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ASV tautieši svin Latvijas valsts svētkus

Lasiet, lūdzu, 4., 5., 17. un 18. lpp.

Dzied apvienotais Indianapoles latviešu biedrības un In  di -
anapoles skolas koris

Sarīkojuma dalībnieku grupa, no kr.: Alnis Cers, Uldis Streips, Armands Birkens, Alberts Legzdiņš, 
Janīna Ankipāne, Ints Rupners, Jānis Vilciņš, Inese Stokes, Kārlis Streips, Māra Vārpa, Vilis 
Vārsbergs, Sarma Aļļe.

Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas atceres dienas svinībās Grandrapidos 20. novembrī. No 
kreisās: Dr. Zigfrīds Zadvinskis, Arnolds Ruperts III, Elmārs Kalnaraups, mācītāja Ilze Larsena, 
Jānis Kukainis, Ruta Puriņa, Paulīne Zadvinska, Dāvids Heinze, Andrejs Ruperts

ZIEMSVĒTKU KONCERTS,
svētdien, 2011. gada 11. decembrī plkst. 5’os 

 Filadelfijas Sv. Jāņa baznīcā, 301 Newtown Street Rd, Newtown Square, PA 

 FILADELFIJAS LATVIEŠU KONCERTKORIS , - ANDREW MARTENS - basbaritons, 
 TALYA LIEBERMAN - soprāns, LINDA ALLE-MURPHY - čelliste, 

MUDĪTE STREIPA-PIZZINI - ērģelniece, GUNTA PLOSTNIECE - diriģente. 
 Pēc koncerta saviesīga stunda un tikšanās ar māksliniekiem. 

 Ieeja $20.00, bērniem brīva. Visi mīļi gaidīti.

Latvijas Valsts svētku svinības 
Čikāgā notika Ciānas draudzes 
telpās 2011. gada 19. novembŗa 
pēcpusdienā. Tuvojoties sākuma 
stundai, draudzes lielā, Aivara 
Oša dekorētā zāle ātri pildījās. 
Vai vairāk nekā 300 apmeklētā-
jus bija vilinājis svētku runātājs, 
Čikāgas puika (kā viņš pats sevi 
raksturoja) žurnālists Kārlis 
Streips no pašas Rīgas? 

Svētbrīdī prāv. Vilis Vārsbergs 
norādīja, ka Dievs kādreiz atbild uz 
mūsu lūgšanām ar: „Dari to pats!” 
Tā Dievs var atbildēt uz mūsu 
lūgšanām par Latviju. Ir tik dau-
dzas lietas polītiskā un saimnie-
ciskā dzīvē, kas ir mūsu pašu zi  ņā, 
kas mums pašiem jā  dara. “Dievs, 
sargi mūsu tēvu ze  mi!” bija mūsu 
kopējā lūgšanas dziesma.

Jānis Vilciņš, Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienības priekš-
sēdis, savā uzrunā uzsvēra  Lat-
vijas valsts proklamēšanu, kas 
pa  saulei apliecināja, ka latvie-
šiem ir tiesības dzīvot savā na -
cionālā valstī un demokratiski 
tajā valdīt.

Viņš  arī nolasīja Valsts prezi-
denta Andŗa Bērziņa uzrunu 
Latvijas Republikas 93. gada die-
nā. Svētku runā žurnālists Kār-

18. novembŗa svētki Čikāgā
lis Streips pakavējās pie savām 
bērnības un skolas gaitām Čikā gā 
un Gaŗezerā, uzsverot, ka vi  ņa 
ģimene ir bijusi tā, kas devusi 
nelokāmi stipru pamatu viņa 
latvietībai un valodai. 

Apsveikuma vārdus teica 
PBLA priekšsēdis Ints Rupners, 
Inese Stokes nolasīja ASV ār  lie-
tu ministres Hilarijas Klin tones 
apsveikumu, kuŗā viņa ASV pre -
zidenta Obamas vārdā sveic Lat-

vijas 93. gadadienā. Viņa nola-
sīja arī apsveikumu no Čikāgas 
pilsētas galvas Rahm Emanuela. 
Latvijas goda konsuls Illinojā Ro -
berts Blumbergs rakstiski sveica 
svētkos, jo pats atradās Linkol-

nā, kur bija uzaicināts par Valsts 
svētku runas teicēju. 

Jānis Vilciņš pasniedza ČLOA 
Atzinības rakstu skolotājai, ra -
dio un Ciānas draudzes darbi-
niecei Silvijai Kļaviņai-Barshney. 
Kr. Barona skolas pārzines viet-
niece Benita Lāčkāja pasniedza 
atzinības rakstus ALA pārbau dī-
jumu izcilniekiem Pēterim Nī -
kuram un Elizabetei Dudarānei.

Koncerta programmā vis-
pirms bija Čikagas Piecīšu snie-
gums.

Aplausiem beidzoties, Ints Rup-
ners paziņoja, ka Čikāgas Piecīši 
ir izraudzīti par 2011. gada PBLA 
lielās balvas laureātiem un pa -
sniedza attiecīgu apstiprinājumu. 
J. Vilciņš pasniedza arī ALAs 
Atzinības rakstu. 

Koncerta otrajā daļā T. Bēr zi ņa 
aranžēto „Maršu popuriju“, virk-
ni kaŗavīru melodiju dziedāja 
Čikāgas vīru koris Māras Vārpas 
vadībā, klavieŗpavadījums – 
Sar ma Aļļe, Čikāgas mūzikas 
dzīves stūŗakmens un bagātība.

Koncerta nobeigumā visi vie-
nojās dziesmā –  vēlējumā: Jāņa 
Mediņa “Tev mūžam dzīvot, 
Latvija!” (V. Plūdons).  

Oļģerts un Marta Cakari
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20112011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S
Daudziem 

rūjeniešiem
vēl jāmācās

mīlēt un piedot 
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 

gandrīz visās luterāņu baznīcās 
draudzes centās apzināt Pirmajā 
pasaules kaŗā un Latvijas at   brī-
vošanas cīņās kritušos un bez 
vēsts pazudušos. Tika vākti zie-
dojumi un baznīcās novietotas 
piemiņas plāksnes ar kritušo 

Latvijas Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrība (LBAB) aici  -
na tautiešus sadarboties, pa -
pildinot tēvzemes bibliotēku 
krājumus!

Latvijas cilvēki, īpaši laukos, 
ir ļoti ieinteresēti saņemt ob -
jektīvu un neatkarīgu infor-
māciju par polītiskiem, sabied-
riskiem un kultūras dzīves no -
tikumiem Latvijā un ārpus 
mūsu valsts, vēlas zināt, kā 
klājas ārzemēs mītošajiem tau-
tiešiem.

Latvijas pagastu un mazpil-
sē tu bibliotēkas ir vietējie in -
formācijas, izglītības un kultū-

Dāvināsim mūsu avīzes
Latvijas lauku bibliotēkām!

ras centri, kur cilvēki tiekas, 
lasa, lieto tīmekli. Lieki teikt, ka 
naudas bibliotēku krājumu pa -
pildināšanai, 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 Latvi-
 jā gan morāli, gan materiāli – 
dāvinot grāmatas, žurnālu un 
laikrakstu abonementus. Aici-
nām jūs, godātie tautieši, pie-
vienoties mums!

Dāviniet laikrakstu Laiks un 
Brīvā Latvija abonementus Lat-
vijas 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 dāvinā-
šanu varat sazināties arī ar laik-
rakstu Rīgas redakciju: tālr.: 
+371 67326761, +371 29439423; 
e-pasts – redakcija@laiks.us

Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, 
LV-1010

cīnītāju vārdiem. Tāpat notika 
arī Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas 
Ziemeļu un Dienvidu draudzē. 
Dienvidu draudze melna granīta 
pulētu piemiņas plāksni novie-
toja 1935. gadā; Ziemeļu draudze 
plāksni un Egona Zvirbuļa pelēka 
granīta tēlniecības darbu „Uz 
Tēvzemes altāŗa” – 1939. gadā.

Padomju gados Otrajā pasau-
les kaŗā krievu pusē kritušie 
rūjenieši jau bija apzināti, tāpēc, 
sākoties Atmodai, vajadzēja ap -
zināt arī vācu pusē kritušos. Šo 
darbu uzņēmās fizikas skolotājs 

Edmunds Rumba, ko pašu 17 ga -
du vecumā paņēma gaisa izpa-
līgos no skolas sola, kā daudzus 
citus 1927. gadā dzimušos. Cik 
varēju, skolotājam palīdzēju. Bija 
skaidrs, ka jāturpina aizritējušā 
gadsimta 30. gados iesāktais un 
arī Otrā pasaules kaŗā abās pusēs 
kritušo vārdi jāiegravē plāksnēs 
un tās jānovieto baznīcā. Gadi 
ri  tēji, saraksti precīzējās, bet ne -
kas nenotika, jo nebija skaidrs, 
kur ņemt naudu. Pirms vairākiem 
gadiem aicināju apkārtējo pagas-
tu priekšniekus piešķirt līdzekļus 
proporcionāli kritušo skaitam 
pagastos. Atsaucības nebija. Pie-
peši šoruden Rūjienas novada 
dome piešķīra naudu plākšņu 
izgatavošanai. Sameklēju akmeņ-
kaļus Jaungulbenē ar mākslinieku 
Valdi Porieti priekšgalā. Lai 
ansamblis būtu vienots, viņi pa -
raugam izmantoja 1935. gadā iz -
gatavoto plāksni. Vienojāmies par 
termiņiem – 10. novembri, lai 
Lāčplēšu dienā plāksnes varētu 
iesvētīt.

Diemžēl oktobŗa beigās mācī-
tājs Edijs Kalekaurs paziņoja, ka 
atsevišķi draudzes locekļi ir pret 
plākšņu novietošanu baznīcā. 
Nespēju noticēt mācītāja teikta-
jam un nākamā svētdienā pēc 
dievkalpojuma skaidroju, kas 
kristiešiem gan nebūtu jāskaidro 
– mīlestību, piedošanu un ne  tie-
sāšanu. Jūtos gan arī pati vainīga, 
ka draudzes padomei neizrādīju 
pietiekami lielu cieņu un nelūdzu 
atļauju kritušos pieminēt baznīcā.

Kopš Atmodas laika Rūjienas 
baznīcā nomainījušies astoņi 
mā   cītāji, un nevienam no viņiem 
Rūjienas dzīve īsti nav interesējusi. 
Mainījies arī draudzes padomes 
sastāvs. Gatavās plāksnes 10. no -
vembrī no Jaungulbenes atceļoja 
uz baznīcu, bet joprojām atrodas 
uz grīdas, jo ne draudzes priekš-
nieks, ne mācītājs nav devis at -
ļauju plāksnes piestiprināt. Tiek 
pieprasīta vēl viena plāksne, kur 
būtu rakstīts, ka draudze neuz-
ņemas nekādu atbildību par šiem 
192 kritušajiem rūjeniešiem. Ne -
viļus gribas salīdzināt draudzes 
rīcību aizritējušā gadsimta 30. 
ga  dos un tagad. Jāpiebilst, ka 
izmaksās ieskaitīta arī 1935. gada 
Dienvidu draudzes izgatavotās 
plāksnes restaurēšana un novie-
tošana.

Radušos situāciju mekādi ne -
grasos un arī nespēju ietekmēt. 
Atliek vien gaidīt, ko lems drau-
dzes padome un mācītājs. 

Līga Siliņa
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Milvoku lielie un mazie dejotāji

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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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. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas fonds piešķiŗ gads kār-
tēju balvu  (20 000 ASV dolaru) 
pārmaiņus literātūrā un mākslā 
rakstniekiem – dzejniekiem un 
gleznotājiem, kuŗi ar saviem 
darbiem rosina un bagātina lat-
viešu moderno mākslu un literā-
tūru, dzīvojot ārpus Latvijas.

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Ja  nelsiņas fonda balva literātūrā 
2011. gadā piešķirta Lidijai Dom-
 brovskai-Larsenai Austrālijā par 
mūža ieguldījumu mākslā un 
rakstniecībā.  

Lidija Dombrovska-Larsena sa   -
rakstījusi vairāk nekā divdesmit 
grāmatu, tostarp dzejoļu krāju-
mus, romānus un apceres par 
mākslu un vēsturi, un viņai bi -
jušas vairāk nekā 150 perso nāl-
izstādes Eiropā, Amerikā, Ķīnā, 
Latvijā Austrālijā un citur.

Savos dzejoļos, stāstos, romā-
nos un esejās autore meklē jau-
nas literāras dimensijas un vir-
zienus, vienmēr dzīvā, spilgtā  
latviešu valodā, sevišķam efek-

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda 
2011. gada  balvas laureāte –
Lidija Dombrovska-Larsena

tam ievijot  svešvalodu frazes. 
Agrīns liecinieks Dombrov-

skas-Larsenas spārnotajam en -
tuziasmam ir viņas 1967. gadā 
Kopenhāgenā 500 eksemplāros 
izdotais eseju krājums „Uz darb-
nīcas sliegšņa”. 

Autore sludina ne tikai dedzīgu 
ticību abstraktai mākslai, bet arī 
meklē tās saskarsmi ar latviešu 
daiļuma izjūtām. Viņa analizē 
līdzšinējo un sapņo par „jaunu 
latviešu glezniecību”.

Anšlava Eglīša
un Veronikas

Janelsiņas fonda 
Atzinības balva – 

Nikolajam Bulmanim
Anšlava Eglīša un Veronikas 

Janelsiņas fonda Atzinības balva  
(10 000 ASV dolaru) piešķirta 
Nikolajam Bulmanim Kanadā 
par eseju krājumu „No vienas 
puses tā...”

Mākslas kritiķis, esejists un 
latviešu mākslas darbu kollek-

cionārs Nikolajs Bulmanis savu 
2011. gadā izdoto  grāmatu rak-
sturo – „refleksijas  par mākslu 
trimdā, Latvijā un pasaulē”. Grā -
mata ir plašs izziņu un infor-
mācijas avots, bagāts vērtēju-
miem, citātiem un intervijām, 
tās vizuāli papildina autora fo  -
toattēli, kuŗi uzskatāmi doku-
mentē trimdas laiku un vidi. 
Krā jot liecības par latviešu māk-
slu, N. Bulmanis daudz ceļojis,  
apmeklējis neskaitāmas izstādes, 
mākslinieku dzīvesvietas un 
darbnīcas ASV un Kanadā un 
laikrakstu un žurnālu reportāžās 
salīdzinājis svešatnē strādājošo 
latviešu mākslinieku veikumu ar 
starptautiskās biennālēs un mū  -
zejos redzēto. Nikolaja Bulmaņa  
grāmata ir trīsdimensionāls do  -
kuments ar paliekošu vēsturisku 
vērtību un rada  teicamu laika un 
telpas izjūtu.

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas fonda  uzdevumā

Gvīdo Augusts

Milvokos no 18. līdz 20. no -
vembrim notika gadskārtējie 
Tautību svētki (Holiday Folk 
Fair International), ko rīko 
Viskonsinas Internacionālais 
institūts un kuŗos piedalījās 
vairāk nekā 50 dažādas etnis-
kās grupas. Latviju šajā sarīko-
jumā godam pārstāvēja 
Milvoku lielais un mazais 
„Metieniņš”.

Pieaugušo grupas (vadītāja 
Inta Veldre) dalībnieki dejoja 
Zigurda Miezīša „Kurzemnieku 
Pērkoņdanci” un Intas Veldres 
jaundeju „Saulgriežu polka”, 
savukārt bērni (vadītājas 
Sandra Mednis un Inta Veldre) 
– „Jūra, jūra” un pāŗu deju 
virkni „Jautrais stūris”, 
„Metieniņš” un „Tūdaliņ, taga-
diņ”.  Šo deju kopu dalībnieki 
nākamgad dejos ASV XIII vis-
pārējos Dziesmu svētkos, kuŗus 
visi gaidīt gaida.

Milvoku dejotāji piedalījās Tautību svētkos

  Ņujorkas latviešu koris ielūdz uz

  ADVENTA KONCERTU
 

Svētdien, 2011. gada 11. decembrī plkst. 10:00 no rīta
Jonkeru dievnamā, 254 Valentine Lane, Yonkers, NY

Programmā:
Ingmārs Zemzaris - “Immanuel, Tu augstais Dievs!” • 
(pirmatskaņojums) 
Ēriks Ešenvalds - “Ziemsvētku kantāte”• 
Pēteris Aldiņš - “Ziemassvētki nāk” • 

Solo - Laila Liepiņa Southard un Sarma Dindzāne-Van Sant
Pianists – Djordje Nesic
Diriģents - Andrejs Jansons

Varēsiet iegādāties skaistas svētku dāvanas – koŗa CD
(V.Baštika “Rekviēms” un citi), grāmatas un

citas jaukas lietas no Baltic Shop. 

Pēc koncerta visi laipni aicināti lejas zālē uz mielastu
Ieeja: $25 (bērniem līdz 12.g.v. – brīva)
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19. novembŗa paagrā rītā, 
skolēni, skolotāji, vecāki, vec ve-
cāki un viesi pulcējās LSC, lai 
atzīmētu Latvijas 93. gadskārtu. 
Sarīkojumu ievadīja karogu uz  -
vilkšana un „Dievs, svētī Latviju!”

Prāvests Gunārs Lazdiņš sveica 
skolēnus un viesus. „Sirds dzi  ļu-
mos katrs cilvēks saprot, kādēļ 
viņam ir vajadzīga Dieva valstība. 
Bet vai to, ko saprotam par 
Valstību, saprotam arī par valsti?  
Mēs redzam, ka mūsu valstij ir 
zināmas parallēles ar Dieva Val-
stību – savā, zemes līmenī. Dzim-
šanas dienā mēdzam kaut ko 
dāvināt. Nav vienkārši atrast pie-
mērotu, cienīgu dāvanu; turklāt 

18. novembŗa atcere un Tautību festivāls Indianapolē
bieži gadās, ka atrodam gan kaut 
ko tiešām smalku un vērtīgu, bet 
nevaram to atļauties. Kādu dā -
vanu pasniegt dzimšanas dienā 
savai valstij? Sekosim devīzei 
„Iededzies par Latviju un dāvini 
tai vienu labu, godīgu, pacietīgu, 
mīlošu, garīgu cilvēku – sevi 
pašu!” Tā ir visvērtīgākā dāvana 
savai valstij, un to mēs varam 
atļauties. Uz to lai Dievs mūs 
svētī!” Skolotāju pārstāvis Jānis 
Kauliņš aicināja klātesošos cie-
nīt, godāt, mācīties un pie katras 
izdevības lietot latviešu valodu. 
Uzrunai sekoja skolēnu priekš-
nesumi: 8. klases meitenes dze -
joļus – domu graudus bija sace-

rējušas pa   šas. 
Liene Mil  le -
re: „1918. ga -
da 18. no  -
vembrī Rīgā 
pa  slu di  nāja 
Lat vi jas ne  -
atka rī bu. Vi  -
sos lo  gos spī   -
dēja sve cītes, 
un spīdēja 
gaismas ielu 
ma  lās, spī dē-
ja lat  vju sir-
dis – Lat vi  ja 
bei dzot bija 
brīva!” Krista 
G r e n d z e : ILS skolēnu koris 18. novembŗa aktā

Tautasdeju ansamblis "Namejs"

Turpat 200 tautiešu 19. no -
vem brī pulcējās Vašingtonas lat-
viešu sabiedriskajā centrā Rok-
vilē, lai svinētu Latvijas neatka-
rības pasludināšanas 93. gads-
kārtu. Aktu ievadot, prāveste 
Anita Vārsberga-Pāža pieminēja 
tos, kas cīnījušies par Latvijas 
brīvību un kopā ar svētku da -
lībniekiem lūdza Dieva svētību 
latviešu tautai un valstij. 

Sarīkojuma degpunktā šogad 
bija latviešu jaunatne. Program-
mas pieteicēja, jaunās paaudzes 
pārstāve Inga Bebre atzinās, ka 
viņa ne vienmēr bijusi „lielā sa  -
jūsmā par latvietības pasāku-
miem” – īpaši, kad sestdienas va  -
karos nācies sēdēt pie latviešu sko-
las mājasdarbiem. „Bet šo   dien, 
manu vecāku neatlaidības dēļ, es 
apzinos, ka esmu latviete. Tikai 
tagad spēju īsti novērtēt to, ko 
esmu ieguvusi,” teica Inga. Viņa 
pateicās visiem, kas viņai palī-
dzējuši ieaugt latviešos – vecā-
kiem, skolotājiem, mācītājai, lat-
viešu draudzei un draugiem. 
Tagad, līdztekus skolotājas dar-
bam amerikāņu skolā, Inga Bebre 
ir rosīga latviešu jaunatnes darbi-
niece un šomēnes Vašingtonas pie-
vārtē notiekošā ALJA’s kongresa 
Rīcības komitejas priekš sēde.

Ingas aizsākto tematu papla ši-
nāja valstssvētku akta galvenā 
runātāja, ilggadīgā Gaŗezera va -
saras vidusskolas skolotāja un 
direktore Elisa Freimane. Atturē-
damās no kritikas un uzsvērdama 
panākumus, viņa analizēja prin-
cipus un metodes, ar kuŗām ār -
zemju latviešu saime joprojām 
piesaista jauniešus savu senču 
kultūras mantojumam. Svarīgi ir 
jaunietim dot veselīgu un intimu 
latviešu sabiedrību – tādu, kāda 
izveidojusies, piemēram, Gaŗ ez e  -
ra vasaras vidusskolā, kur jaunieši 
sadraudzējas un emocionāli ie -

Valstssvētki Vašingtonā
saistās latviskajā pasaulē. Latviešu 
skola nedrīkst iegrimt vienīgi 
lasīšanā un rakstīšanā, bet tai 
jāvedina jauniešus uz aktīvu lī  dz-
darbošanos, piemēram, iestu-
dējot teātŗa gabaliņus. Jāatbalsta 
tās nodarbības, kuŗas jauniešiem 
patīk un kuŗas viņiem ļauj sa -
biedriski satikties: tautasdejas, 
2x2 nometnes, pat ballītes.

Elisa Freimane minēja populārā 
amerikāņu žurnālista Malkolma 
Gladvela (Gladwell) teoriju: lai 
cilvēks kaut ko labi iemācītos, 
tad viņam šim mērķim būtu 
jāveltī 10 000 stundu. Pēc Elisas 

metni un vasaras vidusskolu, kā 
arī mājās, pie vakariņu galda ru  -
nājoties latviski, esot iespējams sa   -
sniegt vajadzīgās 10 000 stundas. 
Pēc Elisas domām, latviešu sa  bied-
rība ārpus Latvijas jopro jām ir ap -
brīnojami sekmīga savu jauniešu 
latviskajā audzināšanā. „Mums 
ir daudz, par ko prie cā ties!” viņa 
teica, piezīmēdama, ka šodienas 
Gaŗezera vidusskolas beidzēji 
latvisko zināšanu jomā varot 
droši stāvēt blakus 1979. gada 
absolventiem, kuŗu skaitā bijusi 
viņa pati (un citu vidū arī Va -
šingtonas draudzes mācītāja, 

vijas saimniecība pamazām no -
stabilizējoties un Latvija dažkārt 
Eiropā tiekot minēta kā paraugs 
tam, kā pārvarēt krizi. Atzīmē-
dams faktu, ka pēc mēneša at -
jaunotās Latvijas posms būs pār-
 sniedzis pirmās Latvijas brīvvalsts 
pastāvēšanas ilgumu, vēstniecības 
pārstāvis uzsvēra ASV atbalsta 
nozīmi Latvijas un visas Eiropas 
drošībai. Viņš arī cildināja Va -
šingtonas latviešu saimi kā vienu 
no visrosīgākajām ārpus Latvijas. 
Sarīkojumā bija klāt liela daļa 
Latvijas vēstniecības personāla – 
ieskaitot vēstnieka Andreja Pil -

tika godināta virkne vietējo tau-
tiešu. ALA’s atzinības rakstus no 
ģenerālsekretāra Raita Eglīša sa -
ņēma tautasdeju ansambļa „Na -
mejs” vadītājs Alberts Ozols, 
drau dzes ērģelnieks Egons Pļav-
nieks, draudzes kasieris Vitauts 
Hāzners un Daugavas Vanagu 
organizācijas priekšsēdis Ilmārs 
Dambergs. Dambergs, savukārt, 
ar atzinības rakstiem godināja 
DV organizācijas locekļus Hediju 
Zalāni, Suzannu Lapiņu, Aldi 
Lapiņu, Andri Lūsi un Aivaru 
Osvaldu. Noslēgumā, skolotāja 
Aija Celma-Evansa paziņoja, ka 
ALA’s gadskārtēji rīkotā zināša nu 
pārbaudījumā izcili sevi pa  rādī-
juši Vašingtonas skolas au   dzēkņi 
Aleksandrs Blumbergs, Laura 
Kēlere, Lija Lūse un Eva Pilde-
goviča. Svētku dalībnieki jaunos 
censoņus sveica ar aplausiem. 

Sarīkojuma otrā daļā Vašing-
tonas latviešu saimi iepriecināja 
tautasdeju ansamblis „Namejs”. 
Dejotāju solis bija viegls un dis-
ciplinēts, kustības atbrīvotas un 
izteiksmīgas – apliecinot, ka an -
sambļa varēšana turpina augt. 
Īpaši skaļus aplausus izpelnījās 
meiteņu dejotā, draiskulīgā 
„Kreic bergas polka”. Prasmīgi 
iegaismotā skatuve un dejotāju 
izstrāvotais gaišums labi node-
monstrēja Elisas Freimanes teik-
to par latviešu jauniešiem. Tie-
šām jāpriecājas! Programmas 
pār traukumos ar iejutīgām kok-
les skaņām klātesošos izklaidēja 
Valdis Kārklis, dodams dejo tā-
jiem iespēju atvilkt elpu.

Valstssvētku aktu rīkoja Lat-
viešu organizācijas Vašingtonā 
(LOV) priekšsēdes Anitas Ju  ber-
tes vadībā. Svētku galdu klāja 
Studenšu korporāciju kopa un 
šampanieša glāzi piedāvāja Va -
šingtonas konvents.

Vilnis Baumanis

mākslas darbu izstādi un tau -
tasdejām. Šī gada tema bija 
„kultūra”, un latvieši kopā ar 
igauņiem rādīja Lieldienas. 
Igauņi kāra šūpoles un latvieši 
krāsoja olas. Tautasdejas dejoja 
„Jautrā pāŗa” dalībnieki I. Aso-
nes vadībā. Tautību festivāls 
Indianapolē ir iecienīts, un ap -
meklētāju ir daudz. Tā arī šogad 
ļaužu straumes plūda līdz slēg-
šanas stundai. Atvadu vārdi – 
„līdz nākamam gadam” skanēja 
visapkārt, kad skatuves gaismas 
dzisa.

(gaa)

„Šodien ir gais-
ma, šodien ir 
cerība. Šodien 
ir brīvība, un 
šodien ir Lat-
vijas diena. Šo -
dien ir 18. no -
vembris”. Krista 
Roze: „Sarkan-
baltsarkans – 
ko tas jums 
no zīmē? Da -
žiem tās ir ti -
kai krāsas, bet 
d a u  d z i e m 
mums tas ir 
kas vairāk: tā 
ir brīvība no 
krie viem un 
no vāciešiem, 
tā ir vara, kas 
rāda, cik mēs 
cienām mūsu valsti. Tā ir 
mīlestība pret mūsu mazo, mī  -
ļo Latviju – tas ir sarkanbaltsar-
kans”. Skolēnu korītis ir mazs, 
bet skanīgs, tas labi nodziedāja 
„Ģērbies, saule, sudrabota”, 
„Bērīt’s manis kumeliņš” un 
divbalsīgi, piespēlējot sitamiem 
instrumentiem, „Kas tā tāda 
skuju būda” un „Kas dimd, kas 
rīb” dziedāšanas skolotājas Ive-
tas Asones vadībā. ILB koŗa 
diriģente un skolotāja Aija 
Brugmane priecīgi smaidīja – 

aprēķina, bērns, kas līdz piecu 
gadu vecumam audzis latviskā 
ģimenē, jau saņēmis 25 000 stun-
du latviskās pieredzes. Un arī 
vē  lāk, skolas vecumā, apmeklējot 
latviešu papildskolu, vasaras no -

prāveste Anita Vārs berga-Pāža).
Svētku saimi sveica Latvijas 

vēstniecības padomnieks Juris 
Pogrebņaks, īsumā pieskaroties 
dažiem Latvijas mērķiem un sa -
sniegumiem. Viņš teica, ka Lat-

degoviča kundzi Jelenu, kā arī 
militāro atašeju, pulkvedi Juri 
Bezzubovu ar kundzi Sarmīti.

Pēc paziņojuma, ka PBLA 
balva šogad piešķirta Čikāgas 
Piecīšiem, ar atzinības rakstiem 

“Jautra pāŗa” dejotāji Tautību festivālā

aug jauni koristi. Dziesmām 
sekoja dejas: „Dvieļu deja”, 
„Me tieniņš”, „Tūdaliņ, tagadiņ”, 
„Pirkstiņš un Raganiņa” I. Aso-
nes un G. Asones vadībā. Ve -
cāku padomes pārstāve Ināra 
Grendze visus cienāja ar dzim-
šanas dienas kliņģeri un kafiju.

Indianapolē Tautību festivāls 
notiek tai pašā nedēļas nogalē 
kā 18. novembŗa svinības, tāpēc 
latvieši uz festivālu paspēj tikai 
pēdējā dienā. Latvieši gadiem 
ilgi ir piedalījušies ar tautiskās 
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Latvijas valsts dibināšanas 93. 
gadadienu Detroitas latvieši 
svinēja 13. novembrī Svētā Pā -
vila draudzes ēkā. Svinībās 
piedalījās trīs viesi – Latvijas 
vēstniecības ASV vadītāja viet-
nieks un padomnieks Juris 
Pogrebņaks, Rīgas Techniskās 
universitātes (RTU) rektors aka-
 dēmiķis Leonīds Ribickis un 
Rīgas Biznesa skolas vadītājs 
Jānis Grēviņš. Abi mācībspēki 
ASV atradās nedēļu ilgā darba 
vizītē. Latvijas vēstniecībā 
Vašingtonā viņi tikās ar ASV 
Attīstības aģentūras (USAID) 
un Eirāzijas fonda vadību un ap -
meklēja vairākas universitātes 
– Buffalo (University of  Buf  fa-
lo), Merilendā (University of 
Maryland), Virdžīnijā (Virginia 
Tech). Detroitas pusē tikšanos 
ar Veinas universitātes (Wayne 
State University) Inženieŗzi-
nātņu mācībspēkiem noorga-
nizēja universitātes profesors 
Mārcis Jansons.

Svētdienas rītā viesi apmeklē-
ja diakona Friča Sīpola vadīto 
dievkalpojumu un teica uzrunu 
svētku viesiem. Gan profesora 
L. Ribicka, gan ASV vēstniecības 
ASV vadītāja vietnieka Juŗa 
Pog  rebņaka uzruna patīkami 
pārsteidza ar interesantiem fak-
tiem, konkrētiem sadarbības pie -
mēriem starp ASV un Latviju.

Leonīds Ribickis savā runā 
pieminēja Rīgas Techniskās uni -
versitātes nozīmi Latvijas spe -
ciālistu sagatavošanā. RTU mā -
cās gandrīz 17 000 studentu, tā 
ir lielākā techniskā universitāte 
valstī un otra lielākā augstskola 
aiz Latvijas Universitātes. Aka-
dēmiķis uzsvēra, ka RTU ir 
visas iespējas kļūt par „otru 
Silīcija ieleju” un piebilda, ka 
Technisko universitāti savulaik 
beidzis gan pašreizējais Valsts 
prezidents Andris Bērzņš, gan 
ministru prezidents Valdis Dom-
 brovskis. RTU  bijusi Alma 
Mater pasaulslavenajam zināt-
niekam, Nobela prēmijas lau -
reātam ķīmijā Vilhelmam Ost-
valdam, ķīmiķim Paulam Val-
denam, raķešu būves pirm-
sācējam Fridricham Canderam 
un Ignācijam Moscickim, Po -
lijas prezidentam no 1926. līdz 
1939. gadam. 

Juris Pogrebņaks apsveica 
apmeklētājus Latvijas Repub-
likas vēstniecības ASV vārdā un 
atgādināja, ka aizritējušā gad-
simtā latviešu tautai divas reizes 
izdevās pierādīt sava gara spēku, 
un varam lepoties, jo esam ie -
dves mas avots vai paraugs citām 
pasaules valstīm un tautām. 
Latvija, Lietuva un Igaunija 
pirms septiņiem gadiem, ie -
stājoties Eiropas Savienībā un 
NATO, ieguva ārējo drošību, un 
latvieši pierādījuši, ka ir uzticīgi 
sabiedrotie un spēj uzņemties 
atbildību kopējās drošības stip-
rināšanā. Latviešu kaŗavīri ko  -
pā ar sabiedrotajiem bija Bal-
kānos un Irākā, 180 kaŗavīru 
atrodas Afganistānā. Latvija 
kļuvusi  par nozīmīgu ASV un 
NATO kravu transita posmu 
sūtījumiem uz Afganistānu. Nā -
kotnē Latvija varētu kļūt par 
jaunā Zīda ceļa vārtiem no 
Eiropas uz Āziju un otrādi. 
Nākamgad paies 90 gadu, kopš  
nodibinātas Latvijas un ASV 

Tev mūžam dzīvot, Latvija!
diplomātiskās attiecības un šo -
gad septembrī 20 gadu kopš 
Baltijas valstu un ASV diplo-
mātisko attiecību atjaunošanas. 
ASV Valsts departamentā par 
godu šim notikumam rīkotā 
fotoizstāde atspoguļoja galve-

vizītē ASV bija Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers un 
Latvijas ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis, jaunie vē-
lētais prezidents Andris Bērziņš, 
kā arī ārlietu, aizsardzības, 
tieslietu un vides aizsardzības 

jekti ar ASV kompanijām  Ge -
neral Motors, John Deer, Wal -
green liecina par abpusēju sek-
mīgu sadarbību. Š. g. jūlijā  LR 
ministru prezidents kopā ar  40 
Latvijas uzņēmējiem apmeklēja 
Vašingtonu, Sanfrancisko, Lo -

dra   gāja Latvijas ekonomiku,  
taču pēc Latvijas valdības triju 
gadu smaga darba vērojama  
ekonomikas atveseļošanās – 
pieaug Latvijas preču importa 
tempi. Noturīgas attīstības pa  -
matā jābūt nozarēm, kuŗās ir 
priekšrocības Latvijā: kokrūp-
niecībai, transportam, ķīmiskai 
rūpniecībai, farmacijai, tūris-
mam, informācijas technolo-
ģijām un finanču pakalpojumiem. 
Visas šīs nozares jāievieš Eiropas 
un pasaules ražošanas tīklos. 
Nesen atklātais ASV un Baltijas 
Brīvības fonds veicinās Baltijas 
un ASV studentu, pētnieku un 
ekspertu apmaiņu. Jaunievēlētie 
Saeimas deputāti turpinās iz -
ska tīt grozījumus Pavalstnie-
cības likumā, paredzot dubult-
pavalstniecības iespējas Latvijas 
pavalstniekiem, kuŗi  ieguvuši 
ES un NATO dalībvalstu pa -
valstniecību, kā arī atjaunojot 
iespēju pieņemt Latvijas pavalst-
niecību visiem bijušajiem Lat -
vijas pavalstniekiem un viņu 
bērniem, kuŗi atstāja Latviju 
PSRS un Vācijas okupācijas lai -
kā. Pērn, izmantojot pārvie to-
jamo pasu darbstaciju, vairāki 
simti Latvijas pavalstnieku at -
jaunoja pases. Vēstniecības dar-
binieki cer, ka pārvietojamā 
pasu darbstacija būs viņu rīcībā 
pastāvīgi un ar to varēs arī 
turpmāk apceļot latviešu cen-
trus ASV, atvieglojot iespēju at -
jaunot pasi. Tiek meklēti un 
iecelti  konsuli  iespējami dau-
dzās ASV pavalstīs, lai attīstītu 
Latvijas un ASV ekonomiskos 
sakarus. 

