība ar pirmo vīru 
līdz tam jau izirusi. No vīra viņa 
manto vienīgi savu skatuves vār-
du. Viņa ir brīva; mitinās mazā 
dzīvoklītī kopā ar kursa draudzeni 
Helgu Gobzini un jūtas laimīga.

Drīzi vien daiļo un sprigano 
aktrisīti noskata aktieris un dau dz -

AKTRISI HILDU PRINCI URŠTEINU PIEMINOT
sološais režisors Osvalds Urš-
teins. 1941. gadā viņi salaulājas, 
un trīs gadus vēlāk viņiem pie-
dzimst meitiņa – Anda. Uršteins, 
ko draugi dēvē par „Osīti”, nu 
kļūst Hildas aktieŗmākslas piln-
veidotājs, kā arī gaumes izglītotājs 
citās garīgās jomās – mūzikā, 
glezniecībā, literātūrā.

Nacionālajā teātrī Hildai lemts 
nostrādāt tikai piecas sezonas un 
nospēlēt tikai dažas nelielas lo  mas. 
Tuvojas fronte, un 1944. gadā 

pieticīgajiem apstākļiem, ar spo-
žām izrādēm apceļo citas nomet-
nes. Šajā laikā Hilda Prince uz -
plaukst kā aktrise. Viņa ir Matilde 
„Pazudušajā dēlā”, Klāra „Kaza-
novas mētelī”, Serbineta Moljēra 
„Skapēna nedarbos”. Lielu ganda-
rī jumu viņai dod grāfienes Olī-
vijas loma Šekspīra „Divpadsmi-
tajā naktī”, ko Mērbekas teātris 
izrāda vairāk nekā simt reižu, 
ceļodams pa Vāciju īpaši pār bū-
vētā kravas mašīnā, kas nosaukta 

dā Uršteini izceļo uz Ameriku. 
Kaut dzīves sākums svešajā zemē 
nav viegls, Osvalds Uršteins tūlīt 
organizē latviešu teātri – 1950. ga -
dā Ņujorkā un desmit gadus 
vēlāk Vašingtonā. Nu Hildas lo -
mu apjoms nozīmīgi paplašinās 
ar izdarīgiem sieviešu tēliem, ko 
savās lugās viņai dāvā Anšlavs 
Eglītis. Hilda iepriecina skatītājus 
kā eleganti lietišķā nekustāmo 
īpašumu māklere Omartija kun-
dze (1961), kā straujā vēsturniece 
Jolanta Durbe (1967) un īpaši kā 
valdonīgā Zuzanna „Bezkaunī-
gajos večos” (1970), ko viņa pati 
atzīst par vienu no saviem la  bā-
kajiem sniegumiem. Taču Vašing-
tonas ansambļa nelielajā sastāvā 
aktrisei jāveic arī mazāk ievēro-
jamas lomas. Tā arī Hilda savos 
daiļajos vaibstos ievelk grumbas, 
tēlodama raižu nomākto Veše-
rieni Blaumaņa „Ugunī” (1968). 
Arī šo Vašingtonas ansambļa 
iestu dējumu viņa pieskaita pie 
sava skatuves mūža skaistākajiem 
brīžiem, jo, ne tik vien inscenē-
jums ir grandiozs, bet Kristīnes 
lomā ir viņas Anda, kuŗā Hilda 
Prince Uršteina saskata savu 
teātŗa gaitu turpinājumu un pie -
pildījumu.

Spēlētas vēl citas daudzveidīgas 
lomas, ieskaitot titullomu „Trīnes 
grēkos” un Ievu „Indrānos”, kā 
arī vairākas eksotiskas un veiklas 
kalpones, kuŗās Hilda allaž ap -
liecina savu aktierisko spraigumu. 
Viņa atzīst, ka tuvāki viņai ir 
drošu un izdarīgu sieviešu tēli un 
mazāk padodas maigie un sap-
ņainie. Tas gluži saprotams, jo arī 
īstajā dzīvē Hilda nav sapņotāja, 
bet gan darītāja, apveltīta ar spē-
cīgu gribu un raksturu. Vašing-
tonā viņa atrod savām dotībām 
piemērotu maizes darbu Eliza-
betes Ardenas kosmētikas firmā. 
Ardena no savām darbiniecēm 
prasa ne tik vien šarmu un ele-
ganci, bet arī nevainojamu ārējo 
izskatu – ieskaitot skaisti koptu 
sejas ādu,  ko Hilda māk saglabāt 
līdz pat mūža galam. Un Ardenas 
salonā apkalpodama sabiedrībā 

pazīstamas dāmas, viņa pati ie -
gūst zināmu aristokrātisku rūdī-
jumu. Tas viņai palīdz panest 
smagos triecienus mūža otrā 
pusē, kad 1980. gadā pēkšņi 
mūžībā aiziet viņas Osītis un 
astoņus gadus vēlāk – Andiņa.

Hildas Princes mūžā nospēlēto 
lomu skaits, salīdzinot ar profe-
sionāli nodarbinātiem aktieriem, 
bija visai mērens – ap 30 lomu. 
Trimdas aktieri iztiku pelnīja ci -
tās profesijās, teātrim veltīdami 
tikai vakarus un nedēļas nogales. 
Taču viņu darbs bija nozīmīgs – 
latviešu teātris trimdiniekus iz -
rāva no dažkārt pelēcīgās ikdie-
nas un ieveda spožā latviskā pa -
saulē. Un Hilda Prince aizvien 
koši izdaiļoja katru izrādi, gan ar 
savu ārējo pievilcību, gan dzirk-
stīgo spēli. Ar lepnumu viņa 
apzinājās, ka ir Nacionālā teātŗa 
aktrise – un mūža novakarē, kad 
viņā saulē bija aizgājuši viņas 
laikabiedri, viņa bija kļuvusi arī 
par tādu kā trimdas teātŗa sim-
bolu. Šī apziņa deva viņai drosmi 
1990. gadā 76 gadu vecumā at -
griezties uz Nacionālā teātŗa ska-
 tuves Osvalda Uršteina piemiņai 
veltītā „Bezkaunīgo veču” iestu-
dē jumā, un, it kā pārstāvot visu 
trimdas teātri, vienā sajūtām pāri 
plūstošā izrādē vēlreiz nospēlēt 
Zuzannu.

