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Apsveikums Latvijas tautai
Latvia’s National Day
Press Statement
Hillary Rodham Clinton
Secretary of State
Washington, DC
November 16, 2011
On behalf of President Obama
and the people of the United
States, I am delighted to send
best wishes to the people of
Latvia on the 93rd anniversary

of your independence this
November 18.
Despite decades of war and
Soviet occupation, today Latvia
is a flourishing democracy and
an inspiration to countries
around the world. Our two
countries share a long history
as strategic allies, valued partners, and close friends. As
NATO allies, we are committed
to defending individual free-

doms, democracy, and human
rights for people everywhere.
The bond between our two
countries is strengthened everyday by our deep cultural and
familial ties. As you celebrate
this special occasion, know that
the United States stands with
you as a partner and friend and
we look forward to deepening
our cooperation even more in
the years to come.

Pieņemšana Latvijas pārstāvībā
Apvienoto Nāciju organizācijā
Valters Nollendorfs saņem
Ministru kabineta balvu
Svinīgā ceremonijā 17. novembrī Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis pasniedza
valdības augstāko apbalvojumu
Latvijas Okupācijas mūzeja
biedrības valdes priekšsēdim
Valteram Nollendorfam par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, populārizējot zināšanas un
veicinot izpratni par Latvijas
vēsturi Latvijā un ārvalstīs.

V. Nollendorfs devis nenovērtējamu ieguldījumu Okupācijas
mūzeja nākotnes vīzijas veidošanā un mūzeja attīstības nodrošināšanā. Kopš 2004. gada
viņa galvenais uzdevums ir bijis
vadīt Okupācijas mūzeja Nākotnes Nama projektu: ēkas papla-

Tieši piektdienas vakarā, 18.
novembrī, Latvijas Republikas
proklamēšanas 93. gadadienā,
Latvijas pārstāvības ANO telpās, 333 East 50th Street, notika
svinīga pieņemšana Ņujorkas
latviešu sabiedrības pārstāvjiem. Tajā ieradās latvieši, kuŗi
ieceļojuši pēc kaŗa, ASV dzimušie aktīvi sabiedriskie darbinieki, kā arī nesenie ieceļotāji,
kādu Ņujorkā ir diezgan daudz.
Daļa šeit legāli dzīvo jau samērā
ilgi un ieguvuši financiālu
stabilitāti.
Viesus apsveica Latvijas Republikas vēstnieks ANO Normans Penke, viņa dzīvesbiedre
Dace Penke un meitiņa Estere.
Mazā Estere visus pārsteidza,
spēlējot klavieŗpavadījumu,
kad apmeklētāji dziedāja Latvijas valsts himnu „Dievs, svētī
Latviju!”
Koncertā vijolniece Una Tone
un arpeniece Anna Reinersmane vispirms atskaņoja Emīla
Dārziņa „Melancholisko valsi”.
Pārstāvības romantiskajā baltajā pieņemšanas zālē šī mūzika
šķita ļoti piemērota un, šķiet,
daudziem lika domāt par
dzimteni. Izvēloties šo skaņ- Latvijas Republikas vēstnieks ANO Normans Penke, meitiņa
Estere un Dace Penke uzrunā apmeklētājus

šināšanas un pārbūves plānošanu un celtniecību, jaunas mūzeja ekspozīcijas izveidi un tam
nepieciešamo līdzekļu piesaistīšanu. Ar V. Nollendorfa brīvprātīgo un pašaizliedzīgo darbu, mūzejam izdevies piesaistīt
ievērojamu ārvalstu ziedotāju
atbalstu.
Līdztekus tam V. Nollendorfs
vadījis vairākus simtus oficiālo
ārvalstu viesu delegāciju mūzejā,
skaidrojot Latvijas
okupācijas vēsturi
un okupācijas sekas,
neskaitāmas reizes
pārstāvējis Okupācijas mūzeju starptautiskās zinātniskās
konferencēs, ir bijis
daudzu grāmatu redaktors un publikāciju autors. Kopš
1998. gada darbojies
Latvijas Vēsturnieku
komisijā. 1997. gadā
apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni.
Latvijas Okupācijas mūzejs ir privāts
mūzejs, kuŗa darbību
nodrošina nevalsts
organizācija ar sabiedrības labuma
statusu – Okupācijas
mūzeja biedrība. Latvijas valsts nodrošina mūzeju ar ēku. Apmēram
90% mūzeja financējuma ir
atbalstītāju un apmeklētāju ziedojumi.
MK balvu – Ls 5000, –
V. Nolendorfs nolēmis ziedot
Okupācijas mūzeja
Nākotnes namam Vijolniece Una Tone un arpeniece Anna Reinersmane

darbu, māksliniecēm izdevās
radīt jauku svētku noskaņu.
Viņas atskaņoja vēl vairākus
citu komponistu skaņdarbus.
Pēc koncerta namatēvs Normans Penka aicināja pie bagātīgā bufetes galda. Sarunās laiks
aizritēja ātri, un apmeklētāji
devās svētku svinības turpināt
mājās un nākamā dienā, 19.
novembrī Jonkeru baznīcā, kur
svinības rīkoja Ņujorkas organizāciju padome.
Ēriks Niedrītis
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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

ABONĒJIET LAIKRAKSTU
"LAIKA" abonements ASV maksā: 3 mēnešiem US $42,6 mēnešiem US $75,1 gadam
US $130,Gaisa pasts 1 gadam ASV US $215,Ārpus ASV "LAIKS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
Kanadā 1 gadam US $225,pusgadam US $120,Latvijā 1 gadam US $220,pusgadam US $115,Citur pasaulē 1 gadam US $280,pusgadam US $150,Abonenti bez maksas saņems sešus "Jauno Laiks" pielikumus
un gada beigās nākamā gada kalendāru.
"Jauno Laiks" 6 numurus var pasūtināt atsevišķi.
Maksa US $20,Abonēšanas maksu var atsūtīt ar čeku vai naudas pārvedumu
(rakstot čeku uz "Laiks – Latvian Newspaper Inc." vārda).
Lūdzam noteikti norādīt, no kuŗa laika vēlas laikrakstu abonēt.
=========================================
Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Lūdzu piesūtīt man laikrakstu "LAIKS" no ________________

2011. gada 26. novembris – 2. decembris

L A S Ī TĀ J U B A L S I S
Daži vārdi par
Kristapa fondu
1989.gada vasarā, ieradusies
Rīgā uz pirmo Latviešu ārstu
kongresu, mana māsa Lauma
Upelnieks-Katis, pastāvīgi dzīvojoša ASV, izteica vēlēšanos ar
saviem un savu domubiedru
līdzekļiem iespēju robežās sniegt
materiālu un morālu atbalstu
veciem un vientuļiem cilvēkiem
Latvijā, kam tāda palīdzība būtu
nepieciešama.

1991.gadā tika izstrādāti pirmie palīdzības fonda statūti.
Fondu māsa vēlējās veltīt mūsu
tēva, 1944.gadā nošautā LKOK
kapt. Kristapa Upelnieka piemiņai. Tāpēc arī fonda pilnais nosaukums – Kristapa Upelnieka
fonds, bet saīsinātais, praktiski
visbiežāk lietotais – vienkārši
Kristapa fonds.
Ar 1993.gada februāri fonds
jau ir oficiāli reģistrēta sabiedriska bezpeļņas organizācija, kuŗā

LATVIJA –
2011
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

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

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:
Runājam angliski:
201-944-1273
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

Ceļosim Inesei līdzi uz SICĪLIJU
no 22. – 29. martam

līdz ______________ uz ______ mēnešiem uz sekojošo adresi:
(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tālrunis ___________________________________________
E-pasts ____________________________________________
Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________
abonementa uzsākšanai/pagarināšanai (nevēlamo svītrot)
Ja adrese mainīta, lūdzam uzdot arī agrāko adresi.
LŪDZAM IEGAUMĒT – abonementu uzsākšanas,
pagarināšanas un adrešu maiņas veic 3–4 nedēļu laikā.

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

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
E-pasts: RigaVen@aol.com

darbojas tuvu pie divdesmit brīvprātīgu entuziastu. Tiek apzināti
vairāk nekā 100 veci, vientuļi
cilvēki, kam palīdzība ir nepieciešama. Un šī palīdzība, kas iesākumā bija “no gadījuma uz gadījumu”, kļūst sistemātiska un vairāk vai mazāk rēgulāra. Ir skaidrs,
ka trūkumcietēju starp veciem
ļaudīm Latvijā ir daudz vairāk,
taču visiem fonds ierobežoto
līdzekļu dēļ nespēj palīdzēt.
Fonda līdzekļi visu šo laiku ir
sastāvējuši tikai no brīvprātīgiem
ziedojumiem, kas saņemti gan
no latviešiem ASV (visbiežāk ar
reliģisko draudžu starpniecību),
gan Austrālijā, gan Kanadā, gan
Vācijā, gan arī tepat Latvijā. Ziedojumi ir bijuši dažādi: gan vienreizēji vairākus tūkstošus dolāru
lieli, gan arī pavisam nelieli, taču
ilgākā laika posmā. Fonds darbojas nu jau turpat divdesmit
gadus, un visā šajā laikā tam nav
bijis neviena algota darbinieka,
tāpēc saimnieciskie izdevumi ir
minimāli (ne vairāk kā 3% no
izdevumiem) un praktiski visi
ziedotie līdzekļi tiek izlietoti palīdzības sniegšanai.
Taču pašreiz šī ziedojumu
plūsma ir apsīkusi. Tā ārzemēs
dzīvojošo latviešu paaudze, kas
dvēselē jutās cieši saistīta ar savu
dzimteni un pūlējās iespēju robežās atvieglot dzīvi tiem, kas
vecuma vai invaliditātes dēļ sev
palīdzēt nespēj, ir pakāpeniski
aizgājusi mūžības ceļos, bet jaunajai paaudzei palaikam ir citi
mērķi un citas prioritāras vajadzības. Kā teica senie romieši:”
Mainās laiki, un mēs maināmies
tiem līdzi”.
Kāda ir šī mūsu fonda sniegtā
palīdzība? Tiem, kam tas nepieciešams, izsniedzam nelielus ikmēneša naudas pabalstus, samaksājam (pilnīgi vai daļēji) zāles, ārstu
un slimnīcu pakalpojumus, dodam pabalstus kurināmā iegādei,
rudenī bez maksas sagādājam un
piegādājam mājās kartupeļu maišeli, Ziemassvētkos kopīgi ar Rīgas 49. vidusskolu, ar kuŗu visus
šos gadus cieši sadarbojamies,
sarīkojam svētku eglītes sarīkojumu ar tējas galdu. Nu, un,
protams, rēgulāri apmeklējam
savus aprūpējamos, lai viņi nejustos vecumā vieni un atstāti.
Taču, ja šodien esmu pārliecināts
par to, ka ar esošajiem līdzekļiem
mēs spēsim pastāvēt un darboties
vismaz līdz 2012.gada jūnijam,
tad par tālāko fonda likteni vairs
neesmu drošs. Ir ļoti iespējams,
ka mums mūsu darbība līdzekļu
trūkuma dēļ būs jāizbeidz un
fonds jālikvidē,kaut arī darāmā
vēl būtu ļoti daudz.
Mēs tāpēc būtu ļoti priecīgi un
pateicīgi par jebkuru ziedojumu,
un esam gatavi jebkuŗā laikā
atskaitīties par tā izlietojumu.
Kristapa Upelnieka fonda
valdes loceklis ar pārstāvības
tiesībām.
Egīls Upelnieks
Piezīme:
Mūsu norēķinu konti Danske
bankas Latvijas filiālē:
LV28 MARA 0000 1108 0670 1
(ASV dolāros);
LV55 MARA 0000 1108 0670 0
(Latvijas latos);
LV37 MARA 2041 0000 0822 0
(Euro)

LAIKS

2011. gada 26. novembris – 2. decembris

Zemes mākslas izstāde
No 11. līdz 20. novembrim
Klīvlandes Apvienotās luteriskās
draudzes zālā bija apskatāma
neparasta mākslas izstāde: Jaunmeksikas pavalsts Albukerkes
(Albaquerque) pilsētas mākslinieku Tomasa un Edītes Krēgeres
Keitas (Cates) zīmējumi, kā arī
Edītes Krēgeres Keitas un Skaja
Keita (Skye Cates) melnbaltās
mākslas fotografijas.
Iecere rīkot izstādi radās pagājušā gada novembrī, kad Edīte
apciemoja savu slimo māmuļu
Virginiju Krēgeri Klīvlandē.
Trimdas mākslas darbu izstādes
laikā Edīte iedomājās atvest no
tālās Jaunmeksikas arī savus

fiziska mijiedarbība starp mākTomass savus darbus uzskata
slas darba „elementiem“ – māk- par ainavām ar kultūras atmislinieku, viņa darbībām, skatī- ņu. Vide ap mums un daba ir
tāju, dabisko vidi un tajā novie- pilna ar zīmēm, kuŗas atstājusi
totu objektu.
cilvēce – Jaunmeksikā līdzās mo„Zāle ir kā zemes mati,“ Edīte dernajām ceļa zīmēm var atrast
citē Karlu Forsteru (Karl Fo- senus petroglifus un keramikas
erster), aprakstot kādu savu lauskas no 900. gada – ar līdzīgaismas mākslas projektu, kas gām formām un rakstiem. Tās
tapis 2007.–2009. gadā. Fotokol- visas veido vienotu ainavu. Tolekcija ataino tuksneša zāļu stieb- mass mācījies Pensilvānijas Mākru mikrokosmu, to dabisko for- slas akademijā (Pennsylvania
mu vizuālos ritmus, abstraktus Academy of Fine Arts), Jaunmekrakstus un ēnu spēles. Ar digitālo sikas universitātē (University of
fotografiju, video, zāli un pār- New Mexico), bijis Ņujorkas
ogļotu koku Edīte radījusi pig- Mākslas studentu līgā (Art Stumentētas izdrukas, kas līdzinās dent League). Ieguvis akadēmisdigitālām fotografijām. „Esmu kus gradus glezniecībā un techi z v ē l ē j u s i e s niskā zīmēšanā.
balto un mel„The Land/an art site” ir bezno, kas palīdz peļņas organizācija, kuŗas darbīizcelt subjekta bu atbalsta valsts un sabiedrība.
būtību, ierau- Tādējādi 2008. gadā abiem mākdzīt tā tekstū- sliniekiem radās iespēja atvērt
ru un nolais- zemes mākslas galeriju pašā Alties līdz attēla bukerkes centrā, lai no kalnainās
pamatformai,“ vides tur tapušos māksas darbus
stāsta Edīte.
„aiznestu“ tuvāk plašākai sabiedEdīte ir di- rībai un citiem māksliniekiem,
rektore Jaun- lai ar iekštelpu līdzekļiem (pameksikas Da- pīru, attēlu, gaismu, datoru, zībiskās pārtikas muli u. c.) radītu alternātīvu diaveikalu ķēdē. logu ar sabiedrību, māksliniekiem
Viņa izvēlas un zemi. Edītei ar Tomasu ir
veikalu inter- svarīgi, lai iespējami vairāk ciljera dizainu vēkus bagātinātu idejas, kas tapuun attīsta vie- šas šajā unikālajā dabas vidē – uz
tējo produktu zemes.
šķirnes pārdeMāksliniekiem 2004. gadā raTomasa Keita zīmējums „Ornamenti”
vējiem un bez- dās brīnišķīga iespēja kopā ar
mākslas darbus, cerot, ka māmi- peļņas kooperatīviem. Edīte folkloras grupu „Iļģi“ Jaunmekņa tos vēl redzēs, jo viņu māksla darbojas arī Valsts pārtikas ko- sikas rudens izstādē izrādīt grāvienmēr interesēja. Diemžēl tas operatīvo preču asociācijas Zī- matu seriju „Nāve divās daļās“,
nebija lemts. Tomēr Edīte, kā molu konsultātīvajā padomē kā arī aizvest savus mākslas
solījusi, atveda ģimenes mākslas ( N a t i o n a l
darbus. Šī izstāde arī godina Brand Adviviņas mātes piemiņu.
sory Board for
Jaunmeksikas Manzano kal- the National
nos Tomass un Edīte 1998. gadā Co-op Grocers
izveidoja brīvdabas laboratoriju, Association).
darbnīcu un izstāžu vietu māk- Viņa mācījusliniekiem, kuŗi izprot dabas ba- sies dizaina
gātību. Zeme māksliniekam rada skolā Jaunmekīpašu intimitātes sajūtu, un no šīs sikā, papildisarunas, noslēpumainības rodas nājusi zināšabrīnumaina nekomerciāla māk- nas skulptora
sla, ko nevar nopirkt, lai izdaiļotu Deivida Naša
viesistabu.
(David Nash)
Šis mākslas virziens – „Zemes vadībā Atlanmāksla“ ir tikpat noslēpumains tijas mākslas Edītes Keitas fotografija
un nosacīts kā citi mākslas vir- centrā, pārstāvējusi Latviju darbus uz Latviju. Nesen Edīte
zieni. Ar šo jēdzienu raksturo Starptautiskā zemes mākslas pabeigusi rakstīt grāmatu „The
mākslu, kuŗas uzmanības centrā simpozijā Anglijā, rādījusi savus Land“, un vienu tās eksemplāru
ir zeme. Daba ir objekts, ar ko darbus vairākās Amerikas māk- viņa dāvinājusi Klīvlandes latvērts sarunāties. Mākslas darbs ir slas galerijās un vadījusi neskai- viešu biedrības bibliotēkai.
nevis mākslinieka radītais objekts tāmus mākslas projektus ar pašas
vai vide, kuŗā tas ievietots, bet dibināto „The Land/an art site”.
Anita Zvirgzde

Dāvināsim mūsu avīzes
Latvijas lauku bibliotēkām!
Latvijas Lauku bibliotēku
atbalsta biedrība (LBAB) aicina tautiešus sadarboties, papildinot tēvzemes bibliotēku
krājumus!
Latvijas cilvēki, īpaši laukos,
ir ļoti ieinteresēti saņemt objektīvu un neatkarīgu informāciju par polītiskiem, sabiedriskiem un kultūras dzīves notikumiem Latvijā un ārpus
mūsu valsts, vēlas zināt, kā
klājas ārzemēs mītošajiem tautiešiem.
Latvijas pagastu un mazpilsētu bibliotēkas ir vietējie informācijas, izglītības un kultū-

ras centri, kur cilvēki tiekas,
lasa, lieto tīmekli. Lieki teikt, ka
naudas bibliotēku krājumu papildināšanai, jo sevišķi pēdējos,
krizes skartajos gados, ir ļoti
maz, nereti nav nemaz...
LBAB savu iespēju robežās
nāk talkā, nu jau desmit gadus
atbalstot bibliotēkas visā Latvijā gan morāli, gan materiāli –
dāvinot grāmatas, žurnālu un
laikrakstu abonementus. Aicinām jūs, godātie tautieši, pievienoties mums!
Dāviniet laikrakstu Laiks un
Brīvā Latvija abonementus Latvijas lauku bibliotēkām – tā būs

ļoti vērtīga dāvana, kas nesīs
daudz prieka!
LBAB adrese: Ģertrūdes ielā
31-15, Rīgā, LV-1011.
Tālr. - + 371 29457820.
Patiesā cieņā
Biruta Eglīte,
LBAB priekšsēde (vadītāja)
P. S. Par abonementu dāvināšanu varat sazināties arī ar laikrakstu Rīgas redakciju: tālr.:
+371 67326761, +371 29439423;
e-pasts – redakcija@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2,
LV-1010
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VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

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 48. – Ziemsvētku numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 9. decembrim 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.

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 ...............................................
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Beidzot, vairākus mēnešus
pēc tam, kad par Latvijas polītikā notiekošo gribas dziedāt
1989. gadā populāro dziesmu
„Palīdzi, Dievs, visai latviešu
tautai”, esmu atradusi kaut ko
tik labu, ka gribas atkal sēsties
pie datora un par to uzrakstīt.
Ar ALAs nozares „Sadarbība ar
Latviju” vadītāju Ēriku Krūmiņu man ir sarunāts viņa vārdā
pasniegt aploksnes Latvijas
Bērnu fonda sarīkojumā vēl
deviņām daudzbērnu ģimenēm, kur kopējais bērnu skaits
ir 42. Manā e-pastā ir šo ģimeņu raksturojums piecu lappušu
gaŗumā no Latvijas Bērnu
fonda, bet no Ērika Krūmiņa
informācija – kam un cik no
ALAs līdzekļiem jau ir piešķirts.
Saraksts iespaidīgs, tas liecina,
ka Amerikas latviešiem sirds ir
īstajā vietā, jo kopējā ziedojumu
summa tuvojas diviem miljoniem dolaru. E-pastā ir arī
Ērika Krūmiņa ziņojums, kuŗā
minēts projekts pēc projekta,
datums pēc datuma, summa
pēc summas, un, kamēr tieku
līdz pēdējai rindiņai viņa sestajā
lappusē, cipari manās acīs jau
sākuši riņķa danci. Saraksts
tiešām ir gaŗš. Esmu to visu
uzmanīgi izlasījusi un zinu, ka
šodien man būs izdevība iepazīties ar mazu daļiņu latviešu
tautas, par kuŗu varu tikai
priecāties un lepoties, tāpat kā
par draugiem Amerikā, kuŗi
Latvijas bērnus neaizmirst.
Šoreiz sarīkojums notiek Latvijas Bērnu fonda telpās Brīvības ielā. Sarīkojuma zāle ir
pilna ar visāda lieluma un vecuma bērniņiem, ir arī daži
tētiņi un vairākas māmiņas.
Nebrīnos, ka nevienu te nepazīstu, jo Ēriks jau minēja, ka
visas šīs ģimenes atbalstu
saņem pirmo reizi. Bet tad ieraugu Operas solisti – soprānu
Evitu Zālīti, kuŗai blakus sēž
neliela auguma puisēns. Un es
atceros, ka pirms pāris gadiem
operā biju satikusi mācītāju Juri
Cālīti un viņa kundzi Sandru,
kuŗi tikko Evitai bija atveduši
četrus bērniņus no Zvanniekiem. Tagad viņa ir viena un
cīnās ar ļaunu slimību, tomēr
rūpes par četriem bijušajiem
zvannieciņiem nav pārtraukusi.
Mazais viņai tikpat kā pielipis
un mammas roku vaļā nelaiž.
Kad ieradusies pēdējā no šodien gaidītajām ģimenēm, varam sākt tikšanos. To, kā parasti, atklāj Bērnu fonda
priekšsēdis Andris Bērziņš, veltījot sirsnīgus pateicības vārdus Amerikas latviešiem, kuŗi
atkal un atkal atceras, ka Latvijas jaunākajai paaudzei nereti
jāpalīdz izaugt lieliem un stipriem. Man tiek iedota sauja
pabiezu aplokšņu, kas ALAs
vārdā jāpasniedz ģimenēm, pasakot arī dažus vārdus. Man
atvēlēto laiku izmantoju, izdalot
no Klīvlandes draugiem saņemtās lellītes, mazus automobilīšus un mīkstos dzīvnieciņus.
Visām mantiņām gribētāji atrodas nevilcinoties. Tas mūs visus
dara daudz tuvākus, un tālākas
sarunas mums raisās ātri un
viegli.
Pirmo izsauc man zināmo
Evitas Zālītes ģimeni no Rīgas.
Evita pastāsta, ka viņas aizbildnībā ir trīs brālīši un viena
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Beidzot...
māsiņa. Vecākie trīs ir skolā,
tāpēc līdzi paņemts tikai mazākais – septiņus gadus vecais
Jānītis. Vēlāk uzzinu, ka visi
četri bērni bioloģiskajā ģimenē
ir cietuši no vardarbības.
Nākamā ir Maritas un Aināra
Žvibuļu daudzbērnu ģimene
no Vecauces pagasta – ar saviem deviņiem bērniem pati
lielākā no šodienas ģimenēm.
Pieci ir pašu bērni, bet pārējiem
trim – katram cits uzvārds. Te
laikam var teikt, ka ģimenē aug
viņa bērni, viņas bērni un viņu

cāne pagasta pašvaldībā atzīta
par priekšzīmīgu un rūpīgu
māmiņu, un bērnu skolotāji
par šo ģimeni saka: „Mēs ar šo
māti un viņas ģimeni lepojamies.” Ģimene dzīvo šaurā,
mazā istabiņā ar nelielu virtuvīti.
Arī nākamā – Zentas Skabes
ģimene ir bez tēta, dzīvo Preiļu
novada Saunas pagastā, kur
māmiņa viena pati audzina trīs
brīnišķīgus bērnus – deviņus
gadus veco Agnesi un septiņgadīgos dvīņus Lauru un Jāni.

Jāpiebilst, ka Latvijai vairāk
vajadzīgi būtu arī tētiņi, kas
savas ģimenes nepamet.
Sarmītes Ulpes septiņu bērnu ģimene dzīvo Beverīnas
novada Kauguru pagastā. Pieci
bērni ir skolas vai pirmsskolas
vecumā, vienīgā apgādniece ir
Sarmīte, jo viņas civīlvīrs Modris Kurpnieks ir 3.grupas invalids. Sarmīte strādā pansionātā
„Valmiera” par mājas aprūpētāju,
taču arī ar visiem valsts pabalstiem iztikt diemžēl ir grūti.
Mani pārsteidz un mazliet arī

Ainārs un Marita Žvibuļi ar sešiem jaunākajiem no saviem deviņiem bērniem

bērni. Lai nu tā, tagad šiem
bērniem ir tētis un māmiņa.
Diemžēl tētim ir sarežģījumi ar
veselību, tāpēc ģimene par atbalstu ir bezgala priecīga.
Brīnišķīga ir ģimene no Valmieras, kuŗu izvēlējies Ēriks
Krūmiņš pats savas nesen mirušās mātes piemiņai. Ivetas
Jančevskas daudzbērnu ģimenē tētis diemžēl 2007. gadā
nelaimes gadījumā gājis bojā.
Ģimenē ir trīs skolas vecuma
bērni, kuŗu vienīgā gādniece ir
mamma Iveta.
Marijas un Pēteŗa Šūpulnieku audžu ģimene dzīvo Līvānu
novada Jersikas pagastā. Marija
ir skolotāja, māca matēmatiku.
Ģimenē dzīvo arī kopjama un
nemitīgi pieskatāma vīramāte.
Ģimenes tēvs tāpēc strādā tikai
savā saimniecībā. Pēc saviem
trim bērniem vecāki pa vienam
vien pieņēmuši vēl četrus. Tētis
bija izdomājis, ka, audzinot
trīs, ceturto nemanīšot. „Vismaz
vienam cilvēkam palīdzēsim
dzīvot normālos apstākļos,” bija
tēta doma. Bet, kur ir četri, tur
vēlāk radās arī piektais, sestais
un arī septītais, un nu vēl četri
Latvijas bērni varēs uzaugt kā
cilvēki.
Ainas Vilcānes ģimene dzīvo
Riebiņu novadā, un viņa viena
audzina četrus dēlus un meitu.
Vecākais dēls ir 15, jaunākais –
tikai četrus gadus vecs. Nekur
nav minēts, kas šajā ģimenē
noticis ar tētiņu un kāpēc māmiņa bērnu audzināšanā palikusi viena. Taču Latvijā tas sen
vairs nav nekas neparasts. Nezinu, kas noticis ar Latvijas
vīriešiem, bet pārāk daudzi
ģimeni ir pametuši. Aina Vil-

Zenta arī kopj ļoti slimo māti.
Algotu darbu viņa nestrādā,
iztiek tikai ar to, kas izaudzēts
piemājas dārzā. Pašvaldības informācijā Latvijas Bērnu fondam par šo ģimeni teikts:
Mamma ļoti rūpējas par saviem bērniem, ir ieinteresēta
viņu izglītošanā, talantu izkopšanā. Bērni tiek audzināti par
apzinīgiem Latvijas pilsoņiem,
kuŗi mīl savu valsti un savas
tautas tradicijas. Ja Latvijā būtu
vairāk tādu māmiņu, vecmāmiņu, kas tā cīnās par bērnu
izglītošanu, veselību, audzināšanu, tad te būtu vairāk smaidošu bērnu, tukšākas internātskolas, vecāki bērnu audzināšanu
neuzveltu valstij, un ģimenes
dzīvotu Latvijā.

satriec četru bērnu ģimenīte no
Pļaviņām, kuŗu pametusi Latvijas sieviete – māte! Tēvs Vilnis
Liepiņš ar lielu mīlestību rūpējas un gādā par saviem
bērniem. Vecākā meita Madara
ir jau 15 gadus veca – tētim
liela palīdze divu mazāko brālīšu un māsiņas aprūpē. Uz
tikšanos visi ieradušies kā no
skatloga izņemti – meitenēm
baltas blūzītes, melni svārciņi,
zēniem tikpat balti krekli, bet
tētim ne tikai tumšs uzvalks,
bet arī krekls sniega baltumā un
kaklasaite. Tātad Latvijā mīt arī
vīrieši, kuŗiem ģimene ir pati
svarīgākā. Sociālo dienestu ziņas par šo ģimeni ir atkārtošanas vērtas:
Tēvs darīja visu iespējamo un

Vilnis Liepiņš un divi no viņa četriem bērniem

neiespējamo, lai bērnus atdabūtu ģimenē. Bērni un tēvs daudz
lasa, apspriež izlasīto. Tēvs kopā
ar bērniem apmeklē sarīkojumus skolā un pilsētā. Tēvs māca
bērniem darba tikumu, visi kopā daudz strādā. Par ģimeni un
tēvu ir ļoti labas atsauksmes no
skolas, no kaimiņiem. Tēvs ir
lepns par saviem bērniem, un
viņa mērķis, ir izaudzināt labus
Latvijas pilsoņus.
Pēdējā ir Baibas un Andŗa
Danšinu daudzbērnu ģimene
Jelgavas novada Glūdas pagastā. Ģimenē ir trīs pašu bērni,
māsas dēls un Baibas jaunākais
brālis, jo mamma mirusi. Arī
šai ģimenei neklājas viegli, jo
Baibas brālis Dainis ir invalids,
trīs gadu vecumā pārcietis ļoti
smagu sirds operāciju. Bērni ir
lieli palīgi mazdārziņā, kur tiek
izaudzēti visi uzturam nepieciešamie dārzeņi, augļi un ogas.
Ģimene piedalās rudens kartupeļu talkās un nopelna kartupeļus ziemai. Vietējais sociālais dienests Danšinus atzīst
par stipru ģimeni, kur sirsnība
un labestība valda ikdienā.
Vecāki ļoti rūpējas par bērnu
skološanu un audzināšanu.
Kad oficiālā daļa ir beigusies
un katra ģimene no Fonda ir
saņēmusi ne tikai biezo ALAs
aploksni, bet arī ar ģimenei
noderīgiem labumiem pildītu
lielu plastikas maisu, no kuŗa
pretī smaida pazīstamais ģīmītis
ar vārdiem „Nepaej gaŗām”, mēs
tiekam cienāti ar gardām uzkodām, kafiju, tēju vai sulu. Pēc
brīža man klāt pienāk deviņus
gadus vecais Danšinu ģimenes
Elgars un pajautā, kur liekami
iztukšotie plastikas maisi. Izsaku viņam atzinību par kārtības un tīrības ievērošanu, un
mēs gluži vai sadraudzējamies.
Atvadoties viņš man sniedz
roku, un tās spiediens ir noteikts un stingrs. Klusībā nodomāju: „Kas zina, vai tikko neesam
atvadījušies no kāda nākamā
Latvijas prezidenta?” Tik gaišs
un simpatisks man likās šis
mazais Latvijas jauneklītis. Arī
daudzi citi šīs dienas bērni un
vecāki man likās saules gaišuma
un siltuma apstaroti. Kamēr
mūsu zemē būs šādas ģimenes
un kamēr mums neapniks
tādām palīdzēt, Latvijā viss būs
kārtībā.
Astrīda
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Augstākā atzinība
Vilnis Baumanis, Pārbaudījums, romāns, Laika grāmata,
2011.g., 288 lpp.
Mēdz sacīt, ka ikviens cilvēks
varētu uzrakstīt romānu, ietveŗot
tur paša dzīves pieredzi. Otram
romānam, kur jau jāsāk likt lietā
izdoma, varētu gan spēka nepietikt. 1936. gadā dzimušais ASV
latvietis Vilnis Baumanis šādu
pieņēmumu ir apgāzis: viņa
2003. gadā izdotajam pirmajam
romānam „Kaŗš kalnā” par zēnu
dēkām Vācijas bēgļu nometnē,
šogad sekojis otrs, „Pārbaudījums”, nu jau par latviešu jauniešu dzīvi 1950. gadu Ņujorkā,
pēc tam kad viņi ar vecākiem
ieradušies tālākas izceļošanas
zemē ASV. Abu romānu galvenā
persona ir kāds Aldis Liepiņš,
bet lai velns paliek par stenderi,
ja Aldī nav iestrādāta branga
tiesa paša autora biogrāfijas, jo
„Pārbaudījums” liekas būt rakstīts, kā mēdz sacīt, ar sirds
asinīm! Tas izstrāvo patiesīgumu
neparasti augstā pakāpē. Nule
teiktais, protams, nenozīmē, ka
daudzas sižeta detaļas lielāka
efekta labad nevarētu būt
izdomātas.
Romāns paņem savā varā jau
ar ārkārtīgi precīzu pag. gs. 50.
gadu Amerikas attēlojumu 6.
lappusē:
Glīti frizēti vīri gludi pelēkos
uzvalkos sēdēja birojos un tālruņa
klausuli pie auss pašpārliecinātos
toņos darīja darījumus. Virs Aļaskas divdesmit četras stundas
diennaktī patrulēja ar kodolbumbām bruņoti stratēģiskie bumbvedēji. Vašingtonā prezidents Eizenhauers pēc sekmīgas zarnu
operācijas jau meklēja golfa nūjas,
lai pierādītu, ka ir vesels kā rutks
un gatavs kandidēt atkal. Un Holivudā aktrise Merilina Monro
trešo reizi gāja pie altāŗa. Varēja
teikt – Amerikā viss ir vislabākajā
kārtībā. Tauta raudzījās nākotnē
cerīgi un iepirka uz nomaksu gan
slaidu ševīti V-8, gan tālrādi
Magnavox, gan ledusskapi Westinghouse. Vajadzēja tikai iekļauties šīs visu iespējamību zemes
ritmos, ieziesties ar matu eļļu
Vitalis un darīt to pašu, ko visi
citi. Vajadzējis smaidīt un būt
laimīgam.
Uz šāda fona Aldim un viņa
līdzaudžiem, gados ap 15 – 20,
nākas žonglēt un tikt kaut kādā
galā ar ietekmēm, kas katra viņus

rauj pretējos virzienos. No bēgļu
nometnēm viņiem nākusi līdzi
latviskā ievirze, patriotiskā audzināšana, bet sava ietekme ir arī
amerikāniskajai videi. Jaunākus
jauniešus jau apdraud asimilācijas iedīgļi. Kad režisore Mirjāma
Vējiņa-Rūķe, „maza sieviņa ar
lielu dūšu un mezglā sasietām
bizēm” (vai līdzīgi entuziasti
nebija ikvienā trimdas lielākā
kopienā?) attuntuļo ar portfeli
rokā, lai sāktu ar jauniešiem
iestudēt Brigaderes „Princesi
Gundegu un karali
Brusubārdu”, dažas
jaunākas meitenes
skaļi sāk deklamēt
amerikāņu skolas
sporta spēlēs ierastu
vienības uzmundrināšanas saucienu:
„Hey, hey, what d’ya
say?” utt.
Tomēr vecākiem
jauniešiem ar Aldi
priekšgalā latviskā
ideālisma vēl daudz.
Savā pirmajā studiju
gadā Aldis ilgojas pēc
Latvijas Universitātes, kur „kā dievu
mūzika skanētu latviešu valoda”. Kāda
milzu atšķirība no
pašreizējā laika, nepilnus sešdesmit gadus vēlāk, kad daudzi Latvijas jaunieši
labprāt studētu svešā
valodā ārzemēs! Bet
Alža māte saka: „Mūsu valoda ir mūsu
vienīgā dzimtene.
Kad runāju angliski,
tad, liekas, eju klibodama.” (236. lpp.)
Bet ne jau tas, cik
lielā mērā pievērst
uzmanību latviskajai
pasaulei un cik lielā
mērā amerikāniskajai, ir vienīgais jautājums, kas
Aldim un viņa jaunajiem likteņbiedriem jāatbild. Vēl Aldī
izraisās konflikts starp studēšanu
un strādāšanu. Vēl ir mūžsenais
attiecību jautājums ar pretējo
dzimumu: Aldis mīl Dairu, bet
Aldi lenc Nellija. Daira, to
redzēdama, saietas ar Tālavu un
padara Aldi greizsirdīgu. Teiksit,
ka tas ir gluži ordinārs mīlestības
četrstūris? Tiesa, bet īpašu un
pievilcīgu to padara vide un laik-