J. Pogrebņaks atzinīgi novēr-
tēja  ASV latviešu organizāciju 
dabu, pateicās  LR Goda konsu-
lam Mičigenā A. Lācim par pa -
līdzību valsts prezidenta vizītes 
sagatavošanā, Mārcim Jansonam 
par RTU rektora vizītes rīkošanu 
Wayne State Univerity un Jānai 
Āboliņai par viesmīlību, uzņe-
mot Latvijas delegāciju. 

„Pateicos par  palīdzību Latvi-
jai. Jūsu pieredze, zināšanas, 
financiālais atbalsts, starptau-
tiskie sakari vienmēr būs vaja-
dzīgi. Nešaubos, ka neatkarīgi 
no dzīvesvietas, latvieši vienmēr 
būs savas zemes patrioti. Da  rī-
sim visu, lai pēc dažiem gadiem 
ar vēl lielāku lepnumu un prie-
ku mēs un mūsu bērni varētu 
svinēt Latvijas simtgadi! Dievs, 
svētī Latviju!” savas runas bei-
gās teica Latvijas vēstniecības 
ASV pārstāvis.

Mūzikālos priekšnesumus sa  -
rīkojuma dalībnieki sagādāja 
paši, kopā nodziedot latviešu 
tautasdziesmas „Mazs bij’ tēva 
novadiņš” un „Daugav’s abas ma -
las”. RTU rektors Leonīda Ri -
bicka balss bija starp skanī gā-
kajām, jo kopš 1965. gada viņš 
dzied universitātes vīru korī 
„Gaudeamus”.

Svētku kafijas galds, kā vien-
mēr, nelika vilties – dāmu komi-
tejas, latviešu apvienības, Dau-
gavas Vanagu un korporāciju 
pārstāvju gatavotās uzkodas bija 
lieliskas. Īpašu piekrišanu guva 
Irmas Rudzītes ceptais svētku 
kliņģeris. No tā pāri palika vien 
drupačas, ar kuŗām paēdis būtu 
tikai dažs labs Latvijas zvirbu-
lis.

Tamāra Žagare-Vītiņa 

No kreisās: LAD vicepriekšsēdis Mārcis Jansons, LAD priekšsēde  Līga Jēkabsone, Dr. Mirdza 
Ūdenāne, RTU Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš, RTU rektors Leonīds Ribickis, Latvijas 
vēstniecības ASV vadītāja vietnieks Juris Pogrebņaks, diakons Fricis Sīpols, Latvijas goda konsuls 
Mičigenā Andris Lācis

Šogad 90 gadu jubileju nosvinēja (no kreisās)  Fricis Sīpols, Arturs Neparts, Dainis Rudzītis

No kreisās: Aina Brože, Aija Spilnere, Ilgvars Spilners
nos notikumus pēdējos 20 ga -
dus. Pēdējo gadu laikā Latvijas 
un ASV prezidenti vairākkārt 
tikušies NATO un ES dalībval-
stu pārstāvju sanāksmēs. Šogad 

ministrs. Valdis Zatlers ar sir-
snību un pateicību atceras vies-
mīlību, viesojoties Mičigenā. 
Notiek ekonomisko sakaru at -
tīstīšana, iecerētie kopēji pro-

sandželosu, Ostinu un Ņujorku. 
Ekonomisko sakaru attīstība, 
tirdzniecības veicināšana ir  
viena no jaunās valdības prio-
ritātēm. Ekonomiskā krize ie -
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(Turpinājums sekos)

Nedaudz nodzeltējušā foto-
grafijā, kas uzņemta 1939. gada 
vasarā, uz mani raugās kuplas 
Zemgales latviešu ģimenes saulē 
un āra darbos iedegušās sejas. 
Pirmajā rindā ar svaigi grieztām 
rozēm klēpī sēž iesvētāmais pui-
sis vārdā Alfrēds Bērtulis. Pa labi 
no viņa pašā bildes maliņā redza-
ma viņa māmiņa, lielas, vecas 
saimniecības, vārdā Imbertēni, 
vadītāja Emīlija Bērtule. Aiz Al -
frēda uzņēmuma vidū stāv mā -
šeles –  ar bizēm Milda un Silvija 
–  pēdējā rindā vecākais brālis, 
„šķelmis” Ādolfs un vēl viena 
māsiņa –  Alīda. Ir arī citi ļaudis. 
Man šie cilvēki ir pilnīgi sveši, 
bet pēc divu stundu sarunas ar 
nu jau 90 gadu slieksni sasniegušo 
Mildu un viņas vīru Oskaru 
Mun ci, kuŗam ir 93, šais senajās 
sejās uzplaiksnī stāsts un likteņu 
nokrāsas. 

Paliek darbs un cilvēka labestība
Stāsts par Oskaru un Mildu Munci

Rita Laima Bērziņa
Kolumbusā, Ohaijo

Alfrēda Bērtuļa iesvētības Zemgales Imbertēnos 1939. gada vasarā. Ar rozēm –  pats Alfrēds. 
Imbertēnu saimniece Emīlija Bērtule pirmajā rindā pirmā no labās puses. Otrajā rindā pa vidu 
Alfrēda māsas Silvija un Milda (ar bizēm). Pēdējā rindā pirmais pa kreisi – vecākais brālis Ādolfs 
Bērtulis; pēdējā rindā pašā vidū māsa Alīda Bērtule, viņai blakus jaunākais brālis Edmunds

tobrī Milda ģimenes un draugu 
klātbūtnē nosvinēja savu 90 dzim -
šanas dienu. Sarunu gaitā ne -
daudz pieskārāmies izsūtījuma 
temai, un tad sapratu, ka man ir 
vēlreiz jāatbrauc uzklausīt Mun-
čus, jo arī viņiem ir sava liecība 
par pagātni un netaisnību, par 
svešas varas pārestību. Ikkatram 
latvietim, kuŗš piedzīvoja savā 
zemē kaŗu un okupāciju, ir savs 
stāsts, ko stāstīt, ar ko liecināt par 
Latvijas vēsturi. 

Zemgales meita Milda
Milda Bērtule piedzima 1921. 

gada rudens mēnesī oktobrī Zem -
galē, Elejas pagastā, tēva mājās 
Imbertēnos, ko Bērtuļu dzimta 
bija kopusi un cēlusi vairāku pa -
audžu gaŗumā. Imbertēnu saim-
nieks trešajā paaudzē Mildas tēvs 
Eduards Bērtulis 20. gadsimta 
sākumā bija septiņus gadus strā-

Mildai bija 12 gadi. Saimniecības 
grožus savās rokās pārņēma māte 
un vēlāk pirmdzimtais Ādolfs. 
Bērnība lauksaimnieku ģimenē 
Mildā uz mūžu ieaudzināja mī -
lestību pret darbu. Spilgtākie bēr-
nības iespaidi: ģimenes strādī-
gums, darba gaitas, dzimtās vides 
daiļums un mīļums.

Mežkopis Oskars
Oskars Muncis piedzima 1918. 

gada 15. jūlijā Krievijas pilsētā 
Petrogradā (bij. Sv. Pēterburga, 
vēlāk Ļeņingrada). Viņa tēvs Au -
gusts Muncis strādāja kādā no -
tāra kantorī par darbvedi, pār  val-
dīja kņaza Kantakuzova namīpa-
šumus. Ar Oskara māti Emmu 
Prī mani Augusts Muncis iepa  zi -
nās turpat Pēterpilī, kur Emma 
strādāja par guvernanti un vācu 
valodas skolotāju pie turīgiem 
krieviem. Ģimenē piedzima trīs 

Nežēlīgais laiks 
Ar 1940. gadu Bērtuļiem, 

Mun čiem un citām latviešu ģi -
menēm un Latvijas valstī sākās 
lielas, nepatīkamas izmaiņas un 
pārvērtības. Mildas brālis Ed -
munds no pienotavas noskatījās, 
kā no Lietuvas uz Jelgavu virzījās 
krievu tanki. Viņš arī pavēstīja, 
ka redzējis, ka kaimiņu meitenes 
met ziedus krievu kaŗavīriem. 
„Mēs visi zinājām, ka kaimiņmā-
jās bija sarkanā šūniņa. Pats saim-
 nieks bija komūnists. Vēlāk, kad 
krievi atkāpās, visa ģimene aiz-
skrēja tiem līdzi uz Krieviju un 
tur izputēja,” teica Milda. Bija 
sākušies juku laiki. Milda atceras, 
ka „1941, gada 14. jūnijā izsūtīja 
daudzus pagasta bagātākos saim-
niekus, kā, piemēram, Jancovu, 
Kauri no Sprandiņu mājām, Bul-
 duru ģimeni no Mūrniekiem. Bēr -
tuļu ģimene būtu izsūtīta nāka-
majā posmā, pēc dažām nedēļām, 
ja nebūtu sācies kaŗš. Esot atrasti 
dokumenti ar turpmāk izsūtāmo 
vārdiem. „Un tā Zemgali sāka 
tukšot un pārvērst.”

Oskars Muncis 1940. gadā bija 
jaunkareivis obligātajā Latvijas 
armijas dienestā Litenē. „Tā kā 
man bija slikta redze, biju norī-
kots stābā nevis aktīvajā dienestā. 
1940. rudenī pārnācu mājās,” stās ta 
Oskars. Oskaram pagāja secen 
Litenes traģēdija; viņš nevienu no 
vēlāk nošautajiem Latvijas virs-
niekiem personiski nepazina. 

Mainījās varas, sākās vācu laiki. 
„Vismaz vācieši ļāva zemniekiem 
dzīvot,” atceras Milda. „Tie vā  cie-
 ši, ar kuŗiem mums bija darīšanas, 
bija ļoti solīdi.” 1943. gadā Milda 
sāka studēt zobārstniecību Lat -
vijas Universitātē. Tai pašā gadā 
brāli Alfrēdu iesauca Latviešu 
leģionā. Arī māsa Silvija mācījās 
zobārstniecību. Otra māsa Alīda 
kļuva par skolotāju bet arī pa -
līdzēja mātei laukos. Imbertēni 
– dzimtas īpašums – bija jākopj, 
vienalga kādi laiki.

1943. gadā Oskars beidza fa -
kultāti un 1944. gada 31. janvārī 
tika nozīmēts uz Rucavu, Kur-
zemē, par mežzini. Uz mežu 
vācieši brauca medībās. 

Kad 1944. gadā Latvijā uz pa -
likšanu atgriezās krievi un pa -
domju vara, Mildas vecāko brāli 
Ādolfu kā Imbertēnu saimnieku 
apcietināja un izsūtīja uz Sibiriju 
uz 25 gadiem. „Tomēr Ādolfs 
izdzīvoja, jo bija šiverīgs un 
šķelmīgs. Pieteicās pavārēm par 
katlu berzēju un tika pie papildu 
barības,” stāsta Milda. Pārējo 
ģimeni pagaidām neaiztika... 
Oskara 1944. gads: pirmais 

ceļojums uz austrumiem
Par notikumiem savā dzīvē 

1944. gadā raksta Oskars Muncis: 
„1944. gada rudenī, kad Sarkanā 
armija lauzās uz Baltijas jūru, es 
kopā ar māti braucu ar zirgu no 
Luknas mežniecības, Rucavā uz 
rietumiem. Braucot pa Kuršu 
kāpu nonācās Austrumprūsijā 
un tad tālāk līdz Brombergai.  
(Pēc dažiem mēnešiem) mūsu 
panāca krievi. Pirmais sarkan-
armietis, kuŗu sastapu, noņēma 
man pulksteni. (Manu māti 
palaida uz Latviju.) Bet drīz krie-

vi savāca kopā visus no austru-
miem atbraukušos vīriešus un 
saformēja rotas. Laikam taisījās 
sūtīt palīgā armijai, bet tā kā mai  ja 
sākumā kaŗš beidzās, pa  vēlēja 
doties uz austrumiem, kur „māte 
Rodina” (dzimtene) mūs gaidot, kā 
to vēstīja lieli plakāti, kuŗos bija 
redzama sarkanā tērpā tērpta sie -
viete ar izstieptām rokām. Līdz 
ar mums uz austrumiem devās – 
stingrā militārā ierindā – no vācu 
gūsta atbrīvotie krievu virsnieki, 
melnraibo govju bari un vilcieni, 
vilcieni, kuŗu platformas bija pie-
 krautas ar visādām mašīnām, ie -
rīcēm un mēbelēm.” Un tā Oskars 
un „labs pulciņš latviešu” tika aiz -
dzīti uz Krievijas Sverdlovsku 
strādāt „valstij svarīgos objektos.” 
Par bēgšanu draudēja ar 20 gadu 
ieslodzījumu. Nostrādājuši pie -
spiedkārtā Krievijā divus gadus, 
1946. gada oktobrī latvieši sa  ņē -
ma vēsti, ka „visus latviešus laidīs 
mājās.” 1946. gada novembrī 
caur Sverdlovsku, Pēterpili, Val-
ku uz Rīgu Oskars Muncis devās 
mājās, kur viņu sagaidīja māte.  

1945. gadā no Vācijas atgriezās 
Mildas brālis leģionārs Alfrēds 
un brīnumainā kārtā izvairījās 
no apcietināšanas un izsūtīšanas. 
Pēckaŗa gadi bija ļoti smagi Lat-
vijā. Nebija ko ēst, nebija drēbju, 
atceras Milda. Zemniekiem viss 
bija jāatdod jaunajai varai. „Manu 
māti gribēja likt cietumā, jo viņa 
nevarēja izpildīt nežēlīgo normu. 
Mūsu ģimeni „nokulakoja”. Tas 
ir, uzlika milzīgas nodevas – pie-
 nu, maizi, gaļu utt.,” stāsta Milda. 
Nācās pašiem uz saviem laukiem 
vergot svešajai varai.
1949. gada marta beigas: 

latviešiem atkal bēdas
un asaras

Kaŗš bija beidzies, terrors nē. 
Oskars savu atmiņu pierakstos 
atceŗas: „1949. gada marta beigās 
Rīgā līst baumas, ka gaidāmi kādi 
spaidu pasākumi. No padomju 
varas jau neko labu gaidīt nevar. 
24. marta pēcpusdienā staigāju 
kopā ar [draugu] Teodoru Zēber-
gu pa Rīgas ielām. Martas iela no 
viena gala līdz otram pilna ar kra -
vas mašīnām. Tātad naktī kaut 
kas gaidāms, ja šīs mašīnas sāks 
kustēties; man ir lielas izredzes 
tikt „aplaimotam,” jo arī mans 
brā    lis ir notiesāts uz 25 gadiem. 
Do  māju ko darīt, bet tomēr pali-
ku mājā, jo meklēt kaut kur 
patvē rumu nozīmē apdraudēt 
citus.” Tās pašas dienas vakarā 
arī Os  karu apcietina, un tūk-
stošiem citu latviešu. Noziegums 
kāds? Būtībā tas, ka esi latvietis, 
ka esi bijis strādīgs un centīgs.

Oskara  brālis Juris pabija izsū-
tījumā visus piespriestos 25 ga -
dus un nomira Rīgā. Otru brāli 
Viktoru, bijušo Latvijas armijas 
baterijas komandieri, nošāva 
1951. gadā kā partizāni. Viņš bija 
ilgstoši slēpies Vangažu mežos.  

1949. gada martā Milda atradās 
Rīgā, kur vēl studēja. Viņa dzīvo-
ja kopā ar brāli Alfrēdu kādā 
dzīvoklī. Arī Alfrēds un citi rī -
dzinieki bija ievērojuši, ka ielās 
drūzmējas smagās mašīnas. Visi 
sapratuši, ka būs deportācijas. Al -
frēds vakarā aizbrauca pie savas 
māsicas uz Pārdaugavu.

1939. gada vasarā skaistajā 
Leiš males vecsaimniecībā Imber-
tēnos pulcējās latviešu ģimene, 
radi, draugi, lai priecātos par jau-
nā cilvēka iesvētībām, bet dzimtās 
zemes pamalē jau brieda šauša-
līgais Otrā pasaules kaŗa negaiss, 
kas drīz vien izšķaidīja šo strādīgo 
dzimtu un veco, sūros barona dar-
bos nopelnīto saimniecību iegrū da 
postā un aizmirstībā. Šī fotografija 
man ir simbols šim Latvijas lai-
kam, kad ikkatra latviešu ģimene 
tika ierauta asiņaina neprāta vir-
pulī, kad mūsu Latvijā izmainījās 
viss. Bet stāstu par Imbertēniem 
un savu un vīra Oskara gaŗo mū  žu 
man dāvina burvīgā Zemgales 
meitene Milda, kuŗa savos 90 
gados izskatās vēl jauna, kuŗai 
acīs un sejā mirdz labestība, kas 
liecina par viņas gara uzvaru pār 
visu ļauno, kas piedzīvots. Viņai 
blakus, ar roku atspiedies pret 
kūju, klusēdams, sēž viņas „cīru-
lītis” vīrs Oskars. Klusais „darba 
rūķis,” kuŗš vienmēr bijis blakus 
savai Mildai.

Milda un Oskars Muncis mājo 
pie savas meitas Laimas Riek sti-
ņas Ohaijo pavalsts pilsētiņā Hi -
liardā (Hilliard). Šā gada 17. ok -

dājis un mācījies lauksaimniecību 
Kanadā. Tēvu Milda atceras kā 
labestīgu, mīlīgu, māti Emīliju kā 
„šerpāku” – kā jau daudzo darbu 
pārzinātāju un darītāju. Mildas 
māte Emīlija dzimusi Treigūte 
(šis uzvārds patapināts no vācu 
valodas; Emīlijas sencis bijis tik 
labs klētnieks un muižas kalps, 
ka barons fon Mēdems viņam 
piešķīris šo glaimojošu uzvārdu). 
Eduarda un Emīlijas Bērtuļu ģi -
menē auga seši bērni: Ādolfs; Al -
frēds; Edmunds; Silvija; Alīda; Mil-
 da. Bērnība pagāja darbos, mācī-
bās, gara izkopšanā, arī neaizmir-
stamās izpriecās Imbertēnu laukos. 
„Vasarās peldējāmies savā upītē, 
kas līkloču vijās cauri mūsu īpa-
šumam,” Milda atceras. „Tur bija 
daudz zivju, skaisti meldri. Bet 
Zemgales upītes padomju kol-
cho zi iztaisnoja, pataisīja par me -
liorācijas grāvjiem,” viņa skumīgi 
piebilst. Imbertēnos, 50 hektāru 
saimniecībā, bija mūŗa dzīvojamā 
ēka, šķūnis, klēts, vāgūzis, dīķis 
un pirts, ābeļdārzs, kur varenu 
ražu deva arī bumbieŗkoki, un 
plašie labības lauki. Bumbieŗus 
Bērtuļi veda uz Jelgavas tirgu. 

Tēvs nomira 1933. gadā, kad 

dēli: Juris; Viktors; un Oskars. 
1919. gadā Pēterpilī sākās bads. 
Māte Emma ar bērniem devās uz 
Latviju, uz Valmieru un pēc tam 
uz Rīgu. Tēvs palika Ļeņingradā. 
Vecāki sarakstījās, bet tikšanās 
nebija vairs iespējama. Māte Lat-
 vijā izmācījās par rokdarbu sko -
lotāju, strādāja par šuvēju, bija ap -
brīnojama rokdarbniece. „Māte 
apciemoja tēvu Ļeņingradā 1928. 
gadā, bet tā laikam bija vienīgā 
reize,” stāsta Oskars. „Es savu tē   vu 
pat īsti neatceros, jo aizbraucām 
no Krievijas, kad man bija gadiņš. 
Protams, tēvs palīdzēja, kā vien 
varēdams, sūtīja mums naudu 
caur Igauniju. Bet krievu rubļiem 
Latvijā nebija vērtības. Tos vien-
kārši neņēma pretī.” Tēvs nomira 
1950. gadā Ļeņingradā. 

„Kad pabeidzu Rīgas 1. ģim-
na ziju ar izcilību, galvenais bija 
atrast darbu”, atceras Oskars. 
(Oskara „apaļo piecnieku” lie-
cība vēl aizvien stāvot Rīgas 1. 
ģim na zijā pie sienas – ar lepnu-
mu stāsta meita Laima.) 1937. 
gadā Oskars iestājās Rīgas Lauk-
saimniecības fakultātē; 1939. 
gadā sāka studēt mežsaim nie-
cību Jelgavā. 
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No krājuma "Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības uzturēšanā." –
Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa materiāli, 2011(1. turpinājums)

ALAs delegācija Šatakvas konferences laikā Jūrmalā 1986. gada septembrī. No kreisās: Benita 
Jaundāldere, Nīls Melngailis, Mārtiņš Hildebrants, Dzintars Kalniņš, Ojārs Kalniņš, Luise Prosser, 
Viesturs Timrots

(Turpinājums sekos)

1958
Protestējot pret ASV valdības 

plāniem samazināt Minhenē un 
Vašingtonā veidotos latviešu va -
lodas raidījumus, ALA iesniedza 
pieprasījumu ASV valdībai un 
Kongresa locekļiem to nedarīt 
un aicināja izveidot latviešu va -
lodas raidījumus arī «Radio 
Brīvība» (RB).

1959
ASV Kongress pieņēma Ap -

spiesto tautu nedēļas likumu un 
izsludināja pirmo šādu septiņu 
dienu piemiņas laiku (Captive 
Nations Week). ALA aicināja 
tautiešus ASV to atzīmēt ar 
īpašiem sarīkojumiem, demon s-
trācijām, parādēm utt.

Janvārī, pateicoties Apspiesto 
tautu komitejai Detroitā, Det-
roitas pilsētas galva nepieņēma 
Padomju Savienības pārstāvi A. 
Mikojanu, norādot, ka viņam 
par Mikojana viesošanos nekas 
neesot zināms.

Jūlijā Apspiesto tautu komite-
jas ierosinājumā Detroitas pil-
sētas galva atteicās pieņemt Pa -
domju Savienības ģenerālsek-
retāra Ņ. Hruščova vietnieku F. 
Kozlovu, norādot, ka šā viesa 
uzņemšana nav Detroitas sa -
biedrības interesēs. 

1960
ASV vēlēšanu kampaņas laikā 

abu partiju platformās atkal ievie -
toja arī jautājumus par apspies-
tajām nācijām.

ALA atbalstīja ASV Kongresa 
rezolūcijas par Baltijas valstu jau-
tājuma izvirzīšanu Apvienotajās 
Nācijās. 

17. jūlijā ASV prezidents D. D. 
Eizenhauers parakstīja prokla-
māciju Nr. 3303, kas pasludināja 
jūlija 3. nedēļu par Apspiesto 
tautu nedēļu, sākot ar 1960. gada 
18. jūliju, ar noteikumu to ievērot 
līdz tam laikam, kad visas tajā 
laikā esošās apspiestās tautas 
atgūs brīvību un neatkarību.

1961
27. aprīlī tika nodibināta 

Apvienotā baltiešu komiteja 
(ABK), lai saskaņotu polītiskās 
aktīvitātes starp baltiešu orga-
nizācijām un varētu pārstāvēt 
aptuveni pusotra miljona vēlētāju 
– ASV pilsoņu.

1962
9.–13. novembrī notika pirmā 

Pasaules Brīvo latviešu apvienī-
bas (PBLA) klātienes valdes sēde 
Vašingtonā, kuŗā piedalījās visi 
PBLA un ALA valdes locekļi, 
Latvijas sūtnis ASV A. Spekke 
un baltiešu centrālo organizāciju 
pārstāvji, lai veidotu sadarbību 
un izstrādātu kopēju darbības 
plānu, it sevišķi polītiskā laukā.

1963
ALA uzņēmās atbildību par 20 

minūšu gaŗiem ikdienas raidī-
jumiem latviešu valodā no Mad-
rides uz okupēto Latviju.

1964
29. jūnijā sakarā ar konsulāro 

līgumu starp ASV un PSRS bal-
tiešu pārstāvji tikās ar ASV 

Anita Tērauda

Amerikas latviešu devums Latvijas brīvības centieniem (1951–1991)

ārlietu ministra vietnieku, lai 
pārliecinātos, vai līgums nemai-
nīs ASV nostāju par Baltijas vals-
tu okupācijas neatzīšanu. Viņi 
saņēma apliecinājumu, ka tas 
nenotiks.

1965
25. jūnijā sakarā ar Baltijas 

valstu okupācijas 25 gadu atceri 
ASV ārlietu ministrs D. Rasks 
(D. D. Rusk) pirmo reizi oficiāli 
pieņēma baltiešu delegāciju un 
atkārtoja ASV nostāju neatzīt šo 
okupāciju. Lai to atgādinātu 
pasaulei, baltieši rīkoja demons-
trāciju pie ASV prezidenta A. Lin-
kolna pieminekļa Vašingtonā.

1966
Sakarā ar valdības maiņu Spā-

nijā bija jāpārtrauc ALA finan-
sētie Madrides radioraidījumi 
latviešu valodā.

Februārī tika nodibināta Bal-
tiešu apelācija (BATUN) pie 
Apvienotajām Nācijām (AN), lai 
informētu Apvienotās Nācijas 
par Baltijas valstu stāvokli.

pieņēma H. Con. Res. #416, aici-
not ASV prezidentu informēt 
starptautiskās organizācijas par 
to, ka Baltijas valstīm vēl arvien 
liegtas pašnoteikšanās tiesības 
un ka tās būtu jāatjauno. 

22. oktobrī ASV Senāts pie -
ņēma rezolūciju par Baltijas 
valstu atbrīvošanas mērķu sek-
mēšanu – pirms gada tādu jau 
bija pieņēmis ASV Kongress.

1968
Latvijas 50 gadu dibināšanas 

atceres zīmē tika plānoti vairāki 
pasākumi, piemēram, angļu, vā -
cu un franču valodā izdotās 
grāmatas par Latviju izplatīšana 
attiecīgo valstu valdības pār  stāv-
jiem, galvenajām bibliotēkām 
u. c. līdzīgām iestādēm; sarīkota 
ceļojošā izstāde ar materiāliem, 
kas illustrēja Latvijas sasniegu-
mus brīvvalsts laikā un tās 
pašreizējo stāvokli.

1. decembrī Merilendas Uni-
versitātē baltiešu zinātnieku kon-
ferences laikā tika nodibināta 
Baltijas Studiju veicināšanas ap -

stīšanas 30 gadu atceri, iebilda 
pret „Amerikas balss” latviešu 
raidījumu samazināšanu un pa -
nāca latviešu valodas raidījumu 
atjaunošanu no Madrides uz 
Latviju.

PBLA sāka izdot žurnālu «Lat-
vija Šodien» par apstākļiem 
okupētajā Latvijā, pirmajā nu -
murā publicējot «17 Latvijas 
komūnistu vēstuli».

1970
ALA un baltiešu neatlaidības 

rezultātā ASV atļāva no Padomju 
Savienības kuģa Bostonas ostā 
aizbēgušajam lietuviešu jūrnie-
kam Simam Kudirkam legāli 
ieceļot ASV. 

Baltiešu pārstāvji apmeklēja 
ASV valdības iestādes un rīkoja 
demonstrācijas, atgādinot bal-
tiešu deportācijas pirms gandrīz 
30 gadiem.

Gandrīz visos latviešu centros 
tika demonstrēta filma «Latvija 
50 gados».

Pirms ASV prezidenta R. M. 
Niksona vizītes Maskavā baltieši 

priekšsēži apmeklēja RL vadību, 
lai pārrunātu iespējas veidot rai-
dījumus latviešu valodā. Pārrunu 
rezultātā ASV Ārlietu ministrija 
nākamā darbības gada budžetā 
paredzēja līdzekļus šiem raidī-
jumiem.

12.–18. novembrī PBLA val-
des sēdē Ņujorkā pieņēma virkni 
pienākumu polītikas, kultūras, 
saimniecības un informācijas jo -
mā, kas latviešu sabiedrībai un 
organizācijām jāveic pasaules 
mē  rogā. Polītiskajā darbībā gal-
venie uzdevumi bija aizstāvēt 
latviešu tautas intereses patvē-
ruma zemēs un starptautiskā fo -
rumā un saskaņot latviešu polī-
tisko darbu; sadarboties ar pārējo 
apspiesto tautu pārstāvjiem; at -
balstīt Eiropas integrāciju kā 
līdzekli neatkarīgas Latvijas dek-
larēšanai Eiropas nāciju saimē; 
atgādināt pasaulei PSRS polītiku 
attiecībā uz tautas iznīcināšanu 
okupētajā Latvijā.

18. novembrī Ņujorkā tika 
nodibināta Pasaules Baltiešu ap -
vienība (PBA). Tās darbu galve-
nokārt veica ALA darbinieki un 
PBLA pārstāvji. Galvenie mērķi: 
savstarpēja sadarbība, it sevišķi – 
palīdzot Baltijas valstīm atbrī vo-
ties no PSRS okupācijas un at -
jaunot to neatkarības un pašno-
teikšanās tiesības.

1973
3. jūlijā Helsinkos sākās Ei -

ropas drošības un sadarbības 
konference (EDSK), kurā neofi-
ciāli piedalījās arī deviņi PBA 
pārstāvji. Pēc U. Gravas jautā ju-
ma, kādēļ konferencē nedrīkst 
piedalīties Baltijas valstu pār-
stāvji, PSRS pārstāvji protestēja 
un Somijas valdībai pieprasīja 
delegācijas dalībnieku apcieti nā-
šanu. ASV valdības pārstāvji ie -
sniedza protestu, un somi deva 
rīkojumu atbrīvot ASV pavalst-
niekus (PBA pārstāvju vidū bija 
arī citu valstu pavalstnieki). Kad 
tika pieteikts bada streiks ar 
nolūku atbrīvot visus deviņus 
baltiešus, viņus izlaida no cietu-
ma un pavēlēja atstāt Somiju, 
bet… baltieši tomēr palika līdz 
konferences beigām. Šos starp-
ga   dījumus konferences laikā pla-
 ši atreferēja pasaules presē un 
televīzijas raidījumos.

1974
13. jūlijā ASV prezidents R. 

Niksons parakstīja Apspiesto 
tautu nedēļas deklarāciju. Šo 
ne  dēļu lielākajos latviešu cen-
tros ASV atzīmēja ar protesta 
gājie niem pret PSRS polītiku 
(dažkārt pat ar aptuveni 1000 
dalībnie kiem) un īpašiem sa -
rīkojumiem, kuŗos piedalījās 
arī ASV valdības pārstāvji. Lie -
lākie sarīkojumi un gājieni 
notika Detroitā, Čikāgā, Fila-
delfijā, Bostonā, Viskonsinā un 
Ņujorkā. 

3. augustā Austrālijas tālaika 
valdība paziņoja, ka atzīst 
Baltijas valstu okupāciju par 
likumīgu. Tikai divas dienas 
pēc tam bal tieši Vašingtonā de -
monstrēja pie Austrālijas vēst-
niecības. Eventuāli Aus trālijas 
valdība šo lēmumu atcēla. 

Pieminot 1964. gadā parakstīto 
konsulāro līgumu starp ASV un 
PSRS, ALA organizēja plašu 
protesta parakstu vākšanas akci-
ju un savāktos parakstus nodeva 
ASV Senātam. Akcija izraisīja 
ASV preses un televīzijas uzma-
nību; ASV ārlietu viceministrs 
sniedza plašu analīzi Senāta 
Ārlietu komisijai par situāciju 
Baltijas valstīs. 

12. jūnijā ASV viceprezidents 
H. Hamfrijs (H. H. Humphrey) 
deklarēja, ka ASV turpina neatzīt 
Baltijas valstu inkorporāciju 
PSRS.

20. jūnijā, pateicoties baltiešu 
organizāciju (it sevišķi Americans 
for Congressional Action to Free 
the Baltic States) aktīvitātēm, 
ASV Senātā vienbalsīgi un ASV 
Tautas vietnieku namā ar 298 
«par» un nevienu balsi «pret» 

vienība (The Association for the 
Advancement of Baltic Studies; 
AABS), apvienojot baltiešu un 
citu tautību zinātniekus, lai vei -
cinātu pētniecību un izglītību, 
sagatavotu publikācijas un pro-
grammas par baltiešiem, sniegtu 
stipendijas studentiem un godal-
gas par pētījumiem. AABS perio-
diskais rakstu krājums Journal of 
Baltic Studies jau piedzīvojis 41. 
sējumu.

1969
18.–19. oktobrī notiek pirmā 

ALA Informācijas nozares dar-
binieku sēde. Tās laikā ALA ie -
sniedza memorandu ASV val dī-
bai sakarā ar ASV prezidenta R. 
M. Niksona vizīti Rumānijā, 
kopā ar citiem baltiešiem rīkoja 
demonstrācijas sakarā ar Mo  lo-
tova – Ribentropa pakta parak-

iesniedza memorandu ASV val-
dībai, atgādinot nelegālo PSRS 
okupāciju, un saņēma oficiālu 
atbildi, ka ASV valdība nemainīs 
savu nostāju Baltijas valstu 
okupācijas jautājumā.

1971
17 Latvijas komunistu memo-

randu pavairoja un izsūtīja lat-
viešu organizācijām, ASV valdī-
bas iestādēm un AN delegā-
cijām.

27. martā notika pirmā Bal-
tiešu informācijas sanāksme Ņu -
jorkā, lai plānotu ciešāku sav star-
pēju sadarbību polītiskajā laukā.

1972
Sākot ar 1. janvāri, līdzekļu 

trū  kuma dēļ darbību beidza KLB 
un ACEN.

31. augustā PBLA un ALA 
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(Nobeigums)
Sirmais mācītājs arī apbrīnoja 

gleznu, bet pēc brīža man jau-
tāja: “Vai Amerikā kristieši lūdz 
Dievu? Vai tic brīnumiem?” Sa -
 mulsu, tad skaidroju, ka Ameri-
ka ir milzīgi plaša zeme, ka tur 
ir daudz denomināciju, daudz 
ticīgo un neticīgo, ka tur atro-
das visas pasaules reliģijas un 
katra ir brīva un no valsts ne  at -
karīga. Cilvēki godina un pie -
lūdz Dievu, kā vēlas. 