Mūža nogalē sirmā aktrise jo -
projām saglabāja savu izkopto 
cildeno ārējo tēlu. Tai pašā laikā 
viņa dzīvoja līdzi visam, kas 
notiek ap viņu – īpaši mazmeitu 
Kristīnas, Margitas un Marlēnas 
gaitām. Viņa sekoja vietējās sa -
biedrības, Latvijas un pasaules no -
tikumiem – brīžam pavisam aiz -
rautīgi. Un viņa mācēja citiem al -
laž pateikt ko labu un cildinošu. 

Hilda Prince Uršteina slēdza 
acis uz mūžu šī gada 11. oktobrī 
97 gadu vecumā. Mēs viņu pa -
turam atmiņās gan kā trimdas 
teātŗa aktrisi, kas daudzus ieprie-
cinājusi, gan kā personību, kas, 
saskarē ar saviem līdzcilvēkiem, 
nevienu neatstāja vienaldzīgu.

Vilnis Baumanis

CIEMS LATVIJA 
• 18. novembrī plkst. 1.00 

Gaŗezera un tuvākās apkaimes 
latviešus ciema valde sirsnīgi 
aicina uz Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres svinībām Gaŗ-
ezera Saulgriežu telpās, kur būs 
garīgā, laicīgā un kultūras pro-
gramma; sadraudzībā pakavē-
simies pie bagāti klātiem galdiem.

BOSTONA (MA) 
• 31. oktobrī dzejniekam Gu -

nāram Saliņam un literātūrzināt-
niecei Dr. Jautrītei Saliņai veltīts 
piemiņas sarīkojums (58 Irving 
Street Brookline, MA 02445). 
Diev kalpojums sāksies plkst. 
11.00, to vadīs Ņujorkas drau-
dzes mācītājs Laris Saliņš; Lailas 
un Lalitas Saliņu mūzikālie 
priekšnesumi. Pēcpusdienas pro-
grammā plkst. 1.00 Trimdas 
drau dzes zālē stāstījums par 
Gunāra un Jautrītes Saliņu dzīvi, 
īpaši „Elles ķēķi” aizritējušā gad-
simta 50. un 60. gados Ņujorkā. 
Dalības maksa – $15.00 ziedo-
jums; bērniem un jauniešiem 
ieeja brīva. Rīko Latviskā manto-
juma fonds.

DENVERA (CO)
• 19. novembrī plkst. 3.00 Ko -

lorado latviešu kultūras centra 
25 gadu jubilejas svinības. Izstāde 
un videofilmas par latviešu kul-
tūru, atspirdzinājumi; varēs uz -
spēlēt novusu. Plkst. 6.00 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarīko-
jums; programmā: Valdas Lēven-
šteinas stāstījums par Likteņdār-
za tapšanu Latvijā, filmas izrāde 
un vakariņas, dalības maksa $20, 
studentiem $10. 

• 3. decembrī no plkst. 10.00 
līdz 3.00 un 4. decembrī no 11.00 
līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš 
Kolorado latviešu Kultūras centrā 
(10705 West Virginia Ave., Lake-
wood, CO), tālr.: 303-986-5337 
vai 303-424-4442.

DETROITA (MI) 
• 6. novembrī Daugavas Vana-

gu apvienības 60 gadu jubilejas 
sarīkojums (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI).

• 13. novembrī plkst. 11.30 Lat  -
vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Sv. Pāvila latviešu ev. lut. 
draudzes baznīcas telpās. 

FILADELFIJA (PA)
• 1. novembrī plkst. 11.00 Fila-

delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās (531 
North 7th Street). Programmā 
valdes ziņojumi, nākotnes dar-
bība, pārrunas par jaunākajiem 
notikumiem. Saieta beigās dzim-
šanas atceres dienu svinēšana un 
kafijas galds. Viesi laipni gaidīti. 

• 12. novembrī plkst. 2.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības telpās. Svētku runu 
„Latviešu dziesma un latviešu 
dvēsele” teiks mūziķis, skolotājs 
un lektors Juris Ķeniņš no To -
ronto, Latviešu Dziesmu svētku 
biedrības Kanadā priekšsēdis, 
2014. gada latviešu Dziesmu 
svētku Kanadā mūzikas daļas 
vadītājs un rīcības komitejas vi -
cepriekšsēdis. Koncertā latviešu 
komponistu darbus atskaņos čel-
lists Juris Ķeniņš un pianiste 
Gunta Plostniece. Pēc koncerta 
visi laipni aicināti uz pieņem-
šanu. Ieeja $25 ($15 tiem, kuŗi 
ieradīsies tautastērpā); labvēļu 
ziedojums vismaz $50; bērniem 

un studentiem ieeja brīva. Rīko 
Filadelfijas un apkaimes latviešu 
organizācijas un draudzes. Fila-
delfijas latviešu organizāciju pa -
dome lūdz apmeklēt arī kopīgo 
valsts svētku dievkalpojumu 18. 
novembrī plkst. 7.00 Sv. Jāņa 
draudzes dievnamā (301 N. 
Newtown Street Road, Newtown 
Square PA).

GRANDRAPIDI (MI) 
• 4. decembrī pēc dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 10.00, 
Ziemsvētku sarīkojums (504 
Grand Ave., NE Grand Rapids, 
MI 49503), tālr.: 616-454-8012.

KALAMAZŪ (MI) 
• 8. un 10. novembrī plkst. 9.00 

un 4.00 piparkūku cepšanas talka.
• 20. novembrī pēc dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 10.00, 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu centra telpās 
(100 Cherry Hill Drive, Kalama-
zoo, MI 49007) . 

 KLĪVLANDE (OH) 
• 13. novembrī plkst. 12.30 

Daugavas Vanagu apvienības 60 
gadu darbības atcere un Lāčplēšu 
piemiņas akts Apvienotās drau-

dzes zālē (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); ,,Čikāgas 
Piecīšu” koncerts, pēc koncerta 
mielasts. Jāpiesakās līdz 6. no -
vembrim, zvanot Oļģertam Ku -
buliņam, tāl.: 216-676-9166. 
Iepriekš pieteicoties, dalības 
maksa $25.00, sarīkojuma dienā 
$30.00; studentiem $15.00, jau -
niešiem līdz 16 gadu ieeja brīva.