mets. Ikviens lasītājs, kas jaunību
50. gados izdzīvoja kādā no
Rietumu ārzemēm, slaucīs miklumu no acīm, lasot, kā jauniešu
deju vakarā „no nelielas skaņuplates, kas virpuļoja 45 reižu
minūtē... Frenka Sinatras atraisītais baritons orķestŗa pavadījumā dzied
„Love and marriage, love and
marriage
Go together like a horse and
carriage.”
(Mīlestība un precēšanās sader

kopā tā kā zirgs un rati.) Te atkal
vienkāršu ideālu pārpilno 1950.
gadu Ameriku vedas salīdzināt
ar 2000. gadu Latviju, kur jau
gandrīz katrs otrais bērns dzimstot ārlaulībā. Un kas par varenu
katarsi, galvenajam mīlētājam ar
savu sāncensi plēšoties Brigaderes vārdiem „Princeses Gundegas” izrādē un skatītāju acu
priekšā beigās sakaujoties tik
nopietni, ka apgāžas pat dekorācijas! Vai kas tāds vēl varētu

notikt mūsdienās?
Vilnis Baumanis romānā iestrādājis ļoti daudz 1950. gadu
latviešu ieceļotājiem Amerikā
raksturīgā. Laba tiesa darbības
noris vairāku latviešu ģimeņu un
vieninieku kopīgi apdzīvotā ēkā
Ņujorkas priekšpilsētā Blūmingtonā. Toreiz jau tikai pamazām
ieceļotāju ģimenes tika pašas pie
sava privātā mitekļa. Viens no šo
cilvēku sarunu tematiem ir par
braukšanu mājās, kad Latvija
atgūtu brīvību. Dievs un ceļi,
kādus Dievs sagatavojis cilvēkiem, ir
nozīmīgāks pārrunu
temats nekā mūsdienās. Sava vieta
romānā atvēlēta kriminālai intrigai: par
latviešu ieceļotājiem
interesējas padomju
aģenti, kas gatavi
pret viņiem izvērst
pat vardarbību.
Neteiksim, ka abstraktais termins
„Pārbaudījums” ir
pārāk pievilcīgs romāna virsraksts, tomēr saturisku attaisnojumu tam netrūkst. Viens pārbaudījums ir Alža morālei un rakstura
stingrībai: vai viņš
ielaidīsies intimās attiecībās ar palaidni
Nelliju un tādējādi
kompromitēs savu
tīro, dzidro, patieso
mīlestību pret Dairu? (116.–117.) Citu
pārbaudījumu Aldim sagādā viņa
netīšā sapīšanās ar
gangsteŗiem, padomju aģentiem (122.–
123.). Bīblisku šķautni pārbaudījumu temai piešķiŗ vārdi:
„Nāks diena, kas kvēlos kā karsti
nokurināta krāsns”, „Dieva uzliktā pārbaudījuma galapunkts,
kad visi nievātāji un nepaklausīgie sadegs kā rugāji...” (229.)
Lasītājs, protams, drīkst saskatīt

tekstā vēl citus, autora īpaši
neizceltus pārbaudījumus, piemēram – pārbaudījumu varonīgajai ungāru tautai režīma
maiņas mēģinājumā 1956. gadā.
Viļņa Baumaņa „Pārbaudījums” pelnījis augstāko atzinību.
Kā jaunu cilvēku, tīņu psīches un
mentālitātes izgaismotājs tas
liekams blakus, teiksim, Ērika
Ādamsona „Sava ceļa gājējam”
un Jāņa Klīdzēja „Jauniešiem”. Ar
neatslābstošu interesi to izlasīs ap
1936. gadu dzimuši, jebkuŗā
Rietumzemju lielākā trimdas
kopienā 50. gados nonākuši
cilvēki. Viņi grāmatā daudzviet
šķitīs ieraudzījuši paši sevi jaunībā. Austrālijas Melburnā gan
nebija tādas Brīvības statujas kā
Ņujorkā, kur uzsliet sarkanbaltsarkano karogu, tomēr norisa
ielu demonstrācijas ar plakātiem
un transparentiem, prasot Latvijai pienākošos „tiesu un daļu”.
Arī tur bija pa latvietim, kuŗu
krievu sūtniecība lūkoja piesaistīt
savu interešu veicināšanai.Varbūt ap 1936. gadu dzimušo trimdinieku mazbērni, kas vēl latviski
lasa, pēc „Pārbaudījuma” iepazīšanas savu vecvecāku izturēšanos, sapņus un ilgas vēlēsies
nosaukt par quaint (savādiem,
dīvainiem)?
1950. gadu jauniešu ilgas pēc
„romantiskas pasaules, ko... baudīt vēl un vēl” skaisti summētos
grāmatas priekšpēdējā lappusē,
kur latviešu jauniešu bariņš
noskatās filmu „Oklahoma” par
„bezgalīgi plašās Amerikas vidienes lauku dzīvi, cerīgu un
plaukstošu” un, ārā iznākuši,
dzied filmas populārākās dziesmas latvisku improvizāciju:
Ak, kas par burvīgu rītu,
Burvīga diena mums būs!
Krūtīs tik burvīgas jūtas,
Veiksmība pavadīs mūs!
Vai varat iedomāties mūsdienu
jauniešus vēl dziedam tāda optimisma pārpilnu tekstu? Pagājušā
gadsimta 50. gadi toreizējiem
trimdas jauniešiem nemaz nebija slikti, vai ne?
Eduards Silkalns

P. S. Grāmatu var iegādāties Latvijā – Jāņa Rozes grāmatnīcās,
Amerikā, sazinoties ar autoru: Vilnis Baumanis 15542 Ambiance
Drive North Potomac, MD 20878 USA.
Citur pasaulē – sazinoties ar mūsu laikraksta Rīgas redakciju.

Latvijas valsts dibināšanas atceres diena Saginavā
Saginavas apkaimes latvieši
12. novembrī sapulcējās draudzes namā, lai svinētu Latvijas
valsts proklamēšanas 93. gadadienu. Sarīkojumu atklāja Saginavas latviešu kluba priekšnieks Dainis Martinsons. Latvijas
vēstniecības ASV vadītāja vietnieks un padomnieks Juris
Pogrebņaks uzrunāja un apsveica sarīkojuma apmeklētājus un
iepazīstināja ar Rīgas Techniskās universitātes rektoru Dr.
Leonīdu Ribicki. Viņš teica
svētku runu „150 gadi augstākai
izglītībai Latvijā: izaicinājumi
un attīstības iespējas“. RTU
vēsture un nākotnes mērķi Saginavas latviešu kluba biedrus

interesē, jo viņi ar Vītolu fonda
starpniecību atbalsta divus studentus Latvijā. Saginavas latviešu kluba biedru atbalstītā studente Ņina Francuzēviča RTU
absolvēja 2004. gadā.
Sarīkojumā ALAs Atzinības
rakstus saņēma Vija Āriņa, Ieva
Hartvela (Hartwell), Dainis Martinsons, Jānis Skābardis un Oļģerts Skostiņš. Viņi visi ziedojuši ilgus gadus pašaizliedzīgā
sabiedriskā darbā Saginavas latviešu saimē.
Pēc akta viesi, kuŗus pavadīja
RTU Rīgas Biznesa skolas direktors Dr. Jānis Greviņš, pakavējās
pārrunās ar Saginavas latviešiem pie bagātīga kafijas galda. ALAs atzinību raksta saņēmēji. No kreisās: Oļģerts Skostiņs, Vija Āriņa, Ieva Hartvela, Dainis
Martinsons, Jānis Skābardis
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Ceļojumi pa Kurzemi

Astrida Stahnke
(Turpināts no Nr. 44)
Atspirguši un labākā omā
turpinājām savu ceļojumu, vispirms uz kādu senu mednieku
pili, tad Vānes baznīcu, kur gan
neapstājāmies, bet steidzāmies,
lai tiktu līdz Nogales pilij (būvētu 18. gs. vidū), kamēr tā vēl
būtu atvērta. Iegājuši lielā zālē,
atradām kādu Mākslas akadēmijas mācībspēku no Rīgas ar
otām rokās. Pakāpies gaŗas trepes galā, viņš krāsoja ziedu
virknēm rotātus, spārnotus eņģelīšus košās krāsās. “Gribas pašam redzēt, kādas tad tās pilis
izskatījās,” mākslinieks sacīja,
kāpdams zemē. Sasveicinājies
ar Vello, bet noskatījies manī
(ārzemniecē!), viņš sāka stāstīt
par pils seno vēsturi, kamēr
mani vadītāji nervozēja, jo saule jau krāsoja debesis zeltotās
liesmās. Kad mākslinieks pārtrauca stāstījumu, Vello pateicās, un gājām ārā. Brīdi apstājāmies uz pils kāpnēm starp
pīlāriem, kamēr es jūsmoju par
labi saglabāto seno dārzu un
saules atspīdumu dīķa ūdeņos.
Tad Vello sāka stāstīt leģendu
par Judīti. Svēto Judīti, kristīgu
latvieti, kas daudz lasījusi Bībeli
un mācījusi Kristus mīlestības
evanģēliju kalpiem – latvju ļaudīm un mēģinājusi viņos celt
pašapziņu un brīvības idejas.
Viņas uzdrošināšanās tik ļoti
sadusmoja baronesi, ka tā kādā
naktī uzbruka Judītei, tieši
brīdī, kad viņa lasīja Bībeli. Ar
pakulām sasējusi meitenes
rokas, baronese tās turējusi virs
sveces līdz pakulas aizdegās un
rokas sāka čūlot, tad dusmu
pilna aizgājusi gulēt. Bet Judīte
tai pašā naktī ar cirvi savās
apsvilinātās rokās iezagusies baroneses guļamistabā un nocirtusi viņai galvu. Nākamā rītā,
kad, kā parasts, kalpi sapulcējās,
lai saņemtu rīkojumus, viņi baroneses vietā uz pils kāpnēm
ieraudzījuši Judīti ar asiņaino
galvu paceltā rokā. Judīte pasludinājusi visiem atbrīvošanos
no verdzības. Ļaudis bijuši tik
priecīgi, ka viņi izrāvuši baroneses galvu no Judītes rokām
un to kā bumbu spārdījuši pa
klajumu. Vēlāk baznīcas tiesa
Judītei tomēr nepiesprieda sodu, sadedzinot uz sārta, bet
izsūtīja uz Sibiriju, jo visi – arī
garīdznieki – viņu turējuši par
svētu un baidījušies no latvju
ļaužu atriebes.
“Ļaudis stāsta, ka veļu laikā
daži esot redzējuši Svēto Judīti
slīdam pār pils pagalmu,” Vello
pabeidza stāstu, nometa drēbes
un ienira dīķa ledainajā ūdenī.
Izpeldējies un atspirdzis, viņš
izkāpa, norīvējās, apģērbās, un
mēs braucām tālāk.
Debess mala krāsojās arvien
spilgtāka, kad tuvojāmies Dārtei. “Mums vēl būs laika apskatīt šo baznīcu,” sacīja Vello, rādīdams Ivaram ceļu. “Tā ir tipiska Kurzemes lauku baznīca,
būvēta 1800. gados. Kad to
nozīmējām renovācijai, tur jau
sen vairs nebija draudzes. Cilvēki bija izklīduši, jo baznīcas
jumts bija galīgi čupā. Tad tur
iegriezās divi gleznotāji, kas

braukāja pa laukiem. Viņi man
stāstīja, ka tajā mirklī baznīca
bijusi saules gaismas pielieta un
tās stari apgaismojuši altāŗa
gleznu. Mani draugi to pazinuši

Dārtes baznīca

kā slavenā Rozentāla mākslas
darbu, tāpēc steigušies pie vietējā kolchoza priekšnieka un
prasījuši atļauju tur strādāt. Sarunās ar citiem māksliniekiem
viņi izteikuši priekšlikumu
baznīcu pārvērst par kādu
mākslas studiju vai koncertzāli.
“Drīz vien to sākām apspriest
Radošās jaunatnes sapulcē un
aizbraucām izlūkot,” Vello turpināja. “Tur atradām arī dažus
interesantus kapus, kam ir vēsturiska nozīme, bet tie bija tik
aizauguši, ka gandrīz jau zeme
tos bija nolīdzinājusi. Redzot
drūmo situāciju, tūlīt sākām
strādāt – katrs savā brīvā laikā
– sestdienās un svētdienās. Ātri
vien baznīca izveidojās par
darbības centru. Ap to pulcējās
gan vietējie iedzīvotāji, gan
pilsētnieki. Mēs tad nu devām
jauniem māksliniekiem izdevību darboties tālu prom no
pilsētas trokšņa un uzmanīgām
acīm. Un tā Dārta kļuva par
tādu mazu, īpatnu oāzi šajā
lauku pamalē.”
Izbraucām cauri mežam.
Priekšā brieda lauki, tālāk
rēgojās māju jumti. “Tur tā ir!”
Vello rādīja.
Uzkalnā, kur krustojās divi
ceļi, stāvēja šī celtne, šis vēstures
piemineklis. Manā redzeslokā
tā parādījās kā parasta, netīra
balta mūŗa baznīca, kādas redzam Latvijas ainavu gleznās
un Ziemsvētku kartītēs. Piebraucot tuvāk, apskatīju masīvo

noorganizējis, un tieši ar šo
Dārtes baznīcu panākts, ka šim
procesam vairs valdības veči un
ateistu jaunatnes kopa nespēj
pretoties.”
Pa taku nāca Vello ar mācītāju. Ģērbies pelēkā, sportiskā
lietusmētelī, viņš nemaz neizskatījās pēc večuka. Kad Vello
atvēra mašīnas aizmugures
durvis, mācītājs ieslīdēja man
blakām. Mūs iepazīstināja: tā
un tā – no Amerikas. Sniedzu
viņam roku, viens otru vērojām. Viņa acis bija laipnas, bet
pētošas, it kā viņš kaut ko
meklētu. Baidījos, ka viņš varētu
noturēt mani par kādu spiegotāju, un tāpēc sāku runāt.
Atzinos, ka mans tēvs bija baptistu mācītājs, kurzemnieks, ka
mēs izmukām no savām lauku
mājām, netālu no šejienes –
Mazgramzdā, kad fronte bija
tikai 5 km attālumā. Bēgot uz
dienvidiem, pieslēdzāmies lielai
bēgļu karavānai, kas devās pāri
Kuršu jomai uz Vāciju, un tā
tālāk. “Mans tēvs ticēja Dieva
vadībai un Latvijas brīvībai –
līdz mūža galam.”
Klausoties lēnām izgaisa mācītāja uzmanīgais skatiens, un
mēs sākām brīvi sarunāties.
Atkal sapratu, ka, tāpat kā citās,
līdzīgās situācijās, tiekoties ar
tautiešiem aiz dzelzs priekškaŗa, kļūstu it kā logs vai durvis,
kas viņiem kaut vai uz mirkli
atļauj ieskatīties citā pasaulē un
meklēt atbildes uz lielākiem
sadzīves jautājumiem. Un jautājumi nāca: „Kādēļ Amerika
atkal novieto kodolraķetes Eiropā?” Atbildi nesaņēmis, viņš
nopūtās un teica: “Kaut nu lielās
varas ļautu mums kādu laiku
dzīvot mierā, tad jau dzīve
varbūt uzlabotos.”
“Jā... Vai jūsu baznīca pieder
draudzei?” jautāju, kad piebraucām pie vārtiem.
“Nē, kundze, šeit viss pieder
valstij,” viņš atbildēja, it kā runātu ar bērnu, bet turpināja:
“Tomēr kaut kā draudzes locekļi ir bijuši spējīgi nomaksāt
nodokļus, un tā šī atjaunotā
draudzīte praktiski pastāv, kaut
gan jaunie... nu, jaunie jau
vienmēr bijuši un būs slinki
baznīcēni.”
Piebraucis ceļa malā, Ivars
izslēdza motoru. Izkāpām, un
Vello vēlreiz atvēra smagos
dzelzs vārtus. Mācītājs atslēdza
durvis, un gājām iekšā. Mūs
apņēma dzestrums un krēslaina tumsa. Vello pienāca tuvāk
un pačukstēja: “Tā garīgā atmosfaira, kas piemīt šai baznīcai – tā jau šeit jūtami staro.”
Viņš pamāja uz altāŗa pusi, uz
Rozentāla Kristus augšāmcēlušos tēlu, kas nesen atjaunots,
tiešām likās kā dzīvs. Ilgi tajā
raudzījos, apzinoties, ka šī ir
Lielā Piektdiena, diena kad
Pasaules Glābēju nagloja krustā. Tomēr šeit – Dārtes baznīcā
Viņu skatījām augšāmcēlušos
un dzīvu, un tieši šis dzīvais
Kādās lauku mājās mūs pacienāja ar tikko slauktu pienu
Pestītāja tēls bija tas, kas šai
šos kraukļus,kas Stikla kalnā sar- beidzis mācītāju skolu. Veču- baznīcai deva mākslas vērtību
gāja Saulcerīti no Antiņa skūpsta. kam esot pāri 60. “Bet,” Ivars un to izglāba.
Vello atvēra dzelzs vārtus, bet turpināja, “gods kam gods. Vello
(Turpinājums sekos)
masīvās koka durvis bija slēg- visu renovācijas darbu ir labi
torni ar spodru gaili krēslainās
debesīs. Jumts patiešām bija
jauns, tas spīdēja rietošā saulē,
bet apkārt kailo koku zaros tupēja vārnas, atgādinot noguru-

tas. Apgājām apkārt celtnei un
steigā apskatījām kapus. Tik
daudz sadrupušu krustu! Tik
daudz apsūnojušu pieminekļu
ar tik tikko salasāmiem burtiem
un cipariem! Par dažiem, reiz
ievērojamiem mācītājiem, skolotājiem un citiem tautas lolotājiem Vello atkal stāstīja, it kā
lasīdams no grāmatas: “Mēs ceram arī šos kapus saglābt, bet
viss prasa laiku un līdzekļus...
Bet nu gan brauksim sameklēt
mācītāju. Mums noteikti jātiek
iekšā.”
Dārtes ciemā abi jaunekļi sāka meklēt mācītāja māju. Ivars
apturēja automašīnu, kad ieraudzīja kādu sievieti, lēni kustamies gar ielas malu. Gurdi
smaidīdama, viņa rādīja ceļu uz
mācītāja māju – komunālu celtni koku puduros, tad gāja
tālāk.
“Redzi, Astrīdiņ, laukos jau
vēl ir latvieši,” Ivars piezīmēja.
“Bet vai redzējāt, cik tai večiņai
dzeltena seja?”
“Ciroze vai vēzis,” piebilda
Vello. “Laukos daudzi slimo.
Tad viņi mirst.”
„Jā”, nodomāju. „Tik daudz
runā par izsludinātām padomju cilvēku tiesībām!”
Ivars iegrieza mašīnu pieturas
vietā; Vello gāja meklēt mācītāju. Kad viņš pazuda ap stūri,
Ivars pagriezies un it kā atvainodamies sacīja: “Ja Vello kaut
ko ieņem galvā, tad no tā neatkāpjas.” Mācītāju viņš nemaz
nepazīstot, bet zinot, ka tas esot
pensionārs un tikai nesen pa-
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Amerikas latviešu devums Latvijas brīvības centieniem (1951–1991)
No krājuma "Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības uzturēšanā." –
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa materiāli, 2011

Foto: Gunārs Janaitis

Anita Tērauda

Pēc Otrā pasaules kaŗa beigām
1945. gada 8. maijā un vairākiem
dažādās bēgļu nometnēs pavadītiem gadiem latvieši izceļoja uz
tām patvēruma zemēm, kas bija
ar mieru uzņemt bez dzīvesvietas
palikušos bēgļus, kuŗi nevēlējās
atgriezties savā dzimtenē galvenokārt polītisku un dzīvību apdraudošu iemeslu dēļ. Tā daudzi
latvieši nonāca Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), Anglijā,
Austrālijā, Francijā, Kanadā un
citās valstīs. 20. gadsimta 50.
gadu sākumā ASV uz dzīvi bija
apmetušies aptuveni 100 000 baltiešu – gan laukos, gan pilsētās,
atkarībā no viņu galvotājiem un
darba iespējām. Lai nezaudētu
saites ar citiem baltiešiem un
nodotu savas tradicijas nākamajām paaudzēm, viņi, savstarpēji
sazinoties, pamazām izveidoja
savas organizācijas – biedrības,
klubus un draudzes.
Pēc toreizējā Latvijas Republikas sūtņa ASV Jūlija Feldmaņa
ierosinājuma, 1951. gada 24. februārī ASV galvaspilsētā Vašingtonā tika nodibināta Amerikas
latviešu apvienība (ALA). Tās
statūtos teikts, ka apvienība «veicinās latviešu nācijas centienus
sakarā ar pašnoteikšanās tiesību
atjaunošanu latviešu tautai».
ALA pirmais priekšsēdis profesors Dr. Pēteris Lejiņš norādīja,
ka apvienība «…runās visu šīs
zemes latviešu vārdā». Amerikas
latviešu apvienībā kā pilntiesīgi
locekļi varēja darboties gan organizācijas, gan individuālas
personas.
Balstoties uz šīm divām pamatidejām, ALA nu jau 60 gadus ir
darbojusies dažādās jomās, piemēram, kultūras, izglītības, latviešu un amerikāņu sabiedrības
informēšanas, aprūpes, sporta
un citās nozarēs. Gadu gājumā
ALA statūtus mainīja galvenokārt organizatorisku uzlabojumu dēļ, pielāgojoties apstākļiem.
Pirmo (un līdz šim vienīgo) idejisko maiņu statūtos pieņēma
1992. gada 8. maijā Mineapolē,
ALA 41. gadskārtējā kongresā.
Tajā norādīts, ka ALA «veicinās
latviešu nācijas centienus sakarā
ar pašnoteikšanās tiesību nostiprināšanu latviešu tautai».

1951–1970
Pirmajos pastāvēšanas gados
ALA galvenokārt izveidoja un
nostabilizēja savu oficiālo statusu
saskaņā ar ASV likumiem un
sekmēja vietējo latviešu organizāciju (draudžu, biedrību, klubu
u. c. sabiedrisku rosmju) attīstību.
Aptuveni 200 dažādu organizāciju un 7000 individu kļuva par
ALA biedriem. Kopš nodibinā-

šanas visus pastāvēšanas gadus
ALA ir veicinājusi dažādu latviešu skolu izveidošanu un uzturēšanu, sagatavojot mācību līdzekļus, rīkojot skolotāju kursus,
gādājot par stipendijām skolēniem, kas apmeklēja Minsteres
Latviešu ģimnaziju un latviešu
vasaras vidusskolas ASV. Visu šo
skolu absolventi tagad darbojas
dažādās jomās gan ASV, gan
Latvijā. ALA atbalstīja arī kultūras projektus, organizēja sporta
nodarbības jauniešiem utt.
Informāciju par notikumiem
Rietumu pasaulē uz okupēto
Latviju varēja nogādāt galvenokārt tikai ar radioraidījumu
starpniecību vai privātu personu
saraksti (parasti tikai slēptā
tekstā). Ar ALA līdzdalību un
financiālu atbalstu jau darbojās
latviešu radio «Amerikas balss»
(AB) un «Radio Brīvā Eiropa»
(RBE), kopš 1972. gada – arī
«Radio Brīvība» (RB); raidījumi
turpinājās vēl ilgi pēc 1991. gada.
ASV sabiedrību par Latviju un
latviešiem informēja galvenokārt
individuāli – tautieši un vietējās
latviešu organizācijas ar vietējo
pilsētu raidstaciju un TV programmām Bostonā un Čikāgā,
ar īsfilmām par Latviju un latviešiem, kā arī iesaistoties amerikāņu polītiskajās partijās un
vietējās organizācijās.
ALA sadarbojās un saskaņoja
savu darbu ar citām baltiešu
organizācijām, piemēram, Komiteju Latvijas brīvībai (KLB), Visamerikas konferenci cīņai pret
komūnismu, Viduseiropas un
Austrumeiropas izcelsmes amerikāņu konferenci un starptautiskās glābšanas komitejas
«Dzelzs aizkars» bēgļu kampaņu.
Ar ALA idejisku un praktisku
atbalstu ASV dienesti Ņujorkā
varēja nodibināt Eiropas apspiesto nāciju asambleju (Assembly for Captive European Nations;
ACEN). Sadarbībā ar šīm organizācijām ALA reaģēja uz notikumiem ASV, Padomju Savienībā un pasaulē, kas skāra Baltijas
valstis, sagādāja informāciju ASV
valdības locekļiem un liecināja
par komūnisma sekām Baltijas
valstīs.

1971–1985
20. gadsimta 70. gadu sākumā
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes priekšsēdis
Dr. Ilgvars Spilners izstrādāja
PBLA mērķus darbībai attiecībā
uz okupēto Latviju – gādāt, lai:
• okupanti izbeigtu tautas fizisko
un nacionālo iznīcināšanu;
• Padomju Savienība izvestu militāros, milicijas u. c. spēkus no
Latvijas un tās pārstāvji atstātu
Latviju;
• deportētajiem latviešiem atļautu atgriezties no izsūtījuma
Krievijā;
• ar Apvienoto Nāciju (AN) palīdzību varētu organizēt brīvas,
demokratiskas vēlēšanas.
Lai palīdzētu sasniegt PBLA
definētos mērķus, ALA pievienojās PBLA, Apvienotajai baltiešu komitejai (ABK), Pasaules
Baltiešu apvienībai (PBA) un sadarbojās ar Baltiešu Amerikāņu
brīvības līgu (BAFL), Baltiešu
Apellāciju pie Apvienotajām Nā-

cijām (BATUN) u. c. organizācijām visur, kur bija jāaizstāv latviešu un Latvijas intereses.
ALA ierosmē un ar tās atbalstu
latvieši ASV polītiskajā laukā
paveica daudz darba:
1) sakopoja un izplatīja informāciju par apstākļiem okupētajā
Latvijā, piemēram, laižot klajā
periodiskus izdevumus «ALA
Žurnāls» un «ALA Vēstis» latviešu valodā, Latvian News Digest
angļu un vēlāk Latvian Dimensions latviešu un angļu valodā, ko
izsūtīja visiem ALA biedriem un
izplatīja amerikāņu sabiedrībā –
galvenokārt ASV valdības pārstāvjiem, piemēram, ASV Senāta
un Kongresa locekļiem. ALA
biedri Latvian News Digest sniegto informāciju izplatīja arī savās
dzīvesvietās – pašvaldību, reliģisku no kulturālu pasākumu
vadītājiem;
2) sadarbībā ar AKB rīkoja
informācijas sanāksmes vai seminārus, uz kuŗiem aicināja lektorus kā no baltiešu, tā amerikāņu
polītiķu un akadēmiķu saimes;
3) sadarbībā ar ABK un citām
apspiesto tautu organizācijām
sagatavoja informāciju un memorandus, ko iesniegt ASV un
citu zemju valdībām par apstākļiem okupētajās Baltijas
valstīs un citur;
4) rīkoja un aicināja rīkot demonstrācijas, atgādinot un pieminot dažus svarīgus vēsturiskus
notikumus, piemēram, 14. jūniju,
23. augustu (Molotova – Ribentropa līguma parakstīšanu), sagaidot Padomju Savienības valdības pārstāvju viesošanos ASV;
5) devās pie ASV valdības pārstāvjiem viņu rajonos un Vašingtonā, lai pārrunātu baltiešu rūpes
par cilvēktiesību pārkāpšanu, par
pašnoteikšanās tiesību ignorēšanu un citām problēmām okupētajās Baltijas valstīs un lai nepārtraukti atgādinātu, ka ASV
neatzīst Baltijas valstu okupāciju
par likumīgu;
6) organizēja vēstuļu rakstīšanas
akcijas, gan protestējot pret kādu
ASV ievirzi vai Padomju Savienības izteiktu viedokli attiecībā
uz Baltijas valstīm, gan lūdzot
atbalstu kādai ASV kongresa
rezolūcijai, kas stiprinātu Baltijas
valstu pašnoteikšanās u. c. tiesības., gan pateicoties atsevišķiem
ASV valdības pārstāvjiem par
viņu atbalstu, risinot Baltijas valstu problēmas. Latviešu centri,
piemēram, Vašingtonā, Ņujorkā,
Detroitā, Bostonā, Čikāgā, Sanfrancisko, Losandželosā, Sietlā u.
c., dažkārt negaidīja uz speciāliem
aicinājumiem organizēt kādu
akciju vai protestu, bet rīkojās
atkarībā no vietējiem apstākļiem
un notikumiem, it sevišķi baltiešiem nozīmīgu datumu piemiņas dienās vai Padomju Savienības pārstāvju vizīšu laikā.
7) ALA, PBLA, ABK un citu
organizāciju pārstāvji sekoja
ASV lomai starptautiskajā polītikā, kā arī piedalījās starptautiskās konferencēs Abrenē (Francijā), Belgradā, Berlīnē, Bernē,
Gananokā (Kanadā), Helsinkos,
Kopenhāgenā, Madridē, Otavā,
Stokholmā, Strasbūrā, Vīnē, Ženēvā un citur – gan kā baltiešu
organizāciju pārstāvji, gan kā

ASV oficiālās delegācijas locekļi.
Tas viss prasīja milzīgus financiālos ieguldījumus, ko sedza gan
dažādās baltiešu organizācijas,
gan delegāciju dalībnieki paši no
saviem personīgiem līdzekļiem.
Tas prasīja arī laika ieguldījumu,
jo bieži bija jākavē ikdienas maizes darbs, un dažos gadījumos
tas nelabvēlīgi ietekmēja profesionālo karjeru.

dežuranti sazinājās ar Preses centru Rīgā un rēgulāri informēja
ASV Ārlietu ministrijas Baltiešu
nodaļu, kas arī darbojās 24 stundas diennaktī un sniedza informāciju latviešu sabiedrībai ASV.
Par dežurantu sekmēm liecināja
Baltiešu nodaļas darbinieku atzinums, ka no ALA biroja saņemtā
informācija vienmēr bijusi visprecīzākā.

1985–1991

Notikumi, kas
illustrē ALA darbību
ASV no 1951. līdz
1991. gadam
1951

Padomju Savienības režīms
pakāpeniski sāka mainīties jau
20. gadsimta 60. gados, kad Ņ.
Chruščovs atzina J. Staļina pārkāpumus. Vēlāk – 90. gados –
Ņujorkas lidostā B. Jeļcins (varbūt aiz pārklausīšanās?) uz demonstrantu prasību atļaut Baltijas valstīm atšķelties no Padomju
Savienības atbildēja: ja tās grib,
lai iet… M. Gorbačova atklātības
periods, sākot ar 1985. gadu, pieļāva daudz brīvākus izteiksmes
veidus, ko baltieši centās izmantot savā labā kā ASV, tā okupētajās valstīs. Piemēram, Latvijā
1987. gada 14. jūnijā cilvēktiesību
aizstāvības grupas «Helsinki 86»
uzdrošinājās nolikt ziedus pie
Brīvības pieminekļa Rīgā. 1986.
gadā Jūrmalā notika starptautiskā Šatakvas konference, kurā
ASV grupas pārstāvis bijušais
ASV vēstnieks Maskavā Džeks
Metloks (Jack Matlock) latviski
paziņoja, ka ASV nekad nav atzinusi un nekad neatzīs Baltijas
valstu okupāciju par likumīgu.
1990. gadā Dziesmu svētku laikā
drīkstēja dziedāt Latvijas himnu
(videoieraksts gan liecināja, ka
lielākā daļa publikas nezināja
vārdus, bet tie, kuŗi zināja, nevarēja padziedāt, jo raudāja…).
1990. gada 4. maijam, kad tika
pieņemta Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, sekoja 1991. gada janvāŗa
barikāžu dienas un 21. augusts,
kad Augstākā Padome pieņēma
konstitucionālo likumu Par Latvijas Republikas valstisko statusu.
ASV pieauga dažādo vēsturisko
notikumu pieminēšana ar demonstrācijām, rezolūcijām, vēstuļu rakstīšanas akcijām un manifestiem, izstādēm u. c. aktīvitātēm. Saasinājās baltiešu prasības
dažādās jomās – gan polītiskajā
ievirzē, iesaistot abu polītisko
partiju pārstāvjus un ASV polītiķus visaugstākajos līmeņos, gan
veicinot dažādo amerikāņu organizāciju financiālu un praktisku atbalstu Baltijas valstīm,
piemēram, ECO Latvija un Vides
aizsardzības kluba (VAK) projektiem.
Sekojot notikumu attīstībai
dzimtenē, ALA pārkārtoja arī
sava darba prioritātes. 1988. gada
10. decembrī notika pirmais un
līdz šim vienīgais ārkārtas kongress, lai izstrādātu plānu, kā
rīkoties krizes laikā, ja okupētajā
Latvijā strauji mainās polītiskā
situācija, kā iegūt rezerves līdzekļus, lai segtu šāda plāna
izdevumus un kā tajā iesaistīt
visu latviešu sabiedrību ASV.
Tālredzība atmaksājās – par to
liecināja 1991. gada janvāŗa dienas, kad trīs nedēļas ALA birojā
tika organizēta diennakts dežūra,
kuŗas laikā ik pēc dažām stundām

Radio «Amerikas balss» izveidoja raidījumus 36 valodās
(arī igauņu, latviešu, lietuviešu
valodā), pārraidot ziņas par dažādiem tematiem katras nacionalitātes sabiedriskajā un kultūras
laukā un atspoguļojot ASV intereses. Galvenais radio uzdevums
bija sniegt objektīvu, necenzētu
informāciju apspiesto nāciju
iedzīvotājiem.
24. februārī Vašingtonā tika
nodibināta ALA.
11. maijā Ņujorkā tika nodibināta Komiteja Latvijas brīvībai
(KLB) ar uzdevumu sekmēt Latvijas atbrīvošanu.

1953
Pateicoties ALA, KLB un citu
baltiešu organizāciju pieprasījumam, ASV kongress izveidoja
t. s. komisiju Baltijas valstu inkorporēšanas Padomju Savienībā
izmeklēšanai (House Select Committee to Investigae Communist
Aggression and the Forced Incorporation of the Baltic States
into the USSR). Tās locekļi noklausījās daudzas baltiešu sniegtās liecības. Komisija publicēja
ASV valdības nostāju attiecībā
uz Baltijas valstīm un pievērsa
plašu preses uzmanību baltiešu
liktenim televīzijas raidījumos
un preses aprakstos tālaika lielākajās ASV avīzēs un žurnālos,
piemēram, tolaik visizplatītākajā
žurnālā Life.
KLB kopā ar Komitejām Igaunijas un Lietuvas brīvībai sāka
izdot žurnālu The Baltic Review.

1954
20. septembrī Ņujorkā ALA
un KLB piedalījās Eiropas apspiesto nāciju asamblejas (Assembly for Captive Nations; ACEN)
dibināšanā. Tās galvenais mērķis
– brīdināt pasauli par apspiestību un verdzību Padomju Savienības okupētajās valstīs.
30. decembrī KLB publicēja
t. s. Kerstena cilvēktiesību komitejai sagatavoto dokumentu –
liecības par apstākļiem, kādos
notika Latvijas okupācija 1940.
gadā, pasniedzot to kā oficiālu
ASV Tautas vietnieku nama dokumentu.