“Bet latvieši?” viņš neatlaidās. 
“Vai latvieši lūdz Dievu?” Es klu -
sēju. Gaidīju palīdzību no Vello, 
bet viņš slīdēja projām, augšā pie 
ērģelēm, un sāka spēlēt. Klauso-
ties Bacha fūgās, es meklēju at  -
bildi mācītāja tiešajam jautāju-
mam, pēkšņi samulsot, kas īsti 
ir lūgšana. Vai rituālu skaitīšana 
un dziedāšana ir īsta lūgšana? 
Bieži, aizlūdzot par Latviju un 
brāļiem un māsām, kas smok 
komūnistu jūgā, mans tēvs ne  -
spēja valdīt asaras. Vai viņa lūg-
 šanas bija īstas? Bībelē rakstīts, 
ka jālūdz ar apsegtu galvu, pel-

Ceļojumi pa KurzemiAstrida Stahnke

nos un uz ceļiem, klusībā, savā 
kambarī, jo „tas Kungs jau zin, 
ko katram vajaga”. 

“Jā, latvieši lūdz Dievu, pie -
sauc Viņa vārdu dievkalpojumos 
un svētās dienās,” pieklājīgi at -
bildēju, kamēr augšā Vello izvil-
ka visas pogas un ērģeļu skaņas 
brīvi plūda baznīcā un ārā pa 
durvīm. Mums nemanot, vaļējās 
durvīs parādījās cilvēki, klausījās 
un brīnījās, bet es drebēju no 
aukstuma. Mācītājs to ievēroja un 
sacīja, ka pa ziemu šeit nevarot 
noturēt dievkalpojumus, jo baz-
nīca nav apkurināma. “Ceram, ka 
ar laiku ievilks attiecīgos vadus, 
varbūt jau šo pašu rudeni, ja tas 
Kungs atbildēs mūsu lūgšanas.”

Baidījos, ka mācītājs atkārtos 
savu jautājumu un nesagaidīs no 
manis kādu apsolījumu, ko ne  -
spēšu izpildīt. Mūzikas izvilinā-
tas, ap mani raisījās senas ainas 
no bēgļu un kaŗa laikiem kā 
mēmas melnbaltas filmu lentes. 
Atcerējos, kā mēs salām un lū  -

dzām mīļo Dieviņu un svešus 
cilvēkus pēc palīdzības. Gara 
acīm redzēju mums aizlienēto 
baptistu dievnamiņu Eslingenā, 
kas parasti bija labi apmeklēts, 
bet pārpilns pēc tam, kad iz  pla-
tījās ziņas, ka baptisti veicināšot 
emigrāciju. Cik liels toreiz bija lū -
dzēju pulks! Bet Amerikā daudz 
kas mainījās. Ļaudis izklīda pa 
visām pavalstīm. Vairums ātri ie -
dzīvojās sūri grūti nopelnītā lab-
klājībā, strādājot virsstundas,  lai 
iepirktu mājas, automašīnas, un 
visu citu, kas normālai dzīvei va  -
jadzīgs. Darbs fabrikās nogurdi-
nāja. Mūsu vecāku paaudze gri-
 bēja mierīgi atpūsties, bet jaunie 
vēlējās dzīvot. Mēs visi mācījā-
mies, lai vienmēr savā klasē bū  tu 
pirmie, lai ātrāk tiktu uz augšu 
un uz priekšu. Baznīcām sāka 
pietrūkt laika un intereses. Un 
nepagāja ne pusgads, kad sāka 
zvanīt kāzu un kapu zvani. Bija 
iesācies neizbēgamais asimilā-
ci jas process, un palēnām kād-

reizējie bēgļi, ģērbušies jaunās 
drēbēs, iegrima lielā kausējamā 
katlā,  darba un citu iemeslu dēļ 
atdalījās no latviskās vides un 
sabiedrības, arī no latviešu diev-
kalpojumu piederības, un pie -
vienojās amerikāņu draudzēm, 
attaisnodamies, ka to dara bēr nu 
dēļ... Un Latvija? Gadiem ejot, 
tā attālinājās; kļuva kā antīka 
pastkarte – melancholiski skai-
sta, neskarama, nereāla... Bet es 
tagad, 1984. gada Lielajā Piekt-
dienā, stāvēju īstā un aukstā Lat-
vijas dievnamā, kur dzīvs jau  nek -
lis spēlē ērģeles un dzīvs mācītājs 
gaida, lai atbildu uz viņa jautā-
jumu.

“Laikam cilvēki lūdz Dievu 
vairāk tad, kad iet grūti,” paklu-
 si ieminējos.

“Jā, mēs dzirdam, ka jums vi -
siem tur ejot ļoti labi.”

Pēkšņi gribēju skriet ārā, mukt 
projām no šīs smagās reālitātes, 
bet pa laimi Vello beidza spēlēt 
un kāpa lejā, tikmēr Ivars jau 

bija izgājis ārā un mūs nepa -
cietīgi gaidīja. 

“Mēs ceram visā drīzumā tikt 
pie apkures,” Vello vēstīja mācī-
tājam, tad abi sarunājās par ci -
tām vajadzībām un praktiskām 
lietām. Ejot uz durvju pusi, dzir-
dēju mācītāju sakām: “Tā būtu 
brīnišķīga atbilde uz mūsu lūg-
šanām.” 

Izgājām sētā. Mācītājs aizslē dza 
durvis. Debesis jau bija tumši 
zilas, zvaigžņu pilnas. Visapkārt 
apvārsnim kvēloja sārta zelta 
josta, atdalot debesis no zemes. 
“Cik skaistas ir Latvijas debesis!” 
iesaucos, un manas acis klīda pa 
tik sen neredzētu, spožu Piena 
ceļu, kuŗu bērnībā iztēlojos kā 
ceļu uz Dieva troni...

“Jā, Dieva varenos darbus mums 
tomēr neviena vara nevar aiz -
liegt skatīt un apbrīnot,” teica 
mācītājs.

Mēs iekāpām mašīnā un brau-
cām atpakaļ uz Dārti, tad at   -
va dījušies devāmies atpakaļ uz 
Rīgu. 

“Viss izdevās kolosāli,” tā 
Ivars. Un Vello: “Bija taču vērts 
mazliet riskēt, vai ne?” 

2011. gada 4. novembrī Rīgas 
viesnīca Best Western Hotel Māra 
atzīmēja 15 gadu jubileju. Vies-
nīca kopš tās atvēršanas ir pievie-
nojusies Best Western starptautis-
kajam tīklam, kuŗā ietilpst neat -
ka rīgiem īpašniekiem piederošas 
viesnīcas. Māras viesnīca ir Pē   te  ŗa 
Brauna lolojums. Dainis Mjar tāns 
aicinājis Kanadas lat viešu uz  ņē-
mēju pastāstīt par savu pieredzi 
veidojot uzņēmumu Latvijā.

Īstenotā vīzija par savu viesnīcu
maksās, tāpēc es konsultējos arī 
Amerikas pusē. Meklēju pado-
mus pa labi un pa kreisi – ko 
būvēt, kā būvēt, cik lielu, cik varu 
atļauties. Galu galā izveidoju vies-
nīcu ar 24 istabiņām, ar plašām 
apspriežu telpām, bāru, restorānu, 
saunu. Tā kā tam jābūt, ņemot 
vērā ieguldītos līdzekļus. 

Kāpēc nolēmāt ieguldīt tieši 
viesnīcā, – iepriekš šajā nozarē 
taču neesat strādājis?

Ļoti vienkārši. Es samaksāju 
vi  ņiem iestāšanās naudu jau 
pirms mēs atvērām viesnīcu. Es 
ļoti labi zināju, ko šis zīmols 
nozīmē. Neviens tolaik Latvijā 
nedomāja, ka zīmols ir tik no    zī -
mīgs. Best Western neko neno zī mē 
latviešiem, krieviem vai azer bai-
džāniem, ķīniešiem – varbūt. 
Pie  mēram, Radisson zīmolam ir 
sava nozīme ārzemju viesu apkal-
pošanā. Best Western viesnīcas ir 
saistītas ar nozīmīgākajām glo-
bālās pārdošanas sistēmām. Best 
Western viesiem ir iespēja krāt 
punktus vai jūdzes, jo uzņēmums 
sadarbojas ar vairāk nekā 18 lid-
sabiedrībām. Viesnīca papildu 
piedāvā arī ērtu transportu no 
lidostas, ko ļoti novērtē bieži 
ceļojošie viesi.

Jūs riskējāt ar savu naudu un 
citu līdzekļiem, lai iedzīvinātu 
šo projektu. Kāpēc tik maz 
Kanadas un Amerikas latviešu 
uzņēmēju riskēja un ieguldīja 
Latvijā?

Vispirms ir jāsaprot vietējā 
men tālitāte. Mentālitātes atšķi rī-
ba starp Rietumu un Latvijas uz -
ņēmumu vidi deviņdesmitajos 
gados bija vislielākais šķērslis. 
Otrs bija pirktspēja. Es zināju, ka 
Latvijā pirktspēja ir salīdzinoši 
zema, lai varētu piedāvāt kādu 
konkrētu preci tieši Latvijas cil -
vēkiem. 

Mēs Kanadā spriedām – kā 
kļūt par miljonāru? Atrast lietu, 
kas izmaksā vienu centu un 
pārdot to par diviem centiem 
ķīniešiem. Un vairāk nevajag, jo 
esi dubultojis savu naudu. Un 
kāda prece tad bija tik vajadzīga 
un svarīga Latvijā atjaunotās 
neatkarības sākuma gados, ko 
tauta būtu ar mieru pirkt?„

Kādas bija jūsu kļūdas un ko 
jūs izdarījāt labāk nekā citi šo 
piecpadsmit gadu laikā?

Es nedomāju, ka esmu izdarījis 
kaut ko labāk, es esmu cietis il -
gāk. Un tā ciešana ir tā, ka ne -
viens jau nebūtu ieguldījis naudu 
Latvijā, ja viņam nav zināma in -
vestīcijas atdeve. Es esmu naīvs 
patriots tajā ziņā, ka es ceŗu, – 
krize neturpināsies mūžīgi. Ceru, 

ka cilvēki kļūs pozitīvāki savā 
domāšanā un ka ārzemnieki vai-
 rāk brauks uz Latviju un uzskatīs 
mūsu valsti par pieņemamu un 
patīkamu.

Tūrisma sezona sākas maijā un 
beidzas septembrī, un arī man ir 
jādomā, kā dzīvot visu gadu. Ja 
pusgadu varētu iztikt bez ēšanas, 
tad gan Latvija būtu ideāla vieta, 
kur dzīvot un strādāt! (Smejas.)

Tās latviešu paaudzes vidū, 
kas ir dzimusi, augusi un skolo-
jusies Kanadā, Amerikā, Vācijā, 
ir ne viens vien „naīvs patriots”, 
kas vēlas braukt uz Latviju un 
strādāt ne tikai algotu darbu, 
bet arī investēt naudu un uzsākt 
savu uzņēmējdarbību. Ko jūs 
viņiem ieteiktu?

Es ieteiktu spert šādu soli, bet 
tikai ar labi pārdomātu un reāli 
veicamu plānu. Es ieteiktu kat ram 
darīt to, ko viņš vislabāk prot. Ja 
iegulda nekustamajā īpašumā, 
jādomā, kas to apsaimniekos. Zi nu 
cilvēkus, kas ir piekrāpti, domājot, 
ka te viss funkcionē tāpat kā Ka -
nadā vai Amerikā, bet tā jau nav. 
Jāzina likumi un jāatrod uzticami 
partneŗi. Bieži vien cilvēki fantazē 
un viņos ir liels entuziasms. Taču 
katram laikus jāzina, kur viņš ie -
gūs finances projekta iedzīvi nā-
šanai. Nevarētu teikt, ka latvietis 
nemāk ekonomiski domāt, taču 
viņš vairāk aizraujas ar vīzijām 
nekā reāli domā, kā tas būtu 
nepieciešams biznesā. Biznesā ir 
uzmanīgi jārīkojas ar naudu. Ne -
drīkst tik daudz fantazēt.

Kādās jomās jūs vēl investētu 
savus līdzekļus?

Es investētu tūrisma jomā. In -
frastruktūra vēl nav sakārtota, nav 
arī cilvēku, kas pietiekami pras-
mīgi orientējas uz Rietumeiropas 
tirgu, bet Rietumeiropā ir cilvēki, 
kam ir nauda, kas saka, ka vajag 
orientēties uz Maskavu un Sankt-
pēterburgu, bet kāpēc ne uz Rīgu?

Ir jāpazīst tirgus, kam paredzēts 
pakalpojums. Latvijā pietrūkst vi -
dējā līmeņa apkalpojošu viesnīcu. 
Pārāk daudz orientējas uz aug-
stākā līmeņa un „luksusu”, taču 
Eiropas tūristu vidū ir daudz 
pensionāru, vidējā slāņa cilvēku, 

kam ir stabila naudas plūsma, 
laiks un interese kaut kur doties 
un redzēt jaunas vietas, taču 
pārāk augsts viesnīcu līmenis 
viņiem tomēr nav pa kabatai. 
Viņi vēlas komfortu, par ko var 
samaksāt – kvalitātīvu vidējā 
līmeņa piedāvājumu. Daudzas 
vidējā līmeņa viesnīcas ir ban-
krotējušas, jo nedomā par to, 
kādu programmu piedāvāt at -
braukušajiem viesiem. Tas ir 
vairāk atstāts ceļojumu aģentūru 
ziņā. Mums ir daudz septiņdesmit 
astoņdesmit gadus vecu klientu, 
kas joprojām braukā pa pasauli 
un arī uz Latviju, un viņi man 
jautā, ko var šeit apskatīt? Mums 
ir daudz angļu viesu, es viņiem 
stāstu par Latviju un redzu, ka 
viņiem tas interesē.

Kā jūs vērtējat pašreizējo si -
tuāciju Amerikā, Itālijā Grie-
ķijā? Kā jums šķiet, vai pasaule 
piedzīvos vēl vienu ekonomis-
ko krizi?

Es domāju, ka mēs esam krizes 
vidū. Pirmais un Otrais pasaules 
kaŗš bija vēl lielākas krizes. Tas 
burbulis, kas tiek uzpūsts ar 
māk slīgo naudu, ir acīmredzams. 
Eiropas Savienībai un eiro arī ir 
savi trūkumi, un es domāju, ka 
lēnām katra valsts Eiropā sāks 
zaudēt to, ko uzskata par neat -
karību savos jautājumos. Mēs 
visi esam atkarīgi cits no cita, 
valsts grupējumiem, kas strādā 
uz vienotiem pamatiem, un ne -
drīkst cūkoties. Latviešu polītiķi 
ir teikuši, ka „mēs taču nezogam 
vairāk kā Grieķija”. Vai secināt, 
ka drīkst pārkāpt likumu vairāk 
vai mazāk? Visur jau ir negodīgi 
cilvēki un polītiķi, arī Amerikā 
un Kanadā. Krizes pārvarēšana 
arī ir jautājums par atklātību.

Jūsu vēlējums Laika lasītājiem 
un tiem, kas meklē jaunas 
iespējas?

Manuprāt, ir svarīgi, lai ārzem-
ju latvieši brauktu uz Latviju. 
Svarīgi arī, lai tie, kuŗu bērni 
nerunā latviski, arī brauc uz 
Latviju. Varu garantēt, ka viņi 
šeit atradīs to, ko Rietumvalstīs 
vairs neatrast.

Jūs dzīvojāt Kanadā, bieži 
braucāt uz Latviju, un tas arī 
bija pamudinājums būt to 
nedaudzo Ziemeļamerikas lat-
viešu vidū, kas Latvijā uzsāka 
privātu uzņēmējdarbību?

Tas bija gaŗš process, ko iesāku 
vairākus gadus pirms Latvijas 
brīvības atjaunošanas. Jau Tautas 
frontes laikā es bieži braucu uz 
Rīgu un sāku projektam atlikt 
naudiņu.

Ieguldīt naudu var arī pensiju 
fondos, bet jūs uzbūvējāt vies-
nīcu Latvijā.

Es jau biju iekrājis vairāk par 
pusmiljonu. Izņēmu ārā no pen-
siju fondiem visu iekrāto naudu. 
Tā bija tā sauktā sēklas nauda, 
taču vajadzēja sameklēt vēl pa  pil -
du financējumu. Tas bija tajā lai  kā, 
kad 1991. gadā viss sāka veido-
ties, es atradu uzņēmumu „Ko -
mu nālprojekts”, atradu cilvēkus, 
ar ko sākt projektēšanas darbus. 
Neviens nevarēja pateikt, cik tas 

Vairāk nekā duci reižu esmu 
bijis Rīgā padomju laikos. Vies-
nīcas brokastīs bija viens cīsiņš, 
divas rupjmaizes šķēlītes un vie-
na cieti vārīta ola, un vienmēr 
melna kafija. Es vēlējos, lai Latvijā 
būtu kaut viena viesnīca, kas 
būtu līdzīga viesnīcai Amerikā.

Māras viesnīca atrodas tuvu 
lidostai, tomēr nomaļus. Kas 
bija tā viesu mērķauditorija, 
kuŗu jūs cerējāt uzrunāt, kad 
būvējāt viesnīcu?

Tikai ārzemnieki. Projekts bija 
domāts, lai apkalpotu ārzem nie-
kus, kas ceļo uz Latviju. Straujā-
kās attīstības vietas ir tās, kur 
ārzemnieki valstī ieceļo. Ārzemju 
latvieši no viesu skaita sastāda 
aptuveni 1%. Lielākoties manā 
vies nīcā apmetas cilvēki no Igau-
nijas, Lietuvas, Skandina vi jas, 
Lielbritanijas, arī no Krievijas.

Kā jūs ieguvāt Best Western 
zīmi, kas tagad rotā viesnīcas 
fasādi?
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Nesaskaņas ar Lietuvu par  
ban ku problēmām

Latvijas banku uzraugs - Finan-
ču un kapitāla tirgus komisija 
(FKTK) -  asi reaģējis uz Lietuvas 
finanču ministres Ingrīdas Šimo-
nītes pārmetumiem par vilcinā ša-
nos ierobežot Latvijas Krājbankas 
darbību. Ar FKTK biroja vadītājas 
Annas Dravnieces starpniecību 
FKTK vadītāja Irēna Krūmane un 
viņas vietnieks Jānis Brazovskis 
biz nesa portālam Nozare.lv katē go-
  riski noraidīja kaimiņvalsts amat-
personas pārmetumus. FKTK va -
dība uzsvēra, ka Lietuvas finanču 
ministres pārmetumi ir nepa-
matoti, jo šā gada 16. novembrī 
jau tika nodrošināts, ka bez sa -
skaņošanas ar FKTK netiek veik -
ta neviena darbība, kas būtu sais-
tīta ar “Krājbankas” saimniecisko 
darbību. Brazovskis vērsa uzma-
nī bu uz to, ka no šā gada oktobŗa 
sākuma Lietuvas Centrālā banka 
nav spējusi atbildēt par to, kas 
notiek bankā Snoras.

Ievērojot Lietuvas Centrālās 
bankas valdes pieņemto lēmumu 
likvidēt nacionālizēto banku 
Snoras, Latvijas Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis (Vieno-
tība) atcēla 25. novembrī paredzē-
to vizīti Lietuvā, kuŗā bija plānots 
tikties ar Lietuvas premjērminis- 
t ru Andrjusu Kubiļus. Dombrov-
s kis pauda nožēlu, ka, ievērojot 
at  klā to informāciju par bankas 
pa  tieso stāvokli, Lietuvai tomēr 
nav iz  devies atrast risinājumu 
bankas Snoras stabilizēšanai. 

***
Aizturēti un atbrīvoti Bara-
nausks un Antonovs

Lietuvas ģenerālprokurors Dar-
jus Valis  parakstīja Eiropas Savie-
nības (ES) orderi Snoras bijušo 
lie  lāko akcionāru Vladimira Anto-
nova un  Raimonda Baranauska 
aizturēšanai. Viņiem izvirzītas ap -
sūdzības par īpašuma piesavi nā-
šanos lielā apmērā, dokumentu 
viltošanu, par grāmatvedības  da tu 
sagrozīšanu un dienesta stā vokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu.

Lielbritanijas policija rīkojās 
operatīvi, un 24. novembrī abi ap -
sūdzētie tika aizturēti.

***
Atbrīvo pret drošības naudu

Lielbritanijas tiesa pret drošības 
naudu nolēma atbrīvot bijušos 
bankas Snoras vadītājus un 
īpašniekus - Vladimiru Antonovu 
un Raimondu Baranausku. V. 
Antonovs atbrīvots pret 75 000 
sterliņu mārciņu ( 61 350 latu), R. 
Baranausks –  pret 250 000 sterliņu 
mārciņu drošības naudu. Nākamā 
tiesas sēde notiks 16. decembrī.

Pašlaik Antonovs baidās 
apmeklēt Lietuvu, kur, viņaprāt, 
viņu varētu nogalināt, intervijā 
Lietuvas laikrakstam respublika 
atzinis Antonovs.

***
FKTK lūgs Zviedrijai palī dzī bu

Finanču un kapitāla tirgus ko -
misijas (FKTK) priekšsēde Irēna 
Krūmane norādīja, ka  FKTK      
lūgs Latvijas Ģenerālprokurātūru 
vērsties Zviedrijas Ekonomiskās 
noziedzības novēršanas pārval -   
dē, lai atgūtu Latvijas Krājbankas 
līdzekļus. 

FKTK vēlas atgūt līdzekļus, ko 
Snoras bankas īpašnieks - krievu 

uzņēmējs Vladimirs Antonovs va -
rētu būt ieguldījis savos projektos, 
tostarp Zviedrijas autobūves kon-
cerna SAAB pārņemšanā. Zviedri 
esot gatavi sniegt palīdzību no 
ban kām pazudušās naudas atgū-
šanā.

***
Krūmane atkāpjas no amata

Finanču un kapitāla tirgus ko -
misijas priekšsēde Irēna Krūmane 
28. novembrī nolēmusi atkāpties 
no ieņemamā amata. Paziņoju -
mā plašsaziņas līdzekļiem viņa 
sacīja: „Esmu pieņēmusi lēmumu 
atkāpties, jo ap manu atrašanos 
ša jā amatā radītā spriedze tikai 
kavē Komisijas pilnvērtīgu darbu, 
un jebkuŗa polītiska diskusija     
(plā notā Saeimas ārkārtas sēde) 
bremzē sektora stabilizāciju.”

***
Zviedrijas ārlietu ministrs Rī  gā

Rīgā īsā vizītē 28. novembrī    
bija ieradies Zviedrijas ārlietu mi -
nistrs Karls Bilts. Tiekoties ar Lat-
vijas ārlietu ministru Edgaru Rin-
kēviču, Bilts sacīja, ka  Latvijas un 
Zviedrijas polītiskās un kultūras 
attiecības ir ideālas, savukārt eko-
nomikas jomā mūsu valstij ir po -
zitīva tirdzniecības bilance ar 
Zviedriju. Arī abu valstu divpu-
sējās attiecības polītikas, ekono-
mikas un kultūras jomā Zvied -
rijas ārlietu ministrs novērtēja kā 
izcilas, uzsveŗot, ka tās ir labs pa -
mats turpmākai abu valstu sa -
darbībai. Šogad plaši tika svinēta 
Latvijas un Zviedrijas diplomā-
tisko attiecību atjaunošanas 20.
ga  dadiena.

***
Vienotības kongresā

Uz partijas Vienotība kongresu 
bija izvirzīti 450 delegāti - pa 150 
no katras Vienotību veidojošās 
partijas - Jaunā laika (JL), Pilso nis-
kās savienības(PS), Sabiedrības 
citai polītikai (SCP). Partijas valdes 
priekšsēdes amatā tika ievēlēta 
Saeimas priekšsēde Solvita Ābol-
tiņa. Valdes priekšsēža amatam 
izvirzīja arī Ministru prezidentu 
Valdi Dombrovski un līdzšinējo 
Pilsoniskās savienības līderi Ģirtu 
Valdi Kristovski, bet viņi no 
kandidēšanas atteicās.

Balsojumā piedalījās 388 de  le-
gāti, tostarp 135 no JL, 137 no PS 
un 116 no SCP.

Vienotības domes priekšsēdes 
amatā ievēlēta Eiropas Parlamen-
ta deputāte Sandra Kalniete, par 
domes priekšsēža vietnieku - Aiz-
sardzības ministrijas parlamen -  
 tā rais sekretārs Veiko Spolītis.

***
Uz Rīgu pošas...

Rīgā no 8. līdz 10. decembrim 
notiks Maskavas dienu sarīko ju-
mi, kuŗiem aprit desmit gadu. To 
laikā Rīgā ieradīsies Maskavas 
valdības delegācija ministra, ārējo 
ekonomisko un starptautisko sa -
karu departamenta vadītāja Ser-
geja Čerjomina vadībā. Tiks pa -
rakstīta Rīgas domes un Maskavas 
valdības sadarbības programma 
2012. – 2014. gadam, Maskavas 
na  mā notiks konference “Mas ka-
va–Rīga. 10 gadi sadarbības ceļā”.

***
NA  deputāti iesniedz likum-
projektu

Nacionālās apvienības (NA) 
deputāti atkārtoti virza Saeimā 

Darba likuma grozījumus, kas 
liegtu darba devējam, pieņemot 
darbiniekus, nepamatoti pieprasīt 
svešvalodu zināšanas.

Likumprojektu balsojumā at -
balstīja 62 valdošās koalicijas un 
ZZS deputāti, pret bija 28 Saska-
ņas centra pārstāvji. Andrejs Kle-
mentjevs (SC) balsojumā attu -
rējās, Richards Eigims (ZZS) bija 
reģistrējies sēdei, taču balsojumā 
nepiedalījās. Darba likuma gro-
zījumi nodoti Sociālo un darba 
lietu komisijai, par līdzatbildīgo 
nosakot Cilvēktiesību un sa -
biedrisko lietu komisiju.

Līdzīgu grozījumu Darba li -
kumā Nacionālā apvienība bija 
sagatavojusi arī iepriekšējā Sa  ei-
mas sasaukuma laikā. Toreiz gan 
tie tika nobremzēti, jo izšķirīgajā 
balsojumā ZZS deputāti atturējās.

***
Signāls par 1940. gadu...

Krievijas Ārlietu ministrija iz -
platījusi izskaidrojošu (!) paziņo-
jumu. Tajā apgalvots, ka Baltijas 
valstu pievienošanās PSRS 1940. 
gadā notikusi brīvprātīgi. Neat ka-
rības zaudējums traktēts tā, it kā 
tam nebūtu nekāda sakara ar Mo -
lotova–Ribentropa paktu. Doku-
menta nosaukums ir "PSRS ārpo-
lītiskā darbība Lielā tēvijas kaŗa 
priekšvakarā’’.  Paziņojums skaŗ ne 
tikai Baltijas valstis, tajā izteikti 
pārmetumi arī rietumvalstīm.

Vēsturnieka Juŗa Ciganova ie -
skatā ir grūti teikt, vai šis doku-
ments iezīmē kādu pagrieziena 
punktu Kremļa pozicijā, taču nav 
šaubu, ka tas ir signāls. Krievijas 
ĀM oficiālā viedokļa izklāsta 
publicēšanai tieši novembŗa vidū 
grūti atrast citu izskaidrojumu kā 
Latvijas–Krievijas divpusējās vēs t-
 -ur nieku komisijas pirmā sēde,       
kas 14. novembrī notika Maskavā. 
‘’Dīvains ir gan paziņojuma pa  rā-
dīšanās laiks, gan saturs. Brīžiem 
tur ieskanas pat melnsimtniecis -
ka retorika, un tas izskatās savādi, 
ja atceramies, ka vēsturnieku pir-
mā sēde noritēja pozitīvā noska-
ņā, saka Ciganovs.

***
Polijas un Latvijas attiecību sā -
kums

Rīgas domes vestibilā atklāta 
1561. gada Viļņas Ūnijas līgumam 
jeb paktam veltīta archīvu doku-
mentu izstāde. Šogad aprit 450 
ga    di, kopš parakstīts Viļņas pakts 
(1561.gada 28. novembrī). No šo -
dienas perspektīvas vērtēts, tas 
bija svarīgs notikums mūsu re -
ģiona vēsturē. Tika  veidotas tie -
sis kās un starptautiskās attiecības 
šajā Eiropas daļā vairāk nekā      
divu gadsimtu gaŗumā. Viļņas 
pakts savā ziņā  bija Polijas un Lat-
vijas attiecību iesākums jauno 
laiku vēsturē.

***
Frakcijai „Satversme” 20 gadu

Vēsturnieka Viestura Sprūdes 
apskatā Latvijas Avīzē teikts, ka  
pirms 20 gadiem Augstākajā pa -
domē sašķēlusies pirms neat ka-
rības atgūšanas tik vienotā Lat -
vijas Tautas frontes (LTF) frakcija. 
Izveidojās frakcija ‘’Satversme’’ 
Jāņa Vaivada vadībā. No tās 1993. 
gadā radās partija Latvijas ceļš. 
LTF sašķelšanās no polītikas 
viedokļa bija loģiska. Pēc atmo -
das galvenā mērķa sasniegšanas 

kļuva skaidrs, ka priekšstati par 
valsts turpmākās ekonomiskās un 
polītiskās iekārtošanas niansēm 
tautfrontiešiem atšķiŗas. Šī uzska-
tu atšķirība pamatīgi grāva frak-
cijas disciplīnu balsojumos. Uz 
‘’Satversmi’’  pārgāja lielākoties tie, 
kas saprata, ka laiki mainījušies  
un reālitāte prasa citu polītisko 
struktūru. No LTF galu galā aiz-
gāja visai daudz tolaik pazīstamu 
personu – Anatolijs Gorbunovs, 
Val dis Birkavs, Andrejs Panteļe-
jevs, Indulis Bērziņš, Gunārs Mei e-
  rovics. Piektās Saeimas vēlēšanās 
1993. gada jūnijā viņu veidotais 
Latvijas ceļš svinēja pārliecinošu 
uzvaru, iegūstot 36 mandātus.

***
Sakārto Brīvības pieminekļa 
iekštelpu

Rīgas pilsētas galvas Nila Uša-
kova klātienē 17. novembrī atklāja 
izremontētu Brīvības piemi nek -   
ļa iekštelpu. Tajā turpmāk varēs 
rīkot dažādas ceremonijas. Telpa 
izklāta baltiem griestu un sienu 
paneļiem. Tajos zelta burtiem ie -
rakstīta tēlnieka Kārļa Zāles un 
architekta Ernesta Štālberga vārds 
un informācija par pieminekli.  
Goda grāmatā augsti valsts viesi 
pēc ziedu nolikšanas pie piemi-
nek ļa varēs doties pa kāpnēm  
aug šup uz pieminekļa telpu un 
parakstīties.

Brīvības pieminekļa atjaunotās 
iekštelpas atklāšana notika brīdī, 
kad apritēja 80 gadu, kopš 1931. 
gada 18. novembrī tika likts Brī-
vības pieminekļa pamatakmens.    

***
Nacionālboļševiku „smagā 
ar ti lerija”

Lindermana-Osipova-Gapo-
ņenko grupa laidusi klajā video-
klipu, kuŗā viņi paši, protams, 
spēlē galveno lomu. No klipa kā 
no samazgu spaiņa laukā gāžas 
lamas pret Latvijas valsti un lat-
viešu valodu:

„Mūs uzskatīja par lopiem, tā -
pēc mēs sadosim ienaidniekiem, 
jo tagad esam kā vienota dūre. Ka -
mēr rusofobi šļāc indi pār mūsu 
brīvību, mēs stāsimies „brālis aiz 
brāļa, dēls aiz tēva”, lai beidzot 

krievu valoda kļūtu par valsts        
valodu.”

Tā, izmantojot megafonus, zir-
gus, pārkrāsotu partkoma kanceli 
un nozagtu grupas Nautilius Pom-
pilius mūziku, ekrānā kliedz pāri-
darījumus cietušie krievvalodīgie, 
kuŗi sevi redz kā cīnītājus par 
krievu valodas tiesībām Latvijas 
Republikā.

Teksts līdzinās totālitāro režīmu 
propagandas paraugiem. Nevis 
katra individa personiskā brīvība 
un lemtspēja, kas raksturīga de -
mokratijai, bet kopēja viena va -
doņa masa. Daudzi pētnieki Krie-
vijas nacionālboļševikus uzskata 
par organizāciju, kuŗai piemīt 
neonacistu ideoloģijas pazīmes. 

NRA apskatnieces Elitas Veide-
manes ieskatā pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas ir divi gadī-
jumi, kad noticis lūzums latviešu 
un krievvalodīgo gandrīz bezvēja 
līdzāspastāvēšanas procesā. Pirms 
divpadsmit gadiem eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga būtiski vā -
jināja Valsts valodas likumu. Tas 
lika sarosīties krievu valodas 
„aizstāvjiem”. Pavisam svaigs pie-
mērs ir Zatlera Reformu partijas 
(ZRP) taktika pēc bēdīgi slavenā 
rīkojuma nr. 2, kas izpaudās       
ZRP vēlmē apvienot Latvijas ie -
dzī votājus vienā tautībā, nedalot 
tos „latviešos un krievos”, pēc tam 
arī aicināt valdību veidot ar Sa  ska-
ņas centru. Taču, kā izrādās, SC 
ne    maz nealkst izpildīt savus solī-
jumus par vienīgo valsts valo du...

***
Savākti vairāk nekā 140 000 
pa rakstu 

Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) sakopotā informācija lie-
cina - četru nedēļu laikā, no 1. 
novembŗa līdz 29. novembrim, 
par ierosinājumu Satversmē no -
teikt krievu valodai oficiālās valo-
das statusu parakstījušies 143 211 
vēlētāji. Kopumā, lai ierosinātu 
tautas nobalsošanu par krievu 
valodas statusa maiņu, būtu jā -
savāc vismaz 154 379 vēlētāju pa -
rakstus. Parakstu vākšana beidzās 
30. novembrī.

 Ziņas sakopojis P. Karlsons

Ceturtdien, 24. novembrī, 
90 gadu vecumā Mūžībā de vās 
slavenais koŗdiriģents Imants 
Kokars. Viņa gaŗais darba 
mūžs bija veltīts mūzikai,  gal-
venokārt koŗdziedāšanai. Vēl 
pērnvasar dvīņubrāļi Imants 
un Gido Kokari diriģēja kop-
kori Rīgai veltītajā lielkoncertā 
Mežaparka estrādē. 

Imants Kokars savulaik bija 
kamerkoŗa „Ave Sol” dibinātājs 
un mākslinieciskais vadītājs, 
tagad kori vada viņa dēls Uldis 
Kokars. Ne tikai visas Latvijas 
koŗu kustības veidotājs, bet      
arī Latvijas mūzikas akadēmi-
jas rektors, astoņu Vispārējo 
Dziesmu svētku virsdiriģents – 
tie ir tikai nozīmīgākie amati, 
kuŗos Imants Kokars bijis 
mēŗk tiecīgs un  prasīgs vadī-
tājs. Godinot viņa mūža darbu, 
pateicībā par mūzikā gūtajiem 
iedvesmas brīžiem Latvijas 
apvienotie koŗi Maestro bēŗu 

Latvija atvadās no 
IMANTA KOKARA

dienā, 29. novembrī, pēc iz -
vadīšanas no Doma baznīcas 
Rīgā atdeva godu savam Virs-
diriģentam, sēru procesijas 
laikā pie Brīvības pieminekļa 
dziedot J. Vītola „Gaismas 
pili”. 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Kādā veidā Rī  -

gas krievva lo dī -
gā avīze Čas svi-
nēja Latvijas Re -
publikas 93. gads-
 kārtu? Ar at  gādi-
nājumu, ka “18. 
no   vembrī lik te nī  -

gi notikumi norisinājās ne tikai 
1918. gadā. Tā, piemēram, taisni 
pirms 300 gadiem Rīgā pirmoreiz 
ieradās imperātors Pē  teris Lielais. 
Maģistrāts sagai dīja viņu tālu ār -
pus pilsētas ro bežām, kaut gan 
toreiz par pil sē tas galvu vēl ne -
dienēja Nils Uša kovs.” 