• 20. novembrī Latvijas valsts 
dibināšanas atceres sarīkojums.

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 29. oktobrī no plkst. 5.00 

pēcpusdienā līdz 2.00 naktī 
masku balle latviešu namā (1955 
Riverside Dr., Los Angeles Ca 
9003903704). 

• 30. oktobrī plkst. 1.00 mazā 
teātŗa sanfrancisko izrāde – S. Fē -
gela komēdija ,,Jaukās zvanu 
skaņas”.

• 6. novembrī plkst. 12.30. DV 
apvienības sarīkojums – Lāčplēšu 
un varoņu piemiņas godināšana.

DKLB informācijas tālrunis: 
323-663-6267. DK LB Infor mā-
cijas biļetens tīmeklī: www.
biletens.com 

Uršteini kopā ar bēgļu simtiem 
dodas prom no dzimtenes. Ka -
ŗam beidzoties, viņi nonāk Vā -
cijas ciematā Mērbekā, kur bēgļu 
nometnē nodibinās un četrus 
gadus darbojas spēcīgs latviešu 
teātŗa ansamblis, kas, par spīti 

par „Drednautu”. „Tas bija skaists 
laiks,” viņa atceras. „Es biju jauna, 
nedaudz pāri trīsdesmit. Mazā 
Andiņa turpat... arī Osītis. Un 
spēlēju skaistas lomas.”

Tad izbeidzas arī šis radošais un 
dēkainais dzīves posms. 1949. ga -
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(Turpināts no 20. lpp.)

(Turpināts 22. lpp.)

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

Laipni aicinām Jūs pagodināt ar savu klātbūtni

18.novembŗa aktu Ņujorkā
Sestdien, 2011. g. 19. novembrī, plkst. 14:00

Jonkeru baznīcā; 254 Valentine Lane; Jonkeros, Ņujorkā
Valsts svētku runu teiks Juris Ķeniņš,

XIV Latviešu dziesmu svētku Kanadā vicepriekšsēdis un Mūzikas nozares vadītājs

Koncerta daļā:
Juris Ķeniņš - čells 

Gunta Plostnieks -klavieres

Pēc akta visi viesi laipni aicināti uz pieņemšanu.
$75 - labvēļu biļetes;  $25, ja pasūtina biļetes pirms 11. novembra; $30 pie ieejas.

Jauniešiem līdz 14 gadiem ieeja brīva.

Ņujorkas latviešu organizāciju padome

Iepriekš pieteikties pie Imanta Kalniņa; 42 Hackensack Street, Woodridge, NJ 07075. Čeki 
rakstāmi uz “Council of American-Latvian Organizations of New York, Inc.”  Lūdzu, atsūtiet 
čeku kopā ar sev adresētu aploksni.
Labvēļu biļetes:  $75______ Skaits_______ Kopā  $________ 
Biļetes:                 $25______ Skaits:_______ Kopā  $________
Vārd_______________Uzvārds__________________________Adrese________________ 
Pilsēta_________________________ Štats_____________Zip Kods__________________

S A R Ī K O J U M I

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Dzīvošana uz 42’ katamarāna • Bennu
Apkalpē latviešu komanda: Arnis (kapteinis) un• 
Sigita (kapteiņa palīdze un pavāre)
Katamarāns • Bennu ir aprīkots ar
snorklēšanas, vindsērfinga, niršanas un
makšķerēšanas piederumiem.

2 nedēļu ceļojuma maksa 2 personām (1 kajīte) – 6,000 USD
2 nedēļu ceļojuma maksa 4 personām (2 kajītes) – 11,000 USD
Cenā ir iekļauta dzīvošana uz katamarāna, ēdināšana, atspirdzinoši 
dzērieni, tauvošanās maksa. Cenā nav iekļauta avio biļete uz Grenādu un 
atpakaļ, apdrošināšana, alkohols, 2 vakariņas krastā un sauszemes 
ekskursijas.

Piedāvājums spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim.

Sīkāka informācija par ceļojumu mājaslapā www.sailbennu.com
Kontaktinformācija: info@sailbennu.com

Aizraujoša 2 nedēļu atpūta
uz katamarāna Bennu Karību jūras salās:

Grenada-Carriacou-Union Island-Bequia-Tobago 
Cays-Mayreau-Petit Saint Vincent-Grenada

MANČESTERA (CT) 
• 12. novembrī no plkst. 9.00 

līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš 
baznīcas telpās (21 Garden ST., 
Manchester, CT 06040). Apmek-
lētāji varēs iegādāties dažādus 
latviskus daiļamatnieku izstrā-
dājumus, kā arī pīrāgus, tortes, 
piparkūkas un citus gardumus. 
Draudzes dāmu komiteja laipni 
aicina apmeklēt tirdziņu. 

MILVOKI (WI) 
• 12. novembrī plkst. 5.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā (8845 
W. Lynx Ave. Milwaukee, WI 
53225). 

ŅUJORKA (NY) 
• 22. oktobrī plkst. 7.30 vijol-

nieka Gidona Krēmera koncerts 
Homage to J. S. Bach Lincolna 
centrā. Informācija: www.white-
lightfestival.org 

• 7. novembrī plkst. 6.00 solis-

tes Birutas Grunvaldes un pia-
nistes Šarlotes Rosas Zandas ko -
ncerts ,,Pasaules tautasdziesmas” 
Flushing, Queens, bibliotēkā (41-
17 Main Str.). B. Grunvalde dzie-
 dās latviešu, angļu, vācu, spāņu, 
franču, itaļu, krievu, čigānu, iz -
raeļu tautasdziesmas oriģināl-
valodā. Izziņas: 516-466-4034. 

* 12. novembrī plkst. 2.00 DV 
namā Bronksā (115 W. 183. St.) 
Lāčplēšu diena. Pēc Lāčplēšu or -
deņa kavalieriem veltīta svētbrīža 
filma par Lāčplēšu gara turpi-
nātajiem, kas pirms 20 gadiem 
stāvēja uz barikādēm. Ieeja $15.-, 
ieskaitot cienastu. Visus laipni 
ielūdz DV Apvienība Ņujorkā.