1956
ALA panāca, ka ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā abu
ASV politisko partiju platformās
pārrunāja arī baltiešu un citu
apspiesto tautu atbrīvošanas
jautājumu.
(Turpinājums sekos)
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Aizved mani... uz zooloģisko dārzu

Cilvēki, kuŗi vēlas, var ziedot, lai rādīt un stāstīt, vairāk gan piedzīvnieku nosauktu kādā īpašā augušajiem, jo bērnu uzmanība
vārdā, un tādu ir ne mazums. ir nenoturīga, īpaši, ja viņi ieraAngolas melnbaltajam kolobam, dušies lielākā grupā. Viņa cenšas
pērtiķēnam, kas dzimis pirms radīt apmeklētājiem izpratni par
diviem gadiem, rīkoja vārda kon- dzīvās dabas vērtību, sarežģītību
kursu un no visiem iesūtītiem un trauslumu. Zoodārzu galvepriekšlikumiem izraudzījās vār- nais uzdevums – būt kritiski
du Christofurs.
apdraudēto sugu rezervātiem un
Apmeklētāji zooloģiskā dārzā sagādāt iespēju apmeklētājiem
vēro dzīvniekus, taču dzīvnieki iegūt zināšanas par dzīvo dabu.
vēro arī apmeklētājus. Lisa paMācās visu mūžu
stāstīja, ka dzīvnieki jāsargā no
Lisa Edmondsona un viņas
cilvēkiem, lai viņi nesabītos, nedabūtu neveselīgu barību un māsa, mikrobioloģe Dace Citronesaslimtu ar cukurslimību. Ag- na dzimušas Kurzemē, Liepājas
rāk diezgan bieži ziloņi no ap- apriņķa Vērgales pagastā, kur
meklētājiem inficējās ar tuber- viņu mātei Marijai Maučei pirms
kulozi. Darbinieki cenšas izdo- Otrā pasaules kaŗa bija aptieka.
māt, kā dzīvniekiem dzīvi padarīt
Lisa un Dace ir Dienvidkaliinteresantāku, lai viņi nekļūtu fornijas vanadžu kopas locekles,
grūtsirdīgi un nejustos ieslodzīti. viņas palīdz Daugavas Vanagu
Zooloģiskā dārza darbinieki apvienības sarīkojumos, nāk arī
lepojas, ka sekmīgi izdevies uz citiem, īpaši teātŗa izrādēm.
pavairot Kalifornijas kondoru
Vašingtonas universitātē Sietlā
skaitu. Kalifornijas kondors sas- Lisa Edmondsona ieguva bakatopams Lielā kanjona apvidū, laura gradu zooloģijā, viņa māKalifornijas rietumkrasta kalnos cījusies medicīnas skolā, Dienun Bahas Kalifornijas ziemeļos, vidkalifornijā Nortridžas univerbet to skaits ar katru gadu sa- sitātē ieguva bakalaura gradu
mazinājās, 1980. gadā bija vairs vides zinātnēs un skolotājas
tikai 22 šo cēlo putnu, toties apliecību dzīvības zinātnēs. Pēc
studijām universitātē nodarbotagad ir jau 330.
Losandželosas zvēru dārzs ir jusies ar pētniecību, strādājusi
viens no nedaudziem pasaulē, kosmētikas firmā, gadu par
kur mājo Latīņamerikas dzīv- bioloģijas skolotāju, bet visilgāk
nieks – kalnu tapīrs. Savvaļā – 20 gadu Franka Lantermana
dzīvo tikai apmēram 2500 kalnu vārdā nosauktā vidusskolā Lotapīru, un daži zinātnieki uzska- sandželosā bērniem ar īpašām
ta, ka jau pēc diviem gadi tie būs vajadzībām. Strādāt par skolotāju
Lisa Edmondsona Losandželosas zooloģiskajā dārzā
izmiruši. Kalnu tapīri vēl ir mūsu dienās nav viegli, dzirdēti
nav) Lisa pieklauvēja pie durvīm, kā bibliotēka ir vieta, kur var zooloģiskā dārzā Sanfrancisko daždažādi šausmu stāsti par
un mēs kopā braucām uz netālo daudz ko atklāt, izdomāt un un Koloradospringos, kur re- skolēniem, kuŗi izdomājuši pasaciņas, vēlēdamies atriebties par
zooloģisko dārzu, kur viņa jau pasapņot, kā arī iespēja neklātie- producē pēcnācējus.
2005. gadā īpašā programmā nē ceļot un vienlaikus atrasties
ieguva docentes titulu. Lisa pa- vairākās pasaules daļās.
Staigājot pa dārzu, nemitīgi
skaidroja, ka par zooloģiskā dārza docentu var kļūt, pusgadu jādomā par līdzībām. Tāpat kā
reizi nedēļā apmeklējot lekcijas Rīgā, Losandželosas zvēru dārzā
un nokārtojot eksāmenu. Lisai ir tuvu ieejai atrodas sārto un sarskaista uniforma un biedru karte kano flamingu mītne, un no Lidivām personām, viņa varēja ma- sas uzzināju, ka flamingu cālīni ievest zooloģiskā dārzā bez šiem drīz pēc izšķilšanās no olas
maksas. Tagad Lisa pati apmāca no spārna izgriež mazu kauliņu,
jaunus zooloģiskā dārzā docen- līdz ar to viens spārns ir īsāks, un
tus. Docenti vada ekskursijas, veic viņi nevar aizlidot. Vērojot flaizglītības un audzināšanas darbu, mingus, viņiem cilājot spārnus,
palīdz sagatavot dzīvniekiem var ievērot, ka tie nevienāda
pārtiku un dara daudz ko citu.
gaŗuma.
Zooloģiskā dārzā tagad dzīvo
Rīgas un Losandželosas slavenais
aligators Redžijs, kas
zooloģiskam dārzam
guva žurnālistu ievērību, kad to
drīz 100 gadu jubileja 2005. gadā Losandželosas pieLosandželosā, tāpat kā Rīgā, pilsētas Harborsitijas Machado
zooloģisko dārzu atvēra 1912. ga- ezerā ielaida divi eksotisko dzīvdā, un toreiz tas atradās apmēram nieku nelegāli tirgoņi, kuŗus
trīs kilometrus uz dienvidiem no arestēja un tiesāja. Redžiju izdetagadējās vietas Grifita parkā. vās sagūstīt 2007. gada 24. maijā,
Abās pilsētās zvēru dārzs darbo- kad viņš iznāca no ūdens pajies ar pārtraukumiem. Pašreizējā staigāties.
Flamingi Losandželosas zooloģiskajā dārzā
vietā Losandželosas zooloģisko
Kuŗš kuŗu vēro
dārzu atklāja 1966. gadā, tā plaIndijas degunradzim Randai ir nepietiekamu atzīmi vai aizrādītība ir 46 hektari. Rīgas zooloģiskā
Lisa rādīja un raksturoja da- 37 gadu, tas ir viens no dārza jumu. Lisas skolā audzēkņu un
dārza platība ir gandrīz uz pusi žādus interesantus dzīvniekus, vecākajiem dzīvniekiem un, ie- skolotāju attiecības bijušas labas,
mazāka – 20 hektaru, tā kollekcijā kādi mīt Losandželosas zvēru spējams vecākais visā Ziemeļ- skolēni ar pateicību mācījušies
ir 430 sugu 3000 dzīvnieku (ne- dārzā – Nūbijas kalnukazas, ļoti amerikā. Nesen viņam atklāja patstāvību. Lisa pensionējās
skaitot kukaiņus u. c. bezmugur- apdraudēto Ziemeļamerikas an- ādas audzēju. Randa sver 4000 2004. gadā un tagad var piekaulniekus), no kuŗām vairāk tilokapru, lielākas un mazākas mārciņu, viņu nebija iespējams vērsties vaļaspriekiem. Viņas
nekā 40 sugu iekļautas pasaules antilopes, pundurbifeli, Buru ba- transportēt, tāpēc veterinārārsti interešu loks ir bezgala plašs,
Sarkanajā grāmatā. Losandželo- birusu cūku, gazeles, gerenuku, sadarbojās ar Kalifornijas uni- visam pat nepietiekot laika. Lisa
sas zooloģiskajā dārzā ir vairāk takinu, žirafes tuvāko radinieku versitātes Losandželosā Medi- pati sevi dēvē par „mūžīgo stunekā 250 sugu 1100 dzīvnieku okapi jeb tā saukto „meža žirafi”, cīnas centra onkologiem un lie- denti” un īpaši aizrāvusies ar
no visas pasaules, bet būs vēl degunlācīšus, kuŗi mazliet līdzīgi toja jaunu ārstēšanas veidu – dabas glābšanu. No 2005. līdz
vairāk, kad pabeigs celt rāpuļu, kaķiem, zilacaino melno lemuru, elektronisko brachiterapiju.
2011. gada sākumam viņa katru
abinieku un kukaiņu mītni.
pērtiķus, falanuku jeb sīkzobu
Katru gadu Losandželosas zoo- dienu brīvprātīgi strādāja LosanDārzs jaunu nosaukumu iegu- civetkaķi, rotaļīgos gibonus, go- loģisko dārzu apmeklē vairāk dželosas dzīvnieku patversmē,
va 2002. gadā – Los Angeles Zoo rillas, cilvēku tuvākos radiniekus nekā pusotra miljona cilvēku. tagad sadarbojas ar privāto Los
and Botanical Gardens, tā 15 šimpanzes, kuŗiem ir pašiem Lisa ir pārliecināta, ka tā ir viena Angeles Rabbit Foundation. Šis
augu kollekcijās ir 800 dažādu savs ārsts, un daudzus citus. Par no pilsētas skaistākajām vietām. fonds sadarbojas ar pasaules
augu sugu ar vairāk nekā 7400 katru dzīvnieku ir īpašs stāsts. Viņai ļoti patīk apmeklētājiem House Rabbit Society , un tā dar-

binieki meklē trušiem saimniekus, kuŗi ļautu viņiem dzīvot
iekšā, nevis ārpus mājas.

Brālītis trusītis
meklē mājas

stādiem. Augiem vien varētu veltīt dienas ekskursiju. Strelīciju
jeb paradīzes putnu ziedi parasti
ir oranži vai balti, bet Losandželosas zooloģiskajā dārzā aug
milzu strelīcijas ar melniem ziediem. Te ir arī skaistās cikadejas,
kas sasniedz pat 1000 gadu vecumu un ko bieži notur par palmām
vai papardēm, lai gan radniecība
ir attāla.
Zooloģisko dārzu var uzskatīt
par visu aizsargājamo dzīvnieku
kontinentu. Lisa trāpīgi pateica
– zooloģiskais dārzs ir mūsdienu
Noasa šķirsts. Zvēru dārzs tāpat

Lisai truši ir mīļākie dzīvnieki,
viņasprāt tie ir bezgala interesanti mājas un ģimenes biedri. Lisai
pašai ir trusīšu pāris un pieci
„audžubērni” no pilsētas patversmes, visi sterilizēti, tīri, veselīgi, draudzīgi, gudri un mīlīgi,
kuŗi meklē lādzīgus apgādniekus.
„Bieži vien cilvēki iegādājas
trušu mazuļus dzīvnieku veikalos vai no privātpersonām. Nereti
īpašniekiem trusis apnīk, tas tiek
palaists uz ielas vai kādā parkā.
Laime tiem, kuŗus kāds atrod un
atved uz patversmi. Ir gadījumi,
kad izmestiem trušiem laimējas
iedzīvoties kādā universitātes
territorijā, kur viņi sāk vairoties,
apēd puķes un stādus. Sekas –
viņus vajā un indē. Bieži vien
truši, kuŗi atdoti bez maksas,
nokļūst viras katlā vai tiek izbaroti lielām žņaudzējčūskām,
kuŗas tur cilvēki. Ir cilvēki, kuŗi
trenē savus cīņas suņus, ļaujot
tiem trusi saplēst. Dzīvojot kopā
ar cilvēkiem, trusis atplaukst,”
stāstīja Lisa.

Darbi nekad nebeidzas

Foto: Astra Moora

Foto: Astra Moora

Bērnu vecāki droši vien šādu
lūgumu dzird vai katru dienu.
Taču ne jau tikai bērniem patīk
un ieteicams apmeklēt zooloģiskais dārzu. Zinot, ka Losandželosas zooloģiskajā dārzā rēgulāri vienu vai divas reizes
nedēļā strādā latviete Lisa Edmondsona, lūdzu viņu būt man
par ekskursijas vadītāju. Turklāt
jau sen gribējās pabraukties ar
viņas ekonomisko, videi mazāk
kaitīgāko mazoauto – Smart. Vienīgi Lisa ar šādiem spēkratiem
iebrauc latviešu nama auto
stāvvietā.
Tātad kādā jaukā rudens dienas rītā (patiesībā vārds „jaukā”
ir gluži lieks, jo Dienvidkalifornijā
„nejauku” dienu tikpat kā nekad
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Losandželosas zooloģiskajā
dārzā nemitīgi notiek celtniecība, tiek iekārtotas jaunas, dzīvniekiem daudz ērtākas mītnes:
1998. gadā atklāja Mahales kalnu
šimpanzu mītni, divus gadus
vēlāk sarkano pērtiķu lietus mežu, 2001. gadā Komodo varānu
apmetni un bērnu zooloģisko
dārzu, kuŗā zināšanas apgūst arī
pavisam mazi dabas draugi,
2005. gadā jūras dzīvnieku akvāriju, 2007. gadā gorillu rezervātu, 2010. gadā Āzijas ziloņu mītni
ar plašu pastaigu laukumu.
Rīgā jau pirms laba laika
plānoja celt jaunu ziloņu mītni
uz prāvāka zemes gabala, jo
līdzšinējā mūŗa mītne celta aizritējušā gadsimta 30. gados un
neatbilst mūsdienu prasībām.
Lisa cer, ka to pabeigs, kad sadabūs vajadzīgos līdzekļus. Viņa
ļoti bēdājās, uzzinot, ka š. g. 7.
janvārī elektroinstalāciju īssavienojuma dēļ izcēlās ugunsgrēks
Rīgas Zooloģiskā dārza zebru
mājā un sadegušas trīs zebras, trīs
strausi un dižantilopju tēviņš.
Losandželosas zooloģiskajā
dārzā patlaban veido jaunu lielu
lietus mežu, un īpašas izpriecas
būs bērniem – karuselis ar mūziku, taču dzīvniekus nekādi
trokšņi netraucēs.
Lisa labi zina arī, kas notiek
Rīgas zooloģiskā dārza filiālē
„Cīruļi” dzimtajā Liepājas novadā, tur ne reizi vien apbrīnoti
skaistie kiangi. Nākamgad viņa
dosies uz Rīgas zvēru dārza 100
gadu jubileju. Lisai ir arī citas
intereses, viņa interesējas par
vēsturi un allaž pastāsta, kādu
jaunu vērtīgu grāmatu atkal uzgājusi un izlasījusi.
Tik zinīgas lietpratējas pavadībā uzzināju neparasti daudz –
par dzīvnieku raksturu, nozīmi,
turēšanas apstākļiem, vairošanu
un ārstēšanu, pasaules zooloģisko dārzu sadarbību, jaunām
programmām dzīvnieku pasargāšanā no iznīcības. Un tagad
labprāt gribētos aicināt citus:
nāciet līdzi... uz zooloģisko
dārzu!
Am
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Tikai kopībā mūsu spēks
Valsts prezidents Andris Bērziņš
18. novembŗa vakarā Latvijas 93.
dzimšanas dienai veltītajā uzrunā
tautai pie Brīvības pieminekļa mudināja atcerēties, ka tikai kopībā
ir mūsu spēks, un atgādināja, ka
Latvija visus gaida atgriežamies.
“Dzīves likums saka - Māte un
Dzimtene cilvēkam ir tikai viena.
Arī Māte Latvija mums visiem ir
tikai viena. Lai cik tālu pasaulē mēs
katrs dotos, Māte Latvija mūs gaida atgriežamies. Atcerēsimies to
vienmēr, jo tikai kopībā ir mūsu
spēks. Tikai kopā esot, mēs varam
uzcelt stipru Latviju,” teica Valsts
prezidents.
Valsts prezidents mudināja nemeklēt ienaidniekus un meklēt
domubiedrus. “Atbalstīsim cits citu! Palīdzēsim tiem, kuŗi paši vēl
nevar vai vairs nevar sev palīdzēt!”
aicināja Valsts prezidents, uzsveŗot:
“Tikai mūsu pašu rokās ir mūsu
un arī Latvijas liktenis.”
Lielāko daļu svētku uzrunas
Valsts prezidents veltīja Brīvības
piemineklim.

***

Prezidents pasniedz ordeni
Valsts prezidents Andris Bērziņš vizītes laikā Afgānistānā diviem kaŗavīriem, kas pašlaik dien
starptautiskajā operācijā, pasniedza Viestura ordeni. Nacionālo
bruņoto spēku Sauszemes spēku
kājnieku brigādes Kaujas atbalsta
bataljona Militārās izlūkošanas
rotas komandieŗa vietniekam Arvim Grinbergam valsts apbalvojums piešķirts par militāriem nopelniem, izrādīto drosmi un varonību, atkārtoti piedaloties Latvijas
kontingenta starptautiskajās operācijās, par pašaizliedzīgu un
priekšzīmīgu dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un Latvijas
armijas teicamu reprezentāciju.
Otrs apbalvotais ir Nacionālo
bruņoto spēku Sauszemes spēku
kājnieku brigādes 1. kājnieku bataljona stāba virsseržants Edgars
Joksts-Bogdanovs. Viņam apbalvojums piešķirts par militāriem
nopelniem, teicamu dienesta pienākumu veikšanu, atkārtoti piedaloties Latvijas kontingenta
starptautiskajās operācijās, par
pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu
dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un Latvijas armijas
teicamu reprezentāciju.

***

Saeima 17. novembrī vienbalsīgi nobalsoja
par Jaroslava Streļčenoka iecelšanu Korupcijas novēršanas
un apkaŗošanas biroja (KNAB)
priekšnieka amatā. Par viņa iecelšanu amatā balsoja 92 deputāti. Balsošana notika aizklāti.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, kā jaunievēlētais vērtē deputātu vienbalsīgumu par viņa
ievēlēšanu amatā, Streļčenoks
norādīja, ka to vērtē pozitīvi un
jūtas ieguvis ļoti lielu uzticības
kreditu turpmākajam darbam.
Streļčenoks uzsvēra, ka strādās
šajā amatā tikai atbilstīgi normatīvajiem aktiem, sirdsapziņai un
sabiedrības labā.

nistrs Andris Vilks sarunās ar
Starptautiskā valūtas fonda (SVF)
aizdevējiem centās panākt pēc
iespējas mazāku konsolidācijas
apjomu, taču nācās piekāpties
aizdevēju prasībām. Sarunās vienojās par papildu konsolidācijas
pasākumu veikšanu 29,1 miljona
latu apmērā. Tādējādi kopējais
plānotais nākamā gada budžeta
konsolidācijas apjoms pieaudzis
līdz 156,1 miljonam latu. Papildu
29,1 miljonu latu konsolidācijai
plānots iegūt, ar 1. janvāri atceļot
25% nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu. Šīs
pārmaiņas ienesīs papildus 3,5
miljonus latu, savukārt nodokļa
maiņu ierobežojumus varēs noteikt pašvaldības, izskatot katru
individuālo gadījumu atsevišķi.
Iepriekš bija plānots šādi ieņemt
pusmiljonu latu.

***

Snoras bankas problēmas
Lietuvas Bankas valdes priekšsēdis Vits Vasiļausks paziņoja bankā Snoras trūkst vērtspapīru
vairāk nekā miljarda litu (204
miljonu latu) vērtībā. Snoras rezerves Lietuvas Bankā vienas
diennakts laikā samazinājušās
pieckārt, banka varēja zaudēt
maksātspēju. Tāpēc Lietuvas
Bankai un valdībai bija jāpieņem
steidzams lēmums par šīs
komercbankas
pārņemšanu
valsts ziņā.
Lietuvas Bankas valde 16. novembrī nolēma uz laiku apturēt
bankas Snoras darbību. Lietuvas
valdība izmantoja Finanču stabilitātes likumā paredzētās tiesības
un ārkārtas sēdē lēma pārņemt
visas bankas akcijas sabiedrības
vajadzībām, lai maksimāli aizsargātu noguldītāju intereses un
samazinātu iespējamos valsts
izdevumus.
Latvijas finanču ministrs Andris Vilks paziņoja, ka Lietuvas
bankas Snoras problēmas Latvijas
finanču sistēmu neskaŗ un nepieciešamības gadījumā Latvija būtu
arī gatava sniegt kaimiņiem savu
pieredzi līdzīgu problēmsituāciju risināšanā. Ministrs uzsvēra –
svarīgi ir tas, ka problēmās nonākušo Snoras banku ir pārņēmusi
Lietuvas valdība, tāpēc viņš nešauboties, ka tā spēs pieņemt labāko risinājumu attieksmē pret
banku un sabiedrības interesēm.
Ekspertu ieskatā Snoras bankas nacionālizācija Lietuvā ir notikusi kā pēc mūsu pasūtinājuma: tagad gan mēs tiksim skaidrībā, cik pareizi vai nepareizi
Parex banku nacionālizējusi Ivara Godmaņa valdība Latvijā.

***

Aptur Krājbankas darbību,
pensionāri satraukušies...
Finanču un kapitāla tirgus
komisijas (FKTK) padome 21.
novembŗa sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt AS Latvijas Krājbanka (“Krājbankas”) visu finanču pakalpojumu sniegšanu. Šāds
lēmums pieņemts, pamatojoties
uz bankā konstatēto līdzekļu iztrūkumu, par to ir informēta Ģenerālprokurātūra.
Saskaņā ar šo lēmumu ir aptu***
rēta arī bankas valdes un padoBudžeta konsolidācija
mes darbība un iecelti komisijas
Ministru prezidents Valdis pilnvarnieki jeb pilnvarnieku
Dombrovskis un finanču mi- grupa, kas pārvalda banku un

iegūst kreditiestādes valdes un
padomes tiesības. Pilnvarnieku
grupas uzdevums ir pārvaldīt
banku ar nolūku nodrošināt
“Krājbankas” aktīvu saglabāšanu.
Bankas klientiem norēķini netiek veikti, un par noguldījumu
pieejamību tiks paziņots atsevišķi. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu Noguldījumu garantiju fonds nodrošina atlīdzības izmaksu par visu veidu noguldījumiem jebkuŗā valūtā līdz
100 000 eiro apmērā (ap 70 000
latu).
FKTK 17. novembrī noteica ierobežojumus “Krājbankas” darbībai. Ierobežojumi noteikti, ievērojot notikumus “Krājbankas”
mātes sabiedrībā Lietuvas Snoras
bankā un to iespējamo turpmāko ietekmi uz “Krājbankas” financiālo stabilitāti un tās maksātspēju, kā arī vērojamo noguldījumu pieprasījumu “Krājbankā”.
Par pēdējā laika notikumiem
ļoti satraukušies Latvijas pensionāri. Daudziem veciem cilvēkiem nauda glabājas Krājbankas
kontos, un, ja tagad izmaksa tiek
apturēta, cilvēki nonāk bezizejas
situācijā...
VSAA pārstāve Edīte Olupe
atzīst: daudzi pensionāri saņem
pensiju Krājbankā, un līdz ar
bankas darbības apturēšanu arī
viņu nauda ir iesaldēta, un pašlaik nav zināms, cik ilgu laiku
banka nestrādās. Taču, ja cilvēkiem tāpēc ir problēmas ar iztikas līdzekļiem, viņi varētu vērsties sociālās palīdzības dienestos.
Labklājības ministrija (LM)
operātīvi risina jautājumus, lai
nodrošinātu iespēju saņemt pensijas un pabalstus tiem Latvijas
Krājbankas klientiem, kuŗiem tie
vēl nav pārskaitīti. Saņemts Finanču un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apliecinājums, ka
tā šobrīd izstrādā iespējas, lai apturētās Krājbankas klientiem nodrošinātu minimālos maksājumus 50 līdz 100 latu apmērā. Tos
pensiju un pabalstu saņēmējus,
kuŗiem nauda par novembri vēl
nav pārskaitīta, LM aicina tuvākajās dienās doties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru
(VSAA) un informēt par iespēju
to pārskaitīt uz citiem kontiem.
Ja iedzīvotāji turpmāk vēlas saņemt pensijas un pabalstus citā
kreditiestādē, viņi ir aicināti līdz
šīs nedēļas beigām iesniegt VSAA
iesniegumus par naudas pārskaitīšanu uz citu banku kontiem.
Tas nepieciešams, lai VSAA varētu operātīvi sagatavot nākamā
mēneša pensiju un pabalstu izmaksas.
Valsts policijas (VP) sāktajā
kriminālprocesā saistībā ar AS
Latvijas Krājbanka (“Krājbanka”)
konstatēto līdzekļu iztrūkumu
ir aizturētas vairākas bankas
augstākās amatpersonas, tostarp
arī “Krājbankas” prezidents Ivars
Priedītis. Aizturēšanas faktu apstiprināja Priedīša advokāts Saulvedis Vārpiņš.

***

Atmazgā naudu ofšoros
TV raidījuma Nekā personīga
veidotāji kopā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru un
ārvalstu žurnālistiem no Krievijas, Ukrainas, Rumānijas, Bosnijas un Hercogovinas, kā arī
Serbijas pēdējo pusgadu pētījuši

ārzonu kompaniju jeb ofšoru
firmu biznesu, to izmantošanu
naudas atmazgāšanā un krāpnieciskos darījumos. Izmeklēšana
parādījusi, ka Latvijas bankas ir
nozīmīgs transitpunkts Austrumeiropā netīrās naudas pārvietošanai. Caur Latvijas bankām
pēdējos gados izgājuši gan Ukrainas valsts iepirkumos pārmaksātie miljoni, gan arī Meksikas asiņainākā narkokarteļa dolari. Liela daļa šo darījumu veikti,
izmantojot ofšoru firmas, kas
darbojas Rīgas centrā. Šo firmu
izkārtnes direktori bijuši Latvijas
izcelsmes. Ārvalstu klientu apkalpošana Latvijas bankām ir ļoti
nozīmīgs bizness, jo gandrīz puse
noguldījumu jeb aptuveni 4,5 miljardi latu ir nerezidentu nauda.
Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis norādīja, ka šis ir
viens no tiem virzieniem, ar kuŗu
mēs vairāk strādājam tieši kontekstā ar ēnu ekonomikas apkaŗošanas plānu, „tieši tā – šī dažādu
ofšoru ierobežošana ir šī plāna
sastāvdaļa”.

***

Aizstāvot latviešu valodu
Nacionālā apvienība (NA) vēlas
Satversmē noteikt negrozāmos
pantus, tostarp paredzot, ka pants
par latviešu valodu kā vienīgo
valsts valodu ir negrozāms, intervijā LNT raidījumam 900 sekundes sacīja viens no NA līdeŗiem Raivis Dzintars.
NA gatavo Satversmes grozījumus, kas noteiktu, ka Satversmē
ir negrozāmie panti. Šāda pieredze ir arī citās valstīs, tostarp par
valodas nostiprināšanu, kuŗā būtu noteikts, ka latviešu valoda ir
vienīgā valsts valoda un šis pants
ir negrozāms.
Dzintars ir pārliecināts, ka krievu valoda šobrīd Latvijā netiks
ieviesta par otru valsts valodu,
taču pats process, ka cilvēki tiek
mobilizēti ap šo ideju un priekšzīme tiek rādīta no polītiķu puses,
atsaucoties uz Rīgas pilsētas galvas Nila Ušakova parakstīšanos
par krievu valodas statusu, - ir
negātīvs signāls.
“Ja Latvijā būs divas valsts valodas, tad reālitātē dzīvos viena
valoda un tā būs krievu valoda.
Un tam vairs nav nekā kopīga ar
Latvijas valsts pastāvēšanas dziļāko jēgu,” sacīja Dzintars.
Komentējot Nacionālās apvienības VL/TB/LNNK iniciātīvu
par Satversmes maiņām, nosakot
tajā vairākus negrozāmus pantus,
kas attiektos uz “valstiskuma pamatelementiem”, Satversmes tiesas priekšsēdis Gunārs Kūtris atzina, ka vairāku valstu konstitūcijā tādi panti ir, taču tie lielākoties attiecas uz valsts iekārtu. Ja
konstitūcijā noteikts, ka kāda
valsts ir demokratiska un neatkarīga, to var mainīt tikai revolūcijas ceļā. Savukārt valsts valodas
nostiprināšanu konstitūcijā Kūtris esot atradis divās valstīs – “Bahreinā, kur blakus šariata normām
ierakstīta arī arabu valoda kā
valsts valoda, un Ēģiptē”.

***

Iznīkšanas draudi latviešu valodai
Latvijas Radio raidījumā “Aktuālais temats” bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga atzina: ja kādu dienu krievu valodai

tiktu noteikts otras valsts valodas
statuss Latvijā, tad latviešu valodai būtu nopietni iznīkšanas
draudi. Tomēr patlaban notiekošā parakstu vākšana par krievu
valodu kā otru valsts valodu atbilstot demokratijas un Satversmes
principiem. Nav jāliek šķēršļi pilsoņu gribas brīvai izpausmei, ja
vien tā nav pretlikumīga. Tas ir
polītisks viedoklis, cita izpratne
par to, kādu šiem pilsoņiem gribētos redzēt Latvijas valsti.
Eksprezidente atbalstīja valsts
augstāko amatpersonu lēmumu
nekomentēt parakstu vākšanas
kampaņu ar kopīgu paziņojumu.
Amatpersonām nav pareizi no
savām pozicijām ietekmēt pilsoņu brīvas gribas izpausmes. To
varētu darīt no partijiskā viedokļa, piemēram, Saeimā.

***

Zaudēs amatus
Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis (Vienotība) aģentūrai BNS pavēstījis, ka Nacionālās
apvienības (NA) ministri zaudēs
amatu, ja nolems piedalīties 16.
marta leģionāru piemiņas sarīkojumos. Dombrovskis sīkāk nekomentēja, kādas sankcijas varētu
būt NA Saeimas deputātiem par
piedalīšanos šajos sarīkojumos.
Valdības pārstāvju dalība 16. marta notikumos atkal kairinātu starptautisko sabiedrību, it īpaši Krievijas Federācijas neiecietīgāko daļu.
Polītisko norišu vērotāji nedomā, ka šādi paziņojumi varētu
sašūpot koalicijas laivu, jo arī
Nacionālajai apvienībai vajadzētu
rīkoties valsts interesēs, nevis stūrgalvīgi ieturēt savu poziciju. Valdībā pašlaik strādā divi Nacionālās
apvienības Visu Latvijai/Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK ministri – tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš un
kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende.

***

Ušakovs sniedz ziņas...
Pēc portāla kompromat.lv.
sniegtās informācijas, Rīgas domes priekšsēdis Nils Ušakovs
(Saskaņas centrs) Krievijas vēstniecības padomniekam Aleksandram Hapilovam sūtījis dažādu informāciju. Vēstules Hapilovam sūtītas 2008. gadā, un tajā
laikā Ušakovs bija Saeimas deputāts. Savukārt Hapilovs strādājis
par Krievijas vēstniecības padomnieku, taču 2009. gadā darbu Latvijā pametis.
Ušakovs intervijā LNT raidījumā 900 sekundes uz jautājumu,
kāpēc sniedzis pārskatu Krievijas
vēstniecības pārstāvim, kas 2009.
gadā aizturēts aizdomās par spiegošanu, atbildēja, ka sarakstes
nopludināšana ir likuma pārkāpums. „Toreiz tika rīkota jauniešu konference, to rīkoja viena
no jaunatnes organizācijām, ko
oficiāli atbalstīja arī Krievijas
vēstniecība. Šī jauniešu organizācija toreiz rīkoja aktīvitātes, ko
atbalstīja arī ASV vēstniecība, un
nekad nevienam par to nav
bijis problēmu,” sacīja Ušakovs.
Uz atkārtotu jautājumu, kāpēc
viņš sniedz pārskatu vēstniecībai,
Ušakovs atbildēja ar pretjautājumu: “Kam es sniedzu pārskatu?
Man grūti spriest par vēstulēm,
kas tiek publiskotas atsevišķos
portālos.”
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Pirms 100 gadiem, pirms 50 gadiem: nāve no gaisa
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Avīžu lasītājiem
patīk rubrikas
Pirms 100 gadiem,
Pirms 50 gadiem:
tās paveŗ ieskatu
nozīmīgās pagātnes norisēs.
Pirms 100 gadiem, 1911. gada
novembrī, kāds italiešu pilots,
pastiepis cimdoto roku pār savas
kabīnes bortu, nometa bumbu
virs Lībijas, kur turku zaldāti
atgaiņājās no Italijas karalistes
kolonizātoriem, kam tai gadā
izdevās šo Ziemeļafrikas novadu
atņemt Osmaņu imperijai un
padarīt par savu koloniju.
Šis notikums nebūtu ievērības
vērts, ja tā nebūtu pirmā reize,
kad no gaisa tika nomesta bumba.
Tas bija sākums, atskaites punkts
neskaitāmiem postīgiem uzlidojumiem - Londona, Koventrija,
Roterdama, Varšava, Hamburga,
Berlīne, Drēzdene, Hirosima,
Nagasaki, Hanoja - ad infinitum.

Nāve no debesīm, bezspēcīgas
būtnes uz grēcīgās zemes...
Un pirms 50 gadiem, precīzi
1961. gada 30. oktobrī, aiz polārloka, padomju Novaja Zemļa
poligonā, lidmašīna Tu-94 no
10 500 metru augstuma nometa
ūdeņraža bumbu ar 50 megatonnu jaudu - visspēcīgāko kodolbumbu, kāda vispār jebkad
bija izmēģināta.
Vispār jau bija paredzēts - tā
Chruščovam gribējās - pārsteigt
pasauli un pirmām kārtām ASV
ar 100 megatonnu bumbu. Taču,
kā brīdināja padomju ūdeņraža
bumbas “tēvs” akadēmiķis Sacharovs, sekas būtu Zemes ass novirzīšanās (!) un radioaktīvais
izstarojums nākamo gadu desmitu gaitā maksātu dzīvību
vienam miljonam cilvēku.
Piecdesmit megatonnu kodolbumbas sprādziens jau tā bija
šaušalīgs, apokaliptisks. Ugunsaplis izpletās līdz 10 km augstumam, atomsēnes augstums bija

64 kilometri, 55 kilometru radijā
šī bumba pārvērta visu putekļu
putekļos...
Šai sakarībā ir vērts iepazīties
ar nu jau atslepenotu informāciju, kas atrodama, kā vēstī portāls www.svoimi.info, grāmatā
Skala (Klints). 176. lpp., metiens
200 eksemplāru, apgāds Platina
Plus, Žeļeznogorskas pilsētā, kuŗa vēl nesen skaitījās “slēgta”.
(Grāmata nebija paredzēta pārdošanai grāmatnīcās.)
1941. gada 25. septembrī parādās PSRS NKVD (čekas) 1. pārvaldes izziņa: no Londonas saņemta aģentūras informācija par
apspriedi turienes “Urāna komitejā”. Padomju aģents “List” (īstenībā Donalds Maklīns, viens no
t.s. Kembridžas piecīšiem) ziņo:
“Urāna bumba var būt konstruēta
divu gadu laikā,” 1941 gada 28.
septembrī PSRS Valsts aizsardzības komiteja nāk klajā ar rīkojumu: “Organizēt darbu ar urānu.”