Čas pasniedz šo atgādinājumu 
anonimi, redakcijas vārdā. Cik 
daudz tajā tverts!

Sarmīte Ēlerte portālā www.
delfi.lv veltījusi tam pašam Nilam 
Ušakovam trāpīgu apcerējumu: 
Kaķi, okupācija un latviešu valoda. 
Pie reizes bijusī kultūras mi  nistre 
pieskaŗas Ušakova lēmu mam “at -
jaunot reakcionārās Krie   vu im  pe-
rijas varenības zīmi - Uzvaras ko -
lonnu (..). Rīgā nav vajadzīgs pie-
mi neklis kādai no reakcio nārās 
Krievijas uzvarām kaŗā. Tad jau 

Pie Tiesu pils fasādes - goda plāksni Napoleonam!

pieminekli drīzāk būtu pelnījis 
Napoleons, kuŗš iekaŗota  jās ze -
mēs ieviesa progresīvas pār  mai-
ņas, cita starpā atcēla dzimt bū-
šanu, inkvizīciju, kur tā Dien vid-
eiropā vēl pastāvēja, spīdzi nāšanu 
kā līdzekli krimināl pro cesā un ie -
dibināja Napoleona ko  deksu, kas 
likts pamatā mo  dernajiem Ei  ro-
pas valstu civīl li kumiem, arī Lat -
vijā šobrīd spēkā esošajam 1937. 
gadā pieņemta jam Civīllikumam.”

Lieliski teikts! Un ne jau gluži 
pa jokam uzdrošinos ierosināt: 
Rīgā pie Tiesu pils fasādes pie -
stiprināt plāksni par godu Napo-
leonam, jo Code Napoléon patie-
šām likts eiropiskās tiesvedības 
pamatā. Tā būtu pienācīga atbil-
de Ušakova, Guščina, Altuchova 
nodomam nākamgad Rīgā ar cie-
ņu, bijību, pat sajūsmu pieminēt 
200. gadskārtu kopš Krievijas 
uzvaras pār Napoleonu 1812. ga -
da Tēvijas kaŗā.

Kāds gan Vidzemes, Kurzemes, 
Latgales latviešiem bija labums 
no tā, ka Napoleons cieta sakāvi 
Krievijas sniegos un cars Alek- 
s andrs I kā uzvarētājs 1814. gadā 

iejāja Parīzē? Vīnes kongress 
1815. gadā nostiprināja visdrū-
mākās reakcijas triumfu Eiropā, 
un t. s. Svētā alianse Krievijas va -
dībā apslāpēja brīves alkas visā 
kontinentā.

Tātad - goda plāksni Napoleo-
nam pie Rīgas Tiesu pils fasādes. 
Un nav ko nolikt ziedus Barklaja 
de Tolli piemineklīša pakājē pie 
Esplanādes - priekš kam? 

Varšavā nupat atklāts piemi-
neklis bijušajam ASV preziden-
tam Ronaldam Reiganam, kas 
Polijā tiek godāts par viņa iegul-
dījumu Dzelzs priekškara sa  bru-
kumā. Un Rīgā? Kad beidzot Lat-
vijas galvaspilsētā tiks uzsliets 
piemineklis Konstantīnam Čaks-
tem, kad ieraudzīsim pieminekli 
Gunāram Astram? Lai nu Pēteris 
Pirmais paliek rūsam aiz Gom-
berga autostāvvietas žoga

Lielkrievu šovinisms, kas šo  ru-
den tiek pausts t.s. parakstu vāk-
šanas ietvaros, ir baiss un biedīgs: 
attiecīgie plakāti, kas grezno avī -
zes Vesti Segodņa un Čas, ļoti at -
gādina Staļina un Hit lera laiku 
aģit propa paraugus,  kas redzami 

Edvīna Šnores filmā Padomju 
stāsts: uz sarkana fona, matiem 
vējā plīvojot, jaunietis, lū  pas spī-
tīgi sakniebis, tur asins sārtu ka   ro-
gu ar saukli - Krievu valodai valsts 
statusu! Un gaiš ma taina sla vu 
mei tene, drūmi rau dzīdamās lasī-
tājā, izstiepj prasīgu roku, vaicājot: 
Vai esi parakstījies par krievu valo-
du? Pēc piedurk nes spriežot, viņa 
tērpusies ādas jakā – plintniece, vai?

Noskurinājos un meklēju kādu 
gaismas stariņu starp tumšajiem 
naida padebešiem - un ieraudzīju! 
Nezin kā man pagājis secen (ve -
cuma aizmāršība? ), ka uzņēmēja 
Valerija Belokoņa apgāds Herco-
giste Media jau pērnā gada ap rī  lī 
sākusi laist klajā ikmēneša žur nā -
lu krievu valodā Otkryty Gorod 
(Atvērtā pilsēta) 10 000 eks em plā-
 ru metienā, kas domāts lasītājiem 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Gal-
venā redaktore un tās vietnieks - 
Tatjana Fasta un Vladimirs Vig-
mans bija spiesti aiziet no avīzes 
Telegraf redakcijas, kad šis laik-
raksts mainīja īpašniekus.

Otkryty Gorod nešķielē Kremļa 
zvaigžņu virzienā un ir brīvs 

no naida. Jaunākais - novembŗa 
numurs sākas ar rubriku Pilsētai 
un cilvēkiem. Savā kārtējā ievad-
rakstā Tatjana Fasta mierīgā tonī 
aplūko trauksmainos pēdējo ne -
dēļu notikumus Latvijā. Galve-
nais - ne kripatiņas naida! Konsta-
tējot, ka etniskā spriedze aug, 
Tat jana Fasta nobeigumā raksta: 
“Bet zināt, kas mierina? Ka liela 
daļa latviešu elektorāta izprot 
nepieciešamību - laist krievus 
piedalīties varā. Par to liecina  
gan prese, gan aptaujas, Te pra-
sītos līderis, kuŗš atradīs sevī 
drosmi to pārbaudīt.” 

Katrs vārds rūpīgi izsvērts. Ne -
viens nevarēs piesieties. Ņemot 
vērā sakarsēto gaisotni, tas ir ļoti 
svarīgi.

Rubrika Ideju fabrika. Kas šajā 
žurnālā analizē notikumus Eiro-
pā, Krievijā, pasaulē? Dmitrijs 
Bi    kovs - pazīstams rakstnieks un 
publicists, demokrats, katēgo -
risks Putina režīma kritiķis un 
pretinieks. 

Vārdu sakot, paldies Valerijam 
Belokoņam!

Franks Gordons

Šogad man bija 
gods ierasties 
dzimtajā pilsētā 
Čikāgā un pieda-
līties 18. novembŗa 
svinībās. Mans uz -
devums bija teikt 
galveno svētku ru -

nu, un, tā kā zāle bija stāvgrū-
dām pilna un vairāki cilvēki pē -
cāk teica, ka nav varējuši sadzir-
dēt un saprast visu, kas man bija 
sakāms, šonedēļ komentāru vel-
tīšu savas runas tematam. Varu 
piebilst, ka sarīkojumu apmek-
lēja apmēram 300 cilvēku, un 
man stāstīja, ka tik daudz ļaužu 
vienkopus sen neesot redzēts. 
Vai tas bija manis dēļ vai tāpēc, 
ka sarīkojumā uzstājās leģendā-
rie Čikāgas Piecīši, to nemāku 
teikt, bet prieks par lielo ap -
meklētāju skaitu bija tik un tā.

Runu sāku ar atgādinājumu,  
ka pats esmu Čikāgas puika. 
Mana bērnība – īsti latviska bēr-
nība ar skautiem, sestdienas un 
vasaras skolu, tautasdejām, va  -
sa ras svētkiem un visu pārējo, 
kas pienācās latviešu bērnam. 
Ame  ri kāņu skolā ierados, ne vār-
da ne   prazdams angļu valodā,      
un sko lotājai par to bija lielas 
šaus mas, jo viņas priekšā stāvēja 
bērns, kuŗš ne vien neprata angļu 
valodu, bet prata valodu, par 
kuŗu viņa, visticamāk, nekad ne -
bija dzirdējusi. Skolotāja mam-
mu nostrostēja - bērns esot 
amerikānis, un tāpēc ar viņu jā -
runā angļu valodā, bet mājās 
mēs tik un tā joprojām runājām 
latviešu valodā, un par to esmu 
pateicīgs vēl šobaltdien, jo bez 
valodas, protams, es Latvijā neva-
rētu darīt visu to, ko daru, tostarp 
rakstīt komentārus Laikam un 
Brīvajai Latvijai.

Tālāk runā es pastāstīju par 

NEDĒĻA AMERIKĀ
da žām problēmām, kas patlaban 
māc Latvijas Republiku, – nepie-
ciešamība turpināt valsts budže-
ta „konsolidāciju”, kā arī paraks-
tu vākšana par to, lai krievu va -
loda Latvijā kļūtu par oficiālu 
valodu. Īpaši par šo valodas te -
matu čikāgieši runāja nākamajā 
dienā, kad atsevišķi tikos ar tiem, 
kuŗiem bija interese par Latvijas 
sabiedriski polītiskiem notiku-
miem. Teicu, ka tautas nobalso-
ša na par šo jautājumu nekādā 
zi  ņā nebūs veiksmīga, ja arī tā 
tiks rīkota, jo nav iespējams, ka 
vairākums Latvijas pavalstnieku 
balsotu par krievu valodu valsts 
valodas statusā, taču rūpes Ame-
rikas latviešeim tas radīja tik un tā.

Galvenās jomas, par kuŗām es 
vēlējos runāt, bija divas. Pirm-
kārt, atgādināju publikai, cik ļoti 
pateicīgi latvieši var būt par savas 
valsts neatkarību un iespēju dzī-
vot valstī, kur latviešu valodā 
„dzīvot, mīlēt, strādāt, draudzē-
ties, dziedāt un dejot”. Atgādi -
nāju, ka esam NATO un Eiropas 
Savienības dalībvalsts un ka de -
cembrī pienāks brīdis, kad at -
jaunotā Latvijas Republika būs 
bijusi neatkarīgāka ilgāk nekā 
pirmskaŗa laikā, vismaz ja to 
mē rī no 1990. gada 4. maija, kad 
toreizējā Augstākā padome ap  -
stiprināja suverēnitātes dekla rā-
ciju. Runāju par to, ka emigrā-
cijas latviešu sabiedrība pēc pa -
nīkuma pagājušā gadsimta 90. 
gadu sākumā atkal ir sākusi ro -
sīties. Latviešu skolās un skoliņās 
audzēkņu skaits pakāpeniski pie-
aug, latviešu organizācijas ir  
gana aktīvas, ir arī lieliskā Ame-
rikas latviešu apvienības pro-
gramma „Sveika, Latvija!”, kuŗa 
katru gadu ļauj daudziem latvie-
šu pusaudžiem apmeklēt savu 
tēvzemi, nereti – pirmo reizi. At -

gādināju, ka latviešu valoda to -
mēr nav zūdoša valoda, piebil- 
s tot, ka tiem, kuŗi vaimanā par 
valodas likteni, derētu palūko -
ties uz lībiešiem, kuŗu valodu 
prot vairs tikai pāris ddesmitu 
cilvēku un ne vairāk. Runu bei-
dzu ar vārdiem: „Visi kopā esam 
latviešu tauta, un vai tas nav 
viens brīnums, ka esam pārdzī-
vojuši visu to, ko liktenis ir metis 
mūsu virzienā? Paldies, latvieši! 
No visas sirds paldies!”

Viss teiktais tomēr saistāms arī 
ar otru galveno tematu, par kuŗu 
tovakar nācās runāt, proti, – cik 
liela ir iespēja, ka latviešu sa -
biedrība ārpus mūsu valsts būs 
tikpat naska un aktīva pēc sep-
tiņiem gadiem, kad valsts svinēs 
savu simtgadi, nemaz nerunājot 
par ilgāku laika posmu pēc tam. 
Jo latviešu valodas kvalitāte no 
paaudzes uz paaudzi samazinās. 
Protams, ne visiem, jo ir bērni, 
kas aug apzinīgās latviešu ģi  me-
nēs, bet situācija tik un tā ir ne -
pielūdzama, vienalga, vai runa ir 
par kādreizējiem Otrā pasaules 
kaŗa laika emigrantiem vai arī 
par tiem, kuŗi Latviju  pametuši 
kopš 2004. gada, kad mūsu valsts 
iestājās Eiropas Savienībā ar tās 
nosacīti brīvo darba un izglītī -
bas tirgu. Visos gadījumos bērni 
aug valstīs, kuŗās latviešu valo - 
da tiek izmantota vienīgi mājās 
un latviešu organizācijās un sa -
rīkojumos. Amerikas Savieno -
tās Valstis, Lielbritanija, Vācija, 
Fran cija – tās visas ir lielvalstis, 
kur kultūra sit ļoti augstu vilni. 

Varam lielisko animācijas stu-
dijas „Rija” produkciju piedāvāt 
latviešu bērniem ārzemēs, bet 
kas notiks, kad tai blakus no -     
liks filmu par Hariju Poteru vai  
briesmoni Šreku? Visticamāk, 
bērns izvēlēsies Poteru vai Šreku, 

jo, lai arī „Rija” rada bezgala 
skais tas filmas, ārvalstu filmas ir 
aktīvākas un daudzos gadījumos 
pievilcīgākas. Piedevām ameri-
kā ņu, britu vai franču skolās mā -
cības notiek attiecīgās valsts va -
lodā, un pietiekami daudz bērnu 
to uzskata par galveno valodu 
saziņai un visam pārējam. Tas 
nebūt nav nekas jauns. Kad pats 
mācījos Gaŗezera vasaras vidus-
skolā, viena no atzīmēm bija par 
latviešu valodas lietošanu ārpus 
mācību stundām, jo skolas va -
dība labi apzinājās, ka bērni lab-
prātāk savstarpēji sazinās angļu 
valodā. Es biju pirmās paaudzes 
Amerikas latvietis, un mūsmājās 
par runāšanu latviešu valodā 
nebija nekādu jautājumu. Taču 
nu jau aug otra un trešā paau -
dze, un katrā no tām valodas 
jau tājums top sarežģītāks - ne 
vien tāpēc, ka angļu valodu bēr -
ni dzird daudz vairāk nekā lat-
viešu valodu, bet arī tāpēc, ka 
valodas kvalitāte klibo ne tikai 
bērniem, bet arī skolotājiem un 
audzinātājiem. 

Manuprāt – un tā es arī teicu 
savā runā – tas nozīmē, ka lat viešu 
sestdienas, svētdienas un va  saras 
skolām ir jāmaina mā cību pro-
gramma un jātop par intensīvām 
valodas mācīšanas iestādēm. Jo 
bērns, kam latviešu valodas pras-
me ir, tā teikt, ar Die  vu uz pusēm, 
maz ko sapratīs, ja viņam latviešu 
valodā tiks mā  cīta Latvijas vēstu-
re, ģeografija un viss pārējais. 
Protams, var vei   dot atsevišķu mā -
cību prog ram mu tiem jaunie -
šiem, kuŗiem latviešu valoda ne -
sagādā grūtī bas, taču viņu ar katru 
gadu  kļūst mazāk. Metožu, lai va -
lodu mācītu kā svešvalodu, pie-
tiek, tās ir izstrādātas gan Amerikā, 
gan arī Latvijā (protams, lielāko - 
ties domājot par to, kā latviešu va -
lo du mācīt nelatviešiem, bet princi-
pi jau tāpēc nemainās). Va  jag tikai 
pajautāt, un metodes atra dīsies.

Ir ļoti iespējams, ka ārzemēs 
aug pietiekami daudz jaunu lat-
viešu, kuŗi kādreiz gribēs savas 
prasmes un talantus izmēģināt 
tēv zemē. Bez valodas tas būs 
daudzkārt grūtāk. Un tā tad arī 
bija vēsts, ko savā uzrunā paudu 
un atkārtošu Laika un Brīvās 
Latvijas lasītājiem. Galvenais, 
kas patlaban ārvalstu latviešu 
sabiedrībā vajadzīgs, ir nodro ši-
nāt, lai jebkuŗš bērns, kuŗš vēlas 
iemācīties latviešu valodu, spētu 
to izdarīt. Tēvzeme visiem lat -
vie šiem ir viena, un Latvijai ir 
vajadzīgs katrs tās bērns. Par to, 
ka emigrācijas sabiedrība ir ro -
sī ga un aktīva, varam tikai prie-
cāties, bet ar katru paaudzi lat-
viešu valodas zināšanas, vistica-
māk, samazināsies, un līdz ar to 
iespēja, ka jaunieši kādreiz iera-
dīsies Latvijā un kļūs par valsts 
sabiedrības sastāvdaļu, kļūst ma -
zāk ticama. Tas nu ir kaut kas 
tāds, par ko jādomā visiem lat-
viešiem. 

Ārvalstu latviešu Latvijā īpaši 
daudz nav, taču pietiekami dau-
dzi no tiem, kuŗi te dzīvo, sa -
biedrībai ir kalpojuši godam. 
Varam padomāt kaut vai par 
bijušo Valsts prezidenti Vairu Vī -
ķi-Freibergu, par Saeimas depu-
tātiem Ojāru Kalniņu, Krišjāni 
Kariņu, Inesi Birznieci, Aristīdu 
Lambergu, Oļģertu Pavlovski.   
Ja kāds latvietis, kas patlaban ir 
pusaudzis, domā par polītisku 
karjēru mūsu valstī, tad jājautā, 
vai viņam ir nepieciešamā valo-
das prasme. Un tāpēc visiem la -
sītājiem saku: arī tu esi atbildīgs, 
lai nodrošinātu, ka gados jauni 
latvieši ir latvieši pilnā šī vārda 
nozīmē. Jo žēl būtu jebkuŗa lat-
viešu jaunieša, kuŗš vēlas kaut ko 
darīt tēvzemē, bet nespēj to darīt, 
jo neprot valodu vai prot to vāji. 
Ķerieties visi pie darba!

Kārlis Streips
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Michails Hazans ir Latvijas 
Uni  versitātes Ekonomikas un 
vadības fakultātes profesors, 
Bonnas Darba tirgus pētījumu 
ins titūta asociētais pētnieks, 
starptautiski atzīts eksperts arī 
migrācijas un izglītības ekono-
mikas jautājumos, daudzu zi -
nātnisku publikāciju autors.      
Šajā gadā saņēmis  Latvijas Eko-
nomistu apvienības augsta pres-
tiža Spīdolas balvu – par sabied-
rībai svarīgiem pētījumiem eko-
nomikas jomā. Konkrēti – prof. 
Hazans ar Latvijā līdz šim ne -
izmantotām metodēm aprēķi-
nājis pēdējā gadu desmitā emig-
rējošo iedzīvotāju skaitu un 
struk tūru, kā arī iezīmējis prog-
nozes. Un – šie pētījumi ievēro-
jami atšķiŗas no oficiālās statis-
tikas, turklāt ir ekspertu pie -
ņemti un neapšaubīti. Ar tiem 
rēķinās, tos ņem vērā, tos piepra-
sījusi arī LR Finanču, Labklā -
jības un Kultūras ministrija, LR 
Saeimas komisijas, SVF misija 
Latvijā, Eiropas Latviešu apvie-
nība, ar tiem operē Ārlietu mi -
nistrija... Nākas secināt – profe-
sors izrakstījis „nabadzības ap -
liecību” LR Valsts Statistikas pār-
valdei?! Pats M. Hazans gan šo 
manu drastisko frazi ignorē, tā -
pat kā jautājumu – vai jūtaties 
„pamodies slavens”. Kā dažkārt 
izglītots un inteliģents cilvēks, 
viņš ir pat mazliet kautrīgs un 
lab prātāk runā par sava pētīju -
ma rezultātiem, skaitļiem un 
prognozēm. Profesors Hazans 
tie šām ir virsotnē – esmu kāda 
devītā žurnāliste nedaudz vai -
rāk kā nedēļas laikā, kas vēlas 
profesoru intervēt, pirms manis 
viņu intervējuši arī ļaudis no     
The Wall Street Journal un                  
Fi  nan cial Times.

Trimdas latvieši, īpaši Aust rā-
lijā, noteikti atcerēsies taut saim-
nieka un vēsturnieka Edgara 
Dunsdorfa savulaik, pēc man zi -
nāmiem nostāstiem, aizvadītā 
gadsimta 40. – 50. gadu mijā 
veik  to līdzīgo darbu – viņš izda-
rīja to, ko nevarēja Austrālijas 
val dība, – saskaitīja latviešu emig - 
 rantus. Esot sanācis 27 000. Pro-
tams, saņēmis kritiku un aizrā-
dījumus – par izmantotajām me -
to dēm utt. Jautāju prof. Haza -
nam – kāda bijusi viņa metode, 
kādus innovātīvus paņēmienus 
zinātnieks izmantojis? Uz jau-
tājumu – cik līdzstrādnieku bijis 
viņa darba grupā, profesors glu -
ži mulsi atbild: – „Es viens pats.” 
Interesanti, cik darbinieku strā -
dā LR Statistikas pārvaldes vie -
nā – Demografijas departa mentā?

Tātad – par metodēm.
M. Hazans.  Īstenībā nekā īpaši 

innovātīva šai darbā nebija. Iz -
mantoju galvenokārt publiski 
pie  ejamus datus – no Eurostat, 
OECD, atsevišķu valstu (daļēji 
arī Latvijas) statistikas. Katrā 
vals tī tā ir atšķirīga, taču, nebijis 
manas deviņu gadu ilgās pie  re-
dzes darbā ar migrācijas datiem, 
būtu grūti. Statistikas pārvaldei 
tas būtu vieglāk izdarāms, jo tai 
ir iespēja oficiāli pasūtināt ziņas 
no partneŗinstitūcijām citās vals-
tīs, arī tādas, kuŗas neparādās to 
mājaslapās. Mani pētījuma dati 
ir pieejami LU mājaslapā, te ir  
arī video fails ar visiem paskaid-
rojumiem, avoti, – katrs, kas  

Vai beidzot kāds mūs saskaitījis? Pa īstam un ticami
Ar matēmatikas zinātņu doktoru, profesoru Michailu Hazanu tikās Ligita Kovtuna

lieto tīmekli, var iepazīties. Gal-
venie rezultāti ir publicēti arī   
LU Akadēmiskā apgāda izdotajā 
grāmatā Latvija. Pārskats par 
tautas attīstību 2010./2011. Na -
cionālā identitāte, mobilitāte un 
rīcībspēja.

Protams, pētījumā ņemta vērā 
Latvijas specifika. Ārvalstu sta-
tis tikā parasti var atrast to valstu 
iedzīvotāju - Latvijas pilsoņu 
skaitu pēc gadiem, bet tur, visti-
camāk, nav iekļauti bijušie Lat-
vijas pastāvīgie iedzīvotāji ar ne -
pilsoņu vai citu valstu pasēm. 
Citreiz ir pieejams Latvijā dzi-
mušo konkrētas valsts iedzīvo-
tāju skaits, bet arī tas nedod pil-
nu ainu, jo diezgan liels pro - 
cents emigrantu vidū ir to, kas 
iebraukuši Latvijā pag. gs. 70. – 
80. gados. Tas pats attiecas arī uz 
datiem par migrācijas plūsmām 
no Latvijas un atpakaļ. Turklāt 
ziņas no emigrācijas valstīm var 
nebūt precīzas. Piemēram, Liel-
bri tanijā vispār nav iedzīvotāju 
reģistra, līdz ar to ārvalstu (to -
starp Latvijas) izcelsmes iedzī vo-
tāju skaitu tur novērtē no izlases 
veida darbaspēka apsekojuma 
datiem. Tā kā Latvijas valstspie-
derīgo īpatsvars šai valstī ir ne -
nozīmīgs, šie novērtējumi ir      
krietni par zemu. Tāpēc neto aiz-
plūdi no Latvijas uz Lielbritaniju 
(kā arī uz Īriju) biju novērtējis, 
izmantojot datus par sociālās 
apdrošināšanas numuru pie šķir-
šanu, tos kombinējot ar citos 
avotos novērtēto iebraukušo/aiz-
braukušo proporciju. Saprotams, 

Starpība gandrīz sešas reizes! 
Kāds, pēc jūsu datiem, īsti ir 
Latvijas iedzīvotāju skaits? 

Uz 2012. gada sākumu būs ne 
vairāk kā 2 miljoni 15 tūkstoši – 
salīdzinājumā ar 2,2 miljoniem, 
pēc Statistikas pārvaldes. Tātad – 
gandrīz par 200 000 iedzīvotā-
jiem mazāk. Ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaits Latvijā faktiski 
ir par 111 tūkstošiem mazāks, 

Pēc šā gada sākuma datiem, 
Latvijā kopš 2000.gada ir atgrie-
zušies 130 tūkstoši cilvēku „ar 
darba pieredzi ārzemēs” . Lielākā 
daļa atgriezusies pēdējo piecu 
gadu laikā, taču pēdējos divos 
gados šī tendence ir samazi nā-
jusies. Par turpmākajiem atgrie-
šanās plāniem (tuvākajā laikā) 
runā tikai 8% izbraucēju; ilgākā 
perspektīvā (5 gadu laikā) šādu 
iespēju pieļauj 20%, bet droši 
rēķināties ar viņiem diez vai var. 

Bet situācija taču ir drāma-
tiska!

Jā gan. Pēc kādiem 20 gadiem 
būsim kārtējā „demografiskajā 
bedrē”, ko būs grūti aizpildīt.

Šobrīd Latviju pamet vairāk 
cilvēku nekā pirms krizes, jau 
trešo gadu pēc kārtas Latvija 
zaudē 40 tūkstošus iedzīvotāju 
gadā. Jāpiebilst, ka izbraukša -  
nas galvenie iemesli šobrīd nav 
ekonomiskie, – cilvēki aizbrauc 
galvenokārt salauzto cerību pēc, 
neredzot perspektīvu. Un lielā 
skaitā tie ir jauni cilvēki ar labu 
izglītību.

Mums patīk salīdzinājumi ar 
Igauniju...

Nule esmu pabeidzis savu 
nodaļu grāmatai par emigrāciju 
ES valstīs krizes laikos... Šajos 
gados Igaunijā izbraucēju skaits 
palielinājās par 30% – 40%, Lat-
vijā – 2,5 reizes. Ekonomiskā si -
tu  ācija Igaunijā tiešām nebija     
tik skarba kā Latvijā, arī budžeta 
konsolidācija nebija tik inten-
sīva. Bezdarbs Igaunijā – 15,5% 
2009. gadā salīdzinājumā ar 20% 
tai pašā laikā Latvijā. Arī uzticība 
valdībai un apmierinātība ar iz -
glītības un veselības aprūpes 
sistēmām tur nav tik zemā līme-
nī kā pie mums. Skaitļi runā savu 
valodu. 

Gluži privāti – neesmu laimīgs 
arī par „etnisko viļņošanos” Lat-
vijā. Jau sen vajadzēja jau būt 
īste notai saprātīgai integrācijas 
polītikai. Par to pērn bija iznācis 
pētījums „Integrācijas audits”, ko 
veicām kopā ar Nilu Muižnieku, 
Brigitu Zepu, Juri Rozenvaldu 
un citām autoritātēm. Diemžēl 
jaunajā integrācijas koncepcijā 

mūsu ieteikumi nav  ņemti vērā. 
Pēc ārkārtas vēlēšanām bijām 
nonākuši kārtējās krustcelēs, un 
nešķita, ka esam izvēlējušies pa -
reizo ceļu... 

Un gluži privāti – kā jūs, 
būdams ebrēju ģimenes atvase, 
dzimis Latvijā, te jūtaties? Jums 
ir lieliska latviešu valoda!

Man nekad nav bijis problēmu 
ar latviešu valodu; gan ar  kollē-
gām universitātē, gan ar tenisa 
partneŗiem,  vienmēr, arī pirms 
1990. gada, esmu sarunājies lat-
viski! Mani vecāki perfekti ru -
nāja latviski (tēvs runā arī vāciski 
un, kaut ne tik labā līmenī, pats 
bija apguvis arī angļu valodu; 
viņam nesen palika 101 gads). 
Mācījos no mammas sarunām     
ar „saimniecēm” Matīsa (tagad 
Vid  zemes) tirgū, kur gājām ie -
pirkties, kā arī no tēva-grāmat sē-
jēja sarunām ar klientiem, – zi -
nātniekiem bija jāiesien diser tā-
cijas, filatelistiem – jāizgatavo 
al  bumi, Latvijas laiku grāmatu 
cienītāji gribēja tās restaurēt,       
citi nāca ar žurnāliem...Turklāt 
man arī skolā bija ļoti laba lat-
viešu valodas skolotāja. 

Vai pats esat strādājis 
ārzemēs?   

Ironiski, bet, būdams migrā-
cijas pētnieks, esmu ļoti maz 
„mētājies” pa pasauli. Mana vie-
nīgā pamatdarbavieta ir Latvi - 
jas Universitāte, te arī pabeidzu 
aspirantūru, vienīgi doktoran-
tūrā trīs gadus pavadīju Sankt -
pē terburgā. Brīvlaiku vienmēr 
pa  vadu Latvijā. Pa laiciņam   
es mu stāžējies Vācijā, Francijā. 
Taču pētījumi man ir ne tikai  
par Latvijas, bet arī par Lietuvas, 
Igaunijas, Albānijas un Meln kal-
nes darba tirgiem; šogad vienam 
Pasaules Bankas projektam esmu 
veicis salīdzinošu pētījumu par 
30 Eiropas valstīm. Šodien nav 
fiziski jāceļo pa pasauli, lai strā-
dātu  starptautiskajā vidē. 

Jautāšu tā – kam būtu jāno-
tiek, lai jūs pieņemtu lēmumu 
atstāt Latviju?

(Pēc ilgākas pauzes.) Es ceru, 
ka Latvijā nekas tāds nenotiks, 
lai es šo valsti atstātu.

jāņem vērā arī tas, ka ārzemēs 
mīt arī nekur nereģistrētie (to -
starp nelegāli nodarbinātie)  Lat-
vijas valstspiederīgie. Aplēses, 
kas iegūtas, to visu ņemot vērā, 
galu galā ir šādas.

Visvairāk Latvijas iedzīvotāju 
izbraukuši uz Lielbritaniju –  
laikā no 2000. līdz 2010. gadam 
76 – 87 tūkstoši; uz Īriju – 28 – 
34 tūkstoši, uz Ziemeļvalstīm, 
galvenokārt uz Norvēģiju, – 11 – 
13 tūkstoši. Uz pārējām Eiropas 
ekonomiskās zonas valstīm – 
21– 24 tūkstoši,  uz ASV, Kanadu, 
Austrāliju u. c. – 14 – 18 tūkstoši, 
uz citām valstīm, tostarp Krie-
viju, – 19 – 24 tūkstoši. Kopīgie 
Latvijas „zaudējumi” sasniedz 
200 000. Salīdzinājumam –         
pēc Statistikas pārvaldes datiem – 
33 000! 

ne  kā liecina oficiālā statistika, 
no   darbināto skaits – par 94 tūks-
tošiem.

Lieki piebilst, ka valsts plāno 
savu ekonomiku, budžetu, IKP 
u. c., pamatojoties uz oficiālo sta-
tistiku...

Kādas ir prognozes?
2011. gada sākumā tika veikta 

aptauja, pēc kuŗas rezultātiem: 
runājot par emigrācijas plāniem, 
9% iedzīvotāju ekonomiski ak -
tīvā vecumā, t. i., no 18 līdz 65 
gadiem, atbildēja, ka plāno iz -
braukt tuvākajā laikā, 17% - pie-
ļauj iespēju, ka izbrauks. Tātad, 
ja pieņemam, ka aizbrauks ap -
mē ram puse no pirmās grupas 
un apmēram viena piektdaļa no 
otrās, valsts zaudēs vēl 100 000 
iedzīvotāju.

Un cik atgriezīsies?

M. Hazans: "Pēc kādiem 20 gadiem 
būsim kārtējā „demografiskajā bedrē”, 
ko būs grūti aizpildīt. Šobrīd Latviju 

pamet vairāk cilvēku nekā pirms krizes, 
jau trešo gadu pēc kārtas Latvija zaudē

 40 tūkstošus iedzīvotāju gadā. 
Jāpiebilst, ka izbraukšanas galvenie iemesli 
šobrīd nav ekonomiskie, – cilvēki aizbrauc 
galvenokārt salauzto cerību pēc, neredzot 

perspektīvu. Un lielā skaitā tie ir 
jauni cilvēki ar labu izglītību."
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Rīgas Latviešu biedrības (RLB) 
nama Līgo zālē  13. novembrī 
no   tika svinīgas pusdienas, kas   
ir tradicionālas kopš 1997. ga -
da, kad Latviešu virsnieku ap -
vienībai (LVA) ar tās biedra atv. 
vltn. Heinricha Roginska un val-
des priekšsēža atv. vltn. Tāli -
valža Bērziņa pūlēm izdevās no -
slēgt līgumu par ziedojumiem   
ar a/s Universālveikals „Centrs”, 
kas pēc Latvijas neatkarības at -
jaunošanas 1991. gadā pārņēma 
savā valdījumā bij. Armijas eko-
nomiskā veikala (AEV) ēku, sa -
vulaik Latvijas armijas īpašumu, 
kuŗa kapitāla veidošanā ar ie -
maksām no savām algām pieda-
lījās arī Latvijas armijas virs-
nieki.

Šogad svinīgajās pusdienās 
pulcējās LVA biedri ar dzī ves-
biedrēm, kā arī Apvienības lūg-
tie viesi.

Pateicoties par ilgstošo sa -     
dar bī bu ar a/s Universālveikals 
„Centrs”, pēcpusdienu atklāja 
Heinrichs Roginskis. Turpmā -
ko norisi vadīja LVA valdes 
priekšsēdis atv. kapt. Aleksejs 
Ozoliņš. Klātesošos svētīja un 
veiksmi turpmākajos darbos 
vēlēja NBS kapellāns Raimonds 
Krasinskis. Vareni un droši ska-
nēja Latvijas Valsts himna.

A. Ozoliņš lūdza ar klusuma 
brīdi godināt aizvadītajā laika 
posmā kopš iepriekšējām Lāč-
plēša dienas svinīgajām pusdie-
nām Aizsaules pulkos iesauktos 

Apzināt katru vietu, katru pauguru Latvijā...
Latviešu virsnieku apvienības un a/s Universālveikals Centrs rīkotās un

Lāčplēša dienai veltītās svinīgās pusdienas
Apvienības virsniekus. 

Artis Pabriks savā uzrunā uz -
svēra kaŗavīru paaudžu vieno-
tības nozīmi, akcentējot savu 
iniciātīvu – Latvijas sabiedrībai 
atcerēties, pārdomāt un darīt 
zināmu Aizsardzības ministrijai 
katru vietu, katru pauguru Lat-
vijā un citās zemēs, kur vēl atdu-
sas kāds ar pienācīgu godu ne -
apbedīts Brīvības cīņu vai abu 
Pasaules kaŗu cīnītājs neatka - 
rīgi no nacionālās piederības. 
Aiz  sar dzības ministrs apbalvoja            
ar AM Goda rakstu Apvienī -      
bas sadarbības partneri, SIA 
Linstow Center Management val-
des priekš sēdi Frodi Gronvoldu 
un Apvienības biedru, atv. vltn. 
Heinrichu Roginski.