• 19. novembrī plkst. 2.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Jonkeru baznīcā (254 
Valentine Lane, Jonkers, NY). 
Svētku uzrunu teiks XIV Dzies-
mu svētku Kanadā vice priekš-
sēdis un mūzikas nozares vadītājs 
Juris Ķēniņš. Koncertā čelliste 
Juris Ķēniņš un pianiste Gunta 
Plostniece atskaņos latviešu 
kom ponistu skaņdarbus. Pēc 
programmas sadraudzības pēc-
pusdiena baznīcas lejas zālē; būs 
uzkodas un dzērieni. Pasūtinot 
biļetes līdz 11. novembrim, da -
lības maksa $25; sarīkojuma 
dienā – $30; bērniem līdz 14 
gadu vecumam un latviešu sko-
las skolēniem ieeja brīva; labvēļu 
biļetes – $75.

Piparkūku cepēji. Pirmā rindā no kreisās: Marija Rubene, Ārija 
Ezeriņa, Anda Grase, Ženija Kleģere, Meredita Pētersone, Rita 
Krūmiņa; otrā rindā: Zaiga Freimane, Vija Šenka, Ārija Agostino, 
Šarona Makkenna, Gaida Skulte, Astra Vilinska, Ingrīda Harta, 
Agnese Lube, Aina Ķīsele, Maija Santaniello, Irēne Vildava; trešā 
rindā: Juris Freimanis, Ilga Paupa, Alfrēds Sprincis, Ivars Pētersons, 
Ruta Kviese, Kristīne Gauena, Sarmīte Vīksniņa, Rūdis Lubis
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Viņa vienmēr izstaroja labestību un mīlestību. 
Viņai piemita iedzimts sirdsgaišums.
Viņa saprata citu bēdas un priecājās par ikviena veiksmi.
Mums ļoti pietrūks viņas allaž siltā smaida un sirsnīgo vārdu.

Augšā aiz zvaigznēm, tu gaismā reiz kļūsi,
ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.
Ko tu še cietis, strādājis grūti,
Bagātīgi tas tev tur atmaksāts kļūs,
Mūžībā jauki to Dievs piepildīs.

Tumšzaļā efeju ēnā
Vējš pakar kokli un klus,
Gājējam čukst – bija nemiers,
Atpūta nu būs-
lai dus.

Piepeši pārtrūcis

HELĒNAS HOFMANES
(DZIM. NUKŠA) dzīves pavediens...

Mūsu mīļā

MIRDZA ROBEŽNIEKS,
dzim. ZVAIGZNE

Dzimusi 1929. gada 8. jūnijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 22. septembrī Itasca, IL

Mūsu mīļā un labā ģimenes draudzene

LINA LAMBERTS
aizgājusi aizsaulē

Dzimusi 1915. gada 30. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2011. gada 20. septembrī Sakramento, Kalifornijā

Aizsaulē aizgājis mūsu labais
draugs un skolas biedrs

EDVARDS BITMANIS
Dzimis 1923. gada 19. jūnijā Jūrkalnē, Latvijā,

miris 2011. gada 16. septembrī Hamilton, Canada

ASTRA UN DŽEMS MOORS
LĪVA UN DĀVIDS RAITS (WRIGHT)

Sēro un vienmēr mīlestībā atcerēsies
VĪRS GUNĀRS

DĒLS JĀNIS AR SIEVU INGRĪDU
MAZBĒRNI LĀRA UN GUNĀRS

DĒLS PAULS AR SIEVU ROSEMARIE
MAZBĒRNI LAUREN UN ALEK

Viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies
EDĪTE, IMANTS, IRĒNE, BENITA UN EDMUNDS LEITIS

Mīļā piemiņā paturēs
ĪRA

SPODRA
KRUSTMEITA VELGA

Biļetes pasūtināt, rakstot Im -
antam Kalniņam (42 Hacken-
sack Street, Wood Ridge, NJ 
07075) un pievienojot sev ad -
resētu aploksni ar samaksu 
(čeki izrakstāmi ar norādi 
Council of American Latvians 
Orgs. of N.Y., Inc.)

PRIEDAINE (NJ) 
• 18. novembrī plkst 2.00 Lat-

vijas valsts proklamēšanas 93 
gadu atceres sarīkojums (1017 
Highway 33 East, Freehold, NJ 
07728). Svētku runu teiks čel -
lists, diriģents un komponists 
Juris Ķeniņš. Svētku koncertā 
latviešu komponistus darbus 
atskaņos čellists Juris Ķēniņš un 
pianiste Gunta Plostniece. Pēc 
koncerta saviesīgs vakars un sil-
tas pusdienas. Ieeja $25. Infor-
mācija: www.priedaine.org

SIETLA (WA) 
• 12. novembrī no plkst. 10.00 

līdz 4.00 un 13. novembrī no 
plkst. 12.00 līdz 4.00 Ziemsvētku 
tirdziņš latviešu centrā (11710 
3rd Ave NE, Seattle 98125). Būs 
latviešu ēdieni, svētku dāvanām 
varēs iegādāties rokdarbus, ro -
tas, keramiku un citus daiļamat-
niecības izstrādājumus.

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 1. novembrī plkst. 10.00 

biedrības valdes sēde (1705 9th 
Ave North St. Petersburg, FL 
33706).

• 5. novembrī plkst. 4.00 bied-
rības namā Mārtiņu vakars ar 
sadziedāšanos, apdziedāšanos, 
siltām vakariņām, izlozi, kuŗā 
varēs laimēt Mārtiņu dienas 
labumu grozu. Deju mūziku at -
skaņos Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols. Dalības maksa par vis-
maz 20 dolaru ziedojumu. 

• 15. novembrī plkst. 1.00 
biedrības namā Latvijas Nacio-
nālā teātrī iestudētā mūzikālā 
uzveduma „Vadonis” (autori 
Kas   pars Dimiters un Zigmārs 
Liepiņš) videoizrāde. Būs kafija 
un cepumi, dalības maksa par 
vismaz 3 dolaru ziedojumu. 