VAI PĒDĒJĀ KAUJA?
Pagājusī nedēļa
aizritēja Latvijas
sarkanbaltajās krāsās – 18. novembris, kas Daugavas
krastmalā Rīgā
pulcēja aptuveni
30 tūkstošus svētku salūta vērotāju, lāpu gājiens,
kuŗā piedalījās vairāk nekā
1300 jauniešu un valdīja patriotisma piesātināta gaisotne.
Dažādos Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumos piedalījās daudz
jauniešu, vecāki bija kopā ar bērniem - mīlestība pret dzimteni
jāaudzina no mazotnes! Latvijas
93. dzimšanas dienu krāšņoja arī
gaismas festivāls „Staro Rīga”.
Svētku nedēļā Latvijā jau piekto
reizi šogad piedzima trīnīši.
Taču Latvijas dzimšanas dienas
nedēļā notika arī apvienības Saskaņas centrs (SC) partijas Saskaņa 2. kongress. Droši vien jāatgādina SC īsa vēsture – polītisko
partiju apvienību Saskaņas centrs
2005. gadā izveidoja piecas partijas: Daugavpils pilsētas partija
(partijas priekšsēdis Vitālijs Azarevičs), Tautas saskaņas partija
(Jānis Urbanovičs), partija Jaunais centrs (Sergejs Dolgopolovs),
Latvijas Sociālistiskā partija (Alfrēds Rubiks) un Sociāldemokratiskā partija (Egīls Rutkovskis).
Trīs no tām (Tautas saskaņas
partija, Jaunais centrs, Sociāldemokratiskā partija) vienojās par
apvienotas Sociāldemokratiskās
partijas Saskaņa (SDPS) izveidošanu, un tas notika pagājušajā
gadā. Vēlāk arī Daugavpils pilsētas partija pievienojās Sociāldemokratiskajai partijai Saskaņa.
Tātad tagad apvienībā Saskaņas
centrs ir divas partijas – Saskaņa
un Latvijas Sociālistiskā partija.
Kā zināms, apvienības SC
priekšsēdis ir Rīgas pilsētas galva Nils Ušakovs, partiju Saskaņa
vada Jānis Urbanovičs (11. Saeimas deputāts un SC frakcijas

priekšsēdis), bet Sociālistikās partijas priekšsēdis ir Alfrēds Rubiks
(Eiroparlamenta deputāts).
Vēl ir vērts atcerēties, ka biedrības „Dzimtā valoda” vadītājs
Vladimirs Lindermans aktīvi populārizē ideju, ka Latvijā krievu
valoda ir vajadzīga par otru
valsts valodu un ka tiek vākti
paraksti, lai par šo jautājumu
notiktu tautas nobalsojums. No
šā gada 1. novembŗa līdz 30. novembrim notiek parakstu vākšana par likumprojektu, kas paredz grozīt Satversmes 4., 18.,
21., 101. un 104.pantu, iekļaujot
tajā nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu. Likumprojekts “Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” tiks iesniegts Saeimā, ja parakstu vākšanā to atbalstīs ne mazāk kā
viena desmitā daļa no pēdējās
Saeimas vēlēšanās balsojušo pavalstnieku skaita jeb vismaz 154
379 vēlētāji. Ja Saeima šo likumprojektu neatbalstīs, notiks referendums. Tā kā jau tagad ir
skaidrs, ka Saeima nepieņems
lēmumu par otru valsts valodu,
tad jāatzīst, ka paraksti šobrīd
tiek vākti par referendumu,
kaut arī formāli tas tā nav.
Nils Ušakovs vispirms paziņoja, ka neatbalsta šo parakstu
vākšanu un SC tajā neiesaistīsies,
bet pēc tam pats parakstījās par
referendumu, jo tas esot pašcieņas jautājums. Rīgas domes
priekšsēža rīcība rada atbalstītājus, un strauji palielinājās to pavalstnieku skaits, kuŗi parakstījās
par tautas nobalsojumu. Pagājušajā nedēļā kārtējā LTV raidījumā „Sastrēgumstunda” jau minētais Lindermans demonstrēja
savu attieksmi pret latviešu valodu apmēram šādiem vārdiem:
„Kā!? Vai tad Latvijā kāds neprot
krievu valodu? Tas nav iespējams, tā tam nevajag būt!”
Kongresā nekādi brīnumi nenotika – par partijas Saskaņa

priekšsēdi atkal tika ievēlēts Jānis
Urbanovičs, tomēr uzmanību
saistīja daži visas apvienības
līdeŗa Ušakova paziņojumi. Rīgas
galva aicināja partijas biedrus
un atbalstītājus parakstīties par
grozījumiem Satversmē krievu
valodas atzīšanai par otru valsts
valodu. Ušakovs rīkojās viltīgi
un par polītiku savā aicinājumā
neieminējās, tikai runāja par cilvēkiem, kuŗiem vajag palīdzēt,
jo viņiem bez savas valodas ir
grūti utt. Ušakovs kongresā vēl
izteicās, ka pašreizējā valdība
nestrādās ilgi un nākamgad Saskaņas centra polītiķiem nāksies
pārņemt darbu valdībā. Turklāt
viņš arī paziņoja, ka partiju apvienībai Saskaņas centrs jāsāk
gatavoties 2013. gada pašvaldību
vēlēšanām, kuŗās nepieciešams
nākt klajā ar „zvaigžņu komandu”, lai pārņemtu varu reģionos.
Vārdu sakot, SC nopietni gatavojas varas pārņemšanai Latvijā.
Trīs nedēļās - no 1. novembŗa
līdz 21. novembrim - par ierosinājumu Satversmē noteikt krievu valodai oficiālo statusu parakstījušies 78 279 vēlētāji, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) sakopotā informācija.
Vai izdosies savākt vajadzīgo parakstu skaitu, lai likumprojektu
iesniegtu Saeimā, grūti paredzēt.
Protams, var sevi mierināt ar domu, ka referendumam, ja tas
notiks, būs vajadzīgi gandrīz 800
tūkstoši pavalstnieku parakstu,
lai krievu valoda kļūtu par otru
valsts valodu, bet tas reāli nav
iespējams.
Notiekošais liek domāt, ka SC
tā ir kā „pēdējā kauja”, lai tiktu
pie varas, jo ir risks, ka Krievija
ilgstoši negribēs atbalstīt cilvēkus, kas pie varas kā netiek, tā
netiek. Turklāt Ušakovs, lai arī
izskatās jauns un smuks un daudziem liek runāt par „demokratisku un eiropisku” polītiķi,
nupat ir nonācis sprukās, jo

Rīkojumu parakstījis Staļins.
1943. gada 11. februārī Molotovs tās pašas komitejas vārdā
uztic fiziķim I.V. Kurčatovam
vadīt Laboratoriju Nr.2 - tā kļuva par padomju atombumbas
šūpuli.
1944. gada 3. novembrī Staļins
uztic Berijam pilnu atbildību par
šī t. s. urāna projekta īstenošanu.
Amerikāņu ģenerālis Grovss,
kuŗa pārziņā bija t. s. Manhetenas projekts, kur glabājās kodollādiņš, nobažījies, ka ārkārtīgi
svarīgais vācu uzņēmums Aurergesellschaft (urāns un torijs) atrodas Oranienburgā, kas saskaņā
ar Jaltas konferences lēmumiem
ietilpst nākamajā padomju okupācijas zonā. Vārdu sakot, 1945.
gada 15. martā 612 “lidojošo cietokšņu” nometa uz šo rūpnīcu
150, 6 tonnu fugasa bumbu un
178 tonnu degbumbu...
1945. gada 9. augustā, divas
nedēļas pēc Hirosimas, Valsts
aizsardzības komitejas lēmums

paredz dibināt īpašu komiteju
Berijas vadībā, 1946. gada 11.
novembrī - rīkojums izveidot Semipalatinskas apgabalā (Kazachstānas stepēs) īpašu poligonu.
Un tur 1949. gada 29. augustā
tika uzspridzināta pirmā padomju atombumba!
Avīze Čas pārņēmusi no portāla www.gazeta.lv Viktora Podlubnija rakstu par Bichovu Baltkrievijas Mogiļevas apgabalā, kur
pirms PSRS sabrukuma bazējās
padomju lieldistances stratēģiskie bumbvedēji. Aprakstā attēlots “skaistulis Tu-22 MZ”. „Nes
četras X-22 raķetes, katra ar 50
„hirošimu” jaudu.”
Pirms PSRS sabrukuma jau
bija vairāk nekā 200 “specobjektu”, kur glabājās kodollādiņi.
Latvijas territorijā bija trīs tādi
objekti - viens Daugavgrīvā, divi
Liepājā. Turklāt stratēģiskās
aviācijas vienība bija dislocēta
Tukumā...

nesen publiskota viņa sarakste
elektroniskajā pastā ar Krievijas
vēstniecības Latvijā pārstāvi, kuŗam savulaik Latviju nācās atstāt
tāpēc, ka viņš tika turēts aizdomās par spiegošanu. Lai gan
Ušakovs vērsās policijā par sava
e-pasta uzlaušanu un runāja par
privātās informācijas izpaušanu
publiski, viņš ar minēto vēstniecības darbinieku sarakstījās,
būdams Saeimas deputāts 2008.
gadā un ar Saeimas e-pastu, tāpēc
publiskotā sarakste nav privātpersoniskas personīgās vēstules
draugiem. Lai nu kā, sarakste
met pamatīgu ēnu uz Rīgas pilsētas galvu un tagad gaismā parādās tas, par ko daudzi agrāk
bija pārliecināti, – Maskava un
Ušakovs ir nešķiŗami jēdzieni un
runas par pašcieņu un „nabaga
cilvēkiem” ir tikai acu aizmālēšanai. Tomēr jautājums patiesībā ir par ko citu – proti, vai mēs
paši pratīsim nostāvēt, neiekāpjot nevienā grāvī?
Nacionālā apvienība ir piedāvājusi grozījumus Satversmē, lai
daži panti tajā nebūtu grozāmi:
piedāvātie grozījumi paredz
Satversmes 77. pantā noteikt, ka
nav grozāms Satversmes, 1., 2.,
3., 4. un 77.pants. Taču attiecībā
uz Satversmes 6. pantu, kas nosaka vēlēšanu sistēmu, tiktu
saglabāta līdzšinējā grozīšanas
kārtība - grozījumu apstiprināšana tautas nobalsošanā. Tas
ļautu turpināt diskusiju par iespējamu vēlēšanu sistēmas maiņu. Reāli tas nozīmētu, ka nevar
ierosināt, piemēram, grozīt latviešu valodas kā valsts valodas
statusu.
Protams, SC neatbalsta Nacionālās apvienības rosinātos grozījumus Satversmē, ar kuŗiem
iecerēts padarīt negrozāmus vairākus Latvijas valstiskuma pamatelementus - neatkarību, demokratiju, territoriālo nedalāmību, kā arī valsts valodu un
simbolus. Taču arī koalicijas
partneŗi pagaidām piesardzīgi

izsakās par Nacionālās apvienības rosinātajiem grozījumiem
Satversmē. Tiesa gan, Vienotības,
Zatlera Reformu partijas (ZRP)
un arī neatkarīgo deputātu pārstāvji šādu ieceri pavisam nenoraidīja un neizslēdza iespējamu
atbalstu, uzsveŗot, ka šis jautājums ir nopietni jāizvērtē konstitūcionālo tiesību ekspertiem.
Saeimas priekšsēdes biedre Inga
Bite (ZRP) norādīja, ka pēc šo
priekšlikumu iesniegšanas tie
tiks vērtēti pēc būtības un ka
ZRP ar cieņu izturēsies pret jebkuŗu koalicijas partneŗu iniciātīvu. “Apskatīsimies, kā šī ideja ir
formulēta un kāds ir konkrēts
likumprojekts, tad arī varēsim
sniegt vērtējumu,” teica Bite,
skaidrojot, ka koalicijas partneŗi
vēl nav ar to iepazinušies. “Mēs
patlaban nezinām, vai tā nav
atbildes reakcija uz parakstu vākšanu par krievu valodu kā otru
valsts valodu un vai tur neslēpjas
vēlme vēl vairāk sašķelt sabiedrību. Parakstu vākšana radikālizēja vienu sabiedrības daļu, bet
vai šī iecere nevar to pašu izdarīt
ar otru?” sacīja ZRP polītiķe. Bite
arī norādīja, ka ir jāizvērtē, vai
šādi grozījumi atbilst demokratijas būtībai, proti, ka vara pieder
tautai. Nacionālās apvienības
ierosinājumu Saeimā pagaidām
atbalsta vienīgi Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) frakcijas
priekšsēdis Augusts Brigmanis.
Aizstāvot demokratiju, nudien
nedrīkstētu aizmirst, ka Latvija
ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu valoda ir un var būt valsts
valoda, tāpēc derētu atcerēties
jau minētās dziesmas – Internacionāles – tekstu: „Tā ir pēdējā
kauja, kas ar uzvaru nāks,” –
pretējā gadījumā saskanieši tiešām cīnīsies līdz uzvarai. Ja ne
šodien jautājumā par valsts valodu, tad rīt un parīt jebkuŗos
iespējamos variantos SC darīs
visu, lai internacionāles vārdi
piepildītos.
Sallija Benfelde

Franks Gordons
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Neviens cits to nedarīs!
Grāmatizdevējs Jānis Oga sarunājas ar Gundegu Saulīti
Manam sarunu biedram ir
divdesmit deviņi gadi, viņš ir
grāmatu apgāda „Mansards”
vadītājs, Latvijas Literātūras
centra direktors, daudzu literārās dzīves aktīvitāšu līdzdalībnieks. Taču pieļauju, ka daudzi lasītāji ar viņa vārdu sastapsies pirmo reizi. Tāpēc, sarunai
sākoties, lūdzu, lai Jānis iepazīstina lasītājus ar sevi.
Pats galvenais ir tas, ka man
vienmēr ir bijusi iespēja darīt to,
kas patīk. Apsēstība ar presi un
grāmatām bijusi kopš mazām
dienām, sākot jau ar mājās izdotu žurnālu - rokrakstā, protams.
Turpinājums bija skolas avīze,
jau datorlaikmetā. Pirmais šīs
avīzes numurs mūsu Rīgas 64.
vidusskolā iznāca 1995. gadā.
Kopā ar skolasbiedriem šo avīzi
veidojām līdz pat 2000. gadam,
kad skolu beidzām, un tad avīzi
pārņēma citi. Tolaik tā bija atzīta par vienu no plašākajām un
interesantākajām skolas avīzēm,
divus gadus no vietas izdevās to
izdot pat reizi nedēļā.
Liela daļa ļaužu domāja, ka
man jāiet studēt žurnālistiku.
Viens no aktīvākajiem maniem
skolas gadu līdzgaitniekiem
Gusts Kikusts, kas tagad ar panākumiem strādā Latvijas Radio,
tā izdarīja. Man bija skaidrs, ka
iešu studēt uz filologiem. Daudzi mēģināja atrunāt, es nepiekāpos un nevienu mirkli neesmu to nožēlojis. Var jau būt,
ka Filoloģijas fakultātē nokļuvu
aiz slinkuma, jo katru gadu biju
piedalījies vidusskolēnu domrakstu konkursā, biju pat dabūjis valsts mēroga godalgas. Bija
tāds nosacījums, ka apbalvotie
tiek uzņemti filologos bez iestājeksāmeniem. Kāpēc kārtot eksāmenus, ja var tikt iekšā tāpat?
No otras puses – interese par
grāmatām nāca no ģimenes. No
mana krusttēva Zigmunda Skujiņa, kas bija mana tēta labākais
draugs. Mans tētis (dzejnieks un
ārsts Vitāls Oga, 1929-1984 – G.S.)
aizgāja, kad man bija divi gadi,
par viņu man pašam savu atmiņu nav, saskare ar tēti zināmā
mērā ir bijusi caur Skujiņu ģimeni. Tā bez piespiešanas, bet
ar labvēlīgām rekomendācijām
literātūra bija kļuvusi par to,
kas mani interesē visvairāk.
Taisot skolas avīzi, bija jāapgūst pietiekami daudz technisku
iemaņu, nācās iepazīties ar datordarbiem. Maketēšanu, piemēram, iemācījos agrāk nekā
strādāt ar tekstu Word-ā. Tāpēc
varēju pretendēt uz techniskiem
darbiem un jau skolas laikā sāku strādāt par maketētāju avīzē
Būve Interjers. Patiesības labad
jāatzīstas, ka pats savu naudu sāku pelnīt jau kopš vienpadsmit
gadu vecuma, tirgojot avīzes –
ko gan citu! – Rīgas Balsi un Vakara Ziņas Vidzemes tirgū, tur
man bija savas „kundes”.
Kad sāku studēt, pastrādāju arī
reklāmas aģentūrā, bet tad vasarā radās iespēja aizbraukt uz Norvēģiju. Divus mēnešus biju viesstrādnieks, lasīju avenes un zemenes. Tas bija ārkārtīgi svētīgi,
jo fiziskā darbā galva vienmēr
ir brīva, var visu ko izdomāt. Atgriezos ar domu, ka nav ko niekoties, jāķeŗas pie nopietniem
darbiem. Sāku strādāt apgādā

„Atēna”, kas tobrīd paplašinājās
latviešu literātūras izdevumu virzienā, mani pieņēma par atbildīgo šai jomā. Tolaik apgāds bija
izaudzis, iznāca 2 – 3 grāmatas
mēnesī, tas bija nopietns darbs.
Tā turpinājās līdz 2005. gadam,
kad „Atēna” izlēma pievērsties

sanāk, ka sēžu uz diviem krēsliem, taču ceru, ka tas nerada
liekas problēmas.
Savā ziņā varbūt tā ir pat
priekšrocība – visa literārā dzīve ir labi pārskatāma?
Kad sāku strādāt Literātūras
centrā, es sapratu, ka mums ir

Jānis Oga kārtējās grāmatas atvēršanas svinībās

galvenokārt tulkotai un vēsturis- pietiekami daudz darbu tepat uz
kai literātūrai. Man tur vairs ne- vietas, ar rakstniekiem un latbija interesanti. Bija arī aizsākts viešu literātūru var darboties ne
projekts ar Zigmunda Skujiņa tikai uz ārpusi. Gan Literātūras
Rakstiem, „Atēnas” apgādā iz- centrs, gan Rakstnieku un tulkodota Skujiņa Rakstu ievadgrā- tāju māja Ventspilī, gan Latvijas
mata „Buršana un tinte”, kas tika Rakstnieku savienība faktiski ir
atzīta par gada labāko grāmatu viens organisms, kam ir viena
gan satura, gan mākslinieciskā sakne – mūsu rakstnieki un tulveidola ziņā. Man bija skaidrs – kotāji. Un bieži vien nav svarīgi,
Rakstu projekts jāturpina. Tur- vai mēs kaut ko darām Ventspils
klāt, kā jau tas mēdz notikt, gri- mājas, Centra vai Rakstnieku
bējās kaut ko pašam savu, neat- savienības vārdā.
karīgu. Šie divi apstākļi saslēVai tas nozīmē, ka tagad
dzās, un kopā ar
domubiedriem
Zigmunda Skujiņa
meitu Ingu, tulkotāju
Silviju Brici un viņas
meitu Jutu – tika izveidots „Mansards”.
Sākumā izdevām tikai Zigmunda Skujiņa darbus, līdzīgs gadījums vēsturē laikam ir tikai viens –
apgāds „Kaija”, kas
pag. gs. 30. gadu beigās tika radīts, lai izdotu Vili Lāci.
„Mansarda” pirmā
grāmata iznāca 2005.
gada pavasarī, sākums Daži jaunākie "Mansarda" izdevumi
nebija viegls. Gan sākumā, gan šobrīd „Mansards” ir literārās aktīvitātes ir tavas
vaļasprieks; ja grib izdot to, kas paaudzes rokās?
patīk, tad ne uz kādu lielu peļKas gan ir paaudze? Drīzāk es
ņu cerēt nevar. Joprojām mums gribētu teikt pilnīgi otrādi –
nav sava biroja, esam virtuāla grāmatniecībā mana paaudze ir
izdevniecība ar daudziem palī- stipri neaktīva. Es visu laiku gaigiem, kas strādā katrs savās du, ka izdevēju vidū parādīsies
mājās.
kāda jauna seja. Kaut kur taču
2006. gadā saņēmu piedāvā- jābūt tiem, kas studē filoloģiju,
jumu vadīt Latvijas Literātūras kultūras menedžmentu un
centru. Es to pieņēmu, zināmā starpkultūru sakarus, ne jau
mērā atkāpjoties no apgāda dar- visi viņi interesējas par mūziku
ba, to turpināja kollēgas. Vairā- un teātri, šajās nozarēs manas
kus gadus centrā strādāju pilna paaudzes cilvēku ir vairāk.
laika darbu ar jau attīstītiem
Bet rakstītāju taču netrūkst?
projektiem. Tagad, kad sakarā
Netrūkst gan. To rāda mūsu
ar krizi mainījusies finanču si- tradicionālie Prozas lasījumi.
tuācija valstī, ir iespējams vairāk Pērn un aizpērn bija sasniegts
pievērsties „Mansardam”. Šobrīd absolūtais rekords – pieteicās

turpat piecdesmit latviešu prozistu. Arī klausītāju kļūst arvien
vairāk. No intima festivāla šaurās
telpās lasījumi pārvērtušies par
plašu sarīkojumu. Šogad ir mazliet mainīti noteikumi, darbi jāiesūta iepriekš, eksperti tos vērtē, atlasa, un katrā sarīkojumā
būs mazāks autoru skaits. Ar to
domāts celt lasījumu kvalitātes
līmeni, lai katrs rakstnieks pierāda, ka 15 minūtēs spēj nolasīt
klasiska žanra paraugu – stāstu,
noveli, romāna fragmentu vai
eseju.
„Mansards” izdod latviešu
literātūru, bet šis darbības lauks
nemitīgi paplašinās, klajā nāk
arvien jaunas grāmatas par
teātri, kinomākslu, tēlotāju
mākslu, dažādas monografijas.
Tu pats saki „mums tas jāizdod”.
Izskatās, ka šī pārliecība ir negrozāma.
Negribu aizvainot kollēgas, bet
Latvijā nodarboties ar izdevējdarbību ir vērts tikai tad, ja grib
izdot latviešu literātūru. Jo neviens cits to nekur neizdos. Protams, jāizdod arī tulkojumi, arī
tie veido lasītāju izpratni un galu
galā attīsta mūsu valodu. Bet
pamats tomēr ir latviešu literātūra, ne tikai jauni darbi, bet arī
kopoti raksti, izlases. Kaut gan
šai ziņā mums visiem spārni ir
aplauzti, tas attiecas arī uz Skujiņa Rakstu projektu, – nav vairs
tie laiki, kad cilvēki vēlas pirkt
kopotus rakstus, arī bibliotēkām
tie nav izdevīgi. Ja šādiem izdevumiem nav valsts atbalsta programmas, tie ir pavisam nerentabli.
Kā notiek izvēle – ko ir vissvarīgāk izdot?
Mūsu laime, ka ir ļoti daudz
cilvēku, kuŗi var dot padomu un
ieteikt, ko īsti izdot. Ir jāuzticas arī mūsu pieredzējušiem tulkotājiem. Tā Juris Kronbergs un

dzamos gados izdotām grāmatām to izdevies pierādīt. Šogad
esam izdevuši Annas Auziņas,
Agŗa Ostupa, tāpat Baibas Bičoles un Juŗa Kronberga jaunāko
dzejoļu grāmatas, iznākuši arī
plašāki daiļrades sakopojumi
Ingrīdai Vīksnai, Voldemāram
Avenam, Linardam Taunam.
Kā radās ideja izveidot grāmatu seriju „Trimdas māksla
rakstos un attēlos”?
Mākslas vēsturnieks Māris
Brancis šo seriju piedāvāja mūsu
apgādam. Nu jau ir iznākušas
divas grāmatas – Nikolaja Bulmaņa un Eleonoras Šturmas
rakstu sakopojums, un varam
teikt – serija ir iedibināta. Prieks,
ka Latvijā par šīm grāmatām ir
liela interese mākslas profesionāļu aprindās: tās lasa gan
Mākslas akadēmijas studenti,
gan mākslas teorētiķi, gan paši
mākslinieki.
Tu šoruden piedalījies Amerikas mākslinieku saietā, kur
notika Eleonoras Šturmas grāmatas atvēršanas svinības.
Tā bija ļoti jauka tikšanās. Daļu
dalībnieku es jau pazinu, ar dažiem bijām sarakstījušies. Tā kā
esmu piedalījies arī Nikolaja Bulmaņa grāmatas atvēršanā Toronto, biju pārsteigts, ka latviešiem
svešumā nav bijusi pazīstama grāmatu atvēršanas tradicija. Varbūt
mums kopā būs izdevies iedibināt kaut ko jaunu – jaunai grāmatai veltītu sarīkojumu ar svinīgām runām, autora raksturojumu, ar nelielu lasījumu, uzrunām
un neiztrūkstošo glāzi vīna.
Bija jauki pastāstīt , ko darām
„Mansardā”, apgādam tā ir iespēja uzrunāt tagadējos vai iespējamos lasītājus. Arī autori paši gan Nikolajs Bulmanis, gan Eleonora Šturma - bija dziļi saviļņoti.
Kas būs šīs grāmatu serijas
turpinājumā?

Guntars Godiņš mūs saindēja
ar Tomasu Transtremeru...
...un „Mansards” paguva viņa
izlasi izdot, pirms autors tika
novērtēts ar Nobela prēmiju
literātūrā. Pēc tam bija arī labi
noorganizētā Transtremera vizīte Rīgā. Tā ir skaista izdevēju
veiksme!
Man ļoti gribas ieraudzīt uzrakstītu vienotu latviešu literātūras vēsturi. Varbūt nav nemaz
tik sarežģīti salikt vienkopus to,
kas iedvesmojis un rosinājis,
piemēram, Ilzi Šķipsnu un Albertu Belu vai jebkuŗu citu rakstnieku. Literātūra, protams, ir
viena, tas daudzkārt skandēts.
Un es ceru, ka arī ar mūsu bei-

Ir pārliecība, ka jāveido grāmata, kas veltīta latviešu māksliniekiem Eiropā, ir zināmi aizmetņi arī darbam par māksliniekiem Austrālijā. Līdztekus
serijai Māris Brancis ir uzrakstījis grāmatu par gleznotāju
Laimoni Mieriņu, top grāmata
par Gundegu Cenni.
Ko lasītajiem vēl gatavo
„Mansards”?
Kārlis Vērdiņš strādā ar Gunara
Saliņa Rakstu 2. sējumu, ar Ingrīdu Vīksnu apspriežam iespēju
izdot viņas prozu, gribam izdot
Indras Gubiņas grāmatu „Vēlreiz
turp un atpakaļ” , kas „Mežābeles”
apgādā izdota Itakā, bet Latvijā
nav pieejama.
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Vai nav bezkaunības kalngals?
Liekas, sasniegts bezkaunības
kalngals valodas jautājumos. Parakstu vākšana par krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā
šķiet apzināts spļāviens latviešu
tautas sejā. Ja es ievācos otra mājās un mēģinu uzspiest savu valodu kā mājas valodu, tad tā ir apzināta bezkaunība. Ko teiktu
Krievijas valdība, ja izsūtītie un
tur palikušie latvieši vai proporcionāli strauji augošā musulmaņu minoritāte mēģinātu uzspiest
Krievijai kādu no savām valodām
kā otru valsts valodu? To nenākas
pārāk grūti iedomāties. Nedomāju, ka šādam mērķim kāds uzdrošinātos tur vākt parakstus.
Savā laikā baltiešu ciltis apdzīvoja telpu gandrīz līdz Maskavai.
Tagad viņu pēcteči atspiesti līdz
mazam apgabalam Baltijas jūras
krastā. Mazā Latvija ir latviešu
tautas vienīgās mājas pasaulē.
Latviski runājošās tautas milzu
daļu iznīcināja abu totālitāro valstu okupanti. Visu latviešu tautu,
kas pirms kaŗa savā zemē miermīlīgi dzīvoja, noveda uz iznīcības sliekšņa. Radīto tukšumu,
okupācijai palīdzot, aizpildīja ar
krievvalodīgiem iedzīvotājiem.
Daudzi te nonāca bez savas vainas. Nedz viņiem, nedz viņu pēcnācējiem Latvijā neviens dzīvot
neliedz. Nemēģina arī liegt ne viņiem, ne citām minoritātēm privāti mājās un publiski lietot savu
valodu, mācīties to un kopt savu
kultūru. Sagaida vienīgi, lai viņi
savukārt cienītu šīs valsts valodu,
kultūru un Satversmi un būtu
lojāli Latvijai, nevis naidīgi tai.
Krievijā ne krievu valoda, ne
vecā, bagātā krievu kultūra nav

apdraudēta. Tur tās var brīvi
plaukt kā valsts valoda un valsts
kultūra. Kas Latvijas krievvalodīgajiem ir padarījis dzīvi Latvijā
tik iekārojamu un patīkamu, un
kāpēc viņus neinteresē pārcelšanās atpakaļ uz Krieviju, - tas ir
tieši Latvijas „citādums” – „rietumnieciskums” un atšķirīgais
dzīves veids, kultūra. Ja, mēģinot
ieviest Latvijā otru valsts valodu,
izdotos pārkrievot latviešu tautu,
tad zustu arī Latvijas īpatnējā
pievilcība un Latvija kļūtu tāda
pati kā tagadējā Krievija. Latvijas
krievvalodīgie tad būtu spiesti
pārvākties tālāk uz rietumiem,
lai atrastu tos pašus apstākļus, kādus viņi bauda tagadējā Latvijā!
Apskatīsimies tālāk aiz Latvijas
robežām. Redzēsim, ka Īrijā, kur
valdīja angļu pasaules valoda, īri
tagad lēnām atkal ievieš savu
pamattautas veco ķeltu valodu,
un Izraēlā - ebrēji savu seno valodu. Izraēlā neviens par divvalodības ieviešanu nedomā! Elzasas
iedzīvotāju dzimtā valoda ir vācu
valoda. Viņi ir priecīgi, ka franči
nesen viņiem atļāva savas lielās
provinces dzimto valodu skolās
mācīties kā vienu no mācību
priekšmetiem. Nevienam sapņos
tur neienāktu prātā prasīt, lai
viņu Elzasas vācu dzimto valodu
franči ieviestu par otro valsts valodu! Ļoti līdzīga ir vācu minoritātes situācija Dienvidtirolē, kur
viņi ir pirmiedzīvotāji un vairākumā. Kādas tiesības uz otras
valsts valodas statusu ir turkiem
Vācijā, kur daudzos pilsētu rajonos viņi tagad ir pat vairākumā.
Vēl ir desmitiem citu piemēru,
un tos visus šeit uzskaitīt nav

iespējams. Visās šajās valstīs ir
vienvalodība. Viena valsts valoda
tagad, vai arī tāda tiek mērķtiecīgi ieviesta un pasargāta nākotnei. Vēl jau, mazāk raibā rindā
dzīvojot, drīkst jaukt valsts vienību un sekmīgu valsts funkcionēšanu ar mēģinājumiem ieviest
oficiālu divvalodību – vienu valsts
valodu vienam kaimiņam un
citu - otram!
Uzbrukumi latviešu valodai
un nostāja pret Latvijas valsti no
dažādām krievvalodīgo aprindām, ceru, ir nacionālboļševiku
iedvesmoti. Vainīgi, liekas, ir šie
jaunie Krievijas nacionālisti ne
tikai pašā Krievijā, bet it sevišķi
vietējie, kas bauda Latvijas valsts
toleranci un viesmīlību un tagad
„kož rokā, no kuŗas viņi ēd”!
Cerams, ka viņi nesaņems Krievijas valdības atbalstu. Latvijā viņu izrīcības ļoti atgādina agrāko
vācu minoritāšu nacionālsociālistu paņēmienus. Redzējām, kurp
pagājušā gadsimta vidū šādi paņēmieni noveda čechu Sudetijā,
Dancigā Polijā, Lietuvas Klaipēdā
un citur. Vai Latvijai tagad tas
pats būs jāpiedzīvo no tās krievu
jaunās minoritātes daļas, kas ir
Latvijai nelojāli? Šādi paņēmieni
noteikti neveicina nedz labas attiecības, nedz draudzību Latvijas
dažādo tautību starpā, nedz to
integrāciju vienā valstī. Vai tiešām latviešiem nepietika ar kādreizējās vācu minoritātes pūliņiem uzspiest savu valodu un ietekmi Latvijai? Vai patiešām jāpalīdz šāda veida vēsturei atkārtoties mūsu zemē?
Ja mūsu krievvalodīgo agresīvā
daļa izbeigs mēģinājumus Lat-

vijai par valsts valodu uzspiest
savu valodu un beidzot dalīsies
ar Latvijas pamattautu lojālitātē
pret Latvijas valsti, tās Satversmi
un kultūru, tad viņi pretim saņems latviešu draudzīgu roku,
sirsnību un kopīgas pūles Latvijas
uzplaukumam, nesot visiem kopīgu labumu, kā arī latviešu respektu pret viņu kultūru, kas ir
Eiropas liela un nedalāma kultūrmantojuma daļa, kā arī viņu
dzimto valodu.
Krievijā, Ķīnā, Brazīlijā un citur
pasaulē mācās angļu valodu kā
internacionālo pasaules sazināšanās valodu. Franči dabūja šo rūgto pilienu norīt un iemācījās to
beidzot akceptēt par reālitāti.
Nesaprotu, kāpēc dažiem par
katru cenu jāmēģina veltīgi pūlēties, kā Donkichotam cīnoties
ar vējdzirnavām, cenšoties krievu
valodu tagad padarīt par pasaules valodu. Šiem absurdiem mēģinājumiem, šķiet, speciāli izraudzīta jau tā izmocītā Latvija un
latvieši un mazākā mērā arī pārējās Baltijas valstis. Tagad arī no
šāda viedokļa nedz Latvijas valstij, nedz tās iedzīvotāju kopumam
nekāda otra valsts valoda nav vajadzīga. Viss, ko pūliņi ap parakstu vākšanu un iespējamu tautas
nobalsošanu panāks, ir valsts un
tās iedzīvotāju līdzekļu, darba
un pūliņu absurda izšķiešana
šajos saimnieciski grūtajos laikos, vieglprātīgi un bezatbildīgi
izmantojot Latvijas likumu, citiem lietderīgākiem mērķiem domātu labvēlību un visatļautību.
Turklāt vēl pasākumam, kas kalpos tikai nevajadzīgai naida sēšanai starp Latvijas pamattautu

un krievvalodīgiem iedzīvotājiem. No tā diemžēl cietīs arī tā
krieviski runājošās minoritātes
daļa, kas Latvijai ir lojāla un kas
ciena šo zemi, kuŗā viņi dzīvo.
Daudziem šķiet, ka šis divvalodības oficiālas ieviešanas mēģinājums patiesībā ir daļa daudz
tālāk ejošā plānā - krievu valodu
lēnām un pa pakaļdurvīm padarīt būtībā par vienīgo valsts valodu Latvijā un ka ar šādu Trojas zirga palīdzību vēl vairāk
tiek grauta Latvijas - neatkarīgas
valsts integritāte un iznīcināta
tās pastāvēšanas jēga un pamati.
Par visu to derētu padomāt tai
krievvalodīgo iedzīvotāju daļai,
kas, Latvijas valstī dzīvojot, apzināti vai neapzināti zākā šo valsti,
tās pamattautu, valsts valodu un
neciena tās Satversmi un šīs
valsts eksistences pamatprincipus. Padomāt, pirms nav par vēlu
nepārejamas plaisas novēršanai
starp Latvijā dzīvojošām tautībām
ar visām katastrofālajām sekām
un pirms nav par vēlu šo neapdomīgo un īsredzīgi nodarīto
postu labot.
Ja nu mūsu lielais Austrumu
kaimiņš patiešām vēlas tuvināties
Eiropas Savienībai un padarīt
krievu valodu par vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tad, pēc manām domām, ir
ejams pavisam cits ceļš, lai to panāktu ar Baltijas valstu un to pamattautu draudzību un atbalstu.
Bet tas ir gluži cits temats citai reizei.
Cerībā, ka uzvarēs saprāts un
savstarpējais respekts, nevis dažu
grupējumu naida kurināšana.
Aleksandrs Gārša,
jurists un polītologs

Okupētājimperijas sabrukumam – 20

Heinrichs Strods
(Nobeigums)
Vairāki mūsu valsts sociālo
ideju akcentētāji neatkarīgi no
savas spalvas krāsas šodien apliecina, ka minētās idejas tik dziļi
viņos iesēdušās, ka pagaidām
viņi no šīm sociālās demagoģijas
idejām neatkāpsies. Viņi neatceras, ka par tūkstošiem „šķiras ienaidnieku” dzīvībām un mantu
celtais sociālisms neizturēja nevis tikai tāpēc, ka imperijai bija
jānes lielvalsts slogs (Žirinovskis),
bet gan tāpēc, ka lieliniecisma
idejas un to īstenošana bija noziedzīga. Jāpiekrīt vairākiem krievu vēsturniekiem, kuŗu ieskatā
PSRS valdījusi komūnistu „dogmatiski utopiskā ārpolītika, iekšpolītika un vēstures periodizācija”. (Trūdošā kapitālisma vietā
stāsies komūnistiskā formācija,
šķiru sociālais princips, Krievijas
avangardistiski revolūcionārā
loma pasaules vēsturē, imperiālisma pastāvēšana nosaka kaŗu
neizbēgamību vēsturē.)