NBS komandieris ģenerāl ma-
jors Raimonds Graube atzinīgi 
vērtēja Apvienības darbu un 
aicināja iesaistīt tās darbībā ga -
dos jaunos virsniekus, starptau-
tisko misiju veterānus.

LVA valdes locekle atv. kapt. 
Sarma Līne nolasīja NBS Ap   -
vie notā stāba priekšnieka, brig.   
ģen. Anda Dilāna, Apvienības 
ār  valstu biedru atv. pulkvež leit-
nanta Ilmāra Damberga (ASV), 
atv. rez. brig. ģen. Vilmāra Ku -
kaiņa (ASV), atv. virsniekviet-
nieka Zigurda Lieljuŗa (ASV) 
apsveikumus, kā arī nodeva      
sveicienus no klātneesošajiem 
četriem vēl dzīvajiem Latvijas 
Kaŗaskolu beigušajiem virsnie-
kiem: atv. ltn. Jāņa Celmiņa        

(94, Latvija), atv. kapt. Teodora 
Liepas-Lindes (96, Anglija), atv.
vltn. Jāņa Bahmaņa (99, Ang-
lija), atv. vltn. Jāņa Radziņa (98, 
Austrālija), no atv. virsniekviet-
nieka Ernesta Bonaparta (84, 
Francija), no Apvienības bied-
riem Aivara Vucāna, Aivara Pē -
tersona, Dzintara Polnas, Arta 
Tirzmaļa, Arnolda Dzirnes, Tā  li-
jas Kohas, Lidijas Ankravas-Va  si-
 ļevskas, Ausekļa Pļaviņa, Nikolaja 
Skujas, Valeriāna Supes, Rolanda 
Zemmera, Maijas Zā  lītes.

Interesanti uzstājās RLB priekš  - 
sēdis Guntis Gailītis, pa  stāstot 
gan par Rīgas Latviešu biedrības 
turpmāko darbību, gan par Rī -
gas Brāļu kapu atjaunošanas ie -
cerēm.

Klātesošos ar izjustu dzejoli 
Latvija sveica aktrise Vera Gri-
bača-Valtere.

Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes pārstāve Latvijā Solvita 
Sekste pateicās Artim Pabrikam 
par labi aizsākto un visu laiku 
sekmīgi turpināto ārpus Latvijas 
atdusošos kaŗavīru pārvešanu 
mājās, kas pēc Daugavas Vana -
gu priekšnieka Juŗa Augusta lū -
gu ma tika aizsākta vairāk ne -    
kā pirms diviem gadiem, kad       
A. Pa  briks bija ārlietu ministrs. 
Sol vita Sekste turpināja vairāku 
runātāju aizsākto domu par lat-
viešu valodu, aicināja pašiem tu -
rēt godā un cienīt latviešu valo-
du, runāt tikai latviski gan sa -
dzīvē, gan ar plašsaziņas līdzek-

ļiem. Viņa arī atgādināja vairāk 
nekā pirms 60 gadiem Cēdel- 
ge mā DV dibinātāja plkv. Viļa 
Januma teiktos vārdus. „Va  nags 
ir dzimis. Sprostā, bet brīvs. 
Darāmā būs daudz, un knābja 
cirtieni būs asi.” Svinīgus svei-
cienus nodeva Latvijas Nacio -
nā lo kaŗavīru biedrības priekš sē-
dis Edgars Skreija. Latviešu Strēl-
nieku apvienības (LSA) priekš sē-
dis Jānis Baškers sveica Apvienī -
bu aizvadītajos 20 darba gados, 
apbalvojot LVA valdes priekšsēdi 
A. Ozoliņu ar LSA Goda zīmi.

Godāt valsts valodu, vienu no 
tautas identitātes balstiem, aici-
nāja atv. flotiles admirālis And-
rejs Mežmalis.

Strādāt Latvijai, turēt augstu 
virsnieka prestižu aicināja Lat-
vijas Rezerves virsnieku asociā-
ci jas prezidente Benita Feld mane.

Sirsnīgus un gardus sveicienus 
no Madonas novada Ošupes pa -
gasta Degumniekiem atveda 
sko  lotāja Edīte Zaube un pagas-
ta valdes vadītājs Aigars Šķēls, 
pārsteidzot visus ar milzīgu torti 
un zemnieku sietu īstu sieru. 

Koŗdiriģenta Arvīda Platpera 
spēlētā akordeona pavadījumā 
droši un pārliecināti skanēja lat-
viešu iemīļotas un tautas sirdī 
izlolotas dziesmas. Dziesmas  un 
savstarpējās sarunas piepildīja 
Līgo zāli un  ielīksmoja klāteso -
šo sirdis, kā arī deva spēku turp-
mākam darbam.

Solvita Sekste

Vidusanglijas DVF „Strau mē nu” 
muižā 17. novembrī uz sava mūža 
raibo gadsimtu atskatījās DVF 
Vulverhamptonas nodaļas mūža 
biedrs Andrejs Zeps.

Jubilārs dzimis 1911. gadā lauk-
saimnieku ģimenē Barkavas pa -
gastā, bija ceturtais dēls. Māte 
tei kusi, ka šis dēls būšot viņu 
„meita”.

Un  Andrejs patiešām strādājis 
visus meitieša darbus – slaucis 
govis, gatavojis ēdienu, ravējis ze -
menes un ar zirgu vedis uz Ma -
donas tirgu sivēnus, ābolus, svies-
tu un citas preces. Iepirkšanās  
tu  vējā veikalā radījusi vēlmi pie-
augušam kļūt par „bodes zelli”.

Taču liktenis ievirzījās citās 
sliedēs. Pēc vietējās pamatskolas 
beigšanas Andrejs iestājās Jaun-
jel gavas pilsētas komercskolā, bet 
vēlāk beidza Rīgas pilsētas Viļa 
Olava komercskolu. 1933. gadā 
iesaukts obligātajā kaŗadienestā. 
Dienējis 7. Siguldas kājnieku pul-
kā Gulbenē. Pēc instruktoru kur-
su beigšanas Alūksnē norīkots  
va    dīt Cesvaines un Madonas 
ģim nazijas militārās apmācības. 
1935. gadā stājies Iekšlietu resora 
Rīgas prefektūras dienestā. 1938. 
gadā Andrejs iestājās Latvijas 
Uni versitātes Tautsaimniecības 
un tiesību zinību fakultātē,  kur 
studēja līdztekus garajām mai -
zes darba stundām. Uzņemts stu-
dentu korporācijā Ventonia.

Grūti aptvert, kā tik daudzu 
pie nākumu pilnā dzīvē Andre-
jam Zepam ir atlicis laiks ģime-

Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī...
Andrejam Zepam – 100

nes dibināšanai. Taču 1936. gadā 
viņš salaulājās ar Elvīru Kārkli -
ņu, kuŗas bizi viņš dažu labu reizi 
bija klasē raustījis. Un Elvīra 
1940. gadā viņam dāvināja dēlu 
Māri.

Taču dzīves idille ilgi neturpi-
nājās Kad padomju vara ielauzās 
mūsu mierīgajā mazajā dzimte-
nē, Andreju kopā ar citiem Iekš-
lietu ministrijas darbiniekiem 
atlaida no darba. Studijas viņš pa -
gaidām spēja turpināt ar tēva at -
balstu. Pēc boļševiku padzīšanas 
Andrejs sāka strādāt par grāmat-
vedi Juglas papīrfabrikā. Dažus 
mēnešus vēlāk, bijušo Iekšlietu 
mi  nistrijas darbinieku aicināts, 
viņš pārgāja Latviešu pašpārval-
des Iekšlietu ģenerāldirekcijā par 
grāmatvedi. Šo iestādi 1944. gada 
augusta beigās evakuēja uz Kur-
zemi, no kurienes Andrejs ar ģi -
meni izbēga uz Vāciju.

Bēgļa gaitu posms sākās Mek-
len burgā, pēcāk Mēsenes kazar-
mās Lībekā, kur  šodienas jubi-
lārs ievēlēts Lībekas Latviešu ko -
mitejā. Tur viņš saziņā ar nomet-
ņu komandantiem kārtoja bēgļu 
un leģionāru izvietošanu. 

Sākoties pirmiem darba piedā-
vājumiem ārpus kaŗa izpostītās 
Vācijas, Andrejs 1947. gada sep-
tembrī salīga uz divi gadiem 
lauk saimniecības nometnē Ken-
tā, Anglijā. Skumji bija uz nezi-
nāmu laiku šķirties no ģimenes, 
taču pēc nokalpotiem līguma ga -
diem Andrejs kopā ar ģimeni 
pār cēlās uz Vulverhamptonu. Tur 

viņš atrada darbu tekstilindus-
trijā un mājvietu ģimenei. No 
1959. gada līdz aiziešanai pensijā 
Andrejs Zeps bija noliktavas pār-
ziņa vietnieks Fag Bearing Co., Ltd.

Par savu maizes darbu Andrejs 
daudz nestāsta, jo Anglijā pava-
dī tos gados galvenokārt ar sirdi 
un dvēseli iesaistījies latviešu sa -
biedriskā dzīvē. Jau 1949. gadā 
viņš bija ierosinātājs un dibinā-
tājs biedrs DVF Vulverhampto-
nas nodaļai, kuŗā daudzus gadus 
vairākus posmus nokalpojis da -
žādos amatos, gan būdams valdes 
priekšsēdis, gan sekretārs, biedr-
zinis, mantzinis un revīzijas ko -
misijas loceklis. Strādājis par  
sko lotāju nodaļas latviešu skolā. 
1958. gadā uzņēmies Latviešu 
nacionālās padomes Lielbritanijā 
pārstāvja Vulverhamptonā pie-
nā kumus. 1965. gadā nodaļas di -
binātā Grāmatu klubā viņš izstrā-
dājaa attiecīgus noteikumus un 
apzināja 31 interesentu. Par savu 
veikumu apbalvots ar DVF un DV 
centrālās valdes Atzinības rakstu, 
2000. gadā ar DV CV nozīmi zeltā.

Lai dzīve nekļūtu gaŗlaicīga,  
Andrejs 1959. gadā dibināja no -
daļas drāmas kopu, kuŗā viņa 
sie va Elvīra darbojās par reži sori, 
bet pats viņš bija kopas vadītājs, 
izkārtojot 55 teātŗa izrādes un  
trīs dzejas uzvedumus, darot  vi -
sus vajadzīgos darbus, arī  mašīn-
rakstā pārrakstot katram aktie-
rim ne tikai viņa lomu, bet visu 
lugu. Izrādes tika vestas uz lat-
viešu centriem, sniegtas vairāku 

Latviešu Dziesmu dienu pro-
grammu ietvaros un 1976. gadā 
Londonā kuplināja 3. globālās 
DV dienas.

Kur meklējama enerģija, ar 
kuŗu vēl šodien jubilārs var at -
minēties savas gaŗās dzīves pos-
mus un tik dzīvīgi tajos paka vē-
ties? Nav tālu jāmeklē, jo drīz 
vien nonākam pie viņa plašā 
dārza Vulverhamptonā. Visiem ir 
zināms, ka tie, kas strādā dārzā 
vai druvā, izbauda gaŗu, veselīgu 
mūžu. Dažos teikumos tiek uz -
burtas puķu dobes, sakņu dārzs, 
zālāji un dārza galā ‘’Daugava’’ – 
strauts, kam Andrejs ir nostip-
rinājis gultni un krastus. Pats viņš 
smejas, ka beidzamos gados, 
dārzā strādājot, bieži ir kritis – 
taču vienmēr mīksti uz dibena! 
Pienāca laiks, kad dēls un vedek -
la pārcēlās uz dzīvi Francijā             
un Andrejs viņiem sekoja. Taču 
fran  ču mēle viņa gados esot bi -
jusi par sarežģītu, savukārt dēls 
aizceļoja uz Savienotajām Val- 
s tīm pie sava dēla, un Andrejs 
at  griezās uz dzīvi Vidusanglijā, 
lat viešu muižā „Straumēni”.

17. novembŗa pusdienas laikā 
‘’Straumēnu’’ Zviedru zālē pie 
svinīgi klātiem galdiem pulcējās 
viesi no visām debesspusēm, lai 
sveiktu jubilāru viņa lielajā go  da-
dienā, – dēls Māris ar sievu Bri -
gitu un mazdēls Roberts ar ģi -
meni atbraukuši no Kalifornijas, 
Ventonias seniors Artūrs Hart-
ma nis ar trīs brašiem Ventonias 
puišiem no Jelgavas, Vulver hamp-
  tonas laikabiedri, muižas vadība, 
iedzīvotāji un darbinieki. Roberta 
dvīņubrālis Nikolajs, onkologs 
no Austrālijas, vectēvu bija ap -
ciemojis jau septembrī. Svinības 

sāka māc. Viesturs Vāvere ar 
diev vārdiem un dziesmu. Pus-
die   nas gatavoja muižas saim -
nieki Ligita un Juris Krievi ar 
palīgiem. Stundas pagāja nema-
nītas, baudot gardos ēdienus un 
dzērienus un klausoties runās, 
apsveikumos un priekšnesumā, 
ko veiksmīgi sniedza Andreja de -
viņgadīgais mazmazdēls ar kla-
vieŗu un flautas spēli. Pēcpusdie-
nu vadīja mazdēls Roberts.

Lentoti un apbruņojušies ven-
toņi sveica jubilāru ar runu un 
dziesmām. Ziedi un dāvanas pil-
dīja viņa rokas kopā ar sveicie-
niem no DVF Anglijas priekšsēža 
Ulža Reveliņa, mājiniekiem, 
drau giem un laikraksta Brīvā 
Latvija. Visubeidzot ieradās mū -
su vēstnieks Eduards Stiprais un 
nodeva rakstveida sveicienus no 
Anglijas karalienes Elizabetes II 
un Latvijas prezidenta Andŗa 
Bēr ziņa, kā arī no vēstniecības 
Londonā.

Pēkšņi izdzisa gaismas un tika 
ienests jubilejas kliņģeris –trīs 
kliņģeŗi skaitļa 100 veidolā! Tik 
liels, ka  gana tika visiem. Kliņģeri 
cepa vanadze Ilona Birzgale, kas 
allaž šādi apsveic katru mājinieku 
viņa jubilejā. Sirsnīgā gaisotnē 
pavadīto pēcpusdienas svinību 
nobeigumā jubilārs, kājās pie - 
cē lies, novadīja pulcētos viesus 
dzies mā „Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos 
tevī”... Šī dziesma lika pārdomāt, 
ka dzīve tiešām Andreju Zepu        
ir šūpojusi gan augšup, gan lejup 
jau simt gadus, bet vēl nekad      
nav izmetusi no savām šūpolēm. 
Lai tā - gan vairāk  ar augšup li -
dojumiem - turpinās vēl ilgi, ilgi.

S.J.-Ē.

Svinīgās pusdienas RLB
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Diena dzen dienu, darbs darbu, 
un, skaties, pagājis jau gandrīz 
gads, kopš teātŗa pētnieks Viktors 
Hausmanis, lasītājiem pazīstams 
arī kā mūsu laikraksta rēgulārs 
kultūras komentāru autors, „lai -
da tautās” sējumu „Latviešu teātris 
Austrālijā”. Ar šo grāmatu beidzās 
serija pētījumu par latviešu teātri 
un teātriniekiem visā plašā pa -
saulē, jaunais izdevums piepul-
cējās iepriekšējos gados publicē-
tajiem darbiem par skatuves bru-
ņiniekiem citos kontinentos. Šis 
bei dzamajos gados bija Viktora 
Hausmaņa pētījumu lauks, kuŗā 
gadu gadiem rūpīgi savāktos fak-
tus izdevies pārskatāmi klasificēt 
un padarīt visiem interesentiem 
pieejamus. Parallēli strādājot arī  
ar  citām temām, kaut vai apcerot 
latviešu drāmas vēsturi un rakstot 
periodikā, ir paveikts patiešām 
milzīgs darbs, jo sējumi par lat vie-
šu teātŗa spēlēšanu Eiropā, Ame-
rikā un Austrālijā visdziļākajā bū -
tībā ir ne vien mūsu kultūras vēs-

Rosīgais astoņdesmitgadnieks

tures, bet arī visas tautas atmiņas 
dokumentēšana. 

Tie, kas savu prātu un sirdi 
atdevuši skatuves mākslai, pieder 
pie tautas „apgaismotās” daļas. 
Trimdas teātris savā būtībā ir     
bijis brīvā laika ziedošana pēc ik -
dienas maizes darba. Un tomēr    
tā ir gara gaismas vairošana, jo 
piedalīšanās izrādēs prasa nopiet-

nu literātūras izpratni, labu gaumi, 
savu dotību apzinātu izkopšanu 
un, galvenais, – kalpošanu kopīgai 
idejai. Trimdas apstākļos šī kopīgā 
ideja bija un vēl tagad ir latvietība, 
savas valodas un kultūras sakņu 
saglabāšanas misija. Tieši šo garīgi 
piesātināto kalpošanu savai tautai 
un tās kultūrai Viktors Hausma -
nis uzskatāmi parādījis un atspo-

guļojis grāmatās, kuŗās rūpīgi 
vāk  ti fakti par izrādēm, par dažā-
du latvisko „pagastu” teātŗa kopu 
darbu, par tēlotājiem, reģistrējot 
gan viņu spēlētās lomas, gan, cik 
iespējams, atklājot arī šo entu-
ziastu likteņus. Ar daudziem no 
šīs Spēlmaņu cilts visā plašā pa -
saulē pētnieks pats ir bijis pazīs-
tams, viņam ir ļoti plaša sarakste 
ar dažādu zemju latviešu teātri-
niekiem, kas līdzējuši materiālu 
vākšanā, atsevišķu faktu precīzē-
šanā, līdz kļuvuši par īsteniem 
vēs tuļu draugiem. 

Pētījumi par trimdas teātri kā 
par unikālu mūsu nācijas kultūras 
izpausmi ir ārkārtīgi nozīmīgi arī 
lasītājiem un kollēgām dzimtenē. 
Šajās grāmatās arvien varam iz  zi-
nāt kādu neskaidru faktu, atrast 
kāda teātrinieka dzīves datus vai 
arī apskatīt viņa ģīmetni fotoattē -
lu vākumā. Tā kā katram sēju-
mam pievienoti dažādi rādītāji,  
tie palīdz orientēties un atrast va -
jadzīgo. Šīs grāmatas izmanto  

teātŗa un mākslas vēstures pēt nie-
ki, tās lasa studenti. Taču tas nebūt 
nav viss, par ko interesējies un ko 
apcerējis Viktors Hausmanis.

Nesākšu uzskaitīt viņa grāmatas, 
ziņas par tām katrs, kas vēlas, var 
atrast enciklopēdijās vai tīmeklī. 
Hausmaņa uzmanības lokā ir gan 
Rainis un Mārtiņš Zīverts, Anšlavs 
Eglītis, gan dāmas, kam sakars ar 
kalpošanu Melpomenei – teātŗa 
mū  zai. Skaists apliecinājums mī -
les  tībai pret savu bērnības pilsē -    
tu – pirmskaŗa Jelgavu – ir pirms 
gadiem desmit klajā nākusī grā-
mata „Vecās Jelgavas aktieŗi”. 

Šajās dienās cienījamam kollē-
gam aprit astoņdesmit mūža gadi. 
Kā arvien, Hausmanis bieži sasto-
pams teātŗu izrādēs. Kā arvien, 
viņš ir darbīgs un radošu ieceŗu 
pārpilns. Runā, ka savā dzimum-
dienas vakarā jubilārs paredzējis 
atvērt atkal jaunu grāmatu. Tikpat 
rosīgas dienas, nedēļas, mēnešus 
un gadus novēlot, – 

Gundega Saulīte 

Šogad svinamas ievērojamas 
gadskārtas vairākiem latviešu       
te  āt ŗa dižgariem. Eduardam Smiļ-
ģim apritāja 125 gadi, viņa līdz-
gaitniecei Dailes teātŗa izveido-
šanā, skatuves kustību konsultan-
tei, paidagoģei un režisorei Feli-
citai Ertnerei – 120. Abu teātŗa  
dar binieku atceres sarīkojumi ap -
liecināja, ka viņu devums mākslā 
nav aizmirsts, ka atmiņas par ska-
tuvei ziedotiem gadiem dzīvo arī 
nākamās paaudzēs.

Felicitas Ertneres (1891 – 1975) 
dzimšanas diena bija vasarā, teātŗa 
ļaudis atcerei nodevās oktobrī, 
turklāt notika divi atšķirīgi, siltu 
atmiņu piestrāvoti sarīkojumi 
Teātŗa mūzejā un  Rīgas Latviešu 
biedrībā. 

Felicita Ertnere bija viena no 
vislabāk izglītotajām latviešu sie-
vietēm 20. gadsimta pirmajā pusē. 
Vidzemes saimniekmeita ne tikai 
bija beigusi Viļa Olava komerc-
skolu Rīgā, bet, zinību alku urdīta, 
devusies arī tālāk – uz Pēterburgu. 
Tur viņa beigusi P. Leshafta Aug-
s tāko sieviešu kursu vispāriz glī-
tojošo nodaļu un P. Leshafta Fi -
ziskās audzināšanas institūtu. Lik-
tenīga bijusi Felicitas sastapšanās 
ar Eduardu Smiļģi, viņš aicināja 
strādāt kopā un veidot jaunu teāt -
ri Latvijā. Tā nu  kopš 1920. gada 
trauslā Ertnere arvien ir līdzās 
Smiļ ģim, inscenējumos gādājot 
par ritmisko un plastisko izrādes 
izteiksmi, vēlāk strādājot ar aktie-
ŗiem lomu izveidē, vēl pēc tam 
uzņemoties arī patstāvīgu režijas 
darbu.

Sarīkojumā, kas Dailes teātŗa 
draugus un cienītājus pulcināja 
Teātŗa mūzejā, galvenā uzmanība 
bija veltīta Felicitas Ertneres ra -
došās personības tapšanai. Vakara 
vadītāja, teātŗa vēsturniece Rita 
Rotkale, nesen ieguvusi jaunus 
biografijas materiālus, stāstīja par 
Ertneru dzimtu, atklājot režisores 
senču likteņus un no priekšte -
čiem mantotās īpašības. Nopiet-
nība un stingra mērķtiecība Feli-
citā apvienojās ar radošu aizrau-
tību un zinātkāri. Būdama smalk-
jūtīga un ārēji klusa, Ertnere bija 
neatlaidīga un nepiekāpīga Smiļ -

ATCERAMIES DIŽGARUS
ģa izvirzīto lielo mērķu sa  snieg-
šanā.

Latvijas Kultūras akadēmijas 
ska tuves kustību paidagoģe Rita 
Grīnfelde iepazīstināja ar Pēteŗa 
Leshafta skolas principiem, ko sa -
vā paidagoģes darbā īstenojusi 
Ertnere. Lielisks papildinājums 
priekšlasījuma bija akadēmijas 
stu dentu, topošo Dailes teātŗa ak -
tieŗu priekšnesums, demonstrējot 
vairākus ķermeņa plastikas un     
ritma mācības vingrinājumus.   
Tas bija lielisks pierādījums, kā 
Dailes teātŗa pamatos liktos prin-
cipus iespējams iedzīvināt mūs-
die nu aktieŗu apmācībā. 

Par sadarbību ar Felicitu Ert -
neri stāstīja Dailes teātŗa aktrise 

un režisore Venta Vecumniece un 
aktrise Lidija Pupure. Vakara no -
beiguma daļā, kavējoties pie glā-
zes vīna, Felicitas Ertneres maz-
meita Ingrīda Priedīte atzina, cik 
vērtīgs bijis šis vakars.  „Par saviem 
senčiem man izdevās uzzināt 
daudz ko jaunu.”

Savukārt atceres sarīkojumu Rī -
gas Latviešu biedrībā bija sarū pē-

jusi biedrības allaž darbīgā Teātŗa 
komisija. Vakaru vadīja teātŗa vēs-
turnieks Viktors Hausmanis. Viņš 
nopietni pētījis Felicitas Ertneres 
personību un daiļrades ceļu un ir 
arī grāmatas „Sarunas ar Felicitu 
Ertneri” autors.

Šajā sarīkojumā uzsvars bija   
likts uz mākslinieces paidago -
ģisko darbību, atmiņas stāstīja vai-
rāki viņas audzēkņi, Dailes teātŗa 
III aktieŗstudijas absolventi Lidija 
Pupure, Olga Dreģe, Silvija Gei-
kina, Renāte Šteinberga, Juris Puč-
ka. Viņiem pievienojās Dailes      
te  āt ŗa aktieris Gunārs Placēns un 
arī vakara norises režisore Venta 
Vecumniece. Visi runātāji uzsvēra 
Felicitas Ertnertes dziļo inteliģen-
ci, taktiskumu un smalkjūtību, 
spēju mācīt bez skaļiem vārdiem. 
Viņas paidagoģijai piemitusi mil-
zu pacietība lēnām un pakāpe-
niski kopā ar audzēkņiem iziet 
lomas tapšanas ceļu, ko viņa pati 
pielīdzinājusi zieda atplaukšanai. 
Būdama augstas kultūras cilvēks, 
Ertnere audzēkņu priekšā nekad 
neesot uzsvērusi savu pārākumu, 
bet gan mudinājusi ikvienu sevi 
garīgi pilnveidot. Izskanēja arī 
pār domas un rūpes par to, kā   
gūto pieredzi saglabāt cauri lai-
kiem, atzīstot, ka bez Felicitas Ert-
neres nebūtu tāda Dailes teātŗa, 
kādu to pazinušas un mīlējušasa 
vairākas skatītāju paaudzes. Va  ka-
ru kuplināja Jāzepa Mediņa Mū -
zikas kolledžas audzēkņa, topošā 
pianista Daiņa Teņa priekšnesumi, 
bet nobeigumā visi dalībnieki un 
skatītāji kopīgi nodziedāja Silavas 
valsi no Ventas Vīgantes kādreiz 
po  pulārās lugas „Palmas zaļo 
vien mēr”. Šīs izrādes režisore bija 
Felicita Ertnere.

Novembrī arvien nākas atce rē-
ties Eduardu Smiļģi, jo viņš ir 
dzimis 23. novembrī un arī Dai -
les teātrim ļāvis piedzimt šai mē -
nesī. Dienu pēc Latvijas valsts 2. 
gadadienas pirmo reizi priekška -
ru vēra Smiļģa nodibinātais Dai -
les teātris. 

Smiļģa dzimumdiena nu jau ga -
dus astoņpadsmit pārtapusi par 
visas Latvijas teātŗa profesionāļu 
svētkiem, 23. novembŗa vēlā va -

karā notiek Spēlmaņu nakts – sa -
rī kojums, kuŗā tiek apbalvoti ie -
priekšējās sezonas labākie darbi. 

Meistara 125 gadu atceri at  gā-
dināja Teātŗa mūzeja saime, Dailes 
teātŗa dzimšanas dienā godinot 
Smiļģa piemiņu un mūža darbu. 
Viesi tika aicināti uz „Brokastīm 
ar Smiļģi”, kad rīta stundā pie 
balti klāta kafijas galda risinājās 
pārrunas par nepieciešamību di -
bināt Dailes teātri, par apstāk -
ļiem, kas to veicināja, un par paša 
Smiļģa pārliecību un gatavību uz -
sākt sava izlolotā mērķa īste no-
šanu. 

Sarunās piedalījās teātŗa vēstu-
res pētnieces Agra Straupeniece 
un Rita Rotkale, Eduarda Smiļģa 
meita Aija Vīgnere. Klausītāji, 
starp kuŗiem bija dažādu paau -
džu teātŗa mākslas cienītāji, arī 
Kultūras akadēmijas studenti, 
mal koja kafiju un iesaistījās sa  ru-
nās. „Brokastis” izvērtās trīsdaļīgā 
sarīkojumā, kas risinājās līdz pat 
pēcpusdienai.

Otrā daļā norisēja zālē, kur uz 
ekrāna rādīja 1923. gadā uzņemto 
dokumentālo filmu „Viena diena 
Dailes teātrī”, studenti dziedāja 
Burcharda Sosāra dziesmas no 
Dailes teātŗa izrādēm. Savukārt 
trešā daļa norisinājās Smiļģa zālē, 
kur uz Meistara savulaik iecerē -
tās skatuves, kas tik ļoti atgādina 
vecās Dailītes aprises, tika skan-

dēti monologi no Smiļģa iestu dē-
tām lugām. Ieskaņojumā tika 
atgādināts fragments no izrādes 
”Gesta Berlings” ar Hariju Liepiņu 
un radioiestudējums „Pērs Gints” 
ar Artūru Dimiteru galvenajā lo -
mā. Uz skatuves kāpa Mārtiņš 
Vēr diņš un skandēja savu versiju 
par Raiņa Induli, ko teātrī spēlējis 
pārdesmit gadu pēc Smiļģa aizie-
šanas Mūžības dārzos, Juris Bart-
kevičs runāja Hamleta monologu, 
atminoties lomu, ko savulaik tē -
lojis Oļģerta Krodera iestudējumā 
Liepājas teātrī . 

Tēlaini daudznozīmīgs izvērtās 
Juŗa Strengas izspēlētais fragments 
no P . Pētersona lugas „Mirdzošais 
un tumši zilais”,  kuŗā Vecis saru-
nājas ar tukšu skatuvi, līdz bei -
dzot ņem rokā grīdas lupatu un 
sāk grīdu  mazgāt, lai šī svētā vieta 
nākamā rītā atkal būtu gatava    
jauniem cīniņiem. Šo lugu P. Pē -
tersons sarakstīja Smiļģa  100 gadu 
jubilejas sakarā, un sentencēs par 
teātŗa mākslas nepastāvīgo dabu 
un tā centrālo vietu – skatuvi ie- 
tverts cildinājums Smiļģa teātŗa 
augstajiem principiem. Tomēr – 
mākslai neder tikai skaisti vārdi, 
vajadzīgs konkrēts, sūrs darbs, tā -
pēc aizkustināja mirklis, kad Veča 
monologa beigās Strenga tik tie-
šām ķērās pie spaiņa un lupatas, 
lai mazgātu svētos skatuves dēļus. 

G. S.

Felicita Ertnere 20. gs. 20. gados

Simboliskajās brokastīs Smiļģa meita Aija Vīgnere, no viņas pa 
labi Rita Rotkale
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Dārgie tautieši!
Ir liels gods jūs uzrunāt Valsts 

svētkos. Datums 18. novembris ir 
iegrebts manī kopš bērnības, kad 
katru gadu tēvs vadīja dievkal-
pojumu Parīzē, kuŗā vēl piedalījās 
sūtnis Oļģerts Grosvalds un pēc 
kuŗa ēdām tik garšīgus pīrāgus!

Apzinos, ka šis gods runāt 18. 
novembrī Zviedrijā man tiek pie-
šķirts pēc ļoti daudziem promi-
nentiem Latvijas patriotiem, kas 
devās uz Zviedriju pēc Otrā pa -
saules kaŗa. Stokholmā bija sala-
sījusies liela daļa Latvijas polī tis-
kās, diplomātiskās, sabiedriskās 
un mākslinieciskās elites. Šeit dzī-
voja pat personības, kas bija stā-
vējušas uz Nacionālā teātŗa ska-
tuves 1918. gada 18. novembrī.

Latvijas Ārlietu ministrijā esmu 
atbildīgs par sadarbību ar diaspo-
ru, t.i., ar visiem cilvēkiem un vi -
ņu pēctečiem, kas reiz ir atstājuši 
Latviju. Vēlos  atspoguļot 18. no -
vembri nevis tikai kā fiksētu mo -
mentu, bet drīzāk vēsturiskā pers-
pektīvā, tieši kā cilvēku kustības 
dinamikas rezultātu.

Cilvēka kustība ir sena un ne -
izbēgama parādība. To visbiežāk 
izraisa ekonomiskās vajadzības. 
Pēc mūsdienu pētnieku domām, 
ekonomiku pašu var raksturot        
kā plūsmas un sadarbības tīklus. 
Cilvēka kustība nes sevī arī ideju 
un technoloģijas kustību. Nav 
pārspīlēti teikts, ka šīs plūsmas   
un sadarbības tīkli ir veidojuši 
pa  matu Latvijas piederībai pie 
Eiropas!

Zviedrijas trimdā dzīvojošais 
literātūras kritiķis Jānis Rudzītis 
rakstā par Latviju grāmatā „Starp 
provinci un Eiropu” 1955. gadā 
rakstīja: „Ir jau tiesa: ja meklē Ei -
ropas kultūras vēstures ideju at -
balsis Latvijā, tad arī šais trijos 
gadsimtos – līdz 19. gadsimta vi -
dum – latviešu apdzīvotā zeme 
ne  būt nav nošķirta no Rietumu 
pasaules ar kādu dzelzs aizkaru, 
kas pazīstams mūsdienās. Kaut 
lēni, kaut jau nogurušos viļņos, 
tomēr ar laiku Eiropas garīgās 
strāvas atplūst līdz Daugavas 
krastiem, dodot savu tiesu ne tik-
vien tiem, kas valda, bet šo to arī 
tiem, kuŗiem tai laikā ļauts tikai 
paklausīt. Tas sakāms par humā-
nismu, reformāciju, racionālismu 
un piētismu.” [Citāta beigas]

Rudzītis piemin, ka, gadsim te-
ņiem ejot, notikusi fiziska cilvēku 
kustība no citurienes uz Latvijas 
territoriju, ar kuŗu tika atvesti re -
liģiskie, filozofiskie, polītiskie 
strā vojumi. Bet svarīgi, ka tie arī 
„deva savu tiesu” vietējiem iedzī-
votājiem!

Nozīmīgākās cilvēku plūsmas 
no Vakareiropas ir saistāmas ar 
kristietības ienākšanu un Han -
zas līgas veidošanos 13. gadsim -
tā. Tālāk piederību pie Eiropas 
izcēla protestantisma aizsākums. 
1517. gadā Mārtiņš Luters pa  slu-
dināja savas 95 tezes uz Viten-
bergas baznīcas durvīm. Vienā 
ģēr māņu kultūras telpas galā,       
t.i., Strasburgā, Elzasā (šodien 
Fran cijā, tai laikā Vācijā), pirmā 
draudze tika dibināta 1524. gadā. 
Tāpat 1524. gadā pirmā draudze 
ārpus Vācijas tika dibināta otrā 
Eiropas galā - Rīgā. Šajā pašā ga -
dā Sansebastiānā, Spānijā, ares-
tēja kuģi, uz kuŗa tika atrasta lu -
teriskā literātūra un sadedzināta. 

Sapnis par Latviju, kur katrs justos nepieciešams
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieka Rolanda Lappuķes svētku runa 2011. gada 18. novembrī Stokholmā

Tā ir liecība, ka Rīga bijusi daļa no 
toreizējās globālizētās pasau les. 
Tik tiešām Eiropas garīgās strā  vas 
atplūda līdz Daugavas krastiem 
vienā laikā ar pārējo Eiropu.