• 18. novembrī plkst. 6.00 bied-
 rības namā Latvijas valsts dibi-
nā šanas atceres sarīkojums. Pro -
grammā Māras Prāvas priekš la-
 sījums par dzimtenes mīlestību; 
vietējo mākslinieku mūzikālie 
priekšnesumi un deklamācijas. 
Par godu Latvijas valsts dibinā-
šanas atcerei būs iespēja iedzert 
glāzi vīna, netrūks jubilejas 
kliņģeŗa. Dalī bas maksa vismaz 
5 dolaru ziedojums. 

• 29. novembrī plkst. 1.00 bied-
rības namā kinorežisora Jāņa 
Streiča mākslas filma „Rūdolfa 
mantojums” videoizrāde. Būs 
ka  fija un cepumi, ieejas ziedo-
jums vismaz $3.00. 

• 3. decembrī plkst. 2.00 bied-
rības namā Daugavas Vanagu 
apvienības rīkots Ziemsvētku 
tirdziņš. 

• 6. decembrī plkst 11.00 bied-
rības valdes sēde.

• Biedrības bibliotēka atvērta 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00; biblio-
tēkā ir gan grāmatas, gan video-
lentes.

VAŠINGTONA (DC) 
• 19. novembrī plkst. 2.00 Lat-

vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121).

• 4. decembrī Ziemsvētku 
tirdziņš.

VILIMANTIKA (CT)
• 20. novembrī pēc Viliman-

tikas un Mančesteras latv. ev. 
lut. draudzes kopēja dievkalpo-
juma, kas sāksies plkst. 12.00, 
baznīcas lejas zālē (76 Windham 
Rd., Willimantic, CT) Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarī ko -
jums, runu teiks Vaira Paegle.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445) dievk.: 30. okt. 
dievk. ar dievg., viesmāc. L. 
Saliņš. 6. nov. dievk. Trimdas 
dr. bazn. nebūs, draudzes valde 
aicina apmeklēt Džamaikpleinas 
Trīsvienības dr. dievk. plkst. 
11.00 (Rockview St., Jamaica 
Plain), māc. Dr. J. Keggi. 13. nov. 
plkst. 11.00 Lāčplēšu un kaŗa-
vīru piemiņas dievk. 20. nov. 
plkst. 11. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg.; plkst. 2.00 
svecīšu svētbrīdis Getzemanes 
kapsētā. Adventa pirmās svētd. 
dievk. ar dievg. 27. nov. plkst. 
11.00. Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 30. okt. plkst. 3.00 Lan-
kasterā Ticības atjaunošanas 
dienas dievk. 6. nov. plkst. 2.00 
Kvēkertaunā (424 Juniper St., 
Quakertown, PA 189510) Visu 
svēto dienas dievk., pēc dievk. 
kafija. 14. nov. plkst. 3.00 Lan-
kasterā Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres un visu svēto die-
nas dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
programma un kafija. 20. nov. 
plkst. 2.00 Kvēkertaunā Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk. 
kopā ar baptistu draudzi Buks-
kauntijas luterāņu bazn. (424 
Juniper Street, Quakertown, PA), 
piedalīsies viesmāc. Dr. U. Uk -
stiņš; pēc dievk. kafija. Māc. Dr. 
R. Ziedone un emer. māc. Dr. 
A. Ziedonis. 

• Čikāgas katoļu kopas dievk: 
27. nov. un 11. dec. plkst. 12.00 
Immaculate Conception bazn. 
(7211 W.Talcott Ave, pie Harlem 
un Talcott ielu krustojuma). 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 
30. okt. Reformācijas piemiņas 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
daudzības stunda. 6. nov. Lāč-
plēsu piemiņas dievk. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. 13. nov. Lat -
vijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. 20. nov. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
draudzības stunda. Adventa pir  -
mās svētd. dievk. 27. nov. ar 
dievg. Bībeles stundas māc. A. 
Greiemas vadībā 11. nov. un 
2012. g. 13. janv. plkst. 11.00. 
Draudzes māc. diak. F. M. Sī -
pols, 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. Com -
mercial Blvd, Ft. Lauderdale): 
20. nov. un 25. dec. dievk. 
Diakone A. Venta, tālr.: 954-
427-3558. 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr. 
Los Angeles, CA 90039-3704): 
dievk 30. okt. ar dievg., 6. nov. 
Dievk. sākas. plkst. 11.00 . Māc. 
D. Kaņeps.

S A R Ī K O J U M I
(Turpināts no 21. lpp.)
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Tev zeme bij` svēta,
kur piedzimi un
valoda mīļa, ko runāji.
Tik tālos ceļos pagura kājas
un svešā zemē apstājās sirds.

Bija nemiers,
atpūta nu būs,
lai dus.

Dieva mierā aizgājušas

MARTA GULBIS
Dzimusi 1921. gadā Jumurdā,

mirusi 2011. gada 10. oktobrī Kalamazū

EMMA GOZE dz. ŠPENGĒLE
Dzimusi 1920. gadā Praulienā,

mirusi 2011. gada 9. septembrī Ērgļos

Dieva mierā aizgājusi

RITA BLAUZDA,
dzimusi NEMME

Dzimusi 1940. gada 12. jūlijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 29. septembrī Forest Lake MN

LAIMONIS BĒTIŅŠ
* 1918. 28. 01. Latvijā, Zemgalē

+ 2011. 13. 10. Amerikā, Ņujorkas pavalstī

Dieva mierā aizgājusi

VITA BRIGITA CORSA ZANDMANIS,
dzim. MAČULĀNS

Dzimusi 1930. gada 15. jūlijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 1. septembrī Rehoboth Beach, DE

Sēro 
MIRDZA MĀLIŅA ŪDENĀNE AR ĢIMENI

UN MADONAS BIJUŠIE VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI

Sēro
VĪRS ARTURS

RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

SIEVA MILDA
DĒLS ANSIS AR ĢIMENI
MEITA ILZE AR ĢIMENI

MĀSA RASMA

Par viņu sēro
BRĀLIS RAIMONDS AR ĢIMENI

MEITAS ANITA UN DINA AR ĢIMENĒM

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr. (100 Rock-
 view St., Jamaica Plain, MA 
02130, tālr.: 617-524-4622).