Latvijas ģeografiskais stāvoklis
un tās vēsture pēdējos gadsimtos
likusi latviešu tautai saskarties
un dzīvot gan ar iekaŗotājvalstīm un to vadītājtautām (vāciešiem un krieviem) un kaimiņtautām (igauņiem, lietuviešiem, poļiem), gan ar ieceļotājtautām
(ebrējiem, čigāniem). Starp mītu
par latviešu „700 gadu verdzību”
un patiesību par 20. gadsimta
50 gadu okupētājvaras ietekmes
rezultātiem ir liela atšķirība. Vācbaltu minoritāte Latvijas Republikas pirmajā laikā nevarēja uzrādīt vairs nevienu dzīvu Livonijas ordeņa iekaŗotājbruņinieku,
turpretī atjaunotajā Latvijas Republikā, pēc Krievijas vēstnieka
Aleksandra Vešņakova datiem,
joprojām dzīvo ap 12 000 „atbrīvotāju” – sarkanarmijas pārstāvju.
Tāpēc šodien vēl nevar apgalvot,
ka okupācija bijusi, bet okupantu
nav. Totālitāro iekaŗotājvalstu
Latvijai nodarītais posts 20. gad-

Vēlaties uzzināt par tautiešiem
Lielbritanijā?
Skatiet tīmeklī

www.latviesiem.co.uk

simtā, atmiņas par pārestībām
un nodarījumiem liek latviešiem pret šo iekaŗotājvalstu valdītājiem un viņu ideju turpinātājiem pagaidām (pirms viņu atvainošanās) izturēties citādi nekā
pret pārējiem cittautietšiem – ar
aizdomām. Jau senie romieši citādi izturējušies pret grieķiem,
ar kuŗiem viņi bieži kaŗojuši.
„Baidos no grieķiem pat tad, ja
viņi nes dāvanas,” teicis Jūlijs
Cēzars.
Divdesmit gados ceļā uz nemainīgo, vienīgo vēstures patiesību Latvijas vēstures zinātnē
sasniegts daudz. Taču PSRS
imperijas biografija Latvijā jāpētī
intensīvāk, īpaši militārā un ekonomiskā jomā. PSRS biografijas
pētniecības pamatā Latvijā jābūt
patiesībai un ideālismam. Tuvināšanās PSRS biografijas patiesībai ir ne tikai nācijas, bet arī
pasaules glābšana no jaunas imperijas. Novēlotā patiesība par
ļaunuma imperiju arī var nebūt
patiesība. Jo nezinām, kas notiks,
kad PSRS cēloņu un palieku ne
juridiski, ne faktiski vairs nebūs
ne kaimiņos, ne pie mums, ne
daudzos mūsos.
Pārejā no „gaišās PSRS nākotnes” uz reālitāti jāatsakās no
lielinieku nomenklātūras noteikuma atbalstīt tikai to, ko uzdevusi vienpartija, atsakoties no
būtisku problēmu risināšanas,
atsakoties cienīt tautu un sākt
domāt patstāvīgi. Izlīgums ar
Krieviju iespējams tikai pēc krie-

vu padomju vēstures godīgas
izpētīšanas. Tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst neko ne uz trim
gadiem, ne uz mirkli – ne lielinieku upuŗus, ne bendes, ne skatītājus. Mums jāredz viss gan
pāri robežām, gan mājās. Bez
vēstures zināšanām neviena nācija nevar orientēties mūsdienās. Vēstures atmiņa ir sabiedrības pastāvēšanas sistēma un arī
efektīvs sabiedrības menedžēšanas līdzeklis. Jānoskaidro latviešu
nācijas vērtības un tās šo vērtību
daļas, kuŗas jāņem līdzi nākotnē,
lai pastāvētu nācija un valsts.
Jāatbrīvojas ne tikai no pašmāju
un kaimiņu imperistu oligarchu
ietekmes, bet arī no lielinieku
nomenklātūras un interfrontes
Latvijas partiju paliekām. Vienlaikus jāatbrīvojas no mirušās
imperijas cirsto brūču aizsegā
izsalkušās „komūnisma cēlāju”
un viņu pēcnācēju paaudzes
alkatības. Mazāk attīstītās tautas
un šo tautu daļas pirmā vietā
vienmēr likušas savu ekonomisko labklājību, bet šo tautu vairāk
attīstītās daļas par mērķi uzskatījušas savu brīvību un neatkarību, kas nācijai nodrošina labklājības sasniegšanu. Gara revolūcija sākas nevis tad, kad tauta
lēnām kļūst nabagāka vai kad
bagātnieki kļūst strauji bagātāki.
Taču bagātību balsta gan Rietumi, gan Austrumi, faktiski
noliedzot mūsu nacionālās vērtības.
„Mums še, savā dzimtā galā,

nekad nav dots pārāk daudz laika
sevis apkopšanai. [..] Šajā laikā
mums jāpadara tik daudz, lai
pietiktu ilgiem laikiem. Varbūt
pat visiem laikiem,” rakstīja
K. Lapiņš 1936. gadā. Latviešu
nācijai ir jābūt gatavai saskatīt
ne tikai vēsturē, bet tāpat tagadnē arī to, ko tā negribētu redzēt.
Okupācija arī Latvijā ar savu lielinieku partijas sociālo liftu
sabiedrības virsotnē izvirzīja zemākos slāņus, un viņi centās tur
saglabāt savu varu (Dž. Neru),
ieskaitot arī šodienas t. s. kaunīgos latviešus. Sākot no nodevības
un kalpošanas okupantiem līdz
alkatībai un savas valsts zākāšanai un pazemošanai mūsdienās,
cilvēki nereti ne fiziski, ne garīgi
neredz to, ko nezina, nepazīst.
Latvijas vēstures apziņa caur pagājību tautu iekļauj šodienā un
nākamībā, ļauj tautai saprast,
kas tā ir, un, tai vienmēr esot,
dod līdzi iespēju mums saprātīgi
ieiet nākamībā. Tāpēc Latvijas
vēstures patiesība ir nācijas mācību grāmata. Latviešu nāciju,
tāpat kā tās vēsturi, var iznīcināt
un var arī atjaunot ar vēsturi, arī
ar vēstures zināšanu un apziņu.
Jo PSRS okupācija nebeidzās
līdz ar krievu padomju sistēmas
sabrukumu. Jo PSRS apzināti
vai neapzināti pastāv vēl daudzu
imperiski domājošo prātos un
mentālitātē. Jo pārejas posms no
lielinieku totālitārisma smagās
slimības uz demokratiju vēl ilgs
gadu desmitus.
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„Gūsteknis pilī”
Raimonda Staprāna dokumentālā drāma Dailes teātrī
Dažas dienas pirms Valsts svētkiem Dailes teātŗa Mazajā zālē
notika Raimonda Staprāna dokumentālās drāmas „Gūsteknis
pilī” pirmizrāde. Luga, kas būvēta uz pils komandanta Oskara
Neimaņa atmiņām par Kārļa Ulmaņa pēdējām dienām Rīgas pilī
1940. gada vasarā, režisora Kārļa
Auškāpa interpretācijā ieguvusi
daudzplākšņainu atveidu. Līdz
ar notikumu precīzu izklāstu,
sižetu attēlojot dienu pa dienai,
iezīmējot pārmaiņas gan notikumos ārpus pils, gan pilī, tāpat arī
Valsts prezidenta situācijā un
rīcībā, izrādē sniegts arī situācijas tēlains vērtējums.
Izrāde saista ar dokumentālu
precīzitāti, un es pieļauju, ka dažam labam skatītājam tā radīs
pavisam konkrētu priekšstatu
par drāmatiskajām dienām, kad
Latvija zaudēja neatkarību un

ieliktenis Maģers, padomijas
vēstnieks Latvijā Derevjanskis.
Tēlotāju ansamblī ir tikai seši
aktieŗi, pārējās lomas – Kirchenšteinu, ministru Dambīti, armijas komandieri Kļaviņu spēlē... lelles. Režisora iztēle „aizķērusies” aiz autora replikas par
Kirchenšteina leļļu valdību, un
radusies ne vien leļļu grupa, kas
darbojas līdzās „dzīvajiem” aktieŗiem, bet arī vesels tēlainais slānis, kas, mijoties ar dokumentāliem dialogiem, gan bagātina
izrādes stilistiku, gan sniedz vispārinātu notikumu vērtējumu.
Leļļu vidū ir arī greznā rotā tērpta latviešu tautumeita, kam brutāli tiek norauts zīļu vainags. Nu
viņai nekas cits neatliek kā tikai
dziedāt sēras tautasdziesmas.
Arī skatuvei, ko iekārtojis pazīstamais latviešu leļļu filmu māk-

Lauris Dzelzītis polītpārvaldes ielikteņa Maģera lomā

degradēts, ne glorificēts. Mēs redzam cilvēku, ko paša rīcība un
vēsturiskā situācija no valstsvīra dažās dienās padara par absolūtu niecību. Un kāds jau ir
parūpējies, lai iecerētā ārzemju
brauciena vietā prezidenta ceļš
vestu „drošākā” virzienā – uz

Juris Kalniņš Kārļa Ulmaņa lomā

Rudums - Pēteris Liepiņš, Lūkins - Juris Bartkēvičs

prezidents bija kļuvis par svešas
varas gūstekni pats savā pilī.
Līdz ar Kārli Ulmani lugā darbojas arī citas konkrētas vēsturiskas personas – jau minētais
Oskars Neimanis, prezidenta adjutants Lūkins, sekretārs Rudums, arī polītiskās pārvaldes

iestāties Padomju Savienībā.
Šādos apstākļos izrādes veidotāji atklāj Kārļa Ulmaņa dzīves
epizodus, ko savās atmiņās fiksējis pils pārvaldnieks. Aktieris
Juris Kalniņš ir lielisks Ulmanis.
Sākumā šim monumentāla auguma vīram labi izdodas teikt
runas un reprezentabli veikt savus uzdevumus, piemēram, piespraust jaunas zīmotnes dienesta
pakāpē paaugstinātam apakšniekam. Taču palikšana „savā vietā”
prezidentam bez varas tik tiešām
līdzinās gūstam, kur noteikumus diktē tie, kas ir patiesie valdītāji. Rīkojumi nāk no Krievijas
vēstniecības, no Višinska jaunizveidotās valdības ar Kirchenšteinu priekšgalā, un Ulmanis,
šis staltais, pašapzinīgais valstsvīrs mūsu acu priekšā saplok.
Soli pa solim viņam nākas piekāpties svešai varai. Ciktāl šī rīcī-

slinieks Māris Putniņš, ir it kā
leļļu izrādes dekorācijas. Prezidenta galds, piemēram, darināts
kā varens Rīgas pils makets ar
karogiem, kas Svētā gara tornī
tiek mainīti atbilstīgi spēku samēram valstī, kuŗā „pēc darbaļaužu
vēlēšanās” tiek izteikta vēlēšanās

ba vērtējama kā rakstura vājums,
situācijas neizpratne, neizlēmība,
pārprasta diplomātija un rīkošanās „mīļā miera labad”, tas
spriežams katram skatītājam
pašam. Aktieris nesniedz vienkāršotu atbildi. Un, iespējams,
tā ir šīs izrādes vislielākā vērtība, jo Kārlis Ulmanis netiek ne

austrumiem. Pazemojuma pilns
ceļš traģikomiskā likteņu spēlē.
Ulmanim pietuvinātie paliek
viņam uzticīgi līdz pēdējam un,
pat skaidri paredzot neizbēgamo
iznākumu, veic savus pienākumus. Pēteris Liepiņš Ruduma,
Juris Bartkevičs Lūkina un Gints
Grāvelis Neimaņa lomā ir tik

lakoniski, precīzi un savstarpēji
delikāti, ka par aktieŗu meistarību
var tikai priecāties. Katrs vārds
tiek pateikts īstā vietā, piepildot
to arī ar zemteksta jēgu. Savukārt
Lauris Dzelzītis ielikteņa Maģera
lomā ir izaicinoši bezkaunīgs un
vaļīgs, demonstrējot savu pilnvaru neierobežoto varu. Leļļu teātŗa
aktieris Pēteris Šogolovs darbojas ar dažāda lieluma lellēm un
atveido arī Derevjanska lomu.
Kopumā ansamblī valda pārliecība par šī skatuves darba nozīmību un nenoliedzama aizrautība, jo visus vieno ne tikai mērķtiecīga darbošanās, bet arī apziņa,
ka skatītājiem tiek sniegta viela
ne jau izklaidei, bet rūgti nopietnām pārdomām par mūsu tautas
likteni pagātnē un tagadnē.
Raimonda Staprāna lugas problēmatika šajā sniegumā precīzi
un apbrīnojami tieši sasaucas ar
latviešu tautas pašreizējo situāciju. Skatoties izrādi, ir jādomā
par mērķiem, kas vada mūsu valdību un atsevišķus cilvēkus. Par
valsts labumu un personisko izdevīgumu, par to, cik tālu drīkst
piekāpties, jo viens kompromiss
rada simt nākamos. Jāapzinās,
cik svarīga ir valstsvīra cienīga
stāja, kas nepieciešama arī tad,
kad vairs nav ko zaudēt. Paldies
autoram un izrādei par šo
rosinājumu!
Gundega Saulīte

SAGAIDĪTS „DIEVU MIJKRĒSLIS”
slinieciskam projektam – Vāgnera
Nībelunga gredzena ciklam.
Pirmais iestudējums „Reinas
zelts” mūsu operā jauniestudējumu piedzīvoja 2007. gadā,
tam sekoja „Valkīra” (2007),

Foto: Gunārs Janaitis

Latvijas Nacionālajā operā 19.
novembrī notika R. Vāgnera
operas „Dievu mijkrēslis” pirmizrāde. Tā tika gaidīta ar sakāpinātu interesi, jo šis iestudējums
ir nobeigums grandiozam māk-

Skats no operas "Dievu mijkrēslis" izrādes Rīgā

„Zigfrīds”(2008), tagad diriģenta Kornēliusa Meistera vadībā
tapis „Dievu mijkrēslis”. Šis vērienīgais projekts radīts ar mērķi
2013. gadā, kad visa pasaule
svinēs Richarda Vāgnera 200 gadu jubileju, parādīt vienkopus
visu Nībelunga operu ciklu. Tad
arī Rīgā četros vakaros gaidāmas
16 stundu ilgas skatuves dzīres,
kas būs pārbaude gan mūziķu,
gan skatītāju izturībai.
Latvijas Nacionālajā operā
īstenotais iestudējumu cikls uz
Rīgas skatuves pulcējis galvenokārt ārzemju solistus, inscenējumi prasījuši ievērojamu financiālu ieguldījumu, lieki piebilst,
ka ikkatrs no tiem līdz šim izrādīts tikai dažas reizes. Jaunākais – „Dievu mijkrēslis” – izmaksājis 170 000 latu, to izrādīs
piecas reizes.
Pēc pirmizrādes skatītāju vērtējumi ir visai pretrunīgi, galvenokārt par Viestura Kairiša un
scēnografes Ievas Jurjānes darbu.
Tagad jāgaida mūzikas speciālistu recenzijas. Arī mūsu laikraksts sola sekot „Dievu mijFragments no I. Jurjānes veidotā izrādes plakāta
krēšļa” vērtējumam.
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20 gadi Frankfurte - Rīga
gadā uzsāka lidojumus maršrutā
Stokholma - Tallina, bet 1990.
gadā no Kopenhāgenas uz Rīgu.
Tikai gadu vēlāk Vācijas Lufthansa atklāja maršrutu Frankfurte - Rīga. Toreiz Lufthansa vēl
varēja atļauties pirmlidojumus
izgreznot ar svinīgiem brīžiem
gan vienā, gan otrā galā, bet lidojums 1991. gada 27. oktobrī noritēja nedaudz dēkaini. Pēc glāzes šampanieša izdzeršanas pulcēšanas vietā pie lidmašīnas un

Foto: Oskars Feldmanis

Jau drīz pēc Padomju Savienības sabrukšanas no vecās aviosabiedrības Aeroflot fragmentiem un lidmašīnām izveidojās
nepārskatāms skaits vietējo aviosabiedrību kādreizējā PSRS territorijā. Tā arī Latvijā 90. gadu sākumā dibinājās Latvian Airlines
vai Latavio. Protams, arī Rietumeiropas aviosabiedrības interesējās par iespējām “iekaŗot”
atjaunotās Baltijas valstis. Pirmā
bija Skandinavijas SAS, kas 1989.

Lufthanzas darbiniece Tatjana Ignatjeva kopā ar vienīgo
pasažieri, kas bija atklāšanas lidojumā, - Nilu Ebdenu

J. Jaunsudrabiņš

suvenīru saņemšanas izlidojām
Rīgas virzienā. Līdz ar parastajiem pasažieŗiem vietas bija ieņēmuši aviosabiedrības lūgti
viesi - latviešu un baltvācu kopienas pārstāvji, viens no Lufthansa direktoriem Adrians fon
Dernbergs (Dörnberg) u.c.
Lufthanzas ēdināšanas kompanija pārsteidza ar maltītes izvēli pirmajā lidojumā uz tikko
no padomju jūga atbrīvoto valsti, piedāvājot “tipiski krievisku
ēdienu” - liellopa stroganovu.
Tuvojoties Latvijas galvaspilsētai, izrādījās, ka nevaram nolaisties, jo Rīgā valda stipra migla.
Riņķojām virs Rīgas kādu pusstundu, bet uz lidostas perona
gaidīja valdības delegācija. Migla
neizklīda, un piloti nolēma doties uz šim lidojumam paredzēto
rezerves lidostu Stokholmu.
Tur, neizkāpjot no lidmašīnas,
uzņēmām degvielu un gaidījām
labākas laika ziņas no Rīgas lidostas, kuŗas trīsburtu kods ir
RIX. Amizanta sagadīšanās Stokholmas Lufthanzas mechaniķim uzvārds bija tāds pats - Rix.
Lidmašīnas viesiem viss notikušais vēl likās interesants. Pēc
dzērienu iebaudīšanas startējām
vēlreiz ar mērķi Rīgas lidosta.
Nonākuši virs tās, atkal riņķojām,
un pirmie pasažieŗi jau zaudēja
cerību, ka šajā dienā nonāksim
Latvijā. Tomēr pēc vairākiem
riņķiem piloti uzdrošinājās tuvoties svešam skrejceļam un beidzot nolaidāmies.

Jaunsaimnieks un velns
(1933. gadā publicēts)

Vēl nebij sen, kopš nodibinājās
valsts. Ļaužu apziņā snauda vēl
viss vecais, un dzīves tiešamība
ļaudīm likās kā sapnis. Vieniem
bij ko gausties pagājušo labo
laiku dēļ, kad Tēvija bij visa plašā
Krievija. Otrie nespēja iedomāties, ka Latvija varētu pastāvēt
sava mazā iedzīvotāju skaita un
kapitāla trūkuma dēļ. Trešiem
gribējās valdīt un dot likumus.
Viņi vairāk paļāvās Eiropas lēmumiem nekā saviem spēkiem.
Maz bija tādu valstsvīru, kas patiesi kalpoja valstij. Lielākajai
daļai valsts bija slaucama govs.
Tikuši pie varas, tie raudzīja sev
personīgi kaut ko nodrošināt,
uzsākt izdevīgus veikalus, izmantojot valsts galvojumus un muitu
savā labā. Vajadzēja ņemt, cik
valsts to ļāva.
Rakstnieki, mūziķi, dziedātāji,
gleznotāji, ārsti, advokāti, notāri
un augstskolu mācību spēki raudzīja tikt pie muižu centriem un

vasarnīcām. Daudzi nekautrējās
izlietot pazīšanos un sakarus, lai
izbīdītu no vietām nevēlamos.
Un tā zagļu nu būs pilna pasaule. Gan jau valdība pati zina,
ko viņa audzē.
Straujākie šādu pazemojumu
nevarēja paciest un atstāja naidīgo zemi, lai kaut kur Vācijā
kalpotu par restorānu sulaiņiem
vai viesnīcu istabenēm. Šiem
dzimteni un visu rocību zaudējušajiem likās, ka viņu pusē vajadzētu stāvēt visai Eiropai. Viņi
savā stulbumā neredzēja, ka Eiropa atradās gluži tādu pašu
reformu priekšā.
Vai tas nebija noziegums, ja gadu no gada imports pārsniedza
eksportu? Vai valsts budžeta sastādītāji un finansisti dzīvoja ar
aizsietām acīm? Vai viņi bija tik
naīvi, ka atbalstīja labības ievešanu no ārzemēm? Dažas personas tā nopelnīja miljonus. Dažkārt pacēlās balsis par to, ka

Latvija tiek pārdota. Tā vien liekas, ka tur augšā neviens vairs
nerēķinās ar atklātības domu.
Aug bezdarbs. Bet vai kāds
nopietni rauga atrast ļaunuma
sakni? Lai gādā tikai darbu –
bezdarbnieku nebūs. Bet vai kādam tur augšā ir laiks padomāt
par liela apjoma pasākumiem?
Pietiek, ka tiek reģistrēti bezdarbnieki. Viņu liktenis tiek atvieglots ar lētām un brīvām pusdienām, kas tomēr prasa no
valsts kases prāvas summas. Un
tas savukārt ir izaudzējis labu
tiesu profesionālu bezdarbnieku,
kam pietiek izsniegtā mazuma.
Mēs gudri runājam par izglītības lielo nozīmi, bet vai mūsu
skolas jau nav devušas veselu
armiju inteliģento bezdarbnieku.
Paši lēmēji jau ir tie vainīgie.
Lielie peļņas amati, kuŗus vairākus vienlaicīgi spēj veikt viens
cilvēks. Vairums dzīvo šodienai,
bet ne rītdienai, it kā aiz kultūras

Jānis Jaunsudrabiņš „Straumēnos”
Kārtējā literārajā pēcpusdienā
Anglijas latviešu "Straumēnos" 27.
oktobrī dzejniece Marta Landmane runāja par mūsu iemīļoto
rakstnieku.
Jāni Jaunsudrabiņu (1877-1962)
atceramies galvenokārt kā rakstnieku un dzejnieku, „Baltās grāmatas” autoru, bet viņš bija arī
gleznotājs un kaislīgs makšķernieks. Jāņa tēvs nomira, zēnam vēl
mazam esot. Māte, kalpa atraitne,

dēlu uzaudzināja, smagi strādādama. Mātes mīlestību Jānis nekad
neaizmirsa. Ar lielu centību un
lielām pūlēm Jaunsudrabiņš nobeidza zīmēšanas skolu Rīgā. Sarakstītijis romānus, lugas un dzeju.
„Bēgļiem, kas uz priekšu vairs
neskatās, bet raugās tikai atpakaļ,
liriskais tēlojums „Piemini Latviju” – aizstāj svētos rakstus.”
Paldies Martai par plašo J. Jaunsudrabiņa ražīgās dzīves stāstu.

Paldies klausītāju pulciņam. Paldies vanadzēm par kafiju!
Nākamajā literārajā pēcpusdienā 24. novembrī sabiedris-kais
darbinieks Ž. Mūsiņš runās par
sūtni K. Zariņu.
Piebilde. Šo rindu rakstītāja atceras J. Jaunsudrabiņu kā sirsnīgu un labestīgu mākslas vēstures
un zīmēšanas skolotāju Grēvenes
Latviešu ģimnāzijā.
I.B.Birzgale

Dāvana pasažieriem

Bijām ieradušies ar vairāku
stundu nokavēšanos. Valdības
delegācija bija pazudusi un sagaidīšanas ceremonija atcelta. Toties
mūs ātri bez pasu un vīzu kontroles iesēdināja autobusā un veikli
aizveda uz Lielo ģildi, kur bija
paredzēta ceremonijas otrā daļa.
Vairākums oficiālo viesu paspēja
tikai ātri uzkost kādu maizīti un
noklausīties fon Dernberga un
kāda Rīgas oficiālā pārstāvja runu. Tad viņi steidzās uz lidostu,
jo ar to pašu lidmašīnu bija jādodas atpakaļ uz Frankfurti. Daži
latviešu viesi varēja nesteigties
un baudīt vakaru, jo bija ieplānojuši Rīgā kavēties ilgāku laiku.
Divdesmit gadus vēlāk, š. g.
27. oktobrī, atkal nācās sēdēt
Lufthanzas lidmašīnā lidojumā

no Frankfurtes uz Rīgu. Vācijas
aviosabiedrība pēc neskaitāmu
taupības programmu ieviešanas
pēdējos gados ne tikai vairs nerīko īpašus brīžus šādās reizēs,
bet laikam vispār bija aizmirsusi,
ka ir kāda jubileja. Lidosta “Rīga”
tomēr to atcerējās. Divas ugunsdzēsēju lidmašīnas sveica Boeing
737 lidmašīnu ar ūdens šļakatām, kā to parasti mēdz darīt tikai pirmlidojumos vai tad, kad
lidostā ierodas kāda iepriekš neredzēta tipa lidmašīna. Laipni lidostas darbinieki sveica katru
pasažieri ar konfekšu kārbu “Rīgas maisījums” un īpaši sagatavotu kartīti.
Paldies lidostai “Rīga” par šo
jauko žestu!
NE

slāpēm Rīgā. Bet kāpēc tik maz
īstu mākslas un kultūras draugu? Tagad, kad viss ielikts klēpī,
pirmā vietā izvirzās baudītāja
tips. Tagad vajag tikai pildīt savas
kules. Viņi neko nav maksājuši
par Latviju. Tad kāpēc viņiem to
turēt dārgu. Viņi to vērtē tikai

pēc tā, par cik viņi ieguvuši savu
stāvokli sabiedrībā. Graudi iejaukti pelavās, ilgi būs jāvētī.
Techniskā ziņā daudz kas ir
veikts, bet kultūras ziņā cilvēce ir
atsviesta tālu atpakaļ. Esam
traukušies pakaļ Eiropai dzīves
greznības ziņā.
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Skarbs stāsts par skaistu draudzību

Ligita Kovtuna
Ausma Gūtmane un Biruta
Kalnberga ir draudzenes, kuŗu
draudzība ārdēta gluži vai elles
ugunīs. Kā citādi nosaukt ceļu
vienā vagonā 1949. gada agrā
pavasarī uz Sibiriju un daudziem
laimīgai dzīvei atņemtiem gadiem šai pasaules malā. Abas
bieži tiekas un cieši draudzējas
vēl šobaltdien, abas ir rosīgas un
dzīvespriecīgas kundzes, interesantas sarunbiedres, kopā dodas
tuvākos un tālākos ceļojumos
(uz Taizemi, piemēram).
Kopā ar Birutu un viņas meitu
Inetu dodos ciemos pie Ausmas,
kas dzīvo atgūtajā senču mājā
Vidrižos, kur mūs sagaida ne
vien īsta lauku gaiļa zupa, bet arī
daudz pārsteigumu. Lielākais –
Ausmas plašā saimniecība: trīsdesmit govis, teliņi, cūkas, vistas,
sava moderni aprīkota moderniecība un pilns pagrabs. Draudzenes Birutas ģimenei tiek biešu
un tupeņu maišeļi, kārtīgs lauku
piens. (Es arī tiku pie lielas piena
pudeles un atcerējos savu lauku
bērnību.) Un – Ausma šo saimniecību vada viena pati! Blakus
Ausmas tēva mājām ir skaista
māja ar iekoptu dārzu, kur mīt
viņas lolojums – meita māksliniece Vija Meļķe-Līcīte. Meitas
ģimenei savs bizness – parketa
ražotne turpat tuvumā. „Ir tāda
drošāka sajūta šajos laikos, ja
pašiem sava saimniecība,” pavisam lietišķi saka Ausma un ne
mirkli nežēlojas ne par kādu
krizi, ne citādām grūtībām. Grāmatplauktā rindojas atzinības
raksti par veiksmīgu uzņēmējdarbību.
To, ka dzīvē nepieciešama iz-

glītība un arods, abas meitenes
sapratušas jau Sibirijā. Biruta
izmācījās par medicīnas māsu,
Ausma pabeidza rēķinvežu kursus un pēc tam Omskas Celtniecības institūtu, iegūstot būvinženieŗa izglītību, ar ko pelnīja

izglītības iegūšanu par savas dzīves prioritāti... Vija sāka iet skolā,
Ausma strādāja būvniecības objektos. „Paskaties, re, tajās pufaikbiksēs, – tā esmu es,” viņa rāda
bildē, kur sēž uz stalažām kopā
ar būvstrādniekiem.

No kreisās: Biruta Kalnberga un Ausma Gūtmane

iztiku, arī kopš 1969. gadā atgriezās Latvijā.
„Dzīvoju tā sauktajā gultasvietā, Omskā slaucīju ielas, strādāju
par pārmijnieci uz dzelzceļa. Izsūtījumā piedzima meita Vija,”
stāsta Ausma. Vijas tēvs – latviešu
zēns Leopolds tolaik mita lēģerī,
un ar viņu Ausmai saistās dzīves
stāsts, kas ir gan skarbs, gan romantisks. Abiem bija lemta tikai
divu gadu kopdzīve. Leopoldam
bija jādodas uz citu Sibirijas nostūri un ne jau pēc paša gribas,
Ausma palika Omskā un izlēma

1969. gada rudens pusē Ausma
ievietoja Latvijas avīzē Cīņa paziņojumu par dzīvokļa maiņu.
Neviens neatsaucās. „Paņem Viju un brauc, Dievs gādās!” teica
mamma un pavadīja meitu un
mazmeitu ceļā.
Celtniecības speciālisti Latvijā
bija vajadzīgi gan Limbažos, gan
Ogrē un Lielvārdē. Izvēle krita uz
Jelgavu. Sekoja dzīves gadi aukstā
vagoniņā un solījums pēc gada
saņemt dzīvokli kopmītnes tipa
mājā. „Sapnis” neīstenojās, dzīvoklis tika citiem. Vija slimoja,

latviešu skolā bērnu nepieņēma.
„Jā, tas bija šausmīgs laiks, Latvija bija ļoti neviesmīlīga. Pirmajā atvaļinājumā devos uz Vidrižiem, kur tēva mājā dzīvoja sveši
ļaudis. Radinieki bija uzzinājuši,
ka Limbažos vajag būvdarbu vadītāju. Es pratu visus darbus, sākot no mūrēšanas, beidzot ar aprēķiniem. Tolaik tur būvniecībā
strādāja septiņas gucuļu (no Rietumukrainas reģiona ievestie
viesstrādnieki – red.) brigādes.
Limbažos paliku un iedzīvojos.
Atguvu arī tēva māju, kur mita
trīs svešinieku ģimenes. Divas
piekrita māju atstāt, ar trešo gāja
grūtāk, viņi vēl ilgi nodzīvoja
mājas otrā stāvā...”
Biruta diemžēl nevar baudīt
skaisto Latvijas rudeni savās tēva
mājās Vidrižos kopā ar savu lolojumu meitu Inetu un viņas
ģimeni. Deviņdesmito gadu sākumā mājas gan atguva, bet tās...
nodega, visdrīzāk gan tika nodedzinātas. Biruta atgriezās 1957.
gadā decembŗa vidū viena pati,
un jaunā medicīnas māsiņa „zināmu iemeslu pēc” nevarēja tā
vienkārši dabūt darbu. Līdz atsaucīgi cilvēki visžēlīgi ļāva viņai
strādāt par medicīnas māsiņu
Vangažu cietumnieku kolonijā.
Tur viņa nostrādāja 12 gadus.
Vēlāk strādāja tuberkulozes dispanserā Rīgā, tolaik Imanta Sudmaļa ielā. „Par pagātni bija pieņemts nerunāt. Arī tādēļ, lai nebojātu dzīvi bērnam. Kad meita
paaugās un skatīja albumus, saprotamā kārtā sāka uzdot jautājumus... Nu jau esmu visu izstāstījusi, un Ineta rosina mani šīs
atmiņas uzrakstīt.”

No Sibirijas atgriezās arī Birutas vecāki un māsa Anita. Savās
mājās dzīvot, protams, bija liegts,
ģimene apmetās uz dzīvi Lēdurgas mācītājmuižā, māsa strādāja
par slaucēju vietējā kolchozā,
tēvs – par biškopi.
Kāds tad bijis šo abu ģimeņu
„lielais grēks”? Abu tēvi bijuši
jaunsaimnieki un aizsargi! Ausma un Biruta piemin arī savu
labu draugu – Miervaldi Buku,
kuŗš tagad dzīvo Siguldā un kuŗam „Sibirijas priekus” nācies
baudīt pat divas reizes – otrreiz
„devies ceļā” kopā ar vecomāti
un akordeonu. Miervaldis un
viņa brālis Mintauts kopā ar vecākiem - tēvu, Latvijas armijas
ģenerāli, un māti - pirmoreiz izsūtīti 1941. gadā. Māte nomira
bada nāvē, puikas taisījuši zārku...
Apbrīnojami, ka neapskaužamie likteņi nav spējuši izdzēst
gaišumu šo cilvēku dvēselē, ka
viņi nav rūgtuma pārņemti. Nē!
Kā Ausma, tā Biruta audzē puķes, prot baudīt dzīvi, darboties.
Ausma vēl joprojām dzied Vidrižu dāmu ansamblī „Savam
priekam”. Skumjāka nots gan abu
balsīs ieskanas, kad runājam par
Latvijas nākotni. Ausma: „Nu
ļoti „sašķidrināta” tā mūsu tauta.
Labākie, spējīgākie aizbrauca
paši vai tika izsūtīti.” Biruta: „Tā
mūsu lielā bēda ir tā, ka nespējam samaksāt par „smadzenēm”,
un cilvēki dodas projām.”
Ir novembris, Latvijas Valsts
pašu svarīgāko svētku mēnesis.
Abas kundzes droši vien pacels
balzama „špicīti” par Latvijas veselību. Mēs arī – par viņu un
Tēvzemes veselību!

Likteņdārzs – dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā
2011. gadā paveiktais
Ar katru gadu arvien vairāk
cilvēku un uzņēmumu palīdz
tapt Likteņdārzam - mūsu visu
kopīgai dāvanai Latvijas 100.
dzimšanas dienā. Šis ir ceturtais
dārza tapšanas gads, un aktīvās
sezonas laikā Likteņdārzu šogad
apmeklējuši vairāk nekā 20 000
cilvēku no Latvijas, ASV, Kanadas, Austrālijas, Brazīlijas, Francijas, Norvēģijas, Vācijas, Ukrainas, Lietuvas, Japānas, Īslandes,
Polijas, Slovakijas, Italijas, Rumānijas, Spānijas, Krievijas un
citām valstīm.
Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses fonds” ir pateicīgs katram,
kas iesaistās dārza tapšanā, ziedojot līdzekļus, piezvanot pa
ziedojumu tālruni, iestādot koku, strādājot talkā, atvedot savu
pelēko akmeni, dāvinot mākslas
darbus, ziedojot savu darbu, pakalpojumus, padomu, materiālus vai iegādājoties ziedojumu
zīmes un suvenīrus.
Šajā sezonā tika turpināta pagājušajā gadā iesāktā amfiteātŗa
būvniecība. 2011. gada augustā
noslēdza līgumu ar SIA „Roplainis” par amfiteātŗa vidusdaļas
izbūvi. Amfiteātŗa būvniecības
darbu turpināšanai pagājušā gada beigās AS „Latvijas valsts meži” ziedoja 30 000 latu.
Gada nogalē paredzēts veikt
arī Daugavas krasta nostiprināšanas darbus amfiteātŗa daļā.
Daugavas krasta nostiprinājuma technisko projektu kā ziedo-

jumu izstrādājis J. Marnauza,
SIA „JMI Birojs”, projektu dokumentācijas sakārtošana ir architektes G. Kursītes darba ziedojums, savukārt technisko projektu ekspertizi kā ziedojumu Likteņdārzam veicis R. Maslovskis.
Projektu īsteno Valsts SIA „Vides
projekti”, un tās rīkotajā cenu aptaujā par darbu veicēju izvēlēta
SIA „BGS”.
Arī šogad turpinājās koku stādīšana Likteņdārzā. Lai vāktu
līdzekļus dārza tapšanai, par katra kociņa stādīšanu Fonds lūdz
50 latu ziedojumu, par košumkrūma – 20 latu un par virša stādījumu – 5 latu ziedojumu. Kopumā ziedojumos par koku stādīšanu 2011. gadā saņemti vairāk
nekā 26 000 latu.
Atvesti vairāk nekā 6400 akmeņu Likteņdārza amfiteātŗa pelēko akmeņu krāvumam „Sirmais saulriets”. Visdāsnākais vedums – ap 2,6 tonnas akmeņu 30. jūlijā saņemts no Alūksnes,
to organizējuši Alūksnes polītiski represēto kluba ”Sarma” biedri, sadarbojoties ar AS „Latvijas
autoceļu uzturētāju Alūksnes
ceļu rajonu”.
Dārza tapšanā iesaistījies arī
tēlnieks O. Feldbergs, kuŗa vadībā notiek t.s. lielo akmeņu
atlase amfiteātŗa vidusdaļā. Likteņdārza pastāvīgais atbalstītājs - selekcionārs J. Vasarietis
uzņēmās vienas dārza daļas
apstādīšanu ar paša dāvināta-

Likteņdārzs ar visas tautas atbalstu top uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā ir vieta, kur sastopas
pagātne, tagadne un nākotne, vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt
sapņus. Likteņdārzs top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis un vieno visas paaudzes. Katram ir
iespēja piedalīties tā tapšanā – ar savu darbu, laiku, labām domām un līdzekļiem. Vairāk informācijas www.liktendarzs.lv.

jām dienziedēm.
Izstrādāts arī Likteņdārza ieejas vārtu techniskais projekts.
Galvenais nākamā gada uzdevums ir turpināt amfiteātŗa būvniecību – izbūvēt amfiteātŗa daļas t.s. baseina daļu un arī pelēko
akmeņu krāvumu „Sirmais saul-

riets”. Ir plānots izveidot bruģakmens ceļu līdz amfiteātrim.
Vēl nākamajā gadā paredzēts
izbūvēt laivu piestātni ar skatu
terasi. Būvniecības pirmos darbus, krasta nostiprināšanu paredzēts sākt šā gada beigās vai
nākamā gada sākumā.