Luterisma ieviešanas rezultātā 
1527. gadā tika publicēts pirmais 
katķisms latviešu valodā, veicinot 
latviešu rakstu valodu. Piētisms, 
t.i., Morāvijas brāļi Latvijā, vēl pa -
līdzēja augt tam, ko protestan - 
tis ms bija iesējis. 18. gadsimtā 
Lat vijas iedzīvotāju alfabētizāci -
jas līmenis bija neparasti augsts 
Eiropas mērogā.

Tāpēc drīz vien nākamajās garī-
gajās strāvās un to atplūšanā līdz 
Daugavas krastiem piedalījās pa -
ši latvieši.

Ir zināms, kāda bija pozitīvā 
vāc baltu loma latviešu valodas 
attīstībā un arī kāds bija vācbaltu 
vadošo aprindu polītiskais spie-
diens uz latviešu tautas apziņas 
veidošanas procesiem. No tā iz -
riet ārpus Latvijas territorijas mī -
tošo latviešu svarīgā loma topošās 
Latvijas vēsturē.

Praktiski vienā laikā ar pārējo 
Eiropu, 19.gadsimta vidū, Latvijā 
iezīmējās Atmodas laikmets. Bija 
Juŗa Alunāna „Dziesmiņu” izdo-
šana Tērbatā, Pēterburgas Avīzes, 
Krišjānis Valdemārs un Krišjānis 
Barons Maskavā. Tā ietekmē pat 
latviešu uzņēmēji Maskavā sapra-
ta pašorganizēšanās nepiecie ša-
mību.

Daudzi komentētāji šodien ap -
raksta nākamo vēstures posmu 
starp 1870. un 1914.gadu, t.i., lai-
ku pirms Pirmā pasaules kaŗa, kā 
ievērojamu globālizāciju mūs die-
nu izpratnē. Eiropas territorijā 
valdīja relātīvs miers. Valdīja lie-
las imperijas – Vācija, Austro un-
gā rija, cariskā Krievija, Otomāņu 
imperija. Cilvēka un preču kustī-
bai nebija lielu šķēršļu, un līdz 
1914. gadam sakrājās lielas bagā-
tības.

Tas atspoguļojās Rīgā, kas kļuva 
par lielu, bagātu ostu un rūp nie-
cības centru. Tika uzbūvēti sim-
tiem jūgendstila namu. Toties in -
divids nebija aizsargāts. Attīstījās 

sociālās kustības. Latvija ar spē cī-
gu Latvijas sociāldemokratu par-
tiju nebija izņēmums. Rainis esot 
lielījies, ka savos kofeŗos  ievedis 
pirmo marksistisko literātūru. To 
veicināja tuvība ar Eiropu un iz -
glītoto latviešu vācu valodas pras-
me.

Piektā gada revolūcija bija pir-
mais sociālais sprādziens „tautu 
cietumā”. Sekojošās represijas iz -
raisīja daudzu latviešu (un ne ti -
kai) izbraukšanu no Latvijas. Vēl-
reiz pieminēsim Raini, kas pa  va-
dīja 12 gadus trimdā Kastaņolā. 

Mēs apzināmies viņa vizionārās 
daiļrades lomu latviešu literātūrā 
un vēsturē.

Piektgadniekiem varēja sekot 
visā pasaulē - Londonā tie bija 
slavenie Sidnejas ielas terroristi, 
pret kuŗiem cīnījās Vinstons Čer-
čils. Viņi bija arī Amerikā, Vla di-
vostokā, līdz pat Austrālijai. Dau-
dzi tur palika. Citi izstudējuši, kā, 
piemēram, Kazaņā topošais Lat-
vijas finanču ministrs Voldemārs 
Bastjānis, atgriezās ar jaunām zi   -
nāšanām. Jau tad varējām kons -
ta tēt, cik nenovērtējama nozīme 
ir tam, ka emigrācija, tā sauktais 
kultūras kapitāls, atgriežas dzim-
tenē. Tas, protams, attiecas arī uz 
šodienu.

Tad nāca vēsturisks lūzums: 
Pir mais pasaules kaŗš. Arī bū -
dams Stokholmā,  izcilais vēstur-
nieks Ul   dis Ģērmanis mēdza iz -
celt divus 1915. gada notikumus 
kā pirmos soļus uz Latvijas valsts 
dibināšanu: Latviešu strēlnieku 
bataljonu veidošana un 800 000 
Latvijas iedzīvotāju evakuēšana 
uz Krieviju. Tika veidota pirmā 
valsts apmēra organizācija - Bēgļu 
organizācija. Tā gādāja par latvie-
šiem diasporā, kas dzīvoja galīgā 
trūkumā. Organizācijas vadītājs 
advokāts Jānis Čakste kļuva  par 
pirmo Latvijas Valsts prezidentu.

Pasaules kaŗa laikā tika paslu-
dinātas ASV prezidenta Vilsona 
tezes par tautu pašnoteikšanās 
tiesībām, sabruka visas Eiropas 
imperijas, un latvieši bija kļuvuši 
par nāciju, kas bija gatava dibināt 

savu valsti. Tāda bija 1918. gada 
18. novembŗa valsti dibinošā di -
mensija. Šajos procesos bija pie-
da  lījusies visa Latvijas tauta - savā 
territorijā un ārpus tās.

Visa tauta - izņemot vienu daļu 
ārpus territorijas, kuŗa tomēr bija 
nostājusies pret šo nacionālo      
valsti. Tie bija latviešu boļševiki 
internacionālisti, kuŗi pēc 1919. 
gada asiņainā Padomju Latvijas 
epizoda palika Krievijā. Viņu lik-
tenis bija traģisks, jo –  būdami 
latvieši – viņi tika nošauti ap 
1938. gadu.

Sākot ar 1939. gadu, pasaules 
strāvas atplūda līdz Daugavas 
krastiem - šoreiz ar tankiem! No 
Austrumiem un no Rietumiem. 
Notika milzīgs cilvēku kustības 
vilnis, kas atstāja dziļas pēdas 
Latvijas demografijā. Liela daļa 
Latvijas iedzīvotāju, kas gribēja 
un varēja, bēga un palika trimdā.

Pēc kaŗa beigām Latvija pret 
savu gribu palika aiz dzelzs aiz-
kaŗa. 1940. gada 7. septembrī to -
tā  litārais režīms bija kollektīvi 
pie  šķīris visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem padomju pilsonību. Pēc ka-
ŗa gados tas centās atgriezt „pazu-
dušos pilsoņus”. Stokholmā droši 
vien vēl atceras, ka Leonu Reiteru 
pierunāja atgriezties, bet Mār -
tiņu Zīvertu neparkādu cenu! 
Pag. gadsimta 60. gadu sākumā 
Latvijas vadošās aprindas, t.i., 
VDK, sprieda, ka izbraukušie  
tau tieši Rietumos tikuši  pārāk 
samai tāti. Repatriācijas iestādi 
pār dēvēja par Kultūras sakaru 
ko  miteju. Patiesībā padomju re -
žīms bija pārtraucis visas dabis-
kās Latvijas saites ar Vakareiropu 
un centās pārrakstīt vēsturi.

Latvieši ātri vien organizējās. 
Polītiskajā jomā, kultūrā un iz -
glītībā. Veidojās lokālas un glo bā-
las biedrības. Pirms 30 gadiem 
pats kaut kur rakstīju, ka, trimdā 
esot, būt  latvietim bija polītisks 
lēmums. Trimda bija polītiska.

Latvijā tikai pavisam nesen 
sākts patiesi interesēties par po -
lītiskajiem trimdas nopelniem 
Lat vijas valsts atjaunošanā un tos 
atzīt. Nupat šoruden notika Pa -
saules latviešu zinātnieku kon-
gress, kuŗa  ietvaros ar Zinātņu 
aka  dēmijas un Tālava Jundža 
pūlēm tika veikta nopietna trim-
das lomas izpēte un izskaidroša -
na. Iznāca arī vērtīga grāmata: 
„Latviešu trimdas loma Latvijas 
neatkarības idejas uzturēšanā”.

Pēc kaŗa darbību turpināja  Lat-
vijas diplomātiskais dienests. 
Piln varas tika dotas 1940. gadā 
vis pirms sūtnim Londonā un pēc 
viņa nāves sūtnim Vašingtonā. 
Daži franču diplomāti vēl šodien 
atceras latviešu diplomāta vizītes 
Francijā, Ārlietu ministrijā. Aiz-
kustinošs ir stāsts par misijas va -
dītāju Parīzē - pilnvaroto lietvedi 
Kārli Bērendu, kas nomira, vēl 
dienestā būdams, 1987. gada jan-
vārī, trīs mēnešus pirms savas 
simt gadu jubilejas!

PBLA un citas organizācijas 
bija aktīvas Helsinkos, Madridē, 
Vīnē. Baltiešu lobijs pēc ebrēju 
lobija esot skaitījies  otrais vislabāk 
organizētais ASV. Austrālijas val-
dība krita 70. gadu vidū pēc bal-
tiešu lobija spiediena pret aust-
rāliešu valdības vēlmi atzīt Bal -  
ti jas valstu iekļaušanu PSRS.

Trimda bija aktīva, kad veidojās 

Tautas fronte, kad atjaunojās ne -
atkarība, kad tika atjaunots diplo-
mātiskais dienests. Ar neatkarības 
atjaunošanu, manuprāt, trimda 
arī beidza pastāvēt. Daži repat ri-
ējās. Bez šaubām, spilgtākais pie-
mērs bija divkārtējā Valsts prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa 
nebija vienīgā. Šo trimdinieku      
ie  saisti jau pieminētajā grāmatā  
labi apraksta polītologs Nils 
Muiž nieks.

Nesenāk - latviešu lobijs ASV 
sadarbībā ar vēstniecību Va  šing-
tonā veica ievērojamu darbu, lo -
bējot  Latvijas iekļaušanu NATO. 
Trimdas darbība labi parāda, kā 
saorganizētiem latviešiem var būt 
sava loma Latvijas procesos. 

Laiks ķerties pie šodienas situ-
ācijas.

Vispirms apskatāmies statistiku:
1914. gadā Latvijā dzīvoja 2,5 

milj. iedzīvotāju. Tikpat daudz, 
cik Norvēģijā ar līdzīgu dzīves lī -
meni.

1939. gadā Latvijā dzīvoja ap 
1,9 milj. iedzīvotāju.

Starp 1939.  un 1949. gadu re -
patriējās 60 000 vāciešu, tika 
nogalināti 80 000 ebrēju, abās 
frontes pusēs cīnījās ap 200 000 
jauniešu. Tika deportēti desmi-
tiem tūkstošu. Trimdā aizgāja 
varbūt 150 000 vai 200 000.

Pēc kaŗa Latvijā ieradās lielas 
masas cilvēku, kuŗiem nebija 
saik ņu ar šo zemi. 1989. gadā 
Latvijā bija 2,7 milj. iedzīvotāju.

Simtiem tūkstošu izbrauca vēl 
20. gs. 90. gados. Vairākums at -
pakaļ uz austrumu pusi.

Nesen pētniekam Michailam 
Hazanam pasniedza Spīdolas bal-
vu par viņa pētījumiem. Rakstā, 
kuŗā aprakstīta „latviešu emigrā-
cijas mainīgā seja” pēdējos desmit 
gados, t.i., starp 2000. un 2010. 
ga  du, pamatojoties uz zinātnis-
kām metodēm, autors lēš, ka vēl 
170 000 līdz 200 000 Latvijas ie -
dzīvotāju izbraukuši no Latvijas. 
Pēc nepilnīgiem tautas skaitīša-
nas datiem ir saskaitīti 1,9 milj. 
iedzīvotāju Latvijā. Tāpat kā 1939. 
gadā, bet ar citu etnisku sastāvu.

Nav precīzi aprēķināts, cik katrs  
izbraucējs ir maksājis Latvijas 
vals tij, bet jādomā, ka kopējais 
zaudējums skaitliski ir vairāku 
miljardu eiro apmērā. Vēl  iztrū-
kums ir tāpēc, ka izbraukušie cil-
vēki tieši nepiedalīsies Latvijas 
ekonomikas izaugsmes veicinā ša-
nā. Toties tiek sūtīta nauda atpakaļ 
uz Latviju – vairāki simti miljonu 
latu gadā.

Skaitļi ir aptuveni, bet skaidrs       
ir viens – kā no ekonomikas vie-
dokļa, tā no demografijas viedok-
ļa  šīs tendences ir jābremzē. Jo -
projām, pēc pētnieku aptaujām, 
daudzi cilvēki plāno braukt uz 
ārzemēm.

Migrācijas raksturs mūsdienās 
ir mainījies. Pētījumi citās zemēs 
liecina, ka no imigrantu grupas 
kādā saņēmējvalstī vairākums 
tajā nepaliks. Lielākā daļa to  at- 
s tās – ir tie, kas atgriezīsies dzim-
tenē, ir līguma migranti, transita 
migranti, kas dosies tālāk.

Latviju šodien ir skārusi glo bā-
lizācija. Tā ir daļa no pasaules 
tir   gus. Iepriekšējais stāvoklis pa -
domju laikā bija mākslīgi radīta 
reālitāte, kuŗā cilvēka kustība tika 
pavisam aizliegta.
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Pavisam nesen 
uzzinājām par Rī -
gas pilsētas galvas 
Nila Ušakova pēkš-
ņo lēmumu mai -
ņu – tomēr paraks-
tīties par vajadzību 
pēc krievu valodas 

kā otras valsts valodas. Tas bijis 
nepieciešams viņa pašcieņai. 
Taču pavisam cilvēcisks iemesls. 
Vai tad labāk dzīvot bez paš cie-
ņas? Žēl, ka agrāk nezinājām  šo 
augstās amatpersonas iekšējo ga -
rīgo problēmu. Līdz šim viņš to 
bija slēpis, nepatiesi apgalvo-
dams, ka netaisoties iet paraks-
tīties, jo tā, lūk, neesot Saskaņas 
centra nostāja. SC stingri stāvot 
par latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu.

Kā vēlāk izrādījās, Ušakovs   
jau nav vienīgais no SC runas-
vīriem, kas gāja parakstīties par 
vajadzību krievu valodas statusu 
šādi paaugstināt. Tikai Alfrēds 
Rubiks, malacis, stingri stāv par 
latviešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu.

19. novembrī notikušajā Saska-
ņas centra kongresā, kuŗa atklā-
šanas laikā visi zem Latvijas ka -
roga sparīgi dziedāja “Dievs, 
svētī Latviju”, daudzu simtu de -
legātu vidū atklājās šī gan krie - 
vu nacionālistu, gan Latvijas pat-
riotu divdabība. Tā atklājās arī 
dalībnieku runās. Tādā pašā gai -
sotnē atklājās, ka partijai vaja-
dzība pēc otras valsts valodas 
ne  maz īsti neesot. Jaunā partijas 
līnija esot sociāldemokratiska 
pēc izkārtnes un nemaz ne tik 
krieviska pēc satura, jo partijā 
netrūkstot ne latviešu, ne citu 
tautības pārstāvju.

Nils Ušakovs taču ieprieci -  
nā ja Rīgas pensionārus ar brīv-
kartēm, ko lietot pilsētas sabied-
riskajā transportā. Uz viņu Rīgas 
iedzīvotāji raudzījās kā uz drau-
dzīgu Rīgas jaunekli, izpalīdzīgu 
un atsaucīgu valstī integrētu 

VAI REIZĒ VAR BŪT 
LATVIJAS PATRIOTS UN KRIEVIJAS NACIONĀLISTS?

O. Celle

krievu. Vai viņus tagad pārsteidz 
negaidītā virziena maiņa otras 
valsts valodas jautājumā, neno-
teiktība atbildēs uz šo jautāju - 
mu un svārstīgums. No latviešu 
iedzīvotājiem dzirdama skepse: 
„krievs paliek krievs, neklausies, 
ko viņš grib tev iestāstīt.”

Un no otras puses dzirdams, 
ka krievi kāpuši līdzās latvie - 
šiem uz barikādēm kritiskajos 
draudu brīžos, bet vēlāk esot 
aizmirsti un malā nostumti. Kas  
šodien vairs pateiks, cik to krie-
vu uz barikādēm bija. Atcera-
mies tikai to, ka viņu netrūka 
skaļajos Interfrontes mītiņos un 
Augstākās padomes pretbalso-
jumā par 4. maija deklarāciju.

Netrūkst krievu un citu tau -
tību pārstāvju, kas raiti runā lat-
viski, ne tikai kā Ušakovs, bet 
pilnīgi tīri, bez akcenta. Vai tad 
20 gadi nav pietiekami ilgs laiks, 
lai kādu valodu iemācītos? Se -
višķi latviešu bijušajiem trimdi-
niekiem tas ir pats par sevi sap-
rotams. Viņi gan nesaprot, kāpēc 
latvieši savā zemē cenšas ar krie-
viem sarunāties krievu valodā.  
Šī nožēlojamā latviešu īpašība 
patiesi traucē krievus iemācī -       
ties un rēgulāri lietot latviešu 
valodu.

Ušakovam nesen pasprukuši 
daži citi izteicieni par Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas celtnes 
izšķērdību un jēgas trūkumu, kā 
arī kāpināta interese par dažu 
izbijušās Krievijas pieminekļu 
atjaunošanas vajadzību Rīgā. 
Konsekvences labad Ušakovam 
varbūt vajadzētu runāt arī par 
koka friča atjaunošanu vecā vietā 
uz Brīvības bulvāŗa un Tērbatas 
ielas salaiduma stūŗa, kur tas 
cienīgi stāvēja pēc Vācijas kaŗa-
spēka ienākšanas Rīgā Pirmā 
pa saules kaŗa laikā. Bet tam jau 
nepiederētos būt krievu nacio-
nālisma un imperiālisma slavi-
nāšanas uzplaukumā.

Kopsavilkumā Ušakova no  stal-

ģiskie vai kritiskie izteicieni par 
vajadzībām šodienas Rīgā no -
rāda uz zināmu sajukumu viņa 
paša ceļā uz integrāciju latviešu 
nacionālajā valstī. Tas varbūt bū -
tu jānoraksta uz pirmo 20 gadu 
posmā mūsu valstī notikušā ne 
sevišķi veiksmīgā integrācijas 
procesa rēķina.

Ne viens vien Ušakova vērotājs 
šajās parādībās saskata schizo-
freniskas iezīmes, kas gluži da -
biski var rasties, mēģinot sēdēt 
reizē uz diviem krēsliem, kuŗi 
viens no otra atrodas pārāk at- 
s tatu, lai tos abus spētu aizsniegt 
Rīgas domes priekšsēža vēl ne  
tik platā, jauneklīgā pēcpuse.       
Tā vien šķiet, ka te atklājas kāds 
nozīmīgs process, kas parallēli 
parādās emigrantu otrā paaudzē 
emigrācijas zemē.

Tā tas notiek asimilācijas gaitā 
citas tautas dzīves telpā. Krievi 
nekad nav bijuši pamattautība 
Lat vijā. Viņu migrācija sākās ar 
vecticībniekiem. Maneseina re -
vīzija Vidzemes un Kurzemes 
guberņā 1882.-1883. gadā deva 
būtisku triecienu Baltijas bruņ-
niecības vāciskajai varai Latvijā 
un Igaunijā, bet, par nepatīkamu 
pārsteigumu igauņiem un lat-
viešiem, iezīmēja šeit pārkrie vo-
šanas laiku sākumu: “Viens cars, 
viena tauta, viena ticība.” Ne -
daudzu gadu desmitu laikā ie -
plūda liela krieviski runājošo 
ma  sa, ko iztraucēja Pirmais pa -
saules kaŗš un evakuācija. Lat-
vijas valsts sākumā tomēr tā ter-
ri torijā jau atradās ap  ceturt daļ-
miljona krievu un baltkrievu. 
Neatkarības divos gadu desmi -
tos šī minoritāte tomēr lielu 
ietekmi uz Latvijas latviskumu 
neizrādīja. Citādi tas notika pēc 
1940. gada PSRS okupācijas 
Latvijā. Kad beidzot 1991. gadā 
šo jūgu nokratīja, Latvijā jau      
bija atvesti vai atklīduši pāri       
par miljonu austrumslavu, kas 
gandrīz visi runāja krieviski un 

bija gandrīz puse no iedzīvo-
tājiem. Patlaban šī minoritāte ir 
par kādu ceturto daļu sarukusi un 
tās ietekme ir parallēli sama zi-
nājusies. Diemžēl dilst arī latvie-
šu tauta gan zemās dzimstības, 
gan izceļošanas rezultātā.

Taču kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas izaugusī krieviski 
runājošā paaudze atšķiŗas no 
iepriekšējās - migrantiem. Viņi 
kopumā prot latviešu valodu, ir 
šeit dzimuši un dzīvojuši. Viņi 
Latviju uzskata par savu dzimto 
zemi. Tā nav vairs “varenplašā”, 
kā viņu vecākiem, bet mazā Lat-
vija ar saviem priekiem un bē -
dām. Tomēr šai paaudzei pie - 
mīt arī viss, kas uzsūcies viņu 
ģimenēs un krieviski runājošā 
sabiedrībā.

Mēs varam runāt par krievu 
paaudzi, kas vairs nav garīgi tik 
izolēta no pamattautas, no lat -
vie šiem. Viņi jūtas šeit piederīgi, 
un arī latviskā pasaule viņiem 
nav sveša un atbaidīga. Attie-
cībās trūkst komūnistu-fašistu 
pretstatu, ko viņu iepriekšējās 
pa   audzes izjuta pret latviešiem, 
trūkst mentālitātes, ar ko sirgst 
un joprojām atšķiŗas ienācēji. 
Jaunajos izņēmums varbūt ir       
tie nedaudzie tūkstoši indoktri-
nēto, kas ar Krievijas karogiem 
un Sv. Georga lentītēm lepojas 
okupācijas svētku gadadienās. 

Asimilācijas spiediens, kaut 
vājš un neuzbāzīgs, ietekmē 
brīvā Latvijā dzimušos un au -
gošos krievus. Veidojas Latvijas 
patriots pēc būtības, bet pēc sa -
tura krievisks prototips. Kaut 
kāda pakāpe integrācijas un asi-
milā cijas procesā. Kāda daļa no 
Lat vijā dzimušās krievu mino-
ritātes nākamā paaudzē sāks 
iekļauties latviešos. Tas ir paau-
džu gaitā da  bisks process, kas 
normāli bei dzas ar emigrantu 
ieplūšanu pamattautā. Protams, 
šim procesam ir spēcīgi kavēkļi. 
Lielā Krievija ir tepat blakus          

ar savu televīzijas un valodas 
ietekmi.

Pieminētā 19. novembŗa Sa -
skaņas centra sapulce iezīmē 
meklējumus, kā savā labā iz -
man tot pašreizējo polītisko si  tu-
āciju. Ieguvusi 31 mandātu Sa -
eimā, SC  to uzskatīja par lielu 
po  litisku panākumu, bet tas vi -
ņiem nedeva iespēju iekļūt val-
došajā koalicijā, kuŗa izvēlējās 
īsti latvisku saturu. Latviešus ko -
pumā atbaidīja SC valsts patrio-
tisma trūkums. Kā gan uzticē -
ties partijai, kas pagriež pašu 
ze  mei muguru un draudzējas      
ar autokratisko Putinu un Ķī -
nas komūnistiem. Kā labot situ-
āciju – tā ir galvenā SC problēma, 
ko neatrisinās tikai sociālde mo-
kratisms. Ja SC vēlas ieņemt šo 
nišu Latvijas polītikā, viņi spēj 
to izdarīt tikai zem nacionālā 
valsts karoga un Satversmē pie-
ņemtās valsts valodas vidē. Un 
sevi cienītāji sociāldemokrati 
nevar biedroties ar autokratiem 
un komūnistiem. Viņiem jā -
mek lē sakari ar Skandinaviju       
un Rietumeiropu. Pārvērtības 
SC tās pašreizējā sastāvā, ja to -
mēr nāks, tad nāks lēni un 
grūti.

Ušakova saputrotā un pašam 
neizskaidrojamā polītika vēl      
īsti skaidru domu nerāda. Tā -
pēc polītiskā schizofrenija, vis-
maz pagaidām, paliek labākais 
viņa polītiskās nākotnes mek-
lējumu raksturojums. Un aiz 
viņa stāv viss SC atbaidīgais pa -
gātnes mantojums. Kā reiz Rī -
gas pašpuikas dziedāja: „Nu 
trubā mēs esam un ārā netie-
kam, tumsā viss tīts, sveces nav 
līdz.” Reālā iztēlē SC, domājot 
par nākotni, skatās ar cerībām 
uz nākamajām pašvaldību vēlē-
šanām, nevis ar sapņiem par 
paš  reizējās valdības krišanu        
jau nākamajā martā.  

Tātad daudzi latvieši izmēģi -
nās savas spējas ārzemēs un ne -
atgriezīsies dzimtenē, citi atgrie-
zīsies. Tā būs katra individa brīva 
izvēle, atkarīga no daudziem ap -
svērumiem. Starp galvenajiem ir 
ekonomiskā bagātība un sociā -
lais nodrošinājums.

Šajā ziņā valdībai ir jāveic mā -
jas darbi. Budžeta konsolidācija 
ir bijusi skaudra, bet šajā ceturks-
nī IKP pieaugums pārsniedza 
5%.  Ja tas turpināsies un ja pa -
saules ekonomiskā konjunktūra 
nebremzēs Latvijas valsts attīs tī-
bas iespējas, tad, iespējams, Lat-
vijā veidosies labvēlīgāka situ ā-
cija.

Svarīga saite ar valsti ir pil so-
nība. Šī gada 10. novembrī Lat-
vijas Republikas 11. Saeimā tika 
atsākts darbs ar Latvijas pilsonī-
bas tiesiskā rēgulējuma pilnvei-
došanas un dubultās pilsonības 
problēmas atrisināšanu! Kopu-
mā mūsdienu globālizācijas un 
migrācijas procesos ir jānodro-
šina to gadījumu skaita papla-
šināšana, kad Latvija pieļauj du -
bultpilsonību saviem pilsoņiem.

Ir runa par robežu atcelšanu 
laika ziņā Latvijas pilsoņiem, 
kuŗi laikā no 1940. gada 17. jū -
nija bijuši spiesti atstāt savu vals-
ti, un viņu pēcnācēju tiesībām 
reģistrēties par Latvijas pilso-
ņiem, saglabājot arī citas valsts 
pilsonību.

Tāpat runa ir par ārpus Lat-
vijas dzimušajiem Latvijas pilso-
ņu bērniem, kuŗi dzimšanas brī-
dī ieguvuši citas valsts pilsonību, 
lai viņi varētu būt arī Latvijas 
pilsoņi un saglabāt šo piederī -
bas saiti.

Par sadarbību ar diasporu ir 
tiesa, ka krizes laikā attīstīt val-
dības programmu būs grūts uz -
devums. Šobrīd nav Latvijas val-
dības programmas sadarbībai     
ar diasporu. Pēdējā programma 
bija Diasporas atbalsta program-
ma  2004.-2009. gadam. Par to 
atbildīgā ministrija (ĪUMSILS) 
pazuda kā krizes upuris 2008. 
gadā.

Pagaidām cenšamies īstenot 
līdzšinējo darbību, īpaši sadar-
bībā ar PBLA, ar kuŗu tika pa -
rakstīts sadarbības memorands 

šī gada 6. janvārī. Viena no prio-
ritātēm paliek latviešu valodas 
mācīšana ārzemēs - skoliņās, 
uni  versitātēs - un mācību mate-
riālu sagatavošana, par ko at -
bildīga ir Latviešu valodas aģen-
tūra. Šeit paliek vēl neliels bu -
džets skolotāju atalgošanai Krie-
vijā un skoliņām Īrijā.

Tiek plānota arī sadarbība 
trimdas archīvu saglabāšanai,  
kā arī kultūras jomā, piemēram, 
2013. gadā sagatavojot plašu 
Trimdas mākslas izstādi Valsts 
mākslas mūzejā. Gaidām arī lē -
mumus par Dziesmu svētkiem 
tajā pašā gadā.

Vietā ir pieminēt arī citus la -
bus sadarbības piemērus. 2010. 
gadā Amerikas Savienotajās 
Vals tīs tika izmantota mobila 
pases stacija. Īsi sakot, veicot 
kon  sulāro darbību ne tikai vēst-
niecībā, bet dodoties tuvāk pie 
pilsoņiem. To palīdz organizēt 
vietējās latviešu biedrības. Šīs 
stacijas izmaksas ne vien tika 
segtas, bet vēl atpelnījās. Tagad 
tiek strādāts, lai šādas iespējas 
arī turpmāk izmantotu ASV un 

arī Īrijā. Tāpat ar ārzemēs dzī-
vojošo latviešu pūliņiem, tika 
palielināts balsošanas iecirkņu 
skaits - tiktāl, ka pēdējās vēlēša-
nās tika sasniegta rekordliela 
aktīvitāte – ārzemēs balsoja vai-
rāk par 14 200 vēlētāju.

Vēl ir kāds liels izaicinājums. 
Liela daļa ārzemēs dzīvojošo 
tau tiešu nav  iestājušies nekādās 
biedrībās. Šāda parādība nav ne -
kas neparasts. Tā ir cilvēcīga.      
To pastiprina zināmas dusmas 
pret Latviju un polītiskajām ap -
rindām. Dusmas, kas veicināja 
Latvijas atstāšanu.

Tomēr arī šiem cilvēkiem var 
rasties vēlme organizēties, pie-
mē ram, brīdī, kad bērni vairs 
nerunā latviski. Šo pieredzi pār-
zina vecā trimda. Ritenis nav jā -
izgudro no jauna. Ir vietā izman-
tot pārbaudītās idejas, piemē-
ram, 3x3 nometnes, kas jau vai-
rākus gadus notiek arī Latvijā. 
Nākamvasar plānota pirmā 3x3 
nometne Īrijā.

Daudzi aizbraukušie sazinās ar 
dzimteni, izmantojot  sociālos 
plaš saziņu līdzekļus – draugiem.lv 

vai facebook, vai citus. Esmu 
pārliecināts, ka ir veidi, kā iz -
mantot jaunās technoloģijas,      
lai padarītu Latviju dzīvāku 
ārzemju latviešu dzīvē un ār -
zem ju latviešu dzīvi redzamāku 
Latvijā.

Mana vēlēšanās būtu, lai ār -
zemēs dzīvojošo latviešu tēls 
iekļautos mūsu ikdienā Latvijā 
un lai mūsu valsts tēls ārpus 
Latvijas kļūtu atkal mīļāks, 
cienīgāks!

Jūs runas sākumā sapratāt, ka 
loma būt piederīgam pie Lat -
vijas valsts ir bijusi nozīmīga 
neatkarīgi no tā, vai latvieši dzī-
voja mājās vai ārpus tām. Kat-
ram ir sava loma. Katram Lat-
vijas iedzīvotājam. Katram pilso-
nim. Katram latvietim. Neatka-
rīgi no viņa dzīves vietas. Kā 
individam vai organizētā veidā 
katram ir pa spēkam sniegt savu 
ārtavu, ja viņš to vēlas.

Mans sapnis būtu par tādu 
Latviju, kur katrs būtu un arī 
jus tos nepieciešams, kur katrs 
justos kā tās dabiskā sastāvdaļa.

Dievs, svētī Latviju!

Sapnis par Latviju, kur katrs justos nepieciešams(Turpināts no 14. lpp.)
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 45) 
atrisinājums  

Līmeniski. 1. Kaviārs. 4. Sus-
liks. 7. Bite. 9. Iŗas. 11. Liene. 13. 
Efeja. 14. Astri. 15. Eposs. 18. 
Estēts. 21. Līgava. 23. Auskari. 
24. Peru. 25. Elle. 26. Kajītes. 27. 
Sasiet. 29. Apinis. 32. Asote. 35. 
Alata. 37. Astra. 38. Naigi. 39. 
Vara. 40. Ķeza. 41. Slābana. 42. 
Sasalis.

Stateniski. 1. Kancele. 2. Ārija. 
3. Spelte. 4. Spiegs. 5. Skara. 6. 
Spānija. 9. Neto. 10. Vest. 12. 
Ātra. 16. Pasijas. 17. Startēt. 19. 
Ēzeļi. 20. Saukt. 21. Liesa. 22. 
Galdi. 27. Svainis. 28. Skat. 30. 
NATO. 31. Stagars. 32. Ainava. 
33. Olis. 34. Etiķis. 36. Amata. 
37. Auzas.      

Jēkabpils reģionālā slimnīcā 25. novembrī, klātesot Veselības 
ministrijas pārstāvjiem, notika renovācijas projekta „Stacionārās 
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA ”Jēkabpils reģio -
nālā slimnīca” nobeiguma sarīkojums. Renovēts slimnīcas 2. un        
5. stāvs, kā arī terapijas nodaļa poliklīnikas ēkā. 

Gulbenes jauniešu „Rotaract” klubs arī šogad turpinās pagājušajā 
gadā aizsākto tradiciju - rīkot labdarības akciju „Nopērc nieku - 
sagādā prieku”, lai Ziemsvētkos iepriecinātu daudzbērnu ģimenes.

Krāslavā tiek celta trešā SIA Latgran biomasas granulu rūpnīca. 
Uzņēmumam (dibināts 2004. g.) ir jau rūpnīcas Jaunjelgavā un 
Krustpils novada Kūku pagastā, kur gadā saražo 230 000 tonnas 
granulu. Nu saražotā apjoms palielināsies līdz 380 000 tonnām.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi Rēzeknē, Valsts 
robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldi un VRS kolledžu 25. novembrī 
apmeklēja iekšlietu ministrs Richards Kozlovskis. Viņš iepazinās arī 
ar situāciju valsts austrumu robežkontroles punktā Terechovā, 
apmeklēja VRS Aviācijas pārvaldi un VRS Pasienas robežapsardzī-
bas nodaļu. Vizītes nobeigumā ministrs piedalījās Latvijas (ES) aus-
trumu „zaļās” robežas apsekošanā.

Latvijas energosabiedrības Latvenergo meitasuzņēmums 
“Sadales tīkls” visā Latvijā uzsācis elektrolīniju trašu sagatavošanu 
ziemai, atbrīvojot tās no kokiem un zariem, kas kaŗas pāri va diem. 
Hēlikoptera „zāģis” būtiski paātrina darbu, arī grūti pieejamās vietās, 
purvainos apvidos.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) laidusi klajā grāmatu “Ko, 
Latvija, varu tev dot?”, kuŗā sakopoti labākie 2010. gada skolēnu 
literāro darbu fragmenti un zīmējumi. LVA arī šogad izsludinājusi 
radošo darbu konkursu „Starp mani un tevi ir valoda”, kuŗā var 
piedalīties ikviens skolēns. 

Jēkabpils Tautas namā 25. un 26. novembrī notika Starptautis-
kais amatieŗteātŗu festivāls “LAIPA VII”, kuŗā piedalījās Rīgas 
Techniskās universitātes Studentu teātris „Kamertonis”, Jūrmalas 
teātris, Rēzeknes Tautas teātris, Valkas pilsētas, Balvu, Lielvārdes un 
citi teātŗi. 