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
30. okt. plkst. 11.00 dievk. 6. 
nov. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
13. nov. plkst. 11. dievk. 18. nov. 
plkst. 7.00 oikūmen. Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk.. 
20. nov. plkst. 11.00 mirušo pie -
miņas dievk. Adventa pirmās 
svētd. dievk. 27. nov. dievk. 
plkst. 11.00. Adventa otrās 
svētd. dievk. 4. dec. plkst. 11.00; 

Vilmingtonā dievk. plkst. 3.00, 
pēc dievk. kafijas galds. Infor-
mācija: www.latvianluthchurch-
phila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 30. okt. 
plkst. 5.00 svecīšu vakars Wood-
lawn kapsētā. 6. nov. plkst. 10.00 
dievk. 27. nov. plkst. 10.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
un mirušo piemiņas dievk. Ad -
venta laiks dievk. 27. nov. , 4. dec. 
(pēc dievk. Ziemsvētku sarīko-
jums), 11. dec., 18. dec. plkst. 
10.00. Māc. I. Larsena, tālr.: 
269-637-0460; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: revilze@
gmail.com 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
ma  zoo, MI 49996): 30. okt. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk kafija. 2. nov. plkst. 3.00 
Bībeles stunda. 6. nov. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 13. nov. plkst. 10.00 
dievk., pēc dievk. kafija. 16. nov. 
plkst. 4.00 Bībeles stunda ciemā 
„Latvija”. 20. nov. plkst 10.00 
dievk. ar dievg. 27. nov. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 30. okt. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 6. 
nov. plkst. 11.00 dievk. ar 

dievg., sprediķis angļu val. 
Bībeles stunda 2. nov. plkst. 
10.00. Māc. Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East Lan-
 sing, MI.), māc A. Greiema.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 30. okt. 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg., uzrunu bērniem un 
Pauļa Andreja Rudzīša kristī-
bām. 1. nov. plkst. 7.00 padomes 
sēde. 6. nov. dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem, pēc dievk., 
pēc dievk. draudzes saiets. Bī -
beles stunda: 10. nov. plkst. 
10.00. Māc. L. Zusēviča, tālr.: 
414- 421-3934 e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com; draudzes 
priekšniece S. Kalve, tālr.: 414- 
536-0358. Informācija: www.
milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622). Māc. Maija Ce -
pure-Zemmele, tālr.: 763-546-
8178, e-pasts: maija.cz@gmail.
com Informācija: www.mndrau-
dze.org

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
30. okt. plkst. 10.00 Jonkeru 
bazn. (254 Valentine Lane, Yon-
kers, NY 10705) dievk., diak I. 
Kaņeps; Salas bazn. (4 Riga Lane, 
Melville, NY 11747) plkst 10.30 
dievk., māc. J. Saivars. 6. nov. 
plkst. 10.00 Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes Jonkeru bazn. 
notiks mūžībā aizsauktās dze-
jnieces Elzas Ķezberes piemi-
ņas dievkalpojums, kuŗu vadīs 
māc. Juris Saivars un literāri 
mūzikāls sarīkojums. Dzejnieces 
dzeju lasīs dzejnieki: Voldemārs 
Avens, Rita Gāle, Jānis Krēsliņš 
un Sarma Muižniece-Liepiņa. 
Mūzikālās interlūdes spēlēs pa -
zīstamā flautiste Lalita Saliņa. 
Sekos cienasts. Būs iespēja pie-
vienoties nesen Vītolu fonda 
iedibinātās Elzas Ķezberes pie-
miņas stipendijas atbalstītājiem. 
Aicina dzejnieces draugu loks.

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 19. nov. plkst. 12.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. Draudzes 60 gadu svi nī-
bas. Pēc dievk. svētku programma 
sarīkojumu telpās, Losandže lo-
sas latviešu vīru koŗa „Uzdzie-
dāsim, brāļi!” koncerts. Izziņas: 
www.sandiego draudze.com vai 
www.sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.), infor-
mācija: www.lvnc.org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 30. okt. Refor mā-
cijas svētku dievk. ar dievg. 6. 
nov. plkst. 10.30 dievk. angļu 
val.; pēc dievk. Bībeles stunda. 
13. nov. plkst. 10.30 Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dievk. 
20. nov. plkst. 10.30 mirušo 
pie  miņas dievk. ar dievg. Ad -
venta pirmās svētd. dievk. ar 
dievg. 27. nov. plkst. 10.30. 
Adventa otrās svētd. dievk. 4. 
dec. plkst. 10.30 ar dievg.; pēc 
dievk. pensionāru kopas eglīte. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707). 
Bībeles stunda biedrības namā 
(1705 9th Ave North, St. Peters-
burg, FL 33706): dievk. 30. okt., 
13. nov. plkst. 11.00. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 30. okt. 
Reformācijas dievk. ar dievg. 6. 
nov. dievk. vadīs D. Ķilpe. 11. 
nov. plkst. 1.00 DV apvienības 
rīkots Lāčplēšu piemiņas brīdis 
Rock Creek kapsētā. 13. nov. 
ģimeņu dievk., piedalīsies latv. 
skolas saime. 20. nov. plkst. 
11.00 mirušo piemiņas dievk. 
ar dievg.; plkst. 4.00 svētbrīdis 
Rock Creek kapsētā. Adventa 
pirmās svētd. dievk. ar dievg 
27. nov. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com 
Informācija: http://www.dc -
draudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr. (76 Windham Rd., Willi-
mantic, CT): 29. okt. plkst. 
12.00 dievk. ar dievg., māc. J. 
Keggi. 11. nov. plkst. 12.00 
mirušo piemiņas dievk. ar 
dievg., māc. D. Salnīte. 20. nov., 
plkst. 12.00 Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk. kopā ar 
Mančesteras dr. vadīs diak. I. 
Kaņeps. Pēc dievk. bazn. lejas 
zālē sarīkojumā runu teiks Vaira 
Paegle. Draudzes priekšniece 
Vija Bachmute, tālr.: 860-644-
3268. 