2012. gada 20. martā Latvijas
Nacionālajā operā plānots maestro R. Paula un LNO orķestŗa
un solistu labdarības koncerts
un otrā Likteņdārzam veltītā
mākslas darbu izsole. Nākamajai
izsolei saņemts vairāk nekā 15
mākslas darbu.
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Leģenda turpinās...
Gaišreģis Finks pirms 50 gadiem pareģoja, ka Latvija atgūs neatkarību
Jau 20 gadus 18. novembri mēs
varam svinēt kā neatkarīga un
demokratiska valsts. Bet pirms
tam, padomju gados, pat neticējām, ka tāda diena var reiz pienākt.
Vecākā paaudze gan cieši ticēja
Rīgas gaišreģa Eižena FINKA
pirms 50 gadiem izteiktajam pareģojumam: Latvija kļūs brīva tajā
gadā, kas no abiem galiem vienādi
lasāms. Pareģojums ir piepildījies 1991. gada 21. augusts ir Latvijas
Republikas faktiskās neatkarības
atjaunošanas diena.
Iespējams, nav latvieša, kurš
kaut pa ausu galam nebūtu dzirdējis Rīgas likteņu un siržu tulka
Eižena Finka vārdu. Šo cilvēku
pielīdzina pasaulslavenajam franču pareģim Mišelam de Nostradamam (1503-1566). Kas īsti bija
šis leģendām apvītais Eižens Finks
(1885-1958)?
Par Finku daudz var pastāstīt
pensionētā Rīgas filharmonijas
administrātore Lonija Jansone.
Būdama jauna meitene, viņa apmeklējusi gaišreģi, un tā pareģojumi dzīves laikā lielā mērā piepildījušies. Dr.Henriks Grigalinovičs, habilitēts profesors, medicīnas zinātņu doktors, akadēmiķis, ārsts pataloganatoms, kuŗu
dēvē par Finka „pēdējo ārstu”,
savācis daudz materiālu par gaišreģa dzīves gājumu.
Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados Rīgas avīzes Jaunākās Ziņas,
Pēdējā Brīdī, Jauna Nedēļa, vairāki
krievu izdevumi, īpaši Segodņa
publicēja plašus aprakstus par
gaišreģi Finku. „Finks ir medijs
un nojauš cilvēku zemapziņā koncentrētās domas. Viņa psīchika
kā radio uztvērējs uztveŗ otras
personas zemapziņu,” - tā avīzē

Krustvārdu mīkla
1

2

citēts viņa pastāvīgā apmeklētāja,
Nacionālās operas solista Marisa
Vētras teiktais. Par Finka apmeklējumu stāsta arī grāmatizdevējs
Helmars Rudzītis atmiņu grāmatā „Manas dzīves dēkas”(ASV,
Grāmatu Draugs,1984).
Varbūt retās gara dāvanas Finks
izpelnījies ar bērnībā un agrā jaunībā izciestām pārestībām un cilvēku nežēlību? Eižens Finks dzimis 1885. gada 25. jūnijā. Īstie vecāki bija miruši, un viņu pieņēma latviešu audžuvecāku ģimene

Gaišreģis Eižens Finks pagājušā
gadsimta 20. - 30. gados

Valmierā. Patēvs daudz dzēris un
Eiženu bieži sitis, arī pamāte nav
zēnu sevišķi aprūpējusi.
Trīspadsmit gadu vecumā Eižens pirmo reizi lika lietā pareģa
spējas, brīdinot kādu zēnu neiet
Gaujā peldēties, noslīkšot, bet zēns
nepaklausīja, un notika nelaime.
Tas izraisīja vispārējas dusmas
par nelaimes piesaukšanu. Vēlāk
Sastādījis Ēvalds Krolls
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Finks mēģināja kļūt par cirka
mākslinieku, taču zobenu rīšana
un zirgu dresēšana viņam nav padevusies, un viņš pieteicās par
mācekli pie iecienītā Valmieras
fotografa un fotodarbnīcas īpašnieka Jāņa Sarkangalvja. Teicami
apguvis fotografa darba iemaņas,
jauneklis devās uz Rīgu strādāt
pie fotomākslinieka Melbārža.
Visbeidzot viņš par iekrāto naudu
atklāja savu fotodarbnīcu Maskavas forštatē – Maskavas ielā 179,
kur ne tikai fotografēja, bet klientiem pareģoja nākotni. Drīz vien
Rīgā izplatījās slava par Finku gaišreģi.
1912. gadā Finks salaulājās ar
latviešu meiteni Annu Dreimani,
laulībā piedzima meita Rita un
dēls Klaudijs. Pirmā pasaules kaŗa
laikā viņš izbrauca no Latvijas. Atgriezies Rīgā, strādāja par fotografu un pieņēma sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, kas vēlējās uzzināt savu nākotni. Starp viņiem
bija operdziedātājs Mariss Vētra,
rakstnieks Aleksandrs Grīns, režisors Eduards Smiļģis, šacha lielmeistars Aleksandrs Petrovs, ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, daudzi ārvalstu diplomāti.
Finka draugi bija arī universitātes
mācībspēki.
1941. gada 14. jūnijā Finku
arestēja un izsūtija. Viņš ņēmis
līdzi siltos ziemas zābakus un teicis: „Kā jūs mani tagad aizvedat,
tā jūs mani atvedīsit atpakaļ.”
Čeka Finku pratinājusi par fotodarbnīcas klientiem - padomju
varas ienaidniekiem, un 21. novembrī viņam pat piespriests nāvessods. Valsts archīvā glabājas
pratināšanas protokoli. Vēlāk gan
nošaušanu apmainīja pret lēģeri.
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Līmeniski. 1. Īpaši apstrādāti
zivju ikri. 4. Neliels grauzēju
kārtas stepju dzīvnieks. 7. Čakls
kukainis. 9. Airējas. 11. Sievietes
vārds (aug.). 13. Mūžzaļš acāliju
dzimtas tīteņaugs. 14. Zirga astes
mati. 15. Tautas sacerēta varoņteika. 18. Smalks skaistuma cienītājs. 21. Saderētā. 23. Rotaslietas. 24. Valsts Dienvidamerikā.
25. Vieta, kur pēc nāves nonāk
grēcinieki. 26. Pasažieŗu dzīvo-
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jamās telpas kuģī. 27. Sienot savienot (ko). 29. Ar rūgtvielām
bagāts tīteņaugs. 32. Pilskalns pie
Jēkabpils. 35. Siļķveidīgo kārtas
saldūdens zivs. 37. Kādas puķes
poētisks nosaukums. 38. Ātri,
žigli. 39. Tiesības pārvaldīt. 40.
Nepatikšanas; nelaime. 41. Tāda,
kam trūkst možuma un enerģijas. 42. Pārvērsties ledū.
Stateniski. 1. Paaugstinājums
baznīcā, kur mācītājs saka spre-

diķi. 2. Vokāls skaņdarbs solistam. 3. Krāsns mute. 4. Slepenā
dienesta aģents. 5. Salikts ziedkopas ķekars. 6. ES dalībvalsts.
8. Tīrsvars. 10. Ar transportu
pārvietot. 12. Tāda, kas īsā laikā
veic lielu attālumu. 16. Cikliski
skaņdarbi ar evaņģelija tekstu
par Kristus ciešanām un nāvi.
17. Sākt ieskrējienu, pacelšanos.
19. Zirgu dzimtas dzīvnieki. 20.
Skaļā balsī aicināt. 21. Asinsrades organs. 22. Mēbeles. 27. Sievas vai vīra brālis. 28. Lūk, re.
30. Starptautiska organizācija.
31. Kazrags. 32. Dabasskats.
33. Gluds akmentiņš. 34. Garšviela. 36. Gaujas pieteka. 37.
Viengadīgi labības augi.

Pensionētā Rīgas filharmonijas administrātore Lonija Jansone
(1.no labās) ar draugiem Austrālijā ir paaudze, kas vēl atceras
gaišreģi Eiženu Finku

Lēģeŗa priekšniecībai bijušas zināmas pareģa spējas, tās tikušas izmantotas, tāpēc izturēšanās pret
ieslodzīto zināmā mērā bijusi labvēlīgāka. Finks strādājis par sanitāru un Usoļlagā redzējis miljonāri Emīliju Benjamiņu pēc paša
pareģojuma bada un gulēšanas uz
kailiem dēļiem jau mirušu barakā.
1953. gadā Finks tāpat bruņota
vīra pavadībā atgriezies Rīgā.
Pēc lēģeŗa Finks Rīgā vairākkārt
mainījis dzīvesvietu, jo cilvēki atkal viņu uzmeklējuši, bet vietējā
vara modri sekoja viņa darbībai.
Pēdējais dzīves cēliens - 1957. gada
un 1958. gada sākums aizritēja
Arkādijā, Andreja Čanguļa dzīvokļa īrētajā istabā. Finks saimniekam stāstījis par pirmskaŗa
laiku Latvijā un par Krievijas nākotni. Reiz viņš teicis: „Kā reiz sabruka cariskā Krievija, tā sabruks
komūnistu Krievija. Ļaunums
vienmēr nāk tā darītājam atpakaļ.” - „Tu pats redzēsi - varenā

Krievija sabruks kā kāršu namiņš.” „Tu vēl daudz ko pieredzēsi. Tu
redzēsi, ka pasaule atkal Latviju
atzīs par brīvu valsti. To sākumu
tu pieredzēsi tepat Arkādijā. Tu
iesi caur parku: tur būs atkal Latvijas karogs, cilvēki. Tur runās tie,
kas tikuši izsūtīti un atgriezušies...
Tur tu izdzirdēsi, cik daudz savu
cilvēku latviešu tauta krievu varmācības dēļ zaudējusi. Es varu to
skaitli pateikt. Tas ir 200 000.” 1988.gadā Arkādijā bija sapulcējušies ļoti daudzi cilvēki. Runāja
tieši par to, kas nodarīts latviešu
tautai...
Pareizticīgais Eižens Finks tika
izvadīts no Mēness ielas katedrāles un, daudzu cilvēku pavadīts,
guldīts Pokrova kapos. Finka
meita Rita Kārkliņa kopiņai uzlikusi pulētu akmens plāksni, uz
kuŗas vienmēr nolikti ziedi...
Leģenda turpinās...
Valija Berkina

Z I ŅA S Ī S U M Ā
Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un Liepāja kopā saņems 5,7
miljonu latu papildu valsts budžeta dotāciju, jo tām ir zemākie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanču izlīdzināšanas,
informē Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos.
Uzņēmumam „Daugavpils tramvaji” šogad aprit 65 gadi. Pirmā
tramvaja līnija (5,7 km) pilsētā atklāta 1946. gada 5. novembrī, tajā
pasažierus vadāja 10 vagoni un strādāja 75 darbinieki. Šobrīd uzņēmumā ir divi depo ar 45 vagoniem, kuŗus apkalpo 293 cilvēki, un
sliežu ceļu kopgaŗums sasniedzis 27 kilometrus.
Latvijas veļas ražotāju firmas Silvano Fashion Group (ietilpst
uzņēmumi „Lauma” un „Rosme”) eksports uz Baltkrieviju pēdējos
mēnešos pieaudzis par 35,2 %. Šī gada deviņos mēnešos „Lauma”
Baltkrievijā pārdevusi 1,2 miljonus veļas komplektu - par 35,2%
vairāk nekā pērn šajā pašā laikā. Tātad šogad katra ceturtā Baltkrievijas sieviete ir nopirkusi vienu Latvijā ražotu veļas komplektu.
Valmierā, Vidzemes slimnīcā, ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu pabeigta telpu renovācijas 2. kārta. Slimnīca ir ieguvusi modernus kabinetus, bet pacienti ātrākai atlabšanai – ērtas,
mājīgas palātas.

Smiltenes Valsts technikumā - profesionālā vidusskolā un Smiltenes Centra vidusskolā viesojās biedrības “Siera klubs” pārstāvji
no Rīgas, degustācijai atvedot 16 siera šķirnes. Skanēja aicinājums
Krustvārdu mīklas (BL Nr. skolēniem: piena produktiem jābūt ikviena cilvēka ēdienkartē, jo
44) atrisinājums
tie ir vajadzīgi spēkpilnai dzīvei.
Līmeniski. 7. Stērstes. 8. Aspazija. 10. Vasas. 11. Stīga. 12. NikaSmiltenes jauktais koris „Vidzemīte” šogad svin 30. dzimšanas
ragva. 16. Bankas. 19. Treses. 20. dienu. Jubilejas koncerts 20. novembrī skanēja Smiltenes ev. lut.
Sinepes. 21. Sirot. 22. Irbes. 23. baznīcā, bet otrs koncerts notiks 26. novembrī Smiltenes Trīs paMāra. 24. Eols. 25. Palma. 27. kalnu pamatskolā. Jubilejas moto “Mēs esam bagāti, mums pieder
Engrs. 29. Stimuls. 31. Parūka. viss, Kas ar mums ir noticis!”.
32. Limits. 36. Segsēklis. 40. Usnes. 41. Zonde. 42. Scepteŗi. 43.
Valmieras Kultūras centrā notika Zemessardzes 20. gadadienai
Nameisis.
veltīta Ģirta Pakalna fotoizstāde „Mans zelts ir mana tauta”. Šie vārdi
Stateniski. 1. Cēlas. 2. Steķis. 3. ieausti arī Zemessardzes 22. kājnieku bataljona karogā, ko 1993.
Eseja. 4. Laika. 5. Spalva. 6. Diēta. gadā tam uzdāvināja Valmieras pilsētas pašvaldība.
7. Skarlati. 9. Atgāzene. 13. Rīme.
14. Pastmarka. 15. Kreiseris. 17.
Latvijas mežos jau nomedīti 84 vilki, informē Valsts meža dienPikanta. 18. Vedekla. 26. Alauksts. esta Medību daļā. 2011./12. gada medību sezonā līdz 31. martam
28. Rotondas. 30. Misē. 33. Veltes. atļauts nomedīt 150 vilkus.Pašlaik Latvijas mežos atļautas visu zvēru
34. Likumi. 35. Meles. 37. Sīlis. (izņēmums ir lūši) medības, kas sāksies . š.g. decembrī.
38. Kārns. 39. Bokss.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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LANSINGAS LATVIEŠU DRAUDZES 60 GADU JUBILEJA
leju ar uzrunu par draudzes
vēsturi (restorānā Coral Gables
Īstlansingā). Mičigenas pavalsts
galvaspilsētā Lansingā no 1949.
gada līdz 1952. gadam no Vācijas
bēgļu nometnēm iebrauca neliels
pulciņš latviešu, kuŗiem sākās

vārdus latviešu valodā, latviešu
iebraucēji 1951. gadā lūdza Kalamazū Sv. Jāņa draudzes prāv.
Jāni Turku reizi mēnesī vadīt
dievkalpojumus jaundibinātajā
Lansingas latviešu draudzē.
No tā laika Lansingas latviešu

Foto: Gundega Ozola

Lansingas latviešu draudzes 60
gadu dibināšanas atceri š. g. 11.
septembrī ievadīja dievkalpojums University Lutheran baznīcā
Īstlansingā Mičigenas pavalstī.
Prāv. Gunāra Lazdiņa vadībā
Lansingas draudzes māc. Aija
Greiema (Graham) un pieci Vidienes apgabala draudžu garīdznieki svinīgā gājienā devās pie
altāŗa pateikties Dievam par
svētīgiem 60 darbības gadiem
Lansingas draudzei. Todien svinēja Lansingas draudzes dibināšanas jubileju, un par Lansingas
latviešu draudzes mācītāju tika
iesvētīta Aija Greiema.
Jubilejas dievkalpojumu ar
dievgaldu vadīja LELBAs Vidienes apgabala garīgais vadītājs
prāv. Gunārs Lazdiņš. Prāv. G.
Lazdiņš un māc. Gundega Puidza
ieveda Aiju Greiemu Lansingas
latviešu draudzes mācītājas
amatā. Dievkalpojumā piedalījās
garīdznieki no vairākiem latviešu
centriem Mičigenas pavalstī, tostarp draudzes bijušais, emeritētais mācītājs Leons Vīksne,
Kalamazū Apvienotās draudzes
māc. Biruta Puiķe, Grandrapidu
latviešu baznīcas māc. Ilze Larsena un Saginavas latviešu baznīcas māc. Roberts Franklins.
Dievkalpojumā bija svinīga un
priecīga noskaņa. Varēja nojaust
liela pārdzīvojuma brīdi, kad
prāv. G. Lazdiņš jautāja draudzes
locekļiem, vai viņi pieņem Aiju
Greiemu par draudzes mācītāju,
un klātesošie draudzes locekļi uz
prāvesta jautājumu atbildēja ar
nepārprotamu „Jā!”
Pēc dievkalpojuma Lansingas
latviešu draudzes priekšnieks
Ģirts Austriņš atklāja Lansingas
latviešu draudzes 60. gadu jubi-

Lansingas latviešu ev. lut. draudzes jubilejā. Pirmā rindā no
kreisās mācītāja Ilze Larsena, prāvests Gunārs Lazdiņš, draudzes
mācītāja Aija Greiema, draudzes dāmu komitejas priekšniece
Ligita Ķepīte, draudzes priekšnieks Ģirts Austriņš; otrā rindā:
mācītāja Gundega Puidza, mācītājs Leons Vīksne, mācītājs
Roberts Franklins, mācītāja Biruta Puiķe

jauns dzīves posms. Sievietes
strādāja par mājkalpotājām, vīrieši dabūja darbu firmā General
Motor, kur ražoja automašīnas.
Taču jauniebraucējus jaunā mājvietā interesēja ne tikai materiālas
vērtības. Ilgojoties pēc dzimtenes,
bija liela vēlme saglabāt latviešu
valodu, kultūru, tradicijas un ticību. Vēlēdamies klausīties diev-

draudzē kalpojuši vairāki mācītāji. No 1951. līdz 1990. gadam –
prāv. Jānis Turks, pēc tam par draudzes ganu kļuva Grandrapidu latviešu draudzes māc. Jānis Mednis
un kalpoja 12 gadu. Detroitas Sv.
Pāvila draudzes māc. Gundega
Puidza kalpoja nepilnus četrus
gadus, no 2003. līdz 2007. gadam. No 2007. līdz 2010. gadam

draudzes mācītājs bija Leons
Vīksne no Kalamazū. Mācītājiem
visos gadalaikos bija jāmēro tāls
ceļš, lai vadītu dievkalpojumu
Mičigenas galvaspilsētā Lansingā. Tagad Lansingas latviešu draudzei ir jauna mācītāja Aija Greiema. Viņa ar savu ģimeni atradusi mājokli Lansingas apkaimē.
Lansingas latviešu draudzes
darbība jau no paša sākuma
bijusi ļoti rosīga. Tika dibināta
latviešu draudzes svētdienas skola un sieviešu koris, kas dziedāja
dievkalpojumos. Lansingas latviešu draudzes paspārnē darbojās literārais pulciņš, rokdarbu
puduris, sporta vienība, tautiskās
virtuves vakara grupiņa, notika
informātīvi referāti par dažādiem
tematiem. Pašlaik draudzē ir 40
locekļu, bet agrākos gados bija
vairāk nekā 150 locekļu, tostarp
bērni.
Jubilejas mielastā piedalījas 58
draudzes locekļi un viesi no latviešu centriem Mičigenas un Indianas pavalstī. Pēc mielasta prāv.
Gunārs Lazdiņš nolasīja archibīskapa Elmāra Rozīšā apsveikumu.
Apsveikumu bija atsūtījusi arī
LELBAs pārvaldes priekšniece
prāv. Lauma Zušēvica un Detroitas Sv. Pāvila draudzes diakons
Fricis Sīpols. Māc. G. Puidza apsveica no Čikāgas Ciānas draudzes; draudzes priekšnieks Atis
Mākovs, Inta Stakle un Daina
Blitte – no Detroitas Sv. Pāvila
draudzes; māc. Roberts Franklins,
Vija Āriņa un Skaidrīte Ģībiete
– no Saginavas latviešu draudzes;
māc. Biruta Puiķe un draudzes
priekšnieks Uģis Grīnbergs novēlēja Lansingas draudzei Dieva
palīgu un svētību no Kalamazū
Apvienotas latviešu draudzes.

Sirsnīgus vārdus jubilejā Lansingas draudzei veltīja tās bijušais
mācītājs Leons Vīksne. Irēne
Medne pakavējās atmiņās par
dzīvesbiedra māc. Jāņa Medņa
kalpošanas laiku Lansingas draudzē. Draudzīgs apsveikums bija
Grandrapidu latviešu draudzes
pārstāvēm – māc. Ilzei Larsenai,
draudzes priekšniecei Dzintrai
Kornetei un dāmu pulciņa
priekšniecei Līgai Gonzalesai.
Dzintra Kornete īsi un kodolīgi
raksturoja mazo, bet rosīgo Lansingas latviešu draudzi ar tautasdziesmas vārdiem: „Mazs bij’ tēva novadiņš, bet diženi turējās!”
Paldies visiem ciemiņiem, kuŗi
piedalījās Lansingas latviešu
draudzes 60 gadu jubilejā un
tiem, kuŗi atsūtīja apsveikumus,
novēlot Dieva palīgu turpmākai
draudzes darbībai, sirsnīgi apsveicot, atsūtot puķes un dāvanas.
Liels paldies rīcības komitejai
par ieguldīto darbu, rīkojot Lansingas latviešu draudzes jubileju
– māc. Aijai Greiemai, draudzes
priekšniekam Ģirtam Austriņam,
dāmu komitejas priekšniecei Ligitai Ķepītei, draudzes kasierei
Mārai Rozentālei, pērminderim
Jurim Morusam, padomes locekļiem Aleksim Brikmanim un
Gundegai Ozolai. Ar cieņu un pateicību pieminam Dieva mierā
aizgājušos draudzes dibinātājus
– Pauli un Ritu Kubuliņus, Edgaru un Hildu Šneiderus, Kārli
un Eleni Bankovicus, Jēkabu un
Maigu Gailīšus, Robertu un
Bertu Krūklīšus, Raimondu un
Alvīni Liepkalnus, Jāni un Emīliju Dakerus, Richardu un Veroniku Vītumus.
Gundega Ozola

Pie Sanfrancisko pilsētas valdes 18. novembrī plīvoja Latvijas karogs
Latvijas valsts dibināšanas atceres gadadiena 18. novembrī ir
skaisti un svarīgi svētki. Šogad
Ziemeļkalifornijas latviešiem bija
iespēja būt par lieciniekiem jaunam, lieliskam notikumam –
Latvijas valsts karogs 18. novembŗa rītā pulksten desmitos tika
pacelts pie Sanfrancisko pilsētas
valdes nama un plīvoja tur visu
dienu.
Šādi Sanfrancisko pilsētas valdes pārstāvji pagodina tās valstis,
kuŗām ir konsuli, tostarp goda
konsuli Sanfrancisko. Ziemeļkalifornijā š. g. jūlijā par Latvijas
goda konsuli kļuva Līga Hoja
(Hoy), un tagad Sanfrancisko
notiek Latvijas karoga pacelšanas
ceremonija, svinot valsts proklamēšanas gadadienu.
Īsi pirms pulksten desmitiem
rītā latviešu kopienas pārstāvji,
mazliet satraukušies, bet priecīgi
un smaidīgi pulcējās Sanfrancisko pilsētas valdes otrā stāvā. Gandrīz visiem apģērbu rotāja kāds
tautisks akcents vai nacionāls
simbols. Goda konsule bija sagādājusi piespraudītes ar ASV un
Latvijas karogu.
Tieši pulksten desmitos tikām
lūgti iziet uz valdes ēkas balkona,
virs kuŗa tika pacelts Latvijas karogs. Pēc fotografēšanās devāmies
uz Sanfrancisko pilsētas galvas

Edvīna M. Lī (Edwin M. Lee) dus un mazināja sasprindzinā- gaidīti viesi.
sadarbība kļūs par ilggadēju
biroja telpām, kur mūs pieņēma jumu.
Atbildes runā goda konsule tradiciju.
biroja ilggadējā vadītāja Šarlote
Uzrunā Šarlote Šulca teica, ka Līga Hoja pateicās Sanfrancisko
Nesteidzīgi tērzējot, tukšojām
Šulca (Charlotte Mailliard Shultz). Sanfrancisko pilsētas valdes dar- pilsētas valdes pārstāvjiem par glāzi šampanieša, ēdām cepumus,

Latviešu grupa Sanfrancisko valdes namā

Dziļi saviļņoti nodziedājām
Latvijas himnu, saskandinājām
šampanieša glāzes, vēlot ilgu mūžu Latvijai! Uz galda pieņemšanas
telpā bija lieli trauki ar cepumiem,
uz kuŗiem ar glazūru bija atveidots Latvijas karogs un Sanfrancisko pilsētas ģerbonis. Šis sirsnīgais pārsteigums izraisīja smai-

binieki, paceļot karogu, ar lielu
prieku pirmo reizi svin Latvijas
dibināšanas gadadienu. Viņa apsveica latviešu sabiedrību, pieminēja Latvijas sarežģītās likteņgaitas, ASV un Latvijas ilggadējo
draudzību un optimistiski vērtēja turpmāko sadarbību. Pēc šīs
sirsnīgās uzrunas jutāmies kā

atbalstu, draudzību un viesmīlību. Šķiet, viņa izteica tieši to, ko
mēs katrs jutām – prieku un pacilātību, ka varam būt kopā un
skaisti un svinīgi šeit, Sanfrancisko, svinēt Latvijas valsts 93.
gadadienu.
Ceram un ticam, ka latviešu un
Sanfrancisko pilsētas pārstāvju

iepazināmies ar Sanfrancisko
pilsētas galvas biroja darbiniekiem. Lielisks sākums 18. novembŗa svinībām, kuŗas dienas
gaitā turpinājām svinēt draugu
un ģimenes lokā.
Ziemeļkalifornijas latviešu
biedrības valdes locekle
Taira Zoldnere
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„Vai jūs pazīstat kādu amerikānieti, kuŗas vārds ir Folksong?”
vaicāja 18. novembŗa akta runas
teicējs Juris Ķeniņš Ņūdžersijas
latviešu centrā Priedainē.
Publikā klusums, mazs apjukums. Tad daudzi sāka purināt
galvas, ka tādu gan nevienu
nepazīstot. „Vai pazīstat kādu
latvieti, kuŗas pirmais vārds ir
„Tautasdziesma”?” publiku turpināja izaicināt runātājs. Klausītājiem radās aizdomas, ka viņus
apceļ, kaut runātāja jautājumiem
tomēr vajadzētu būt kādai jēgai.
Pēkšņi dažiem atausa gaisma. Kā
tad, tautasdziesma taču ir daina,
un kuŗš no mums nepazīst kādu
Dainu! Pat starp sanākušajiem
bija viena Daina, kaut varēja būt
vēl vairāk, jo Daina jau daudzās
paaudzēs ir ļoti iecienīts latviešu
meitenes vārds.
Mūzika, dziesma, tautasdziesma. Latvieši nav iedomājami bez
šiem fainomeniem. Latvietis iet
darbā ar dziesmu uz lūpām, viņš
dzied, lopus ganīdams, sienu
pļaudams, tīrumus ardams un
ecēdams. Latvietis dzied priekos
un bēdās. Viņš dzied kāzās un
bērēs. Viņš dzied vienatnē, divatā un lielā pulkā. Un latvietim
nekad nepietrūkst dziesmu.
Apmēram tāda bija runātāja
Juŗa Ķeniņa galvenā tema, pie
kuŗas pakavēšos plašāk.
Mūsu valsts svētku akts Priedainē šogad notika pareizā datumā, tieši 18. novembrī. Kaut tā
bija piektdiena, kas darba cilvēkiem varētu būt neizdevīgs laiks
izklaidei, Ņūdžersijas vidienē
latviešu sabiedrībā visaktīvākie
pašreiz ir pensionāri. Uz šo sarīkojumu tie bija ieradušies apmēram tikpat kuplā skaitā kā uz
jebkuŗu citu nedēļas nogales
sanāksmi.
1952. gadā Kanadā dzimušais
mūzikas skolotājs, čellists, diriģents, komponists, lektors, rakstnieks un koncertu rīkotājs Juris
Ķeniņš ir plaši pazīstamā komponista Tālivalža Ķeniņa dēls.
Juŗa vectēvs, Latvijas pirmās atmodas laika darbinieks Atis Ķeniņš, bijis klāt Latvijas valsts
proklamēšanas aktā 1918. gadā Rīgā – tātad iespaidīgi radu raksti.
Juris Ķeniņš šoruden bija aicināts teikt valstssvētku runu trīs
Austrumkrasta latviešu centros:
Filadelfijā, Priedainē un Ņujorkā.
Šīs tūres iniciātors un veicinātājs
bija neatlaidīgais un nenogurdināmais Ģirts Zeidenbergs. Ņūdžersijā J. Ķeniņu un viņa dzīvesbiedri Māru savās mājās uzņēma
šīs apkārtnes tikpat nenogurdināmais un viesmīlībā nepārspējamais Studentu pāris – Jānis un
Ilona.
Akts Priedainē sākās ar karogu
ienešanu un tai sekojošo Latvijas
valsts himnas dziedāšanu tieši
pulksten divos, lai tas notiktu tai
brīdī, kad Latvijā un, domājams,
visur citur pasaulē, latvieši vienojās šai tautas lūgšanā. Īsu svētbrīdi vadīja vietējā mācītāja Ieva
Pušmucāne-Kineiko. Ar Veltu Kaņepāju pie klavierēm sanākušie
nodziedāja tautā iemīļoto dziesmu „Ved mani, Dievs” (Tirzmalietes vārdi, Sibeliusa mūzika).
„Kas ir jūsu mīļākā manta?”

18. NOVEMBŖA AKTS PRIEDAINĒ
publikai neļāva atslābt runātājs.
Viņš, ar mikrofonu rokā, staigāja
starp galdiņiem un sasēdušajiem,
kā jau skolotājs, brīdināja, ka tā
varēs labāk redzēt, vai kāds nesāk
skatīties sienas pulkstenī vai kā
citādi garlaikoties. Par garlaikošanos nevarēja būt ne runas, jo
J. Ķeniņa priekšnesums bija tik
saistīgs un uzmundrinošs, kādu
reizēm tiešām garlaicīgos svētku
aktos neviens vēl nebija piedzīvojis. Jā, kas gan mums kā latviešiem ir vismīļākā lieta? Rīga?
Daugava? Saeima? (atskanēja
smiekli) Varbūt Dziesmu svētki?
Varbūt dziesma pati?
Runātājs mūs iesaistīja vienā
spēlē. Vienas minūtes laikā bijām
aicināti skaļi nosaukt, cik vien
ātri un daudz varam – tautasdziesmas. Kaut vai tikai pirmo
rindu. Žēl, ka nebijām brīdināti
iepriekš, jo dažs labs varbūt būtu
varējis nosaukt vismaz 30. Tagad
uznāca gandrīz vai apstulbums.
Viens zāles gals nedzirdēja, kas
otrā galā jau minēts, bet atkārtoties nedrīkstēja. Tā iznāca, ka
pēc Māras Ķeniņas mājiena, ka
laiks beidzies, priedainieši bija
paspējuši nosaukt tikai 13 tautasdziesmas. Vēl lielāks kauns
bija uzzinot, ka dienu iepriekš
filadelfieši nosaukuši 14. Tad nu
vienīgi palika cerības, ka ņujorkieši nākamā dienā būs vēl vairāk apjukuši un paliks mums aiz
muguras. Nākamais aicinājums
bija minūtes laikā nosaukt amerikāņu tautasdziesmas, jo galu
galā tikpat kā visi esam šai zemē
dzīvojuši kādus 60 gadus, esam
šeit gājuši skolā. Bet nekā –
Priedaines pensionāri varēja nosaukt tikai kādas 5 amerikāņu
tautasdziesmas. Arī šai jomā filadelfiešiem gājis labāk, bet tas
tāpēc, ka daži bija paņēmuši līdzi savus mazbērnus.
Mūzikai, dziesmai ir liels spēks,
tā spēj iespaidot pat polītiku,
teica runātājs. Ja mums nebūtu
Dziesmu svētku, vai Latvija vispār būtu? Ja mums nebūtu mūsu
dziesmas, vai būtu mēs paši?
Runātājs citēja daudzus komponistus, zinātniekus, filozofus,
kuŗi vienā vai otrā veidā ir apstip-

rinājuši, ka dziesmai, vismaz
starp latviešiem, ir liela ietekme,
liela vara. Mēs visi esam rakstījuši kādu tautasdziesmas rindu
draugam apsveikuma kartītē.
Mums ir dziesmas par visām
dzīves norisēm – par valodu, par
meitās iešanu, par dzeršanu
(pašam par savu naudu), par
skaudību, naidu un mīlestību.
Latviešu sievietes jau sen ir bijušas feministes („pati māku sienu
pļauti, pat’ izkapti asināt...”).

komponisti. J. Ķeniņš to nodemonstrēja, atskaņojot no mūzikas aparāta īsus fragmentus no
kompozicijām ar dažādām tautasdziesmu apdarēm, dažādu
mūziķu un ansambļu izpildījumā. Dzirdējām gan Latvijas, gan
ārzemēs mītošo komponistu P.
Dambja, A. Kuprisas, I. Ramiņa,
abu Mediņu, V. Baštika u.c. darbu
fragmentus, kuŗos iepīti tautasdziesmu motīvi. Nupat vasarā
Latvijā pirmizrādi piedzīvoja

Foto: J. Grigalinovičs-Leja.