Valkas Mākslas skolā aplūkojami SIA „Ziemeļvidzemes atkri-
tumu apsaimniekošanas organizācijas” (ZAAO) vides projekta 
izstāde „Cilvēks vidē” - reģiona skolu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu veidotie radošo konkursu „ZAAO pastkarte”, 
plakātu konkursa „Tīra vide” zīmējumi, kā arī vides installācijas        
„Lai dzīvo atkritumi” veidotie darbi fotografijās. 

Valija Berkina

Līmeniski. 1. Latviešu dzej-
niece (1865-1943). 5. Jēzus Kris-
tus mācekļi. 11. Darbības per-
sona R. Blaumaņa lugā „Skro-
deŗdienas Silmačos”. 12. Laika 
sprīdis; noteikts laks. 13. Rūpē-
ties par kādu; uzturēt kārtībā.     
14. Pievilcīgas, patīkamas. 15. 
Naudas vienība kādā ES valstī. 
18. Speciāli uzbūvēti celiņi āt  ru-
ma sacīkstēm. 19. Upe Kurzemē. 
22. Bišu tēviņš; liekēdis (sar.). 23. 

Mākslinieka darbnīca. 24. 
Daudz  stīgu strinkšķināmais mū -
zikas instruments. 28. Katoļu 
vīriešu klosteŗa priekšnieks. 30. 
Patstāvīga iedaļa kādā (juridis -
kā) dokumentā. 33. Ne tik daudz. 
34. Precētas sievietes galvassega. 
35. Nelieli naudas ziedojumi.        
36. Augsne; sauszeme; valsts. 39. 
Pilsēta Salaspils novadā. 40. 
Izlidot no stropa, saimei daloties. 
41. Spiežot samazināt tilpumu. 

42. Ieildzināt, aizkavēt. 
Stateniski.  1. Ezers Vidzemē. 

2. Piekļaut. 3. Liels pīļu dzimtas 
putns. 4. Sajūsma; degsme. 6. 
Pļavu putns. 7. Psīchiskas cie ša-
nas; sirdēsti. 8. Cildinājums. 9. 
Izmest. 10. Viegls audums. 16. 
Elpas trūkums. 17. Plūsma, tece. 
20. Dzelzceļa stacija Rīgā. 21. 
Pērt, sist. 25. Krēsla atmugure. 
26. Rakstveida reģistrs, uzskai-
tījums. 27. Atzīt par labu; apstip-
rināt. 29. Skaņa, ko atvirza at  pa-
kaļ apkārtnes priekšmeti. 30. Ne -
kļūdīgs, precīzs. 31. Neliela, tikko 
manāma atšķirība. 32. Daiļa. 37. 
Dīgļi, kas izdīgst no sēklām. 38. 
Tecināt.

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Jonāsam Miesniekam dzejolī 
Balsis, kas komponēts korim, ir 
rinda: „Skumji un priecīgi reizē   
ir man.” Gluži tā nākas bieži jus-
ties grāmatu apcerētājam, jo tikai 
retumis gadās pa izdevumam,  
kas pelnījis, ka to ceļ debesīs vai 
grūž ellē. Kā dzīvē, tā arī grāmatās 
labais mijas ar mazāk labo, prieka 
nesējas īpašības ar skumjas sagā-
dātājām. Nekāds izņēmums nav 
Anitas Mellupes sarūpētais dižais 
sējums Satiekamies Siguldā!, 
kam ir 512 liela formāta lappuses 
ar pamaziem burtiem piedrukā-
tām divām teksta slejām un prāvu 
fotoattēlu klāstu.

Liekas, nekad vēl vienuviet ne -
būs publicēts tik milzīgs kvan-
tums informātīva materiāla par 
Siguldas pusi kā tieši šajā grāmatā. 
Par to varam vienīgi priecāties.     
It kā apzinādamies sējuma monu-
mentālitāti, tā sarūpētāja lasām-
vielu novēl „bērniem, mazbēr-
niem, mazmazbērniem, maz maz-
mazbērniem”. Lai tad teiktais no 
viņas mutes nonāk līdz Dieva 
ausij! Vērojot, kā jaunās audzes 
kļūst arvien kūtrākas teksta no -
lasītājas no papīra un priekšroku 
dod dažādiem elektroniskās sa -
zināšanās līdzekļiem, māc gan 
bažas, vai līdz mazmazmazbērnu 
uzmanības lokam grāmata reiz 
nonāks. 

Grāmatas plašā viela iedalīta it 
kā 30 sarunās. Sākot lasīt, tiešām 
rodas iespaids, ka Anita Mellupe 
uz sarunām ik reizi uzaicinājusi 
duci vai vairāk siguldiešu un ro -
sinājusi viņus dalīties savās at -
miņās, pašai uzņemoties sarunu 
vadītājas lomu. (Teju jau nosaucu 
viņu par moderātori – vārdā, ko 

Par Siguldu un siguldiešiem
Anita Mellupe, Satiekamies Siguldā!, novadnieku atmiņas radurakstos, sarunās, fotografijās, 

apgāds „Likteņstāsti”, 2011. g., 512 lpp.

šad tad lieto latviešu tekstos, -     
līdz Latviešu literārās valodas 
vārdnīca mani apgaismoja, ka 
moderātors esot ierīce pianīna 
skaņas klusināšanai! Klasiskā, 
Endzelīna rediģētā 1930. gadu 
Svešvārdu vārdnīca gan mode-
rātoru no latīņu valodas tulko arī 
kā savaldītāju, un tad jau sarunu 
vadītāja nosaukšana par mode-
rātoru varētu būt vietā, jo aiz rā-
vušies runātāji reizēm taču jā  sa-
valda, lai arī citi tiktu pie vārda.)    

Jau otrā „sarunā” rodas neticība, 
ka tā ir īsta saruna, jo kāds Jānis 
Kauliņš runā trīs lappuses no     vie-
tas. Grūti ticēt, ka ne „mode rā tore”, 
nedz kāds cits sarunas da  lībnieks 
tik gaŗam runājumam pa vidu 
neiejauktos ar kādu jautā jumu         
vai piebildi. Trešajā sarunā par 
vienu no dalībniecēm tiek pie - -
teikta jau 1975. gadā mirusī trim-
das rakstniece un kritiķe Pau la 
Jēr  gere-Freimane (latvis ko – e ga -
lot ni viņa gan sava uz  vārda pirma-
jai pusei nemēdza piekabināt), un 
nu kļūst it kā skaidrs, ka sastādītāja 
sarunām   pa vidu iecerējusi likt        
arī kādu jau mirušu siguldiešu       
rakstveida liecības par savu pilsētu 
un novadu. 

Kā Anita Mellupe pareizi raksta 
uz grāmatas aizmugurējā vāka, 
jāpaiet kādam laikam, „kamēr 
lasītājs pieņem spēles noteiku-
mus”. 

Ceturtajā sarunā, kas ilgst ve -
selas septiņas lappuses, it kā pie-
dalījusies speciāliste bērnu lite rā-
tūrā, profesore Ilze Stikāne, kas 
man pazīstama. Zvanu profesorei 
un vaicāju, vai tad bija vērts sēdēt 
līdzi tik plašai sarunai, lai pateiktu 
tikai divus teikumus, izsakot pa -
teicību zirgu trenerei par mācī-
šanu pusaudžiem apieties ar zir-
giem. Ilze Stikāne paskaidro, ka 
nekādās sarunās nav piedalījusies, 
bet  savas atmiņas par Siguldā pa -
vadītajiem gadiem iesniegusi iz -
devējai rakstveidā un ka tās sada-
lītas starp 4. un 23.  „sarunu”. Sāk 
izskatīties, ka atsevišķas sarunas 
ar individiem – piemēram, ar Pē -
teri Kļaviņu pa telefonu 187. lap-
pusē, – gan būs sastādītājai bijušas, 
bet ka lielu daļu grāmatas aizpil -
da rakstveidā iesniegti vai agrā -
kos iespieddarbos uzieti atmiņu 
stāstījumi un liecības.

Rodas jautājums, kāpēc sastā dī-
tājai bija vajadzīgs fiktīvais saru -
nu formāts. Lūk, tāpēc, ka ienā-
kušās un uzkrātās vielas bijis  par 
daudz, lai to sakārtotu sistēmatis-
ki un pārskatāmi. Grupu sarunas 
jau arvien mēdz būt tādas, - lai 
kāds būtu nospraustais temats     
un lai cik prasmīgs moderātors, 
sarunu dalībnieki katrs raujas uz 
savu pusi un noklīst blakustema-
tos. Mērena nesakārtotība duča 
cilvēku sarunai ir dabiska. Sarunu 
formāts tāpēc it kā attaisno grā-
matas nepārskatāmību, tomēr šī 
nepārskatāmība skumdina.

Liekas, tikai ilggadējākie sigul-
dieši, zinīgākie veterāni vēlēsies 
sējumu izlasīt vārds vārdā no 1. 
līdz 512. lappusei. Vairākums grā-
matas lietotāju vēlēsies tajā uz -
meklēt viņus interesējošas vietas, 
lietas un personas. Nesakārtotību 
varētu kaut cik neitrālizēt ar la -
biem satura, personu un tema tis-
kiem rādītājiem. Tomēr maz pa -
līdz satura rādītājs ar tādiem virs-
rakstiem kā „Kaimiņu būšanas 
un nebūšanas”, „Visu mūžu un vēl 
aiz tā” vai „Atkal tevi ieraudzīt kā 
pirmoreiz!”. Ir „Palīgs lasītājam” 
ar alfabēta secībā sarindotiem to 
personu vārdiem, kuŗas tekstos 
pieminētas vairākkārt. Tematiska 
rādītāja („indeksa”) nav.

Tā kā man, tāpat kā tūkstošiem 
citu cilvēku, visvairāk darīšana     
ar Siguldu iznāk vasarās, apmek-
lējot ikgadējos Opermūzikas svēt-
kus, mēģinu uziet kaut ko par 
riem. „Palīgs lasītājam” rāda, ka 
svētku rīkotājs Kalns Dainis pie-
minēts 21. un 26. sarunā. 21. sa -
runā moderātore par svētkiem 
pasaka trīs teikumus:

Neviena lieta nenokrīt no gaisa. 
Arī Siguldas Operas svētkus dak-
teris Dainis Kalns nenosapņoja 
vienā naktī, pirms tam bija Ga -
rīguma licejs. Kad 2010. gada svēt-
kos Kalna kungam vaicāju: kas 
šajos gados visvairāk palīdzēja un 
kas traucēja, - atbilde skanēja: 
„Pa  līdzēja – ģimene, traucēja – 
sponsoru, mecenātu trīkums, cil-
vēka pārliecība, ka biļeti taču var 
nopirkt pēdējā brīdī.

26. sarunā ceturtais teikums:
Daiņa Kalna Opersvētki – vien-

reizējs pasākums Siguldas atpazīs-
ta mībai.

Saskaitījis šim „vienreizējam 
pa  sākumam” 512 lappušu biezā 
sējumā veltītus tikai četrus teiku-
mus, vaicāju Dainim Kalnam, vai 
arī viņš pats ticis uzaicināts uz sa -
runu vai kā citādi izteikties. At -
bilde: nē. Kā kuriozs jāmin, ka 
ievadvārdos sastādītāja pēc pa -
teicības izteikšanas visiem, kas 
palīdzējuši grāmatai tapt, pateicas 
arī „visiem, kuŗi šoreiz nepie-
dalījās”, jo, „ja atsauktos visi, grā-
mata būtu jāizdod piecos sēju -
mos vismaz”. 

Ilgi ārzemēs dzīvojušiem lat-
viešiem, bijušiem siguldiešiem, 
patiks dabūt zināt, ka šajā pašā 
vienīgajā sējumā nav aizmirsti 
daži no viņiem. 313. lappusē re- 
p roducēts 1992. gada avīžraksts 
„Latviešu rakstniece no Havaju 
salām Siguldā”, kas stāsta par 
Dzid ras Zeberiņas viesošanos 
savā bērnības un jaunības gadu 
pilsētā. 339. lappusē lasām par 
melburnieti Ēriku Ābeli un viņas 
vīru, dzejnieku un grāmatnieku 
Kārli Ābeli. Arī viņi ik Latvijas 
apciemojumā iegriežas Siguldā, 
kur Ērika pavadījusi vairākas 
vasaras bērnībā. 

Negātīvi kritiskās piezīmes ie -
prieksšējās rindkopās lai netiek 
uzskatītas par auksta ūdens uz -
šļākšanu sastādītājas karstajai un 
darba mīlestības pilnajai sirdij! 
(Vai iznāca poētiski?) Projektā,   
kā šādus pasākumus tagad mēdz 
saukt, ieguldītā degsme un ener-
ģija ir slavējama. Priecāsimies!

Eduards Silkalns  
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Indianapoles latviešu organi-
zāciju padome (ILOP) gadskār-
tējās Latvijas valsts dibināšanas 
atceres svinības rīkoja 19. no -
vembrī Indianapoles latviešu 
sabiedriskajā centrā. Zālē svinīgi 
ienesa karogus, apmeklētāji no -
dziedāja Latvijas valsts himnu, 
un sarīkojumu ar īsu svētbrīdi 
ievadīja prāvests Gunārs Laz -
diņš. Indianapoles latviešu bied-
rības koris diriģentes Aijas Brug-
manes vadībā nodziedāja vai  rā-
kas dziesmas, klavieŗpavadījumu 
spēlēja Velta Kirchnere. Indiana-
poles skolas koris  Ivetas Asones 
vadībā droši un  skanīgi dziedāja 
„Kas tā tāda skuju būda / Kas 
dimd, kas rīb?”. Priekšnesumu 
beigās kopkoris dziedāja tautas-
dziesmu „Ģērbies, saule, sudrabota”.

ILOP priekšsēdis Gunārs Kancs 
apsveica apmeklētājus svētku 
die  nā un uzrunā atgādināja, ka 
latvieši ilgi bijuši svešu kungu 
kalpībā un pirmie Latvijas neat-
karības gadi bija īsi. Diemžēl arī 
mūsdienās nemitīgi jādomā, kā -
di pārsteigumi polītikā tuvākā 
nākotnē gaidāmi. Ekonomiskā 
krize ir visur Eiropā, īpaši tā iz -
paužas valstīs, kas tērējušas vai -
rāk nekā nopelnījušas. Kaut arī 
Latvija tiek slavēta par ļoti stin-
griem taupības plāniem, krize 
smagi ietekmējusi arī mūsu 
dzimteni. Satrauc, ka laikā, kad 
Eiropā un Amerikā cīnās ar kri  zi 
un augošo sociālismu, Putins 
kandidēs prezidenta amatam 
Krievijā jau nākamgad, turklāt 
viņš neslēpj savu mērķi panākt, 
lai nākotnē Krievija atjaunotu 
senās imperijas robežas, kuŗās 
būtu iekļautas arī Baltijas valstis. 
Jau tagad, neievērojot starptau-
tiskos līgumus, Krievijas kaŗa-
kuģi apmācībās tuvojas Baltijas 
krastiem un kaŗa lidmašīnas šad 
un tad „iemaldās” Latvijas gaisa 
telpā. Varbūt krizei turpinoties, 
ja bankrotējošās valstis nespēs 
uzlabot savu ekonomiku un  Ei -
ropas Savienība būs novājināta, 
Putinam patiešām izdosies pie -
pildīt savu sen loloto sapni? Kas 
tādā brīdi nāks mums palīgā? Ir 
vērts par to padomāt un lūgt 
Dievu, lai nekad neatkārtotos 
komūnisma murgu laiki.

Latvijas valsts neatkarība vēl aizvien  ir jāsargā
rotaļlietas, vienādi velosipēdi, 
skolas uniformas un somas. Ne -
bija ne skaudības, ne greizsir-
dības, jo visiem viss bija vienāds. 
Taču vecvecāki man stāstīja, ko 
nedrīkstēja izpaust ārpus mājas. 
No vecmāmiņas uzzināju  par 
latviešu izsūtīšanu uz Sibiriju. 
Sākumā īsti nesapratu, ko no -
zīmē vārds „izsūtījums”, bet  klau-
soties stāstus par braukšanu lo -
pu vagonos, salu un badu Sibi-
rijas ziemeļos, sapratu, ka „izsū-
tījums” bijis pret paša gribu,  tas 
noticis ar varu un nāves drau-
diem. Vecmāmiņa stāstīja, ka 
izsūtītie neticējuši iespējai at -
griezties Latvijā. Vecmāmiņa  ap -
precējās ar izsūtīto krievu, bet 
manu māti uzaudzināja vectēvs, 
jo, kad pēc Staļina nāves izsūtītie 
drīkstēja atgriezties Latvijā, mā -
tes tēvs nolēma palikt Krievijā. 
Bērnībā nesapratu arī, ko no -
zīmē vārdi  „bēgļu gaitas”.  Mums 
bija radi Austrālijā un ASV, viņi 
sūtīja interesantas rotaļlietas un 
drēbes. Taču arī par to daudz 
nerunāja, jo drošības dienesta 
vīri mūs novēroja un pārbaudīja 
katru saņemto vēstuli un dāvanu 
saini. Katru vakaru un rītu vec-
tēvs centās uztvert grūti saklau-
sāmos „Amerikas balss” raidīju-
mus no Vašingtonas un „Brīvo 
Eiropu” no Vācijas. Šajās tālajās 
zemēs par notikumiem pasaulē 
vēstīja cilvēki, kuŗi latviešu va -
lodā runāja ar akcentu. Taču sā   ku 
saprast, ka kaut kur ir cita pa -
saule, kur daudz kas ir savā dāks.

Pienāca Atmodas laiks. To  rei-
zējais PSRS vadītājs Michails 
Gorbačovs, cenzdamies glābt 
valsts brūkošo ekonomiku un 
novērst krizi, pasludināja pere-
stroiku – tirgus liberalizāciju, 
sagādājot iespēju privātai uzņē-
mējdarbībai. Vairāku manu 
līdzaudžu vecāki sāka nodar-
boties ar „biznesu”, ko tolaik 
gan sauca par spekulāciju. Šur 
tur jau redzēja sarkanbaltsarka-
no karogu un citus nacionālos 
simbolus. Latvieši sāka apzi nā-
ties sevi kā nāciju, lepojās ar 
latvietību. Mainījās nostāja  pret 
krieviem, ar kuŗiem līdz tam 
bijām sadzīvojuši diezgan drau-
dzīgi. 80. gadu beigās radās ie -
spēja ceļot, varējām satikt savus 
ārzemju radus, sākumā gan tikai  
viesnīcās, drošības sargu uz  rau-
dzībā. Svarīgākais tā laika  noti-
kums bija „Baltijas ceļš”, kuŗā 
pats piedalījos. Biju jau dzirdējis 
par Molotova-Ribentropa paktu 
un zināju, ka uz šosejas ar lie -
tuviešiem un igauņiem sadoda-
mies rokās šī nodevīgā pakta 50. 
gadadienā. Tajā dienā šoseju, pa 
kuŗu citkārt brauca tikai auto-
mašīnas, pildīja cilvēki, cik vien 
tālu uz austrumiem un rietu-
miem varēja saskatīt. Tur bija 
gan latvieši, gan krievi. Igauņus 
un lietuviešus neredzēju, bet 
man stāstīja, ka viņi stāvot 
Igaunijā un Lietuvā – tik tālu 
sniedzās cilvēku ķēde! Noteiktā 
vakara stundā, šķiet, pulksten 
astoņos,  visi sadevāmies rokās. 
Tas bija liels pārdzīvojums. Vēl 
tagad, skatoties „Baltijas ceļa”  
attēlus vai videolenti, cenšos 
atrast sevi.

Ļoti aktīvi latvietības veici nā-
tāji un latviskās identitātes gla-
bātāji bija mākslinieki, īpaši 
mūziķi. Iespaidīgs bija rokope-
ras „Lāčplēsis” iestudējums,  

dzies mas par Kangara nodevību, 
par stipru tautu pie Likteņupes, 
par varenas pils augšāmcelšanos 
pacilāja dvēseli. Gan pieaugušie, 
gan bērni tās klusām dungoja, 
un ikviens bija gatavs šo pili 
celt! Šķiet visi, gan pieaugušie 
gan bērni, zināja kas ir Latvija, 
bet īstas Latvijas tomēr nebija. 
Latvija vēl arvien bija PSRS daļa, 
un visu noteica Maskavā. Mums 
gan bija savs parlaments – Aug-
stākā Padome, bet arī tās de  pu -
tāti brauca uz Maskavu uzklausīt 
pavēles un lūgt atļaujas. Atceros, 
1990. gada pavasarī televīzijā 
vērojām Augstākās Padomes sē -
žu norisi, gaidot ko sevišķu. 
Igauņi un lietuvieši jau bija 
pasludinājuši neatkarību. Mēs 
nedrīkstējām kavēties, bija pie -
nācis brīdis „tagad vai nekad”.  

ktiem, nogalinot sargus un no -
dedzinot muitas ēkas. Cilvēkus 
māca bailes. Taču bija pienācis 
izšķirīgais brīdis – būt vai nebūt 
Latvijai. Valdības pārstāvji ai  ci -
nāja celt barikādes un aizsargāt 
stratēģiskos objektus – valdības 
ēkas, radio, televīziju, laikrakstu 
redakcijas. No visas Latvijas uz 
Rīgu brauca smagās automašī-
nas, traktori, lai aizstāvētos pret 
padomju militāro techniku. Ti  ka 
metinātas un celtas metalla aiz-
sargkonstrukcijas, lai ar tankiem 
nevarētu piekļūt svarīgām cel-
tnēm. Tūkstošiem cilvēku pul-
cējās ielās un laukumos, veido-
jot dzīvu aizsegu. Arī mans tēvs 
tur pavadīja pāris naktis, bet 
viņa kollēgas ieteica iet mājās, jo 
viņam bija trīs bērni, kuŗiem va -
jadzīgs tēvs. Visi nojauta bries  -

monstrācijas, Gorbačovs centās 
noturēt varu Padomju Savienī-
bā. Opozicijā bija Boriss Jeļcins, 
viņš  latviešiem atgādināja bal-
to, labo glābējtēlu. Iekšējās 
opozicijas spiediena dēļ Mi -
hails Gorbačovs 1991. gada 
Ziemsvētkos atkāpās, Padomju 
Savienība izira.

Pēc PSRS sabrukuma Latvija 
beidzot atkal bija neatkarīga, 
neviens mūs neapdraudēja. Lat-
vijas nākotne bija mūsu rokās. 
Sākumā bieži tika piemi nēta 
pagātne, atklāti pieminekļi, no -
tika dažādi piemiņas un atceres 
sarīkojumi. Bijušie kolhozi un 
valsts uzņēmumi likvidējās, 
daudzi zaudēja darbu, bet radās 
jauni privātuzņēmumi. Padom-
ju rubļus nomainīja Latvijas 
rubļi, pēc tam  lati, kam bija 
liela vēsturiski simboliska no -
zīme. Notika arī bijušā valsts 
īpašuma privatizācija. Daži savā 
īpašumā ieguva lielas rūpnīcas, 
un citiem tas radīja rūgtumu. 
Radās bagātie un nabagie. 
Jaunajai valstij nebija līdzekļu, 
lai uzturētu infrastruktūru un 
dažādos sabiedriskos pakalpo-
jumus. Nebija arī pieredzes ne 
demokratijā, ne brīvā tirgus 
ekonomikā. Veikalu plaukti bija 
tukši. Bija jāstāv gaŗās rindās, 
lai ar taloniem nopirktu ne -
pieciešamo – cukuru, olas, ga -
ļu. Viss  bija kļuvis par „defici-
tu”. Aizritējušā gadsimta 90. 
gadi bija drūms laikposms. 
Cilvēkiem bija jāmācās dzīvot 
citos apstākļos, un līdz ar to 
neizbēgami radās nabadzība, 
noziedzība un ekonomiskā ne -
vienlīdzība.

Tagad pagājuši vairāk nekā 
divdesmit gadi kopš barikāžu 
dienām. Arī manā dzīvē daudz 
kas  mainījies. Pats tagad dzīvo-
 ju citā pasaules malā. Taču  ba -
rikāžu laikā es sapratu, ka lat-
viešiem ir sava vēsture, sava 
zeme un sava vieta pasaulē.  
Latvieši 1918. gada 18. novem-
brī proklamēja suverēnu Latvi-
jas valsti, un pirms divdesmit 
gadiem Latvijas neatkarība tika 
atjaunota, un mēs to turpinām 
un turpināsim nākotnē ar mī -
lestību un lepnumu atbalstīt.”

Klausītāji jauno lektoru go -
dināja, ilgi aplaudējot. Meite-
nes viņam pasniedza skaistas 
puķes. 

Pēc svētku runas Iveta Aso-
ne pastāstīja par ALAs Izglītī-
bas nozares pārbaudījumiem, 
kuŗos  piedalījās arī Indianapo-
les latviešu skolas skolēni.  
Atzinības rakstu saņēma: Anna 
Inveisa  par teicamām sekmēm  
aktuālitātēs; Krista Roze – Lat-
vijas vēsturē un valodā; Martis 
Roze un Dāvis Ratermans – 
ģeografijā.

ALAs Atzinības rakstu par 
izcilu darbu latviešu sabiedrībā 
saņēma Terēze Inveisa un Dai-
nis Ozers. 

Sarīkojuma oficiālās daļas 
beigās iznesa karogus, un ap -
meklētāji nodziedāja „Tev mū -
žam dzīvot, Latvija”. 

Apvienības dāmas Marijas 
Sventeckas vadībā bija sagādā-
jušas azaidu. Vakariņu laikā uz 
liela ekrāna varēja vērot 18. no -
vembŗa  svinību ainas Latvijā. 
Sarīkojuma programmas vadī-
tājs bija Māris Kancs.

EVK

Un tad, 4. maijā, tas notika – 
Augstākās Padomes deputāti 
gandrīz vienbalsīgi nolēma, ka 
Latvija atdalīsies no Padomju 
Savienības un Latvija būs ne -
atkarīga valsts. Televīzijā redzē-
ju, kā Augstākās Padomes de -
putāti pēc šīs sēdes iznāca ārā pa 
tagadējās Saeimas ēkas durvīm, 
kur viņus ar skaļiem sveicieniem 
sagaidīja liels ļaužu pūlis. Kat-
ram bija piesprausts sarkanbalt-
sarkanais karodziņš un ikviens  
ar žestiem apliecināja latviešu 
uzvaru. Taču tanī laikā neviens 
vēl necerēja, ka iespējams  Pa -
dom ju Savienības sabrukums.  
Mums bija tikai vēlme, lai pa -
šiem būtu sava valsts. Augstākās 
Padomes deputāti nobalsoja,  
bet mums nebija ne savas poli-
cijas, ne pārvaldes sistēmas. Vis-
pirms tika izveidota Zemes-
sardze, patriotiska, brīvprātīga 
organizācija, kuŗas mērķis bija 
gādāt par kārtību un aizsargāt 
Latviju. Taču bija vēl milicija, 
kuŗā daži gan bija latvieši, bet 
lielākā daļa turpināja uzklausīt 
Maskavas pavēles. Latvijā atra-
dās arī PSRS armijas daļu bazes. 
Vispirms bija jānodrošina ro -
bežas, robežkontroles punkti. 
No PSRS sūtīja t. s. OMON vie -
nības, kas uzbruka šiem pun-

mas. Barikāžu tuvumā bija ie -
kārtotas pirmās palīdzības snieg-
šanas vietas. Daudzi pa dienu 
strādāja, bet naktīs dežūrēja uz 
barikādēm. Sievas un mātes 
mājās vārīja viru, adīja zeķes un 
nesa uz  barikādēm.

Līdzīgi notika arī Lietuvā un 
Igaunijā, tātad nebijām gluži 
vieni pret lielo Padomju Savie-
nību. OMON vienības pie Lie -
tuvas televīzijas Viļņā nogalināja 
14 neapbruņotus cilvēkus. Dažas 
dienas vēlāk OMON atklāja 
uguni pie Bastejkalna un Iekš-
lietu ministrijas ēkas Rīgas 
centrā. Skatoties televīziju, bija 
grūti saprast, uz ko tiek šauts un 
kāpēc, bet vēlāk uzzinājām, ka 
nošauts Andris Slapiņš, kas fil-
mēja notikumus. Tovakar nošā-
va vairākus  nevainīgus  cilvēkus. 
Uzbrukumi turpinājās līdz pat 
vasaras beigām, reizēm šķita, ka 
OMON mēģina pārņemt kon-
troli un paralizēt valsti. Omo-
niešu uzbrukumi televīzijai un 
radio stacijām turpinājās. Atce-
ros,  kādu vakaru televīzijā ziņu 
stāstītāja pēkšņi bailīgi novēr-
sās, un pēc brīža raidījums tika 
pārtraukts. Bija skaidrs, ka stu-
dijā ienākuši omonieši. Tovasar  
vairojās nestabilitāte arī pašā 
Krievijā. Maskavā notika de -

Svētku runas teicējs Oskars Stucis

ALAs Izglītības nozares Atzinības rakstus saņēma Indianapoles 
latviešu skolas audzēkņi (no kreisās): Krista Roze, Martis Roze, 
Anna Inveisa

Svētku runu teica Oskars Stu -
cis. Viņš ir gados jauns, dzimis 
un bērnību pavadījis  okupētajā 
Latvijā, un  pastāstīja par saviem 
piedzīvojumiem, augot padomju 
laikā, aizritējušā gadsimta 80. ga -
du beigu un 90. gadu sākuma 
notikumiem Latvijā, barikāžu 
laiku un neatkarības atgūšanu, 
pieminot, kā šos notikumus  
Lat vijā vērtē tagad un kā tie 
ietekmē dzīvi mūsdienās.

„Mums visiem bija līdzīgas 
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Latvijas valsts proklamēšanas 
93. gadadienas svinības grand ra-
pidieši ievadīja 18. novembŗa rī -
tā, pie latviešu biedrības nama 
tradicionāli paceļot Latvijas un 
Amerikas karogu. Grandrapidu 
latviešu organizāciju padomes 
priekšsēde Dr. Līga Gonzalesa ap -
sveica klātesošos Latvijas valsts 
svētkos un, karogiem mastā pa -
ceļoties, uzaicināja nodziedāt 
valsts himnu „Dievs, svētī Lat-
viju!”. Latviešu biedrības namā 
svinību apmeklētāji noklausījās 
Latvijas valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa un ministru prezidenta 
V. Dombrovska apsveikumu. Dr. 
Z. Zadvinskis nolasīja izvilkumus 
par Latvijas valsts neatkarības 
pasludināšanu Rīgas Nacionālā 
teātrī 1918. gada 18. novembrī no 
tā laika atreferējumiem pre sē. 
Paulīne Zadvinska iepazīstināja 
ar biedrības zālē pašas iekārtoto 
vietējo latviešu mākslinieku glez-
nu, fotografiju, kokgriezumu, 
ke  ramikas un audumu izstādi, 
kuŗā bija vairāk nekā 30 darbu. 
Lidijas Tarbunas ar biedrības 
dāmu palīdzību bija sagādājušas 
kafiju un maizītes.

Svinības turpinājās 20. novem-
brī biedrības zālē, ko Elmārs 
Kalnraups un biedrības dāmas 
bija skaisti izrotājušas. Grand ra-
pidu latviešu organizāciju pado-
mes priekšsēdes vietnieks Dr. Z. 
Zadvinskis, atklājot sarīkojumu, 
lūdza mācītāju Ilzi Larsenu teikt 
lūgšanu, un mācītāja aizlūdza 
par Latviju un tās vadītājiem.

Dr. Z. Zadvinskis īsā uzrunā 
atgādināja notikumus 1944. ga -
da vasarā, kad daudzi tūkstoši 
latviešu atstāja savu tēvzemi, Pa -
domju Savienībai okupējot Lat-
viju. Viņi vienmēr ilgojās pēc 

18. novembŗa ideja vieno
savas dzimtenes un bēgļu no  met-
nēs Vācijā, 18. novembrī piemi-
not valsts neatkarības pasludi-
nāšanas dienu, cits citam novēlēja 
nākamreiz to svinēt Latvijā. 

Dr. Z. Zadvinskis iepazīstināja 
ar runas teicēju, ALAs Infor mā-
cijas nozares vadītāju Jāni Ku -
kaini, nolasot viņa biografiju un 
atgādinot paveikto. 

J. Kukainis vispirms uzsvēra, 
ka latviešus visā pasaulē jau 93 
gadus vieno 18. novembŗa ideja 
– brīvība un neatkarība latviešu 
tautai pašai savā valstī. Runas 
teicēji Latvijas valsts dibināšanas 
atceres dienā pirms neatkarības 
atgūšanas 1991. gadā parasti at -
gādinājuši 1918. gada 18. novem-
bŗa notikumus, beidzot ar vār-
diem: organizācijām trimdā jā -
cenšas saglabāt mūsu valoda un 
kultūra, jo tikai tādējādi varēsim 
turpināt svarīgo nacionālpolītis-
ko darbu, lai īstenotu gandrīz 
bezcerīgo sapni – atgūt Latvijas 
neatkarību.

„Mēs runājām, rakstījām un 
demonstrējām visur un vienmēr, 
kur vien varējām, atgādinot par 
Baltijas okupāciju. Mēs ziedojām 
laiku, līdzekļus, lai sasniegtu lat -
viešu tautas kopīgo mērķi, un 
1991. gada 21. augustā notika 
neticamais. Pēc Latvijas neat ka-
rības atgūšanas mēs atkal darījām 
visu iespējamo savās mītņu ze -
mēs, lai Latviju uzņemtu ANO, 
NATO un Eiropas Savienībā. 
Varam lepoties ar sasniegto, jo 
tas daļēji ir arī mūsu nopelns,” 
teica J. Kukainis.

Viņš pastāstīja, ka nesen at -
grie zies no Latvijas. Saeimu at -
laist bijis nepieciešms, lai atbrī-
votos no oligarchu ietekmes po -
lītikā un korupcijas: ,,Jau 5. Sa -

eimā ievēlētie deputāti nedomāja 
valstiski, bet gan vairāk gādāja 
par sava materiālā stāvokļa uzla-
bošanu. Latvijā interešu konflikts 
netiek uzskatīts par korupciju. 
Daudzi Saeimas deputāti pensio-
nējās, būdami turīgi cilvēki. Ra -
dās miljonāri, t. s. oligarchi, kuŗi 
varēja ietekmēt Saeimas depu-
tātus. Publiski deputāti teica 
vienu, bet balsoja par ko citu. 
Piemēram, neievēlēja ģenerāl-
prokuroru Jāni Maizīti un, kad 
KNAB gribēja pārmeklēt oligar-
cha Aināra Šlesera dzīvokli, Sa -
eimas deputāti publiski piekrita, 
bet aizklātā balsošanā nobalsoja 
pret kratīšanu.”

Pārsteigumu sagādājusi bij. 
prezidenta Valža Zatlera vēlme 
valdības koalicijā iekļaut Saskaņas 
centru, bet par laimi nodibinājās 
nacionālo partiju koalicija, kuŗas 
56 deputāti ir spējīgi valdīt.

J. Kukainis raksturoja milzīgo 
plaisu, kāda patlaban Latvijā ir 
starp turīgajiem, tostarp apmē-
ram 700 miljonāriem, un pusmil-
jonu trūcīgo, kuŗu mēneša ienā -
kums ir mazāks par 120 latiem. 
Iztikas minimums Latvijā ir 170 
latu mēnesī. Tātad apdraudēta 
ne tikai tautas fiziskā eksistence, 
bet arī demokratija, jo bez spē -
cīgas vidusšķiras valsts vara var 
nonākt kreiso populistu rokās. 
Pēc iepriekšējās tautas skaitīšanas 
datiem Latvijā ir 1,9 miljoni ie -
dzī  votāju. J. Kukainis piebilda, ka 
ieguldītājus Latvijā diemžēl ļoti 
bremzē birokratija un korupcija. 