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

Latviešu
Ziemsvētku vecītis
roku darbs
gaŗums – divas pēdas,
īstas ādas kažoks, pastalas,
rotaļlietas vai slēpes, 
visi priekšmeti ar latviskiem 
ornamentiem un
grozs ar pīrāgiem 

Lieliska dāvana ģimenei
www.Balticsantas.com
262-786-1553

(Turpināts no 22. lpp.)
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Telpu futbolā 
panākumi

Latvijas telpu futbola (futzāla) 
izlase Jelgavā cīnījās neizšķirti 
ar Kipras futbolistiem – 2:2 
(1:0) un iekļuva pasaules 
meistarsacīkšu Eiropas kvali fi-
kācijas turnīra nākamajā kārtā. 
Latvijas futzālisti ar trijās spēlēs 
gūtiem septiņiem punktiem 
kļuva par grupas turnīra uzva-
rētājiem. Otro vietu ieņēma 
Anglija, tālākajās vietās Kipra 
un Sanmarīno.

Iepriekš Latvijas izlase uzva-
rēja Anglijas (7:1) un Sanmarīno 
(9:1) vienību.

Rudņevu grib 
ārzemju klubi

Portugales futbola klubs Por-
to janvārī varētu šķirties no 
braziliešu uzbrucēja Halka. 
Viņš, iespējams, pāries uz Lon-
donas Chelsea par 40 miljoniem 
eiro. Savukārt viņa vietu Porto 
sastāvā varētu ieņemt Latvijas 
futbolists Artjoms Rudņevs. Sum-
 ma, ko Rudņeva pašreizējais 
klubs Lech varētu saņemt par 
futbolistu, svārstās no 9 līdz 12 
miljoniem eiro.

Tiek ziņots, ka par Rudņevu 
interesi izrāda arī Krievijas 
augstākās līgas klubi Sanktpē-
terburgas Zenit un Machačkalas 
Anzhi. Rudņevam līgums ar 
Lech ir līdz 2014. gadam.

Šosezon Polijas meistarsa cīk-
stēs Rudņevs guvis 14 vārtus, 
pārliecinoši izvirzoties rezultā-
tīvāko vārtu guvēju priekšgalā. 
kas viņu pārliecinoši ierindo re -

☺ Latvietis un Čikāgas maratons
Pazīstamais latvietis, čikāgietis 

Armands Birkens šogad atkal 
nepiedalījās pasaulslavenajā 
Chicago Marathon sacīkstē! 
Gadskārtējais maratons notika 
nupat, 8. oktobrī, un tajā pie da-
lījas desmitiem tūkstoši skrējēju, 
un to pārraidīja televīzijas pro-
grammas visā Amerikā. Ja uz  -
manīgi skatījās, varēja neredzēt 
Ar   man  du starp daudzajiem 
skrē jējiem. Armands, kuŗš visu 
mūžu dzīvo Čikāgā, atceras, ka 
vairākus ga  dus jaunībā skatījies, 
kā maratonu skrien citi, un jau 
sen sapratis, ka būtu labi pašam 
tur ne  piedalīties. Armands tā 
arī nekad nav piedalījies mara-
tonā, un šis gads nebija izņē-

mums. Neskrējējs stāstīja redak-
cijai, ka viņš katru gadu ar lielu 
nepacietību gaida oktobri, kad 
atkal būšot iespēja nepiedalīties 
šajā ievērojamā sa  cīkstē. 

Armands turpināja skaidrot, 
ka gatavošanās nepiedalīties, 
prasa uzupurēšanos cauru ga -
du. Piepūle ir liela, un ir jābūt 
uz  ticīgam nospraustajam mēr-
ķim. „Nedrīkst pieļaut, lai šau -
bas tevi pārņem,“ saka Armands, 
kaut gan, viņš piebilst, „vilinā-
jums patiešām skriet maratonā, 
nekad viņu arī nav mocījis.“

Armands nelasa nevienu žur-
nālu, kas veltīts skriešanai, un 
neseko jaunumiem šajā sporta 
veidā. Viņš rēgulāri nepērk jau-

nākās skriešanas kurpes un ap  -
ģērbus, kuŗi pēdējos gados ir 
ļoti attīstījušies. 

Armands nepiedalās arī citos 
slavenajos maratonos, kā pie-
mē ram, Bostonā un Ņujorkā, 
tātad vietējie latvieši var viņu 
droši nemeklēt skrējēju pūlī. 
Uzzinot, ka arī mīļajā Rīgā 
tagad rīko maratonus viņš uz -
reiz nolēma tajā nepiedalīties.

Pēc šī gada maratona, kā Ar -
mands teica, jūtoties ļoti labi! 
Nebijis īpaši noguris, un bijis 
visumā apmierināts. Pēc nelielas 
garīgas un fiziskas atpūtas Ar -
mands sākšot domāt par gata-
vo šanos neskriet atkal nākam-
gad.  Novēlam šim dedzīgajam 

zultatīvāko spēlētāju saraksta 
galvgalī. Tuvākie sekotāji guvuši 
par sešiem vārtiem mazāk.

Širovs atgriežas
Starptautiskās Šacha fede rā-

cijas (FIDE) kongresā sprieda 
par dažādiem jautājumiem, arī 
kas skaŗ Latviju. Svarīgs jau-
nums ir, ka no 1. janvāŗa vie-
nam no Latvijas spēcīgākajiem 
šachistiem Aleksejam Širovam, 
kuŗš šobrīd pārstāv Spāniju, būs 
Latvijas šacha pavalstniecība. 
Tādējādi  nākamajā Šacha olim-
piadā Širovs atkal varēs spēlēt 
Latvijas izlases sastāvā.

skolās, iespējamo LOK atbalstu 
šacham kā olimpiskajam sporta 
veidam.

Vaņins droši sargā 
vārtus

Septīto “sauso” spēli Šveices 
futbola meistarsacīkstēs aiz va-
dījis Latvijas izlases vārtsargs 
Andris Vaņins, palīdzot Sion 
komandai ar rezultātu 2:0 (1:0) 
izbraukumā uzvarēja Servette 
futbolistus. Pirmajā puslaikā 
viesus vadībā izvirzīja ungārs 
Vilmošs Vančaks, bet 12 mi -
nūtes pirms cīņas beigām 2:0 
panāca Džovanni Sio.

Aleksejs Širovs

Andris Vaņins savā „cietoksnī”

Vai nebūs
par treknu?