Māra Celle

Čellists un svētku runas teicējs Juris Ķeniņš

Latviešu tautasdziesmā, vienkāršos, saprotamos vārdos, var atrast
atbildes visam. Nav šaubu, ka
latvieši ir dziedātāju tauta.
Tautasdziesmas savos darbos
plaši izmantojuši daudzi mūsu

Pianiste Gunta Plostniece un čellists Juris Ķeniņš

B. Skultes opera „Vilkaču mantiniece”, īpaši labs piemērs bija
izraudzīts no viņa. Modernākas
mūzikas komponisti, kā T. Keniņš un Rodžers Bergs, tautasdziesmu motīvus iestrādājuši

mazliet apslēptākā manierē,
jāklausās ļoti uzmanīgi, lai
saklausītu sen pazīstamu skaņu
savirknējumu. Un kur nu vēl
Raimonds Pauls un citi populārās mūzikas komponisti un jauniešu grupas – neviens nav varējis iztikt bez tautas melodijām.
„Mūsu tautasdziesmā izpaužas
mūsu dvēsele,” nobeidzot runu
teica J. Ķeniņš. „Tautasdziesma
mūs vieno un dod mums spēku.
Cienīsim un lietosim mūsu tautasdziesmas. Tās ir mūsu svēts
mantojums.”
Sekoja koncerts, kuŗā Juris
Ķeniņš spēlēja čellu, bet viņu ar
klavierēm apbrīnojami veiksmīgi pavadīja Gunta Plostniece no
Filadelfijas, kas ir ne tikai pianiste, bet arī diriģente un soliste, ar
maģistra gradu mūzikas laukā.
Ķeniņš bija izvēlējies tikai latviešu komponistus – J. Vītolu, T.
Ķeniņu, P. Vasku, Jurjāņu Andreju, L. Garūtu, A. Žiliniski, A.
Štrombergu un Mediņus – Jāzepu
un Jāni. Daļa bija tautasdziesmu
apdares, kas čella izpildījumā
skanēja melodiski, skaisti un aizkustinoši. Publika sēdēja un
klausījās kā apburta. Čellists nobeidza programmu ar Jāņa Mediņa „Āriju”. Spēlējot šo darbu,
J. Ķeniņš pirms 35 gadiem esot
bildinājis savu līgavu, kuŗai to
klausoties esot tirpas gājušas pār
kauliem, tāpat kā mums šodien.
Šī „Ārija” ir emocijas izraisošs
darbs, it sevišķi, kad to spēlē tik
smeldzīgs instruments kā čells.
Pirms dažām dienām Rīgā, Valtera Nollendorfa dzīvesbiedres
Intas bērēs „Āriju” noklausījušies bērinieki, un tad sausas nav
palikušas pat vīru acis.
Mūziķi saņēma sirsnīgus aplausus un ziedu pušķus. J. Ķeniņš
pateicās rīkotājiem – Ņūdžersijas
latviešu biedrībai, it sevišķi tās
priekšsēdim Jānim Studentam
un viņa dzīvesbiedrei Ilonai. Viņš
izteica cerību, ka šī nebūs pēdējā reize, kad viņš tiek aicināts
uzstāties Priedainē; tādu pašu
cerību ar aplausiem izteica arī
publika.
J. Students paziņoja ka PBLA
Tautas balva šogad piešķirta
Čikāgas Piecīšiem. No klātesošiem ALAs atzinības rakstu
pasniedza Ilzei Baidiņai par ilgstošu sabiedrisko darbu, bet
Mārai Cellei Goda diplomu no
PBLA Kultūras fonda par grāmatu „Ilgais ceļš mājup”, ar piezīmi, ka „tā dara godu latviešu
tautai”. Apsveikumu visai latviešu tautai šais svētkos bija atsūtījusi ASV Valsts sekretāre Hilarija
Klintone. (Lasiet 1. lpp.)
Nu jau aiz logiem bija iestājusies tumsa, bet sanākušie tikai
tagad sāka svētkus pa īstam svinēt – piepildot šķīvjus un mielodamies pie bagātīgi klātā silto
vakariņu galda. Visu darbu šī
mielasta gatavošanai bija ziedojusi firmas „Dzintara galds” īpašniece Inta Grunde ar palīdzēm.
Pie bāra čakli darbojās Aivars
Smiltiņš, bet pie apaļajiem, lielajiem galdiem sēdošie ēda, dzēra,
un viņu čalas radīja skaļu, bet
priecīgu dimdoņu. Latvijas 93.
valstssvētki Priedainē bija godam
nosvinēti.
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Sandras Ozolītes koncerts Mineapolē
liešiem par ierašanos un teica, ka
priecājas par Minesotas dabu,
kas tik ļoti atgādina Latvijas
rudeni. Jā, šoruden daba koku
lapas greznojusi ar brīnišķīgi
spilgtām krāsām.
Sandra dziedāja jau senāk dzirdētas dziesmas, bet tās vēl arvien
modina skaistas atmiņas. Viņa

spēlē arī vijoli. Pavadījumu ar
elektroniskām klavierēm spēlēja
Sandras divdesmit astoņus gadus
vecais dēls Jānis. Pirmā dziesma
bija Oļģerta Miķelsona „Izredzētā zeme”, tās vārdi „Mana mīļā,
dārgā latvju zeme…” aizkustināja klausītājus, un vienam otram
pat sariesās acīs asaras. Nākamās

Foto: Maija Zaeska

Mineapoles draudzes namā
rudenīgā sestdienas pēcpusdienā, 5. novembrī, notika Sandras
Ozolītes koncerts. Kopš latviešu
nama pārdošanas Mineapoles
latviešu sabiedrība estrādes
dziesmas nav dzirdējusi jau vairākus gadus, tāpēc Sandras koncerts bija gaidīts un programmā
bija dziesma, kuŗai varēja pievienoties arī skolas bērni. Sandra
dzīvo un strādā Sandiego, Kalifornijā, iepriekšējo reizi viņas
koncerts Mineapolē bija pirms
22 gadiem. Tolaik no Latvijas
mūs apciemoja dažādas estrādes
dziedoņu grupas un operu solisti, protams, arī „Čikāgas Piecīši”.
Pēc koncerta parasti notika saviesīgi deju vakari, un mēs, toreiz
būdami gados jaunāki, priecājāmies līdz pusnaktij un pat ilgāk.
Sandru Ozolīti uzaicināja Latviešu organizāciju apvienība Mineapolē (LOAM), kas rīko koncertus un teātŗa izrādes. Vietējā
Dvīņu pilsētu latviešu sabiedrība
ir pateicīga par organizācijas valdes locekļu pūlēm. LOAM valdes locekle Inta Lāčplēse koncerta apmeklētājus iepazīstināja ar
dziedoni, viņa pateicās mineapo-

Sandra Ozolīte ar dēlu Jāni Mineapolē

dziesmas bija: „Tēva nams”, brāļu
Ziemeļu „Uzsniga sniedziņš
balts”, Harija Užāna „Par visu
maksāju es dārgi… (Ārijas
Elksnes vārdi), čechu tautasdziesma „Dejo, dejo pagriezies”
Jāņa Ozolīša aranžējumā. Šīs
dziesmas melodija un vārdi pazīstami, to dejojot dziedāja jau
mūsu vecāki. Sandra
aicināja mūs dziedāt
līdzi, un tā arī darījām. Kopā ar dēlu
Sandra dziedāja Raimonda Paula pazīstamo dziesmu „Mežrozīte”, tad leģionāru
iemīļoto „Baltā roze”,
Ulža Stabulnieka „Tik
un tā” ar dzejnieces
Māras Zālītes labi
pazīstamajiem vārdiem „Nāk rudens
izgreznot Latviju…”,
kuŗai pievienojās arī
skolēni.
Koncertā skanēja
vairākas „Čikāgas
Piecīšu” un Raimonda Paula dziesmas,
pavisam kopā divdesmit. Nedzirdēta

bija asprātīgā „Blondīne” ar
Kaspara Dimitera vārdiem, to
klausoties, apmeklētāju sejās
uzplauka smaids, viņi jūsmīgi
aplaudēja.
Latvijas jaunietis Dāvis Beitlers 2009. gadā, kad viņam bija
15 gadu, komponēja dziesmu –
„Kas būtu Latvija” ar Kornēlijas
Apšukrūmas vārdiem par katram latvietim tuvo un mīļo
mūsu tēvzemes skaisto dabu.
Koncerta beigās Sandra uzsāka
„Čikāgas Piecīšu” dziesmu „Saldu dusu visiem latvju bērniem”,
tai pievienojās visi apmeklētāji.
Aplausi nerimās, un dziesma
bija jāatkārto.
Sandra Ozolīte un viņas dēls
Jānis iepriecināja Dvīņu pilsētu
latviešus ne tikai ar skaisto
programmu, bet arī ar savu
draudzīgo sirsnību un smaidu.
Sandra dzied ar teicamu dikciju, katrs vārds ir labi saprotams,
un tas sevišķi patīk vecākai
paaudzei. Pēc programmas apmeklētāji varēja patērzēt ar
māksliniekiem, iebaudot glāzi
vīna. Paldies LOAM valdei par
šo jauko sarīkojumu!
Laimonis Sproģis

Labas enerģijas vēstnese
Vienmēr pārņem prieks un
lepnums, uzzinot par kāda latvieša sasniegumiem. Ārste Anita
Balode izdevumā U. S. News and
World Report nesen atzīta par
vienu no apmēram 30 000 labākajiem ārstiem ASV. Anita
Balode izaugusi mediķu ģimenē.
Pirms kaŗa Latvijā un pēc kaŗa
Vācijā māte Ilga Balode bija
iekšķīgo slimību ārste, tēvs Voldemārs Balodis acu ārsts; abi
vectēvi – Kārlis Balodis un Kārlis
Apinis acu ārsti, profesori Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē; mātes brālis, ārsts rentgenologs Baldūrs Apinis ilgus
gadus vadīja Rīgā nodibināto
Abdominālās radioloģijas nodaļu. Vectēvs Kārlis Apinis bija
viens no 1. latviešu ārstu un zobārstu kongresa rīkotājiem Vācijā,
bēgļu nometnē Eslingenā 1947.
gada 6. un 7. decembrī. Kongresa
dalībnieki nolēma dibināt Latviešu ārstu apvienību trimdā
(LAAT), K. Apini ievēlēja par tās
priekšsēdi, un viņš vadīja LAAT,
kad tā atjaunoja darbību ASV
Oregonas pavalstī un 1956. gadā
tika inkorporēta ar nosaukumu
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA). K. Apinis bija
LĀZAs priekšsēdis līdz savai
nāvei 1968. gadā.
Vai gan ārstu atvasei iedomājams citāds dzīves ceļš? Pēc ieceļošanas ASV 1951. gadā Ilga un
Voldemārs Baloži Vašingtonas
pavalsts Bellingemas pilsētā dabūja darbu psīchiatriskā klīnikā,
kur Anita Balode praktiski uzauga un vēlāk strādāja laboratorijā
un studiju laikā vasarās par
žēlsirdīgās māsas palīdzi. Viņa
studēja Vašingtonas universitātē
mikrobioloģiju, 1970. gadā beidza Albanijas Medicīnas kolledžu
Ņujorkas pavalstī, kas ir viena no
vecākām medicīnas kolledžām

ASV. Jāpiebilst, ka Albanijas Medicīnas kolledžu absolvējušas arī
latvietes Ausma Lapiņa (†), Vija
Lindberga, Līva Raita.
Anitai Balodei Čikāgas piepilsētā Elmhurstā ir ģimenes ārsta
un holistiskās medicīnas kabinets. Nosaukums „holistisks” cēlies no latīņu vārda „holon”, kas
nozīmē „veselums”, un holistiskā

Ārste Anita Balode

medicīnā cilvēka organisms tiek
uztverts kā prāta, dvēseles un
ķermeņa nedalāmība, ķermenis
– kā dažādu orgānu un sistēmu
mijiedarbība. Veselam cilvēkam
ir ne tikai vesels ķermenis, bet arī
skaidrs prāts un mierīga dvēsele.
Veselību holistiskajā izpratnē
veido trīs mijiedarbīgās dimensijas: somatiskā jeb fiziskā veselība; psīchiskā jeb apziņas veselība un vides veselība. Holistiskā
medicīna pēdējos gados ļoti po-

pulāra kļuvusi Latvijā.
Anitas Balodes pacienti apgalvo, ka viņa ir neparasta ārste, ko
nevar salīdzināt ar citiem. Ikvienu viņa cenšas izglītot, iesaka
pēc iespējas vairāk kustēties, ēst
veselīgu pārtiku – svaigus augļus,
saknes, ogas, riekstus, dzert
filtrētu ūdeni, nevis pepsikolu
un kokakolu, dozēt vitamīnus, jo
lietojot pārmērīgi daudz vitamīnu, cilvēki nodara ļaunumu
savai veselībai. Pirms sākt tos
lietot, noteikti jākonsultējas ar
ārstu. Sportistiem Dr. A. Balode
iesaka kombinēt piemērotus
uztura bagātinātājus, ievērojot
veselīgu diētu.
Anita Balode atzīst, ka par sekmīgo darbu galvenokārt jāpateicas ilggadējiem kollēgām, viņu atsaucībai un atbalstam. Viņa
ievēro savu ieteikumu pacientiem vingrot un kustēties, un dara
to katru brīvu brīdi – dakteres
vaļasprieks ir balles dejas, tāpēc
tuvākie paziņas viņu dēvē par
mūsdienu Džindžeru Rodžersu.
Anita Balode sāka dejot pirms
gadiem divdesmit, sākumā reizi
nedēļā, tad divas, tagad vai katru
dienu. Ar deju partneri, vidusskolas fiziskās audzināšanas
skolotāju Pēteri Liatos vai deju
skolotāju Gregu Markī (Greg
Marquis) viņa piedalījusies balles deju sacensībās dažādās pavalstīs – Chicago Crystall Ball,
Windy City Open, Chicago Harvest Moon Ball Championships,
Indiana Challenge un Wisconsin
State Championship u. c., kā arī
Anglijā, iegūstot balvas un godalgotas vietas.
,,Dejošana ir ne tikai labs
treniņš muskuļiem, tā vingrina
arī prātu, jo jāatceras soļu kombinācijas un jāiekļaujas mūzikas
ritmā,” stāsta daktere Anita
Balode.

Žurnālā New England Journal
of Medicine pirms vairākiem
gadiem bija publicēts pētījums,
ka dejošana mazina risku saslimt
ar demenciju. Dejot var sākt
jebkuŗā vecumā, un katrs var
izvēlēties – valsi, tango, fokstortu
vai hiphopu. Dr. Anita Balode
uzskata, ka skolās nepieciešams

Dr. Anita Balode apmāca medicīnas studentus. Gan Čikāgas
apkaimē, gan citās pavalstīs viņu
bieži aicina lasīt lekcijas par
veselīgu uzturu un kā sekmīgi
izsargāties no slimībām. Tās
klausījušies arī vietējie latvieši –
Sv. Pēteŗa ev. lut. draudzes locekļi,
Čikāgas slēpotāju kluba un vai-

Anita Balode gan sekmīgi dziedina savus pacientus, gan gūst
panākumus uz balles zāles parketa

atjaunot deju stundas, jo tās
pozitīvi ietekmē visu vecumu
bērnus. Dejošana stiprina muskuļus, uzlabo līdzsvaru un mazina spriedzi.
,,Es uzaugu laikā, kad deju
stundas audzēkņiem bija pamatskolā, vidusskolā un kolledžā.
Tās iemāca labu stāju, manieres
un stiprina pašapziņu, veicina
dzīvesprieku,” viņa stāsta.
Sietlas latvieši 1996. gada 12.
augustā uzaicināja Anitu Balodi
un Pēteri Liatos piedalīties līdzekļu vākšanas sarīkojumā Baltiešu studijām, un savu honorāru
viņi ziedoja šai Vašingtonas universitātes programmai.

rākkārt Ilinojas pensionāru biedrības biedri. Pensionāri atzīst, ka,
uzklausījuši dakteres padomus,
jūtoties daudz jaunāki. Droši
vien viņa labprāt brauktu uz
citiem latviešu centriem atgādināt un mācīt, cik svarīgi domāt
pozitīvi, prast aizgaiņāt īgnumu.
Anitas Balodes dzīvesprieks iedvesmo un, klausoties viņā, vienā
rāvienā uzlabojas garastāvoklis.
Mūsdienās, kad negātīvā ir tik
daudz, ļoti vajadzīgi cilvēki, kuŗi
burtiski izstaro enerģiju. Latviešus gan agrāk, gan tagad dēvē
par mazu, ķildīgu tautiņu. Svarīgi
pierādīt pasaulei, ka tā nebūt nav!
Am
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SARĪKOJUMI UN DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
• 4. decembrī no plkst. 12.00
līdz 3.00 Bostonas Trimdas
draudzes Ziemsvētku tirdziņš
(58 Irving Street). Siltas pusdienas, daiļamatniecības izstādājumi, rotas, grāmatas, Ziemsvētku kartītes, cepumi, piparkūkas u. c. Informāciju var
uzzināt, zvanot vai rakstot
Katrīnai Veidiņai, tālr.: 978697-0160, e-pasts: Veidinsk@
gmail.com
ČIKĀGA (IL)
• 31. decembrī no plkst. 8.00
vakarā līdz 2.00 rītā Ciānas
draudzes lielajā zālē (6551 W.
Montrose Ave) Ledus balle un
Jaungada sagaidīšana. Būs bagātīgs banketa galds, gards deserts, šampanieša tosts un laimesti. Deju mūziku spēlēs iecienītā grupa Adam Zahl. Samaksājot līdz 1. decembrim,
biļešu cena $60 personai, pēc
1. decembŗa – $70. Lūgums
paziņot par piedalīšanos, zvanot Rutai Priedkalnei-Zirnei,
tālr.: 773-275-5273; čeks jāizraksta ar norādi Chicago Latvian
Association un jānosūta Mārītei
Plūmei: 6127 Plymouth St.,
Downers Grove, IL 60516. Visi
mīļi gaidīti!
DENVERA (CO)
• 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., Lakewood, CO),
tālr.: 303-986-5337 vai 303-4244442.
DETROITA (MI)
• 4. decembrī Ziemsvētku
tirdziņš (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI).
FILADELFIJA (PA)
• 3. decembrī no plkst. 12.00
dienā līdz 6.00 vakarā Ziemsvētku tirdziņš Filadefijas Brīvo latvju biedrības telpās (531
North 7th Street Philadelphia,
PA 19123). Apmeklētājiem būs
iespēja iegādāties baltiešu rotas,
grāmatas, kartītes, kalendārus,
mūzikas tvartus, Ziemsvētku
rotājumus, rokdarbus un latviskus gardumus: piparkūkas,
pīrāgus, maizi, kūkas, konfektes
u. c. Aicinām iegriezties un paēst latviskas pusdienas, nogaršot
latviešu alu, izmēģināt laimi
izlozē. Plkst. 1.30 bērnu luga
„Mēnesnīcas nakts”. Visi laipni
aicināti. Ieejas maksa $1.
• 6. decembrī plkst. 11.00
Filadelfijas pensionāru kopas
saiets Brīvo latvju biedrības
telpās. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība, pārrunas par jaunākajiem notikumiem,
dzimšans atceres dienu svinēšana, kafijas galds. Pēc saieta
par nelielu samaksu izrādīs videofilmu „Nesalauztie” par nacionālajiem partizāniem.
• 17. decembrī plkst. 12.00
pensionāru Ziemsvētku eglīte
Brīvo latvju biedrības telpās.
Būs svētbrīdis, dzejoļu lasījumi,
dziedāsim Ziemsvētku dziesmas, apmainīsimies ar dāvanām (ieteiktā līdzņemamo dāvanu vērtība – ne vairāk kā $5)
un kopā paēdīsim pusdienas
(viesiem $5) Gaidīti visu vecumu viesi!

GRANDRAPIDI (MI)
• 4. decembrī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 10.00,
Ziemsvētku sarīkojums (1780
Knapp N.E., Grand Rapids, MI
49505).
KALAMAZŪ (MI)
• 3. decembrī no plkst. 10.00
līdz 4.00 Apvienotās ev. lut.
draudzes Ziemsvētku tirdziņš
Latviešu sabiedriskā centra
telpās (100 Cherry Hill Drive,
Kalamazoo, MI 49007). Būs siltas pusdienas, iespēja nofotografēties ar Ziemsvētku vecīti,
nogaršot mājās ceptus gardus
cepumus, iegādāties Ziemsvētku
dāvanas.
KLĪVLANDE (OH)
• 4. decembrī Ziemsvētku
tirdziņš (15120 Detroit Avenue
Lakewood, OH 44107).
• 7. decembrī pensionāru saiets.
• 10. decembrī plkst. 7.00
Klīvlandes latviešu koncertapvienības koncerts kabarē stilā
„Ziemas sapnis” Apvienotās
draudzes namā (1385 Andrews
Ave., Lakewood, OH), piedalīsies baritons Pauls Berkolds
un pianiste Līga Zemesarāja.
• 11. decembrī plkst. 12.30
Paula Berkolda referāts „Latviešu atskaņotājmākslinieku
skatuve” Apvienotās draudzes
namā (1385 Andrews Ave.,
Lakewood, OH)
• 18. decembrī Ziemsvētku
eglīte latviešu skolā.
• 21. decembrī pensionāru
saiets.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. decembrī Ziemsvētku
tirdziņš latviešu namā (1955
Riverside Dr., Los Angeles Ca
9003903704).
• 18. decembrī Ziemsvētku
eglīte latviešu skolā.
• 31. decembrī Jaungada sagaidīšanas balle.
DKLB informācijas tālr.: 323663-6267. DK LB Informācijas
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com
MILVOKI (WI)
• 1. decembrī plkst. 11.00
pensionāru biedrības eglīte latviešu namā (8845 W. Lynx Ave.
Milwaukee, WI 53225); plkst.
6.00 piparkūku cepšana kopā ar
jauniešiem.
• 18. decembrī plkst. 11.00
latviešu namā svētbrīdis latviešu un angļu valodā, piedalīsies
bērni. Draudzes un Milvoku
plkv. O. Kalpaka skolas Ziemsvētku sarīkojums ar bērnu
priekšnesumiem.
MINEAPOLE (MN)
• 3. decembrī no plkst. 12.00
līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš
(3152 17th Ave S, Minneapolis,
MN 55407).
• 18. decembrī pēc dievkalpojuma latviešu skolas izrāde un
eglīte.
ŅUJORKA (NY)
• 30. novembrī plkst. 7.30 Latvijas Nacionālās operas ģildes
rudens labdarības koncerts
Jonkeru baznīcā (254 Valentine
Lane, Yonkers NY 11705). Latvijas Nacionālās operas tenors
Andris Ludvigs dziedās latviešu
un klasisko operu ārijas. Pēc
koncerta Lustras zālē tikšanās
ar mākslinieku. Būs izloze. Ieejas karte $25 (koncerta dienā
$30), studentiem $15, bērniem

un skolēniem līdz 16 gadiem
ieeja brīva. Labvēļu ieejas karte
$60; lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 28. novembrim, lai
var rezervēt vietu. Maksājumi
jāsūta: LNOG c/o Andris Padegs
2 Merry Hill Road, Poughkeepsie,
NY 12603-3214. Čeku izrakstīt:
Latvian National Opera Guild,
Inc. ar norādi, ka tas ir 30.
novembŗa koncertam. Informāciju iespējams iegūt, zvanot
vai rakstot Aijai Pelšei, tālr.:
516- 319-9491, e-pasts: aijap@
yahoo.com
• 3. decembrī no plkst. 12.00
līdz 4.00 vanadžu Ziemsvētku
tirdziņš DV namā Bronksā (115
West 183rd Street). Varēs izmēģināt laimi izlozē, iegādāties latviskas dāvanas: rotas, keramiku,
grāmatas, kartītes, kalendārus,
mūzikas tvartus, dažādus gardumus: piparkūkas, putraimdesas, pīrāgus, zirņus, medus,
rupjmaizi, Laimas šokolādi,
šprotes u. c. produktus no Latvijas. Lejas stāvā siltas pusdienas, darbosies bārs, kafijas un
cepumu galds. Svētku mūziku
atskaņos Ilona Kudiņa no
Bostonas. Visus laipni ielūdz
Ņujorkas vanadzes.
• 4. decembrī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 10.30
Salas baznīcas telpās (4 Riga
Lane, Melville NY) Ziemsvētku
tirdziņš, kuŗā varēs iegādāties
Salas dāmu komitejas gatavotos
gardumus – piparkūkas, pīrāgus, rudzu maizi, dzeltenmaizi,
putraimdesas, jāņusieru, galertu; būs arī pelēkie zirņi, Laimas
šokolāde, grāmatu un daiļamatniecības galds, siltas pusdienas, izloze.
PRIEDAINE (NJ)
• 31. decembrī plkst. 8.00
Jaungada sagaidīšanas balle.
Mūzicēs romantiskā grupa no
Latvijas „Otra Puse”. Deju mūziku atskaņos vācu akordeonists Viljams Austs. Siltas vakariņas, šampanietis, izloze.
Jāpiesakās līdz 25. decembrim,
iemaksājot $ 25 (pusi no $50
ieejas maksas). Čeku izrakstīt
un nosūtīt: NJ Latvian Society
un nosūtīt: 1017 State Route 33,
Freehold, N.J. 07728. Informācija: www.priedaine.com
Tālr.: 732-610-8227.
SAGINAVA (MI)
• 3. decembrī plkst. 2.00
Saginavas latviesu kluba dāmu
rīkotais Ziemsvētku tirdziņš
draudzes sabiedriskajās telpās
(128 Elm Str.) Varēs iegādāties
gardumus un Ziemsvētku dāvanas; pakavēsimies pie tases
kafijas.
SIETLA (WA)
• 4. decembrī pēc dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 10.30,
pensionāru kopas eglīte (11710
3rd Ave N.E. Seattle, WA
981250).
SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 3. decembrī plkst. 4.00 biedrības namā namā (1705 9th Ave
North St. Petersburg, FL 33706)
Daugavas Vanagu apvienības rīkots Ziemsvētku tirdziņš, piedalīsies pianists Vladimirs Hohlovs, radot Ziemsvētku noskaņu.
Būs siltas pusdienas, varēs iegādāties maizi, pīrāgus un citus
gardumus; būs mantu izloze.
Dalības maksa $5.00 ziedojums.

• 6. decembrī plkst 11.00
biedrības valdes sēde.
• 17. decembrī plkst. 2.00
biedrības namā Ziemsvētku
eglītes sarīkojums, ieradīsies
Ziemsvētku vecītis, būs mūzikāli priekšnesumi, varēs dabūt
atspirdzinošus dzērienus un
kafiju, uzkodas jāņem līdzi
groziņos. Ieejas ziedojums vismaz $5.00.
• 31. decembrī plkst. 9.00
biedrības namā Jaungada sagaidīšanas sarīkojums (ar groziņiem). Mūziku atskaņos Ilmārs
Dzenis. Dalības maksa vismaz
$15.00.
• Biedrības bibliotēka atvērta
katra mēneša pirmā pirmdienā
no plkst. 5.00 līdz 7.00; bibliotēkā ir gan grāmatas, gan videolentes. Izziņotās videofilmu izrādes atceltas, izrādes atkal
sāksies 2012. gada janvārī.
VAŠINGTONA (DC)
• 4. decembrī Ziemsvētku
tirdziņš (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121).
VILIMANTIKA (CT)
• 3. decembrī no plkst. 9.00
līdz 2.00 dāmu komitejas rīkots
Ziemsvētku tirdziņš (76 Windham Road Willimantic, CT),
kur varēs iegādāties latviskus
rokdarbus, keramiku, rotas,
mūzikas tvartus, kā arī dažādus
gardumus: tortes, pīrāgus, piparkūkas u. c. Siltas pusdienas
no plkst. 11.00. Visi sirsnīgi
aicināti.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr. (58 Irving St.,
Brookline, Ma 02445) dievk.:
27. nov. plkst. 11.00. Adventa
otrās svētd. dievk. 4. dec. plkst.
11.00. Adventa trešās svētd.
dievk. ar dievg. 11. dec. plkst.
11.00; pēc dievk. draudzes
eglīte. Adventa ceturtās svētd.
dievk. 18. dec. plkst. 11.00. 24.
dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku
vakara dievk. 25. dec. plkst.
11.00 Ziemsvētku dievk. ar
dievg. Māc. J. Mazura.
• 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):
27. nov. ar dievg. Adventa otrās
svētd. dievk. ar dievg. 4. dec.;
pēc dievk. Ziemsvētku tirdziņš.
Adventa trešās svētd. dievk. 11.
dec. Adventa ceturtās svētd.
dievk. ar dievg. 18. dec. Dievk.
sākas plkst. 10.00. 24. dec. plkst.
5.00 vakarā Ziemsvētku vakara
dievk. 25. dec. dievk. nebūs. 31.
dec. plkst. 5.00 Vecgada vakara
dievk. ar dievg. Bībeles stunda
māc. A. Greiemas vadībā 2012.
g. 13. janv. plkst. 11.00. Draudzes māc. diak. F. M. Sīpols,
tālr.: 248- 433-3435; māc. A.
Greiema, tālr.: 517- 614-4853.
Ērģ. Dr. S. Lizlova un L. Upīte.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr. (Shepard of the Coast
Lutheran Church 1909 E.
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale): 25. dec. dievk. Diakone
A. Venta, tālr.: 954-427-3558.
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr. (1927 Riverside Dr.

Los Angeles, CA 90039-3704):
Adventa dievk.: 27. nov. ar
dievg., 4. dec., 18. dec. Māc. D.
Kaņeps. Dievk. sākas plkst.
11.00. Adventa laika apcere
baznīcā 7. dec. plkst. 11.00.
Adventa koncerts 11. dec.
plkst.11.00.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr. (100
Rockview St., Jamaica Plain,
MA 02130, tālr.: 617-5244622).
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073, tālr.: 610-353-2227):
27. nov. plkst. 11.00. Adventa
otrās svētd. dievk. 4. dec. plkst.
11.00; Vilmingtonā Good Shepard Church (1530 Foulk Road,
Route 261, Wilmingrton, Delware 18893) dievk. plkst. 3.00,
pēc dievk. kafijas galds. Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Fortlauderdeila, FL: 25.
dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku
dievk. ar dievg. Shepard of the
Coast Lutheran Church (1909 E
Commercial Blvd. Ft. Lauderdale, FL) vadīs Filadelfijas latv.
ev. lut. Sv. Jāņa dr. māc. I. Dzelgave un diak. A. Venta.
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr. (1780 Knapp Street NE,
Grand Rapids, MI 49505):
Adventa laika dievk. 27. nov., 4.
dec. (pēc dievk. Ziemsvētku
sarīkojums), 11. dec., 18. dec.
plkst. 10.00. 24. dec. plkst. 5.00
Ziemsvētku dievk. 31. dec.
plkst. 3.00 Vecgada vakara
dievk. Māc. I. Larsenakabatas
tālr.: 269-214-1010; e-pasts:
revilze@gmail.com
• Kalamazū latv. apv. ev. lut
dr. (122 Cherry Hill St., Kalamazoo, MI 49996): 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): 4. dec.
plkst 11.00 dievk. ar dievg.,
sprediķis angļu val., Ziemsvētku
tirdziņš. Adventa trešās svētd.
dievk. 11. dec. plkst. 11.00. Adventa ceturtās svētd. dievk. 18.
dec. plkst 11.00. 24. dec. plkst.
6.00 Ziemsvētku dievk. 25. dec.
plkst 11.00 dievk. ar dievg. 31.
dec. plkst. 6.00 Vecgada vakara
dievk. ar dievg. 1. janv. dievk.
nebūs. Bībeles stunda: 7. un
21. dec. Māc. Dr. S. Eglīte.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th
Street, Milwaukee, WI 53213,
tālr.: 414- 258-8070). 27. nov.
un 4. dec. ar dievg. plkst. 10.00.
10. dec. plkst. 12.00 jaunieši
dosies pie draudzes vecākiem
locekļiem, iepriecinot viņus ar
dziesmām, Dieva vārdiem un
pašceptām piparkūkām. Adventa trešās svētd. dievk. 11.
dec. ar dievgaldu un uzrunu
bērniem. 12. dec. plkst. 7.00
padomes sēde. 18. dec. dievk.
dievnamā nebūs; plkst. 11.00
latviešu namā svētbrīdis latv. un
angļu valodā, piedalīsies bērni.
Draudzes un Milvoku plkv. O.
Kalpaka skolas Ziemsvētku sarīkojums ar bērnu priekšnesumiem. 24. dec. plkst. 5.00 svētvakara dievk. ar uzrunu bērniem.
(Turpināts 22. lpp.)

2011. gada 26. novembris – 2. decembris

LAIKS

Atvadu vārdi Kārlim Cīrulim
Paliec sveika Valmiera, jaunības pilsēta, paliec sveika,
Gauja, allaž nemierīga un bezgala skaista, palieciet sveiki
,,Cīruļi”’, tik bieži sapņos apciemotās tēva mājas! – tā šajās
dienās teic kāda cilvēka dvēsele,
aizsākot gājumu uz Mūžības
mājām. Laikā, kad veļu laiks ir
tik tikko beidzies, šai ceļā devies Kārlis Cīrulis, stiprs un
godīgs latviešu vīrs, kuŗa mūžs
bijis viens vienīgs savas
Tēvzemes mīlestības apliecinājums.
Kārlis Cīrulis dzimis 1919.
gada 13. septembrī. Viņš agri
sāka saimniekot tēva mājās –
Valmieras pagasta ,,Cīruļos”,
bet kaŗš izjauca visus plānus,
un 1944. gada ziemā Kārlis
devās kaŗā. Viņam laimējās
palikt dzīvam, un nācās dzīvi
sākt no jauna tālumā no dzimtās zemes – Vācijā pie Donavas.
Kārlis iemantoja gan tur
dzīvojošo tautiešu, gan vietējo
ļaužu cieņu un uzticību savas
godprātības, izpalīdzības un patiesās inteliģences dēļ. Viņam
nekad nebija sveša arī humora
dzirksts, kas palīdzēja pārvarēt
ne vienu vien dzīves nedienu.
Taču paši laimīgākie gadi
Kārļa Cīruļa dzīvē aizsākās
1970. gadā, kad Vācijā viņu
apciemoja jaunības draudzene
Irēne, kas savulaik viņu pavadīja kaŗa gaitās. No jauna uzplauka nekad neaizmirstā mīlestība,
un abi uzsāka kopīgu dzīvi
Bostonā. Tomēr Kārlis allaž
atrada laiku, lai sniegtu palīdzību ikvienam, kam tā nepieciešama, – neskaitāmiem
latviešiem palīdzēja izkārtot

Vācijas pensijas, atbalstīja latviešu pasākumus, bija Daugavas Vanagu un ALA biedrs.
Taču nekad netika aizmirsta
ne Tēvu zeme, ne dzimtā valoda, kuŗas reizumis tik ļoti
pietrūka laipnajā, bet svešajā

zemē. Kārlis, arī nebūdams
Latvijā, tomēr te ir bijis vienmēr.
Un tad, kad nācās pārdot tēva mājas, Cīruļa kungs vēlējās
saņemto naudu atstāt savā Tēvzemē – tā tika novēlēta Vītolu
fondam, Okupācijas mūzejam
un Brāļu kapu atjaunošanai
Lestenē.
Īpaši skumjš bija laiks, kad
Mūžībā aizgāja Irēne, cilvēks,
no kuŗas tika saņemts un kuŗai
tika sniegts tik daudz mīlestības. Arī gadi nestāvēja uz vietas, par sevi arvien vairāk atgādināja ievainojumi, nācās
pārciest vairākas operācijas. Bet
savām grūtajām dienām, kuras
Liktenis nebija taupījis, Kārlis

allaž tika pāri, palikdams tikpat
stiprs, viņš mīlēja sev tuvos
cilvēkus.
Mūža nogali Kārlis Cīrulis
pavadīja skaistā vietā, veco
ļaužu mītnē, Maijas un Ivara
Galiņu, sirsnīgu un izpalīdzīgu
cilvēku, mīļi aprūpēts.
Pateicoties Kārļa Cīruļa dibinātam stipendiju fondam un
dāsnajiem ziedojumiem neaizskaramajā kapitālā, augstāko
izglītību iegūst viņa dzimtā novada Valmieras seši talantīgi
puiši un meitenes.
Šajās skumjajās dienās pēdējie rudens saules stari spoži jo
spoži atviz Gaujas viļņu šūpolēs,
mājot pēdējo atvadu sveicienu
cilvēkam, kuŗš ar savu mūžu ir
apliecinājis bezgalīgu cieņu, uzticību un mīlestību savai zemei.
Tur, Mūžībā, kur klusums
runā skaļāk par vārdiem, protams, būs kāda cita upe, citas
debesis, citi bērzi... Tikai tas
viens, ,,Cīruļos” vectēva stādītais, tur noteikti būs tas pats,
līdz tam savulaik, aizejot kaŗā,
viņu pavadīja Irēne, nu viņai
lemts viņu sagaidīt – savu mīļo
un labo Kārli, vienmēr godīgo
un stipro latviešu vīru, kuŗa
mūžs Likteņa grāmatā tiks
ierakstīts kā pierādījums īstenam cilvēka gara lielumam.
Kārli, mēs sakām PALDIES
par tavu godīga cilvēka mūžu!
Mēs nesakām ardievas, Tu paliksi mūsu pateicībā, mūsu domās un sava veida piemineklī
Latvijas nākotnei.
Vītolu fonda un stipendiātu
vārdā
Vita Diķe,
valdes priekšsēdētāja
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MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana.
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana.
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.
Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com
+371 28390346

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

L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Pašlaik pasaulē maz prieka un
jaukuma. Man laimējās atrast
kaut ko, kas pacilā garu. No
visas sirds ieteicu palasīt Dr. A.
Ritmaņa dzejas grāmatu “Ar
Sapni Pagalvī”. Šī dzeja dod
cerību un iepriecē. Daudzas

dzejas lasot ar gara acīm redzēju
brinišķīgas gleznas. Vislabākam
gleznotajam būtu grūti radīt tik
skaistas un mīļas dzimtenes
ainas, ka tas ir izdevies Dr. A.
Ritmanim šajā grāmatā.
Biruta V. Rocestera, NY

DV Centrālas valdes pārstāvības jaunā adrese:
Mārstaļu iela 5. Ieeja no Mārstaļu ielas blakus ieejai
viesnīcā „Radi un draugi” uz Krastmalas pusi. Tālr.
iepriekšējie 67592238, kab. 26003780, kab. 26003710.