Latvijas valsts nodrošina sa -
viem bijušajiem Valsts prezi-
dentiem gana pieklājīgus ie -
nākumus un arī dažādas “bez-
maksas” sadzīves ērtības uz 
nodokļu maksātāju rēķina 
(dzīvokli, automašīnu ar šoferi, 

latviešu neskrējējam labus pa -
nākumus un veiksmi!

Raitis Jozējs, 
Laika sporta korespondents 

Čikāgā

sekretāri un dievs vien zina, ko 
vēl!). Liekas, vajadzētu pietikt, 
un Zatlera kungam kā Saeimas 
deputātam, līdzīgi, kā to izdarīja 
Valsts prezidents Bērziņa kungs, 
būtu ētiski atteikties no deputā-
ta algas un piemaksām Saeimā, 
tačuvismaz pagaidām gan nekas 
tāds nav dzirdēts. Laikam jau 
Zatleru ģimenes finansiālās pra  -
sības nav tik viegli apmie ri-

nāmas.
Reiz jau tiku rakstījis ekspre-

zidenta Gunta Ulmaņa sakarā, 
(protams, bez panākumiem), 
ka būtu lietderīgi izdot likumu, 
ka eksprezidenti, kuŗi iesaistās 
polītiskajā darbībā kā ievēlēti 
un labi atalgoti Saeimas de  pu -
tāti, zaudē eksprezidentu pri-
vilēģijas, jo ar ko gan viņi šādā 
gadījumā ir pārāki par pārējiem 

deputātiem, kam jāiztiek ar 
“pieticīgo” deputāta algu. 

Ir vecs tautas sakāmvārds, ka 
mēģinot sēsties uz diviem krēs-
liem reizē, esot vislielākās ie -
spējas nosēsties zemē. Un šo 
sakāmvārdu nevajadzētu aiz-
mirst Valdim Zatlera kungam, 
kuŗš vēl nesen baudīja gandrīz 
nedalītas tautas simpatijas, bet 
tagad tās ir neglābjami zaudējis. 

Zatlera kungs! Esiet vai nu 
eksprezidents, vai Saeimas de -
putāts un savā vārdā nosauktās 
partijas vadītājs! Pirmā gadī-
jumā ir cerības, ka kaut daļēji 
vēl atgūsit sabiedrības cieņu, 
otrā – ņemot vērā Jūsu un jūsu 
partijas veiktos polītiskos 
līkločus, – nekad!

E. V. Upelnieks

FIDE piedāvājusi Latvijai 
rī kot nākamo Eiropas meistar-
sacīkstes šachā sievietēm. Tas 
būtu visu laiku nozīmīgākais 
turnīrs mūsu valstī.

Latvijā 4. un 5. decembrī vie-
sosies FIDE prezidents Kirsans 
Iļumžinovs. Viņš plāno tikties 
ar valsts aukstākajām amatper-
sonām un Latvijas Olimpiskās 
komitejas vadību. Vizītes laikā 
tiks spriests šacha pils celt-
niecību Rīgā, šacha mācīšanu 

Meistarsacīkšu kopvērtējumā 
pēc šīs spēles Sion ar 23 punk-
tiem 12 spēlēs pakāpās uz otro 
vietu, līdeŗpozicijā ar 24 punk-
tiem ir Luzern futbolisti.

Pagājušo sezonu Sion beidza 
meistarsacīkšu ceturtajā vietā, 

kā arī triumfēja Šveices kausa 
izcīņā. Tas Sion komandai ļāva 
piedalīties UEFA Eiropas līgas 
kvalifikācijas sacensībās, turklāt 
tā spēja iekļūt arī grupu turnīrā.

Vaņins tika atzīts par aiz-
vadītās sezonas Sion komandas 
labāko spēlētāju līdzjutēju vēr-
tējumā.

Hokejs
Gūstot piecus vārtus deviņu 

minūšu laikā, Rīgas Dinamo 
hokejisti KHL meistarsacīkšu 
kārtējā spēlē viesos ar 5:2 uz -
varēja Oļega Znaroka un Harija 
Vītoliņa trenētos Maskavas 
Dinamo hokejistus, revanšē jo-

ties par zaudējumu abu vienību 
pirmajā šīs sezonas spēlē. Tur-
nīra tabulā rīdzinieki ir devītajā 
vietā.

***
Liepājas Metallurgs s Rumānijā 

ar 6:0 uzvarēja vietējo HSC 
Csikszereda un iekļuva Starp-

tautiskās Hokeja federācijas 
(IIHF) Kontinentālā kausa iz  -
cīņas trešajā kārtā. Liepājas 
komanda Merkurjačukā uzva -
rēja visās trijās spēlēs C grupā 
un ieņēma pirmo vietu.

Teniss
Latvijas vadošā tenisiste 

Anastasija Sevastova Luksem-
burgas WTA turnīrā ar 6:2, 6:2 
pārspēja rumānieti Simonu Ha -
lepu (WTA 56.) un iekļuva 
ceturtdaļfinālā.

BMX 
riteņbraukšana

2008. gada Pekinas olimpisko 
spēļu čempions BMX riteņ-
braukšanā Māris Štrombergs 
trijās Amerikas Riteņbraukša-
nas asociācijas (ABA) meistar-
sacīkšu posma sacensībās iz  cī -
nīja divas uzvaras. Štrombergs 
par uzvaru sīvi cīnījās visas trīs 
dienas, uzvarot pirmajās un 
trešajās sacensībās, otrās palika 
otrajā vietā. Pirms šī posma 
Štrombergs šosezon bija uzva-
rējis tikai vienās ABA mei -
starsacīkšu sacensībās.

Sīvākais latvieša konkurents 
bija Jaunzēlandes sportists 
Marks Villers, kurš uzvarēja 
otrajās sacensībās un arī pārējās 
kāpa uz goda pjedestāla.

Otrajā spēcīgākajā – A Pro 
klasē debitēja Latvijas jaunais 
sportists Miks Puķītis. Viņš di -
vās sacensībās ieņēma ceturto 
un piekto vietu, bet vienu reizi 
nespēja pārvarēt pusfināla 
barjēru.

 P. Karlsons