„Pateicīga pensionāre lūdz palīdzēt ar naudiņu mazmeitiņai Justīnītei,
studentei, kura nākošgad būs 4. kursā un gadā būs jāmaksā 2000 latu.
Šogad, 3. kursā jāmaksā par gadu 1500 lati. Pusi samaksājām. Esmu arī
Daugavas Vanagu piederīgā. Mazmeitiņai bankas konts: Latvija, LV-3100,
Tukums. Swdbank-LV73HABA 0551014736204. Justīne Spriesle.
“Grateful pensioner is asking for help with money for her granddaughter
Justīnīte, a student who next year will study in the 4th course and will
have to pay LVL 2000. This year, 3rd course, she has to pay for the year
1500 lats. Half is paid. I am also a member of society “Daugava`s Vanagi”.
Granddaughter’s bank account: Latvia, LV-3100, Tukums. SwdbankLV73HABA 0,551,014,736,204. Justīne Spriesle.”

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 20. lpp.)
25. dec. plkst. 11.00 Ziemsvētku dievk. ar dievg. un uzrunu bērniem angļu val.; dziedās Vita Foldi-Levare un George
Levare. 31. dec. plkst. 6.00
Vecgada vakara dievk. ar dievg.
Bībeles stunda 8. dec. plkst.
10.00. Māc. L. Zusēviča, tālr.:

414- 421-3934 e-pasts: pastorlauma@gmail.com; draudzes
priekšn. S. Kalve, tālr.: 414- 5360358. Informācija: www.milwaukeedraudze.org
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave
S, Minneapolis, MN 55407,
tālr.: 612-722-4622). Adventa
pirmās svētd. dievk. 27. dec.

plkst. 11.00, piedalīsies mūziķi
Tīna un Dzintars Josti; pēc
dievk. sadraudzība. Adventa
otrās svētd. dievk. 4. dec. plkst.
11.00, dievk. sagatavošanā
piedalīsies iesvētāmie, būs īpaša
mūzika. Adventa trešās svētd.
dievk. 11. dec. plkst. 11.00,
dziedās draudzes koris; pēc
dievk. sadraudzība. Adventa

Dieva mierā aizgājis

EDUARDS RUBĀNS, LAC!
Dzimis 1923. gada 18. septembrī Zeimē, Lietuvā,
miris 2011. gada 9. novembrī Port Vašingtonā, Ņujorkā
SIEVA VIJA
RADI RĪGĀ UN KĀRDIFĀ

Pēc ilgas slimības
šīs zemes gaitas beidzis mākslinieks

ILGVARS ŠTEINS
Dzimis 1925. gada 29. decembrī Rīgā,
miris 2011. gada 11. novembrī Dāvsonā
Ļauns, sāpes, nāve, maiņa, pasaule
Tik mutuļveidi tur, kur vārās visums,
Un viens tik ir, un bij, un būs, un paliek:
Tā pati meklētāja dziņasdvēsele
Un pati meklējamā aizsaule –
Tās abas lielās būtības ir viena:
Top dvēselē liela – apņemt aizsauli,
Top aizsaule ar dvēseli prasmē dzīva;
Un abām plūstot vienā būtībā,
Top laime, miers un gals un jaunais sākums.
(Jānis Rainis)

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS JĀNIS AR SIEVU PAULA DĀVSONĀ
DĒLS OLIVERS AR SIEVU ANITA KOBURGĀ
MAZMEITAS LĪJA UN KRISTĪNA
UN ALEKSANDRA KOBURGĀ

ceturtās svētd. dievk. 18. dec. ar
dievg., īpaša mūzika, dievk.
vadīšanā piedalīsies iesvētāmie.
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku
vakara dievk., dziedās draudzes
koris. 25. dec. plkst. 11.00
Ziemsvētu dievk. ar dievg. 31.
dec. Vecgada vakara dievk. ar
dievg., īpaša mūzika. Bībeles
stunda: 8. un 29. dec. 2012. g.
1. janv. plkst. 11.00 Kristus
bērna godināšanas dievk. ar
dievg., lasījumiem un dziesmām, būs īpaša mūzika, pēc
dievk. sadraudzība. 8. janv.
plkst. 11.00 ārmisijas dievk. ar
dievg. Māc. M. Cepure-Zemmele, tālr.: 763-546-8178,
e-pasts: maija.cz@gmail.com Informācija: www.mndraudze.or
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
27. nov. Jonkeru bazn. (254
Valentine Lane, Yonkers, NY
10705) plkst. 10.00, māc. J.
Saivars; Salas bazn. (4 Riga
Lane, Melville NY 11747) plkst.
10. 30 dievk., māc. L. Saliņš.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
25. dec. plkst. 1.00 (128. N. Elm
Str.) Ziemsvētku dievk. ar
dievg., māc. R. Franklins; pēc
dievk. kafija.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.
(Grace Lutheran Church 3993
Park Boulevard, San Diego, CA
92116): 17. dec. plkst. 12.00
Ziemsvētku dievk., pēc dievk.
kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us
• Sanfrancisko latv. ev. lut.
dr. (425 Hoffman Ave.): 27.
nov. meditācijas un pārdomu
vakars plkst. 6.30. Māc. K. Žols.
Informācija: www.lvnc.org
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran bazn. (#1 Selma Avenue,
Webster Groves, MO 63119),
māc. A. Kalniņa. Pēc dievk.
saiets ar groziņiem. Draudzes

priekšn. I. Kalniņas tālr.: 314457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle,
WA 98125): Adventa 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) . 4.
dec. plkst. 2.00 dievk., kokli
spēlēs un dziedās Ilmārs Vilmanis. 25. dec. plkst. 2.00 Ziemsvētku dievk. 1. janv. un 15.
janv. plkst. 2.00 dievk. Bībeles
stunda: 11. dec. un 2012. g. 8.
janv. plkst. 11.00 biedrības
namā (1705 9th Ave North, St.
Petersburg, FL 33706). Draudzes
māc. A. Pelds, tālr.: 727-3680935, dr. priekšn. A. Norberga,
tālr.: 727-367-6001.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121, tālr.
bazn.: 301-251-4151): Adventa
pirmās svētd. dievk. ar dievg.
27. nov. Māc. A. Vārsberga
Pāža, tālr.: 301-293-2052;
e-pasts: macavp@yahoo.com
Informācija:
http://www.
dcdraudze.org
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr. (76 Windham Rd., Willimantic, CT): Adventa dievk. 11
dec. plkst. 12.00 vadīs diak. I.
Kaņeps; pēc dievk. draudzes
eglīte baznīcas lejas zālē. 24 dec.
plkst. 4.00 Ziemsvētku dievk.
vadīs I. Gorbants. Draudzes
priekšn. V. Bachmute, tālr.: 860644-3268.

Mūsu mīļā

INTA NOLLENDORFA,

ANNA STAĢĪTE,

dzimusi Inta Gaide

dzim. LAZDIŅA

Dzimusi 1911. gada 6. maijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 20. novembrī „Kristus Dārzā”, Toronto
Sēro māsu bērni –
LĪLIJA ZĪVERTE UN MANFREDS ZĪVERTS ŅUJORKĀ,
ASTRA MOORA LOSANDŽELOSĀ, INDRA KORE TALSOS
AR PIEDERĪGAJIEM;
UN ILGGADĒJĀ AIZBILDNE AINA SELGA TORONTO
Dieva mierā aizgājusi mana mīļā māte,
mīļā vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

MARTA DAPKIS
Dzimusi 1912. gada 6. septembrī Latvijā,
mirusi 2011. gada 17. novembrī Rochester Hills, Michigan
Tev zeme bij svēta, kur piedzimi
Tev valoda mīļa, ko runāji.
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā zemē apstājās sirds.

Mīļā piemiņā paturēs
DĒLS JOHN GUNĀRS AR SIEVU RASMU
UN MAZMEITAS MĀRA DENIO UN LISA DAPKIS INGRAM
un MAZMAZBĒRNI CELESTE, CORINNE, NORA,
un ALAINA & ALEC

Rīgā 1934. gada 1. martā,
aizgājusi mūžībā
Rīgā 2011. gada 11. novembrī
Vīrs, dēls un brālis ar ģimenēm
*****************************************************
Intas piemiņai aicinām ziedot Latvijas Okupācijas mūzejam.
Latvijas Okupācijas mūzejs
Strēlnieku laukumā 1
Rīgā, LV-1050
Mūzejā var ziedot naudā vai ar kredītkarti pret kvīti.
Mūzejam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss nodokļu atlaidēm.
SEB banka, kods UNLALV2X,
LV67UNLA0002400700517
Uzrādīt nolūku: “Intas Nollendorfas piemiņai.”

JĀZEPS TEODORS
BELDAVS
Dzimis 1914. gada 20. janvārī Lielaucē, Latvijā,
miris 2011. gada 29. oktobrī Toronto, Kanadā
ROBERTS BELDAVS
Viņš ir nodzīvojis pilnvērtīgu dzīvi.
Viņa ciešanas ir beigušās. Lai miers viņa dvēselei.

LAIKS

2011. gada 26. novembris – 2. decembris

23

Valsts svētki Filadelfijā
12. novembrī Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās pulcējās 120 apmeklētāji atzīmēt
Latvijas valsts svētkus. Karognesēji, jaunās paaudzes pārstāvji
Laura Brozovska, Pēteris un
Māra Ekersoni, un Ēriks Mežgailis stalti stāvēja goda sardzē,
kamēr klātesošie nodziedāja
valsts himnu Guntas Plostnieces
klavieŗu pavadījumā. Padomes
priekšsēdis Valdis Bašēns norādīja ka 18. novembris mūs visus
vieno un ļauj atrast to, kas ir
kopīgs, neatkarīgi ne no pārstāvētās organizācijas, ne no paaudzes. Ar devīzi „vienotība dažādībā” latviešu skolas vismazākie bērniņi, tāpat kā visvecākais
pensionārs baudīja 18. novembŗa garu. Valdis Bašēns pateicās
LR Aizsardzības ministrijai, no
kuŗienes bija saņemtas sarkanbaltsarkanās lentītes, un visiem
daudzajiem labvēļiem, kas šo
sarīkojumu bija atbalstījuši ar
savu darbu vai saviem līdzekļiem.
Latvijas Goda konsuls Filadelfijā John Medveckis angliski
iepazīstināja ar sevi un savu
biografiju, kas lielos vilcienos ir
identiska tik daudzu citu bēgļu
paaudzes pārstāvjiem. Dzimis
Latvijā, bēdzis uz Vāciju, kur pavadīja sešarpus gadus, iebraucis
ASV 1951. gadā. Būdams viens
no Filadelfijā mītošu 35 valstu
goda konsuliem, Medveckis atzina, ka, lai veiktu savu uzdevumu, viņam ir nepieciešama
mūsu visu palīdzība, jo mēs

katrs savā veidā pārstāvam
Latviju.
Sv. Jāņa draudzes latviešu
skolu nesen absolvējušais Kristaps Liziņš teicami novadīja 18.
novembŗa svinīgā akta programmu, vispirms iepazīstinot
ar mācītāju Dr. Uldi Ukstiņu,
kuŗš teica svētvārdus.
Kristaps Liziņš iepazīstināja
arī ar Joint Baltic American
National Committee darbinieku
igauni Karl Altau, kas nesa savas
tautas apsveikumu mums, dienvidu kaimiņiem, mūsu valsts
svētkos. Interesanti, ka viņa
darba vieta atrodas latviešu
īpašumā Rokvilē, un šī sasaiste
simbolizē mūsu tautu lielisko
sadarbību.
Latviešu skolas audzēkņi,
skaisti saposti tautas tērpos,
rādīja savu māku. Mātes un
skolotājas Sandras Zeidenbergas-Jansones vadībā 15 bērni
no pašiem vismazākajiem, tostarp pāris ļoti mazu delverīšu,
līdz topošajiem skolas beidzējiem a cappella nodziedāja „Dar’
man, tēvis, pastaliņas”.
Juris Ķeniņš ar savu svētku
runu iezīmēja patīkamu atkāpi
no parastās formālās uzrunas.
Čellists, diriģents, komponists,
mūzikālo apdaru izstrādātājs,
bet tomēr savā ikdienas maizes
darbā mūzikas skolotājs, torontietis Ķeniņš kā labs pedagogs
tieši uzrunāja publiku, to iztaujājot un iesaistot jautājumu
un atbilžu sērijā par tematu –
latviešu dziesma un latviešu

dvēsele. Haralds Mednis esot
apgalvojis – ja nebūtu saglabājušies Dziesmu svētki, tad Latvijas vispār nebūtu. Ar tautasdziesmu fragmentiem (paldies
Ērikam Mežgailim!) Ķeniņš
nodemonstrēja, ka latvietis izdzied visu savu dzīvi. Tautas
mūzika ir pamats t.s. nopietnajai mūzikai – komponisti rada
tautas dziesmu apdares, tautas
dziesmas kalpo par iedvesmu
lielākiem simfoniskiem darbiem, arī populārai mūzikai –
Raimonda Paula vai Skyforger
darbiem. Un pēkšņi atskan
mums visiem ļoti pazīstama
balss – filadelfiete Laila Medne
dzied latviešu dziesmu kalipso
ritmā.
Koncerta programmai turpinoties, čellistu Ķeniņu papildināja mums labi pazīstamā pianiste filadelfiete Gunta Plostniece. Atbilstoši sarīkojuma temai viņa atskaņoja tikai latviešu
komponistu darbus, ieskaitot
Juŗa tēva Tālivalža Ķeniņa skaisti lirisko darbu „Fantāzija par
„Aijā žūžū.”” Pirmais skaņdarbs
– Jāzepa Vītola „Tautas dziesmu
svīta,” Juŗa Ķeniņa pārlikumā
čellam un klavierēm, bija klasiski tiešs, savukārt nākamais –
„Trīs tautas dziesmas” Pēteŗa
Vaska apdarē iezīmēja modernista disonances un parādīja
tautasdziesmu elastību un piemērojamību kā tradicionāliem,
tā arī netradicionāliem interpretiem. Sekoja Jurjānu Andreja
„Berceuse,” Lūcijas Garūtas pa-

tiešām sērīgi skaistajai „Elēģijai”
sekoja Arvīda Žilinska sīku, īsu
nošu birums „Klasiskais menuets,” ar kuŗu kontrastēja Alfrēda
Štromberga liriskais „Andantino
Pastorale.” Koncertu nobeidza
divi Mediņi: Jāzepa „fiksā” „Gavote” un čechoviska noskaņojuma „Romance,” kuŗām sekoja

tēva Ata Ķeniņa (viņš pašā
pirmajā 18. novembrī stāvēja uz
Nacionālā teātra skatuves, lai
pasludinātu jaunas valsts tapšanu, dzejoli) „Glāsts.” Skaņdarbu abi mākslinieki izpildīja
Jāņa Mediņa komponējumā.
Pēc sarīkojuma sekoja pieņemšana un vakariņas, pateicoties

Karogu godināšana un goda sardze

Jāņa „Ārija.” Šai „Ārijai” ir īpaša
nozīme Juŗa Ķeniņa dzīvē, jo
tieši ar to „Divreizdivi” nometnē
viņš esot bildinājis savu sievu
Māru, tagad jau viņu trīs pieaugušo bērnu māti, kas pavadīja
savu vīru šajā turnejā. Piedevai
Juris Ķeniņš nolasīja sava vec-

Intas Grundes „Dzintara galdam.”
Paldies visiem rīkotājiem, dekoratoram Edgaram Dālem un
iespieddarbu meistaram Uģim
Nīgalam, kā arī Amerikas Latviešu Palīdzības fondam, pensionāru kopai, visiem labvēļiem!
Sandra Milevska

Detroitas Daugavas Vanagu apvienības 60 gadu jubileja
kritušo latviešu leģionāru pēdējās atdusas vietas memoriāla
izveide Lestenē.
Joprojām tiek sniegta ārstnieciskā un materiālā palīdzība
bijušajiem leģionāriem Latvijā.
Tiek atbalstītas lauku skolas,
palīdzot siltu pusdienu izkārtošanā audzēkņiem. Materiāls
atbalsts tiek sniegts daudzbērnu
ģimenēm un bērnu vasaras
nometnēm ārpus Rīgas. Ir ticis
gādāts par rēgulāru medicīnas
literātūras un piederumu pārsūtīšanu uz Latviju, kā arī par
financiālu atbalstu Okupācijas
mūzejam Rīgā, kā arī aprūpe
internātskolām lauku rajonos.
Jāpiemin Daugavas vanadžu
kopas darbība un palīdzību
visas Detroitas DV apvienības
sarīkojumos.
Ar Detroitas DV apvienības
karoga svinīgu ienešanu svētku
telpā, skanot Latvijas himnas
skaņām pianistes Lailas Upītes
klavieŗpavadījumā un ar Sv.
Pāvila latviešu draudzes mācītāja Friča Sīpola (BP) lūgšanu
tika ievadītas Detroitas DV
jubilejas svinības.
Īsu ieskatu Detroitas DV darbībā aizvadītajos gados sniedza
apvienības ilggadējais priekšnieks Vilis Kalniņš. Viņš atgādināja par atsevišķiem spilgtiem
notikumiem apvienības dzīvē.
“Lai arī 50. gadu sākumā, apvienībai dibinoties, tās biedru
skaits bija samērā neliels, tomēr
visai drīz apvienībai pievienojās
liels skaits Otrā Pasaules kaŗa
latviešu veterānu un progresīvi

domājošu Detroitas un tās apkārtnes latviešu, līdz biedru
skaits sasniedza vairāk nekā
220. Piebildīšu, ka visā Detroitas
apkārtnē dzīvo ap 600 latviešu.
Detroitas sabiedriskās organizācijas vienmēr ir bijušas par
paraugu ar savu darbīgumu lat-

un līdzekļu ziedots polītiskās
akcijās Baltijas valstu brīvības
atgūšanas centienos un Patiesības fonda atbalstam.”
Sv. Pāvila latviešu draudzes
priekšnieks Atis Markovs pateicās apvienībai, uzsveŗot par labo sadarbību kopējā mājvietā,

Foto: Vilis Trops

Ik gadu latviešu organizācijās Ziemeļamerikā rudens
mēneši ir kā atskaites punkts
padarītajam sabiedriskajam
darbam visa gada gaŗumā.
Latviešu sabiedrībā šogad tiek
svinētās sabiedriskā darba
apaļās gadskārtas, kuŗas var
pieminēt ar īpašu izcilību, –
50 un 60 gadi, kas raksturo
pilnbriedu viņu noietajā ceļā
kopš dibināšanas ārpus Latvijas pēc Otrā Pasaules kaŗa.
Detroitas un tās apkārtnes
latvieši ar atzinību svin Detroitas Daugavas Vanagu apvienības 60 gadu pastāvēšanas un
nerimstošas darbības jubileju.
Šā gada 6. novembrī Fārmingtonas Hillā, Sv. Pāvila latviešu
draudzes īpašumā, notika DV
apvienības apaļās jubilejas svinīga atzīmēšana.
Svētku diena sākās ar svētdienas rīta dievkalpojumu Sv. Pāvila latviešu draudzes baznīcā,
ko vadīja mācītāja Aija Greiema
(Graham). Svinību turpinājums
notika Sv. Pāvila latviešu draudzes sabiedrisko pasākumu ēkas
zālē. Ap 60 tautiešu bija pulcējušies, lai mājīgajās, svētku atmosfairas pildītās telpās gadskārtējā DV rudens sarīkojumā
atzīmētu šo svinīgo notikumu.
Jau 1951. gadā Detroitā tika
nodibināta vietējā DV apvienība. Laika gaitā arī Detroitas DV
apvienība pārdomāti iesaistījās
palīdzības un aprūpes darbā
Latvijas neatkarības stiprināšanā. Aizgājušos gados ar apjomīgiem līdzekļiem ir atbalstīta

Detroitas Daugavas Vanagu apvienības 60 gadu darbības jubilejas
svinību reizē: (no kr.) ASV DV organizācijas priekšnieks Zigurds
Rīders, Detroitas DV apvienības vanadžu priekšniece Dzidra
Tropa un Detroitas DV apvienības priekšnieks Vilis Kalniņš

viešu sabiedrībā, veicamo darbu
priekšgalā allaž bijuši DV apvienības biedri. Sevišķi aktīva aizvadīto pēdējo 30 gadu laikā ir
bijusi ansambļa “Dziesma” darbība Astras Kalniņas vadībā. Ar
koncertiem, apmeklējot lielākos
latviešu centrus, krustām šķērsām ir izbraukātas Savienotās
Valstis un Kanada. Daudz laika

draudzes īpašumā. Viņam pievienojās Sv. Pāvila draudzes
Dāmu komitejas priekšniece
Inta Staklis un Detroitas Latviešu Apvienības priekšniece Līga
Jēkabsone. Par ielūgumu piedalīties DV apvienības 60 gadu
svinībās DV ASV Zemes valdes,
DV ASV Centrālās valdes un
prezidija vārdā pateicās Zigurds

Rīders, atgādinot: “60 gadi ir
ilgs laiks iesākot un turpinot to
darbu, kas bija DV organizācijas dibinātāju sākts aukstās ziemas laikā Cēdelgemas kaŗagūstekņu nometnē. Mūsu kopējās
organizācijas dibinātāji tolaik
bija tālredzīgi cilvēki, spraužot
mērķus darbībai, kuŗa vēl šodien turpinās ar pilnu enerģijas
atdevi. Cēdelgemas gars joprojām turpinās DV organizācijas
ļaužu domās un darbos.”
Detroitas Daugavas vanadžu
kopas priekšniece Dzidra Tropa
aicināja atcerēties latvju tautas
varonīgos dēlus un godbijīgi
noliekt galvas viņu piemiņai.
Sveicieni tika saņemti arī no
Daugavas Vanagiem Viskonsinā,
Dienvidkalifornijā, Grandrapidos, Ročesterā, Vašingtonā un
Ziemeļkalifornijā. Aizgājušo gadu zīmīgākos notikumus DV
apvienībā retrospektīvi attēlos
uz ekrāna parādīja Detroitas
DV apvienības priekšnieks Vilis
Kalniņš.
Garšīgas pusdienas vanadžu
kopas priekšnieces Dzidras Tropas vadībā bija sagatavojušas
Daugavas vanadzes, piepalīdzot
arī dažiem vīru kārtas vanagiem. Uz atsevišķa saldumu
galda, sveču izgaismota, ikvienu DV apvienības 60 gadu jubilejas svinību dalībnieku sagaidīja Grāfa konditorejas veikalā
brīnišķīgi sagatavotā svētku
torte, kā arī Valijas Rēvaldes
ceptais svētku kliņģeris.
Vilnis Trops,
Detroitā
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Kā dzīvē paspēt visu, ko sirds vēlas
Gunārs Bērzzariņš
Oktobŗa pēdējās divās nedēļās
Adelaidē no Latvijas bija ieradusies Dana Reizniece-Ozola ar
vīru Andri Ozolu un jaunāko
meitiņu Sofiju, lai piedalītos
desmit dienu ilgajā Strasbūras
Starptautiskās Kosmosa universitātes (International Space University) rīkotajos kursos (kas ir
daļa no garāka ISU kursa – Space
Management).
Interesanti diezgan, taču, kā
teiktu austrālieši – tas nav viss,
ko redz acs.
Sākšu stāstu no paša sākuma.
***
Laikrakstos sekodams Latvijas
sportistu un šachistu gaitām pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas, 1995. gadā ievēroju jaunu,
apdāvinātu Kuldīgas šachisti
Danu Reiznieci. Gadskārtējā
Austrālijas Latviešu sporta pārvaldes ierosinātajā jaunu sportistu apbalvošanā ar nelieliem
naudas pabalstiem (financēja
LAAJ Kultūras fonds, vēlāk Jāņa
Daliņa fonds) 1996. gadā to saņēma arī 15 gadu vecā Dana.
***
Dana turpināja progresēt un
1998. gadā jau bija ne tikvien
Latvijas sieviešu absolūtā čempione (arī nākamos trijos gados),
bet arī Eiropas U-18 čempione
un spēlēja pie Latvijas izlases
pirmā galdiņa 33. Šacha olimpiadā Elistē, Krievijā (uzvarēja 6
partijas, 5 beidza neizšķirti, zaudēja 2). Danu sāka aicināt uz
starptautiskiem turnīriem ārzemēs. Arī tur viņa neaizmirsa
Austrālijas latviešu sniegto atbalstu un sūtīja kartītes, pastāstot
par savām gaitām. 1999. un
2001. gadā viņa atkal vadīja
Latvijas izlasi Eiropas vienību
meistarsacīkstēs.
No 2000. līdz 2010. gadam
Dana Latvijas vienībā spēlēja pie
pirmā galdiņa četrās no sešām
olimpiadām (Latvijai nebija ie-

LANSINGAS LHH
VIENIBAS 14.
GOLFA SPĒLES
Lansingas Latvian Happy Hour
golfa vienības 14. gadskārtējās
golfa spēles notika 17. septembrī
Timber Ridge golfa laukumā
Īstlansingas pilsētā Mičigenas
pavalstī. Sestdienas rītā, lapu zeltam rotājot koku zarus, 37
enerģiski golfa spēlētāji ieradās
uz golfa sacensībām, kas sākās
pulksten vienpadsmitos. Labāko
vienību rezultāti:
1. vietā: Atis Markovs, Vija
Markova, Druvis Moruss, Juris
Moruss;
2. vietā: Pēteris Lazdiņš, Valdis
Lazdiņš, Andis Linde, Eriks
Linde;
3. vietā: Pārsla Blāķe, Jānis
Kuģenieks, Andis Runks, Valdis
Vītols.
Pirmās vietas ieguvēji saņēma
balvas – Māras Mesas darinātos
golfa krekliņus, izšūtus ar LHH
tautiskām zvaigznītām un uzrakstu LHH 2011 CHAMPION.
Otrās un trešās vietas ieguvēji
saņēma jaunas golfa bumbiņas,

Latvijas šachiste, polītiķe un zinātniece Austrālijā

spējams aizsūtīt valstsvienības
uz visam olimpiadām). Ar laiku
Danu ievēroja un dažreiz atbalstīja arī citu trimdas zemju
latviešu šahisti.
***
Lasītājam varētu rasties iespaids, ka Dana kļuva par profesionālu šachisti. Nepavisam.
Viņas darbavieta bija Ventspils

telītu (Iridium, Orbcomm) infrastruktūras izmantošanu mazo
satelītu sakariem.
Mācības notiek dažādās pasaules malās. Šogad tādas bijušas
Strasbūrā, Vašingtonā; nākamgad Denverā un citur. Ceļojumi,
protams, ir diezgan dārgi, bet
programmas ideja ir dot studentiem iespēju izveidot derīgus

Dana, Andris un Sofija ar raksta autoru Gunāru Bērzzariņu

Augsto technoloģiju parks, kas
atbalsta gan jaunus, gan pieredzējušus uzņēmumus. Viena no
Danas sirdslietām ir kosmosa
attīstība. Šobrīd Latvijā tiekot
izstrādāta nacionāla kosmosa
stratēģija un tiekot plānots kļūt
par Eiropas kosmosa sadarbības
valsti. Dana saka, ka Latvijā esot
pabeigts Latvijas pirmais satelīts
Venta-1 un tas šobrīd gaidot
starta iespēju. Lai Latvijā krātos
zināšanas par kosmosa tirgus
īpatnībām, Dana iestājusies un
studē jau minētajā Starptautiskajā kosmosa universitātē Strasbūrā. Kurss saucas – Profesionālā kosmosa vadības maģistra
studijas. Tas ilgs divus gadus.
Diplomdarba aizstāvēšana paredzēta 2012. gada rudenī Menas
salā (Isle of Man). Sadarbībā ar
prof. Induli Kalniņu Dana par
sava diplomdarba tematu izvēlējusies lielo komūnikācijas sa-

kontaktus dažādos kosmosa uzņēmējdarbības un pētniecības
centros, kā arī iegūt ieskatu šī
biznesa vidēs.
Adelaidē (University of S.A.
telpās) studenti apguva uzņēmējdarbības moduli – finances,
biznesa plānu izstrāde, mārketings, uzņēmējdarbības atbalsta
finanču instrumenti u.c. Šī programma sakritusi ar Danas iepriekšējo darba pieredzi Ventspils Augsto technoloģiju parkā.
Lekcijas bija katru dienu līdz
pievakarei.Apmēram pusei no
studentu mācību izdevumus sedz
to darba vietas. Danai daļēji
izmaksas sedz Eiropas Kosmosa
aģentūras stipendija.
***
Tas vēl nav viss. 10. Saeimas
vēlēšanās Dana kandidēja no
Zaļo un Zemnieku savienības un
tika ievēlēta. kur strādāja par Satiksmes ministra parlamentāro

sekretāri. Viņu atkārtoti ievēlēja
arī 11. Saeimā.
***
Tikko ieradusies Adelaidē, visa
ģimene ar īrētu auto devusies uz
Vumeru (460 km). Kādēļ tā?
Tādēļ, ka iepriekš Dana uzzinājusi
par kosmosa mūzeju Vumerā.
Diemžēl, mūzejs nav atstājis
īpašu iespaidu; iespējams, daļēji
tādēļ, ka kosmosa vidē jau daudz
kas redzēts; turklāt bijusi gaidīta
efektīgāka kosmosa un raķešu
izmēģinājuma centra demonstrācija. Interesanti gan bijis iepazīties ar vienu no Austrālijas
daudzajām „vizītkartēm” – tuksnesi. Toties atceļā apmeklētais
Coober Pedy – viss pazemē! –
bijis aizraujošs.
***
Lai dotu Danai un Andrim
tieši „nogaršot” Austrāliju, biju
iecerējis vakariņot ar viņiem
restorānā Red Ochre, kuŗa
ēdienkartē ir Austrālijas ēdienu
eksotikas; taču universitātē satiktie Adelaides kollēgas viņus jau
bija tur aizveduši pašā sākumā
(Tur Latvijas ciemiņi bija iepazinušies ar cepta ķengura, krokodila un emu garšu). Izvēli
mainīju; vienu vakaru pavadījām arī manās mājās, kad es mēģināju viņiem sniegt „īso kursu”
Adelaides (un vispār Austrālijas)
latviešu dzīvē un aktīvitātēs kopš
1947. gada.
Diemžēl man neizdevās izrādīt
tālajiem viesiem ne Latviešu
namu, ne Daugavas Vanagu namu, kas ir atvērti tikai nedēļas
nogalē. Bija jāapmierinās ar namu un latviešu baznīcas apskati
no ārpuses.Latviešiem jau vienmēr tuva bijusi jūra, tādēļ iekārtojām arī braucienu pievakarē
uz Glenelgu, kur Dana varēja
piekrastē pabradāt jūrā.
Universitāte – apsveicami –
bija izkārtojusi vienīgo izbraukumu uz Klēlandes Savvaļas

dzīvnieku parku (Cleland Wildlife
Park), kur bijusi iespēja apskatīt
Austrālijas zvēriņus labāk nekā
braucienā pa tuksnesi uz
Vumeru.
Andris, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras direktors,
apstiprināja, ka viņam šajā ceļojumā ir bērna aukles loma,
kamēr Dana ir lekcijās. Mēnesi
vecā Sofija mums visur bija līdz
un visu lielo pārdzīvojumu uztvēra angļu mierā – lielumties
guļot (izņemot ēdienreizes). Tikai pa reizei viņa atvēra acis, bet
neko aizraujošu nesaskatījusi –
turpināja snaust. Es nebūtu pārsteigts, ja viņa būs atsitusies mātē
– nosvērta, atsaucīga sadzīvē,
uzņēmīga, apņēmīga, zina, ko
grib sasniegt. Runājot par Latviju, Andŗa lielākās rūpes bija par
zemo dzimstību. Kad es stāstīju,
ka mūsu ieceļošanu Austrālijā
bija izraisījis sauklis Populate or
perish! (angl.: Apdzīvojiet vai
izmirstiet!), Andris to pilnībā
attiecināja uz šodienas Latviju.
Danas un Andŗa ģimenē
tagad ir trīs meitas – vecākās ir
Helēne (8 g.) un Aleksa (3 g.).
Kamēr vecāki ir prom no
Ventspils, meitas pieskata Danas
tante Guna, tētis Jānis, māte
Daiga. Dažreiz izpalīdz arī citi
tuvi radinieki.
***
Un tas arī vēl nav viss. Atvadījusies no viesmīlīgās (viņas
apzīmējums) Austrālijas, Dana
laimīgi atgriezās Latvijā un tūlīt
atkal sēdās lidmašīnā – šoreiz uz
Grieķiju, uz Eiropas vienību
meistarsacīkstēm šachā. (Par rezultātiem esam ziņojuši Laikā un
Brīvajā Latvijā – red.)
Atliek vēlēt veiksmi gan
ģimenes dzīvē, gan Saeimas
darbā, gan kosmosa izmantošanā
saimniecībā, gan šachā. Danai
Reizniecei ar tik milzīgu enerģijas
krājumu viss liekas iespējams.

golfa dvielīšus un sporta lietusGolfa sacensībās piedalījās 30 Ņujorkas pavalsts latviešu cen- vakariņoja Timber Ridge golfa
sargus. Pirmās, otrās un trešās vīrieši un septiņas sievietes no triem.
kluba verandā. Mielasta laikā
vietas vienības saņēma arī vīnu. Mičigenas, Indianas, Ilinojas un
Pēc spēlem sportisti un viesi golfa laukuma zālienā notika
kāzas, un LHH golfa sacensību
dalībnieki un golfa entuziasti kāzu ceremoniju vēroja no verandas. Brīdī, kad jaunlaulātie golfa
ratiņos devās apbraukāt skaistos
laukuma zālienus un pakalnus,
mielasta dalībnieki piecēlās kājās
un sparīgi dziedāja „Lai dzīvo
sveiks!” Jaunais pāris latviešu valodu, protams, neprata, bet līksmās sejas liecināja, ka laimes novēlējumi viņiem patika. Viņi apbrauca apkārt golfa laukumam
pa celiņiem ar skaistiem apstādījumiem un gleznam ezeriņam
golfta ratiņos, kuŗiem bija piestiprināts Global Positioning
System (GPS) aparāts, lai dotos
laimīgas nākotnes dzīves ceļos.
Aicinām visus golfa spēlētājus
piedalīties 15. Lansingas LHH
LHH golfa sacensību dalībnieki. Uz kāpnēm priekšā sēž: Ligita Ķepīte; otrā rindā no kreisās: Valdis golfa turnīrā Timber Ridge Golf
Vītols, Kristīne Putne, Druvis Moruss; trešā rindā: Eriks Putnis, Kārlis Druva, Daina Korbe; ceturtā Club, East Lansing, MI, 2012. garindā: Anda Prātiņa; stāv aiz verandas margām: Jānis Šverns, Jānis Māliņš, Andis Linde, Jānis da 15. septembrī. Paldies LHH
Kuģenieks, Andris Runka, Juris Velkme, Eriks Smits (Eric Smith), Eriks Linde, Dvaits Miķelsons golfa spēļu rīkotājiem – Ģirtam
(Dwith Mikelson), Peteris Oade, Roberts Putnis, Andris Spielbergs, Eriks Antons, Arija Spielberga, Austriņam, Ligitai Ķepītei, Jurim
Atis Markovs, Vija Markova, Uģis Augenbergs, Tods Greiems (Graham), Gvīdo Auziņš, Valdis Morusam un Valdim Vītolam.
Lazdiņš, Pārsla Blāķe, Endijs Austriņš, Pēteris Lazdiņš, Aldis Zuika, Ģirts Austriņš, Eriks Ziediņš,
Juris Moruss; nav Pēteŗa Sprennes un Jāņa Prātiņa
Gundega Ozola