ALAs Informācijas nozares 
vadītājs pieminēja arī Latvijas 
valsts palīdzības nepieciešamību 
mērķtiecībai rīcībai un sadarbībai. 
Ir zināms, ka ārzemju latviešus 
var dalīt divās daļās: tie, kuŗi 

izbrauca no Latvijas Otrā pa  sau-
les kaŗa beigās un viņu pēcnācēji; 
un tie, kuŗi iebraukuši pēdējos 
desmit gados, meklējot darbu un 
iespēju izglītoties. Ikvienam lat-
vietim ir savas prasības un va  ja -
dzības, taču visiem kopīga ir 
vēlēšanās, lai būtu Latvijas valsts. 
Latvijas Ārlietu ministrijai vaja-
dzētu izstrādāt detalizētu plānu, 
kuŗā būtu noteikts, kas tiks darīts, 
kas uzņemsies atbildību par plā -
na atsevišķu mērķu īstenošanu. 
Latvijai ir svarīgi, lai ārpus Lat-
vijas būtu stipra latviešu sabied-
rība un varētu izmantot tās po -
lītisko atbalstu un saimnieciskos 
kontaktus. Organizētai latviešu 
sabiedrībai ārzemēs vajadzīgi 
konkrēti plāni – kas, kur un ko 
darīs, kas par to maksās. Arī 
latviešu skolām ārzemēs nepie-
ciešams atbalsts, vajadzīgi mācīb-
materiāli, datorprogrammas, fil-
mas, daiļiterātūras grāmatas. 

Jānis Kukainis atgādināja, ka 
partiju apvienības Vienotība 
2011. gada maijā ierosinātais 
Pilsonības likuma grozījumu 
projekts tika izskatīts un Saeimā 
pirmajā lasījumā pieņemts. 2011. 
gada 10. novembrī Saeimas de -
putāti nobalsoja turpināt jau 10. 
Saeimā pirmajā lasījumā pie -
ņemto likumprojektu par grozī-
jumiem Pilsonības likumā. Pa -
redzēti šādi papildinājumi: 1. Sa -
glabāt tiesības Latvijas pavalst-
niekiem, kuŗi no 1940. gada 17. 
jūnija līdz 1990. gada 4. maijam 
devās bēgļu gaitās vai bijuši 
deportēti, un viņu pēcnācējiem 
reģistrēties par Latvijas pavalst-
niekiem; 2. Atļaut dubultpa valst-
niecību Latvijas pavalstniekiem, 
kuŗi ieguvuši Eiropas Savienības, 
Eiropas Brīvās tirdzniecības aso-

ciācijas vai Ziemeļatlantijas lī -
guma organizācijas dalībvalsts 
pavalstniecību, kā arī ārzemēs 
dzimušajiem bērniem, ja viens 
no vecākiem vai abi ir Latvijas 
pavalstnieki, un personām, kuŗas 
ieguvušas citas valsts pavalst-
niecību pēc laulībām.

„Atcerēsimies, ka territorija pie 
Baltijas jūras ir mūsu tautas 
ALAMO. Mēs nedrīkstam pa -
doties. Vienīgi latvieši paši var 
nodrošināt, lai Latvijas valsts 
būtu latviska ar vienu valsts va -
lodu. Mums ir tikai viena Latvija, 
un kopīgiem spēkiem mums tā 
jānosargā,” J. Kukainis teica savas 
runas beigās. Sarīkojuma apmek-
lētāji pēc viņa runas sirsnīgi 
aplaudēja.

 Latviešu biedrības sarīkojumu 
daļas vadītāja Ruta Puriņa bija 
gādājusi, lai apmeklētājiem šajā 
svētku dienā būtu iespēja no -
klausīties mūzikālus priekšne -
sumus un deklamācijas. Andrejs 
Ruperts deklamēja Veltas Tomas 
dzejoli „Lūgsna”, Arnolds Ruperts 
III – Ojāra Vācieša dzejoli „Lat-
vija”, Ruta Puriņa – Elzas Ķez-
beres dzejoli „Vārpu vainags”.

Pianists Dāvids Heinze atska-
ņoja Emīla Dārziņa „Melancho-
lisko valsi”, Ilze Larsena ar čellu 
– Jāzepa Vītola „Skici”, Dāvidam 
Heinzem spēlējot klavieŗpava-
dījumu.

Sarīkojuma apmeklētāji vēlēja 
augstu laimi Latvijai, paceļot 
glāzi vīna un nodziedot „Nevis 
slinkojot un pūstot”.

Biedrības dāmu pulciņa 
priekšniece Lidija Tarbunas ai -
cināja pie Pēteŗa Sālzemnieka un 
palīgiem sagatavotā bagātīgā, 
krāšņi dekorētā mielasta galda.

Z. Zadvinskis

Dabas māte šogad mums ASV 
ziemeļrietumos nedāvāja siltu 
vasaru, toties apveltīja ar zelta 
rudeni, tik košu, kāds sen nebija 
piedzīvots. Kalnos jau sniegs, 
var slēpot, bet latviešus, 20. 
novembrī ejot uz Portlandes 
latviešu centru svinēt svētkus, 
apspīdēja spoža rudens saule. 

Latvijas valsts dibināšanas atceres svētki Oregonā
Pēc dievkalpojumam sarīko-

juma apmeklētāji pulcējās cen-
tra zālē. Koŗa priekšnieks An -
drejs Grīslis vārdadienā apsvei-
ca koŗa diriģentu un draudzes 
ērģelnieku Andi Garutu. Drau-
dzes dāmu komitejas priekšnie-
ce Dr. Rita Sēja ilggadējai dāmu 
komitejas darbiniecei Ilgai Za -

blūma, viņas pavadīja bērni ar 
Latvijas karodziņiem rokā. Mā  -
cītājs V. Bambans uz skatuves 
iededza sarkanbaltsarkanas sve -
ces. Nodziedājām Latvijas valsts 
himnu, Kārlim Jurisonam spē -
lējot pavadījumu.

Oregonas latviešu biedrības 
valdes priekšniece Ināra Beitlere 
pateicās darbīgajiem biedrības 
darbiniekiem, pasniedzot vi -
ņiem puķes. I. Beitlere paziņoja, 
ka PBLA 2011. gadā piešķirta 
Čikāgas Piecīšiem. Viņi 50 
gadu ar dziesmām un humoru 
iepriecinājuši latviešus ārzemēs 
un Latvijā. Dace Garuta saņēma 
ALAs kultūras nozares patei-
cības diplomu.

Koris Anda Garuta vadībā 
dziedāja trīs dziesmas, klavieŗ-
pavadījumu spēlēja Kārlis Juri-
sons.

Ināra Beitlere apmeklētājus 
iepazīstināja ar jauno Orgonas 
pavalsts Latvijas goda konsulu, 
acu chirurgu Jāni Uldi Bērziņu. 
Viņš pastāstīja, kāda bijusi goda 
konsula izvēlēšanas un iecel-
šanas procedūra. Pirms pāris 
dienām J. Bērziņš kļuvis par 
vectētiņu – piedzimis mazdēls 
Dāvis. Dr. J. Bērziņš ir mācīb-
spēks Oregonas universitātes 
slimnīcā, un viņš solīja palīdzēt 
Latvijas ārstiem, iepazīstinot 
viņus ar acu operāciju jaunāko 
techniku un instrumentiem, kā 
arī centīsies dibināt Latvijas un 

Latvijas Goda konsuls Oregonā Dr. Jānis Uldis Bērziņš (vidū), 
Dace Bērziņa, Jānis Zommers

Skolas audzēkņi gatavojas ienest karogu, pirmā rindā no kreisās: 
Laimis Cirksts, Zigo Diprogio, Jēkabs Kraushārs, Aleksa Dekstere, 
Marta Loceniece; aizmugurē: Katrīna Loceniece, Sara Halla, 
Emīlija Steinblūma

Oregonas uzņēmēju tirdznie-
cības sakarus.

Svētku runu teica viesis no 
Īrijas, žurnālists Kārlis Vach-
šteins, bijušais Latvijas radio un 
televīzija darbinieks. Viņš Lat-

izzušana Latvijas televīzijā un 
necieņa pret latviešu valodu. 

Pēc Kārļa Vachšteina runas 
noskatījāmies filmu par latviešu 
gleznotāju Edgaru Vinteru. Vi -
ņam ir mecenāts, latvietis no 

Svinības sākās ar draudzes 
mācītāja Viestura Bambana va -
dītu dievkalpojums. Uz altāŗa 
Oregonas latviešu biedrības 
dāmas bija novietojušas tumš-
sarkanas un baltas rozes.

riņai pasniedza rozes un apsvei -
ca viņu 80. dzimšanas atceres 
dienā. Svinībās piedalījās vairāki 
I. Zariņas ģimenes locekļi. 

Karogu zālē ienesa Sara Halla 
(Sarah Hall) un Emīlija Štein-

vijas Universitātē studējis žur-
nālistiku un valodniecību, vēlāk 
arī uzņēmējdarbību. Nolicis sa -
gatavoto svētku runu malā, viņš 
runāja, kas uz sirds, un visvairāk 
viņu uztraucot latviešu valodas 

Anglijas, kas populārizē māk -
slinieka darbus ārpus Latvijas.

Šī bija bagāta diena, kuŗā 
pieminējām mūsu dzimteni. 

 Zinta Kūlīte



LAIKS 192011. ga da 3. decembris – 9. decembris

Šā gada 13. novembrī pēc 
dievkalpojuma Klīvlandes 
latviešu Apvienotās draudzes 
baznīcas mājīgajā sarīkojumu 
zālē bija pulcējušies turpat vai 
150 apmeklētāji, lai svinētu 
vēl vienu izcilu jubilejas 
gadskārtu – Klīvlandes Dau-
gavas Vanagu apvienības 60. 
gadadienu. 

Sarīkojuma ievadā Klīvlan des 
DV apvienības karogu zālē 
svinīgi ienesa DV apvienības 

Lieli svētki Klīvlandē
Lāčplēšu un tautas Varoņu piemiņas akts un Klīvlandes 
Daugavas Vanagu apvienības 60 gadu darbības atcere

nadzes. Daugavas Vanagi mums 
ir mūsu tautas dzīvotgribas un 
izturības apliecinātāji,” teica 
Rita Kaugura. 

Pēc izceļošanas no Vācijas 
nometnēm jaunajā mītnes ze  mē 
ASV sākās izturības pār bau des 
laiks. Lai nepazustu svešu ļaužu 
straumē, bija jātiek galā ar visām 
iespējamām problēmām. Tā 
pirms 60 gadiem jaunu, uzņē-
mīgu, patriotisku un nacionāli 
noskaņotu cilvēku grupa izvei-

Klīvlandes DV apvienībā ir 203 
biedri, no kuŗiem puse ir va -
nadzes. 

Atskatoties uz Klīvlandes DV 
apvienības darba gadiem, nākas 
secināt, ka tā nav tikai vējā aiz-
tecējusi sausa smilts. Plaukstās 
ir palicis daudz kas vērtīgs. 
Apvienības 55 gadu jubilejā tika 
minēts, ka tās pastāvēšanas 
laikā ir ieņemts un tālāk ak -
tuālām vajadzībām izdalīts  vai-
rāk nekā pusmiljons (!) dolaru, 
patlaban pie šīs summas jā -
pieskaita vismaz 150 tūkstoši 
dolaru. Visi apvienībā ieņemtie 
līdzekļi ir izmantoti aprūpes 
darbam kā šeit, tā arī Latvijā. Ik 
gadu dāsni tiek izsniegtas sti-
pendijas jauniešiem Gaŗezera 
nometnes un vidusskolas ap -
meklēšanai. Latvijā joprojām ar 
ievērojamiem naudas līdzek-
ļiem tiek atbalstīti gultas režīma 
leģionāri un pārējie invalīdi, 
daudzbērnu ģimenes un lauku 
skolu bērni, kuriem tiek sagā-

dātas siltas pusdienas. Palīdzība 
tiek sniegta arī Latvijas Oku pā-
cijas mūzejam. Sevišķi nākas 
uzsvērt par atsevišķas akcijas 
nozīmi daudzbērnu ģimenēm, 
kuŗa tika uzsākta 1994. gadā 
un tās izdevumi pārsniedz 100 
tūkst. dolaru.

Lielu paldies saņēma visas Klīv-
landes vanadzes un vana džu ko -
pas priekšniece Vita Reineka. 

Turpmākajā svinību gaitā ap -
sveikumus Klīvlandes DV ap -
vienībai teica DV ASV organi-
zācijas priekšnieks Zigurds Rī -
ders, Klīvlandes Latviešu bied-
rības pārstāvis Artūrs Grava, 
Klīvlandes latviešu Apvienotās 
draudzes pārstāvis Egīls Apelis 
un Detroitas Daugavas vanadžu 
kopas priekšniece Dzidra Tropa. 
Rakstisku apsveikumu DV ap -
vienībai bija atsūtījis DV Cen-
trālās valdes priekšnieks Juris 
Augusts un DV ASV Daugavas 
Vanadžu priekšniece Astra Ie -
salnieks. 

Par sekmīgu darbību Klīv-
landes DV apvienības darbā 
Goda rakstus virknei DV ap -
vienības biedru pasniedza Klīv-
landes DV apvienības priekš-
nieks Zigurds Reineks. Apbal-
voto vidū bija Daugavas vana-
dzes Vilma Apine, Dzintra Ku -
kaine un Nelija Kronīte. Par se -
višķiem nopelniem Daugavas 
Vanagu organizācijas darbā ar 
DV Centrālās padomes lēmu -
mu, organizācijas augstāko ap -
balvojumu – DV krūšu nozīmi 
zeltā DV ASV priekšnieks Zi -
gurds Rīders pasniedza Klīv-
landes DV apvienības biedram 
Uldim Kronītim.

Ar Daugavas Vanagu dziesmu 
“Šeit kopā mēs, biedri...” sarī-
kojuma izskaņā un ar svinīgu 
Klīvlandes DV apvienības karo-
ga iznešanu no zāles beidzās 
sarīkojuma oficiālā daļa.

Pēc neliela pārtraukuma sa   -
rīkojuma mūzikālo daļu kup-
lināja leģendārais mūzikas an -
samblis Čikāgas Piecīši. Jautrā 
un Klīvlandes latviešu publikai 
speciāli aranžētā, gandrīz stun-
du ilgajā programmā ar mū  zi -
ķiem Albertu Legzdiņu, Ar -
mandu Birkenu, Janīnu An  ki -
pāni un Alni Ceru divas an  sam-
bļa dziesmas kopā nodziedāja 
Klīvlandes latviešu jaunākā 
paaudze. Skatītāju īpašas ovā ci-
jas izpelnījās Čikāgas Piecīšu 
gados jaunākais dalībnieks Al  -
nis Cers, kuŗam kopā ar ansam-
bli šī bija īslaicīga viesošanās 
savā dzimtajā pilsētā un vienlīdz 
arī īsa tikšanās ar savu ģimeni. 
Kā vienmēr, savu uzdevumu 
augstumos bija ansambļa vadī-
tājs Alberts Legzdiņš. Ik pa lai-
kam programmas izpildījumā 
tika iestarpināti publikai ad -
resēti atjautīgi joki un uzmun-
drinājumi.

Pēc koncerta klātesošos ar 
svētku mielastu cienāja lietu-
viešu virtuves “brigāde”, ļaujot 
Klīvlandes vanadzēm pilnībā 
izjust atslodzi no virtuves dar-
biem. Toties, jau laikus par 
jubilejas lielizmēra kliņģeri, iz -
ceptu skaitļa “60” atveidā, viņas 
tomēr čakli bija parūpējušās.

Domājams, ka lielākā daļa no 
klātesošajiem sarīkojumā Ap -
vienotās draudzes nama zālē 
ievēroja uz abpus sienām izvie-
toto Tomasa Keita (Thomas 
Cates) zīmējumu un Edītes 
Krēgeres-Keitas melnbalto fo -
tografiju izstādi ar kopēju no -
saukumu “Zemes māksla”, kura 
lieliski papildināja pasākuma 
mākslas daļu. Abi mākslinieki 
dzīvo un strādā Jaunmeksikas 
pavalstī ASV, un Edīte nāk no 
latviešu ģimenes Klīvlandē.

Aizvadītais sarīkojums snie-
dza ļoti pilnvērtīgu ieskatu 
Klīvlandes DV apvienības veik-
tajā 60 gadu ilgstošajā darbības 
posmā. Arī savā novēlējumā 
gribu teikt visatzinīgākos vār-
dus par godpilni veikto ceļu un 
vēlēt turpmāk ar tikpat drošu 
skatu un darbību kalpot savas 
organizācijas mērķiem un Tēv-
zemei – Latvijai!

Vilnis Trops
Klīvlandē
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Klīvlandes DV apvienības karogu sarīkojumā ienes Gunārs 
Raņķis. Aiz viņa ierindā DV apvienības biedri (daļēji aizsegts) 
Ēriks Reineks un Pēteris Noviks

DV apvienības Goda rakstus apvienības vanadzēm (no labās puses) Nelijai Kronītei, Dzintrai 
Kukainei un Vilmai Apinei par apzinīgu aprūpes darbu pasniedza Klīvlandes DV apvienības 
priekšnieks Zigurds Reineks (pirmais no kr. puses)

Augstākais DV Centrālās valdes apbalvojums DV krūšu nozīme 
zeltā par priekšzīmīgu darbu Klīvlandes DV apvienībā tika pa -
sniegts Uldim Kronītim (pirmais no labās puses). No kr. puses: 
DV ASV priekšnieks Zigurds Rīders un Klīvlandes DV apvienības 
priekšnieks Zigurds Reineks

biedrs Gunārs Raņķis. Karoga 
goda sardzē – DV apvienības 
jau nākās un vecākās paaudzes 
biedri Ēriks Reineks un Pēteris 
Noviks. Sarīkojuma svētījuma 
vārdus teica Klīvlandes Apvie-
notās latviešu draudzes mācītā-
ja Dr. Sarma Eglīte. Savu uzru-
nu viņa izteica lūgšanā: “Dievs, 
mūsu Tēvs! Tavā priekša mēs 
šodien pieminām Lāčplēša go -
dā celtos varoņus – karavīrus 
un ikvienu, kurš ir cīnījies par 
latviešu taisnību un brīvību, 
jebkurā laikā un vietā. Ļauj 
mums viņiem ne tikai pateik-
ties, bet arī ņemt viņu darbus 
par priekšzīmi. Mēs šodien pa -
teicamies arī Klīvlandes Dau-
gavas Vanagu saimei par pa -
darīto darbu aizvadītajos gados. 
Mums visiem atceres reizē esot 
vienkopus, pateicamies un iz -
lūdzamies, Tev, Dievs, svētību 
par šo skaisto dienu un brīdi.”

Turpinot sarīkojumu, vārds 
tika dots Daugavas vanadžu 
globālai Goda priekšniecei Ri  -
tai Kaugurai. Viņa uzkavējās 
atmiņās par Klīvlandes Dauga-
vas Vanagu apvienības darbību 
aizvadītajos 60 darba gados. 
Klīvlandes DV apvienība gadu 
gaitā starp pārējām DV ap  vie-
nībām ASV, tāpat pārējās lat-
viešu mītnes zemēs un Latvijā 
ir ieguvusi plašu ievērību, kas 
balstās ne tik daudz uz DV 
apvienības iekšējām rosmēm, 
kā uz nesavtīgu palīdzības un 
aprūpes darbu ārpus tās. Par 
Klīvlandes DV apvienības bied-
ru organizatoriskām spējām 
liecina dažu no viņiem izvir-
zīšana un ievēlēšana DV orga-
nizācijas atbildīgos amatos. 
„Viena no bagātībām šeit, lat -
viešu sabiedrībā Klīvlandē, ir 
nenogurdināmie vanagi un va -

doja DV Klīvlandes apvienību. 
1951. gada oktobrī nodibinājās 
kopa, kuŗu drīz vien pārdēvēja 
par DV apvienību, tās pirmais 
priekšnieks – Jānis Ozoliņš. Ga -
du gājumā apvienību ir vadīju-
 ši vairāki priekšnieki. Visilgāk 
šo amatu ir pildījis Viktors 
Zemesarājs, apvienības dvēsele. 
Viņa aizvadītās darbības kontā 
ir 30 gadi. Arī pašreizējais DV 
apvienības priekšnieks Zigurds 
Reineks  amatā ir jau 10 gadus. 
No apvienības dibinātājiem 
mūsu vidū joprojām aktīvi dar-
bojas Uldis Kronītis. Patlaban 
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No kreisās: Maija Grinbuša, Aina Skaubīte, agrākā pensionāru 
biedrības priekšniece Ludmilla Kuprisa

Aina no izrādes „Zaļā krūze”, no kreisās: Dagnija Vēverbrante, 
Harolds Koss, Helga Kosa, pensionāru biedrības priekšniece 
Dzidra Knechta
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Bostonas latviešu pensionāru 
biedrība rudens sezonu sāka ar 
masku parādi, un, lai nebūtu 
pārpratumu, sarīkojums sākās 
pulksten divpadsmitos dienā. Tā 

Masku parāde divpadsmitos dienā
Bostonas pensionāru rosmes

Sarīkojumu ievadīja priekš-
niece Dzidra Knechta, ko varēja 
pazīt vienīgi pēc balss. Viņa sevi 
nosauca par dabisko blondīni un 
teica, ka blondie mati ir no gumi-

tērpā ar maziem velna radziņiem 
pierē. Vēlāk balsošanā viņas 
masku novērtēja par labāko. 
Dažas maskas varēja viegli at -
pazīt. Citiem bija jāiet klāt un 
jāprasa, kas ar tām domāts. Viena 
tāda bija Zemgales saimniece. 
Pati teica, ka esot „uzcirtusies”, 
lai dotos uz pilsētu. Kāds pie  me -
tināja, ka trūkstot auskaru. Zem-
galiete atbildēja, ka tādus krāmus 
ausīs neliekot. Sieviešu kārtas 
kau  bojs bija ar visu laso un ap -
galvoja, ka prot to lietot. Netrūka 
arī raganas.

Priekšnesumu daļā tika izrādī-
ta „Zaļā krūze”. Cik varēja no -
prast, to bija iestudējusi Anita 
Asberga. Lomas tēloja Lauris 
Eglītis, Marta Grinberga, Rūta 
Straumane, Velta Ramoliņa, vi -
ņiem piebiedrojās grupa dzie  dā -
tāju. Tēlojums daļēji atgādināja 
Staņislavska teātŗa klasiku, daļēji 
Čaplina laika mēmās filmas.

Labi atmiņā palicis, kā tautu-
meita bizēs slaucīja savas asaras. 
Izrādījās, ka tautumeita ir Lauris 
Eglītis un tās lencēji – puišu vil-
tojumi. Skatītāji ilgi aplaudēja, 
viņiem izrāde patika, jo bija īsa 
un viegli saprotama. Režisore 
gan sūrojās, ka meita puisi nav 
bučojusi īstajā brīdī. Bet vai tad 

tā nenotiek arī dzīvē?
Bija laiki, kad Bostonas latviešu 

organizācijas uz pensionāru bied  -
rību raudzījās krietni „no augšas”. 
Tagad pensionāru sanāksmes ir 

Par Bostonas pensionāru ros-
mēm agrāk rakstīja Lidija Bēr-
ziņa. Viņa būtu rakstījusi arī par 
šo, plašāk un jūsmīgāk, bet...

Lidija Bērziņa latviešu valodu 

kā dejošanas nebija, tad par 
maskarādi vai masku balli to 
dēvēt nevarēja. Pensionāru bied-
rības saieti Bostonā notiek katra 
mēneša pēdējā otrdienā.

jas, viegli uzliekami, mazgājami 
un nav dārgi. Dz. Knechta ie  pa -
zīstināja ar dienas pavāriem – 
šefiem Haroldu Kosu (Coss) un 
Helgu Kosu. Helga bija eņģeļa 

vislabāk apmeklētie sarīkojumi! 
Tajās piedāvā gardas maltītes par 
pieciem dolariem. Piedevām lab-
sajūtu veicina glāze vīna ar tor tēm 
un kliņģeŗiem, ko atnes dzim ša-
nas atceres dienu jubilāri. Pacilā 
arī kopīgi dziedātas dziesmas.

bija mācījusies vienā no mūsu 
tautas gaišākajiem posmiem. Ne 
tikai to mīlēt un cienīt, bet arī likt 
lietā. Viņai bija, ko sacīt, un vi  ņa 
to mācēja pateikt. Viņas rakstu 
pierūks ne tikai Bostonā vien.

Ivars Galiņš

Latviešu ev. lut. draudze India-
napolē skaistā rudens dienā at -
zīmēja 60 gadu darbības jubi leju. 
Svinībās piedalījās 138 draudzes 
locekļi, kā arī citu Indianapoles 
latviešu organizā ciju pārstāvji. 
Bija svētīgi redzēt lielo apmek-
lētāju skaitu. Pēc dievkalpojuma 
visi kopā nofo tografējās. 

Jubilejas mielastam viesi pul-
cējās skaisti dekorētās baznīcas 
sabiedriskās telpās bagātīgam 
svētku mielastam, par ko patei-
camies Lilijai Pūtelei un visām 
dāmu komitejas loceklēm. Tortes 
cepa Vilma Bērziņa un Jean 
Indriksone. Garšīgas! Paldies! 

Svinību norises vadītājs Māris 

Indianapoles
latviešu ev. lut. draudzes 60 g. jubileja

Kancs nolasīja apsveikumu no 
archibīskapa E. Rozīša, prāvestes 
Laumas Zušēvicas un vairākām 
latviešu ev. lut. draudzēm Ame-
rikā. Bija arī apsveikumi no vie-
tējām latviešu organizācijām: 
Latviešu sabiedriskā centra, In -
dianapoles latviešu skolas, tautas 
deju kopas „Jautrais pāris”, In -
dianas katoļu biedrības, Dauga -
vas Vanagiem, Indianas pensio-
nāru biedrības, Korporācijas ko -
pas Indianā, korp. Imeria. Pēc 
apsveikumiem Māris Kancs stās-
tīja par draudzes gaitām gaŗajos 
sešdemit gados – pieminēdams 
mācītājus, kuŗi kalpojuši draudzē, 
dievnamus, ko draudze vai nu 

No kreisās: Maija Vanaga, prāv. Gunārs Lazdiņš, dr. priekšniece Aija Brugmane, māc. Georgs Silavs, 
diak. Jautra Ķelpe. Aizmugurē – svinību dalībnieki

īrējusi, vai nopirkusi, draudzes 
mūzikālos ansambļus, koŗus, 
teātŗus – rādot katram gadīju-
mam atbilstošu fotoattēlu. Gados 
vecākie draudzes locekļi kavējās 
jaukās atmiņās, kamēr jaunākie 
uzmanīgi sekoja sacītam, tā tuvāk 
iepazīdami savu draudzi. Stāstīja 
arī par abu draudžu apvienoša-
nos vienā, kas notikusi miermīlī-
gā ceļā, bez jebkādiem asumiem. 
Paldies Mārim par rūpīgi sagata-
voto un labi pasniegto referātu!

Šodien draudzē ir 158 drau -
dzes locekļi. Lūgsim Dieva palī-
dzību tikpat svētīgiem nākamiem 
seš desmit gadiem. 

Andrejs Kancs

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Toronto pensionāriem 17. no -
vembrī ierodoties uz kārtējo ce -
turtdienas saietu svinēt Latvijas 
valsts dibināšanas atceres dienu, 
Toronto latviešu centra  priekš-
telpas jau bija rotātas ar sarka-
niem un baltiem ziedu sakārto-
jumiem. Uz galdiem atradās ka -
rogu standartiņi.

Saietu atklāja Liene Martinsone 
ar īsu paziņojumu, ka nākamās 
nedēļas saietā izrādīs J. Streiča 
filmu, un lūdza Latvijas goda 
konsulu Toronto Imantu Purvu 
teikt svētku runu. Viņš savā runā 
viņš pieminēja Latvijas  attiecības 
ar Krieviju, kuŗas uzlabotos, ja 
Krievijas amatpersonas būtu ar 
mieru atzīt, ka PSRS Latviju bija 
okupējusi. Piedot var tikai tad, ja 
izdarīto nožēlo un piedošanu 
lūdz. I. Purvs runāja arī par  Lat-
vijas nacionālās apvienības Ka -
nadā darbu, tās centieniem sa -
ska ņot dažādo organizāciju dar-
bību. Grūtības rada brīvprātīgo 
darbinieku trūkums. Nepiecie ša-
ma saskaņota darbība katrā valstī 
ārpus Latvijas, lai visur radītu 
pozitīvu iespaidu par mūsu valsti 
un tās iedzīvotājiem. Runu goda 
konsuls beidza ar vārdiem:  „Lat-
vija ir un mūžīgi būs!” Nodziedāt 
Latvijas valsts himnu viņš ne -
uzaicināja.

Mūzikālo programmas daļu 
ievadīja vīru ansamblis „Pus-
stunda” ar patriotiskām dzies-
mām  „Nevis slinkojot un pūs-
tot” un „Kam drosme ir”. Eriks 

Eislers pastāstīja, ka „Pusstunda” 
dibināta pirms 15 gadiem 7. 
novembrī, un vīri pensionēties 
nebūt nedomājot. E. Eislers stās-
tu beidza ar humoristisku dze-
jojumu par ansambļa diriģenti 
Irisu Pureni un pajokoja: „Vai tev 
nepietiek ar „Rotu”, vēl vajag ve -
čus dīdīt?” Tomēr „večiem” bal-
sis, dziedot nākamās dziesmas – 
„Tu, mana dzimtene” un „Mūsu 
zemīte”, skanēja labi.

Apvienības priekšniece Valija 
Briksne apsveica ansambli jubi-
lejā un novēlēja dziedāt vēl ilgi.  
Katrs ansambļa dalībnieks  saņē-
ma  sarkanu rozi. 

Vija Vare aicināja sarīkojuma 
apmeklētājus  domās aizceļot uz 
Latviju, jo „Skaista mana tēvu 
zeme”, un lasīja dzejoļus par vi -
siem četriem Latvijas novadiem.

Tas pie skatuves nostājās koŗa 
„Rota” dziedātāji, visi krāšņos 
tautastērpos. Skatuvei abās pu -
sēs bija novietoti lielizmēra Lat -
vijas karogi. Koristi dziedāja „Nāk 
rudens apgleznot Latviju”, „Mans 
mantojums” un „Dzimtene – 
madara”.  

Klausītāji cerēja, ka varbūt mū -
zikālās programmas beigās tiks 
uzaicināti  kopā ar koristiem 
nodziedāt Latvijas valsts himnu, 
bet tas nenotika. Tādējādi šī bija 
pirmā reize, kad, pensionāru 
apvienībā svinot Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dienu, netika 
dziedāta himna.

da

Dziesmota Latvijas valsts
dibināšanas atceres diena 

Toronto pensionāriem
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Jau nosvinēts pirmais Advents

Piedāvāju savu grāmatu tiem, kas nelasa latviski 
“I GREW UP IN LATVIA” 

Cena: $23.- ar piesūtīšanu
Zigrīda Vidners

Tel: 530-345-9296 e-pasts: vidners@sbcglobal.net,
Adrese: 739 Brandonbury Ln. Chico , CA 95926

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

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

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

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

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

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

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet –
Lai pēc tumsas atnāk gaisma,

Un projām vairs neaiziet!
/dzejoļa autors nezināms/

Priecīgus un baltus Ziemassvētkus!
Mīlestību, veselību un daudz

interesantu ceļojumu Jaunajā gadā!

Mēs vienmēr gaidīsim Jūs atgriežamies 
mūsu viesnīcā B&B Rīga,

Ģertrūdes ielā 43.
www.bb-riga.lv

Sagaidīsim Jauno gadu Priedainē
31. decembrī sākot ar 8PM

Ieejas maksa $ 50
Cenā iekļautas siltas vakariņas 

un glāze šampanieša.
Dziedās romantiskā grupa no Latvijas

„Otra Puse”
Par deju mūziku rūpēsies vācu akordionists

William Aust
Sāksim pasākumu ar vakariņām, būs loterija,

televīzijas tiešraide no Times Square NYC.
Pieteikties, lūdzam līdz 25.decembrim, nosūtot $25 iemaksu

(čeki rakstāmi uz NJ Latvian Society) un nosūtāmi uz: 
1017 State Route 33, Freehold, N.J. 07728

Ir iespēja maksāt ar maksājumu karti vai Pay Pal
 www.priedaine.com – Informācija 732-610-8227
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(Turpināts 23. lpp.)

S A R Ī K O J U M I  U N  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 4. decembrī no plkst. 12.00 

līdz 3.00 Bostonas Trimdas 
drau dzes Ziemsvētku tirdziņš 
(58 Irving Street). Siltas pus-
dienas, daiļamatniecības izstrā-
dājumi, rotas, grāmatas, Ziem-
svētku kartītes, cepumi, pipar-
kūkas u. c. Informāciju var uz -
zi   nāt, zvanot vai rakstot Katrīnai 
Veidiņai, tālr.: 978-697-0160, 
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 bagā-
tīgs banketa galds, gards de -
serts, šampanieša tosts un lai-
mesti. Deju mūziku spēlēs ie -
cienītā grupa Adam Zahl. Sa  -
maksājot līdz 1. decembrim, bi   -
ļe  šu cena $60 personai, pēc 1. 
decembŗa – $70. Lūgums pazi-
ņot par piedalīšanos, zvanot 
Rutai Priedkalnei-Zirnei, tālr.: 
773-275-5273; čeks jāizraksta 
ar norādi Chicago Latvian Asso-
ciation un jānosūta Mārītei Plū-
mei: 6127 Plymouth St., Downers 
Grove, IL 60516. Visi mīļi gai-
dīti!

DENVERA (CO)
• 3. decembrī no plkst. 10.00 

līdz 3.00 un 4. decembrī no 
11.00 līdz 2.00 Ziemsvētku tir-
dziņš Kolorado latviešu Kultūras 
centrā (10705 West Virginia 
Ave., Lakewood, CO), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-424-4442.

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 Ziem-
svēt ku 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 ro   -
tājumus, rokdarbus un latviskus 
gardumus: piparkūkas, pīrāgus, 
maizi, kūkas, konfektes u. c. Ai -
 cinām iegriezties un paēst lat-
viskas pusdienas, nogaršot lat -
viešu alu, izmēģināt laimi izlozē. 
Plkst. 1.30 bērnu luga „Mēnes-
nīcas nakts”. Visi laipni aicināti. 
Ieejas maksa $1. 

• 6. decembrī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Programmā valdes ziņojumi, nā   -
kotnes darbība, pārrunas par 
jaunākajiem notikumiem, dzim -
šans atceres dienu svinēšana, 
kafijas galds. Pēc saieta par ne -
lielu samaksu izrādīs videofil-
mu „Nesalauztie” par nacionā-
lajiem partizāniem. 

• 11. decembrī plkst. 5.00 Ziem-
svētku koncerts Sv. Jāņa baznīcā 
(301 Newtown Street Rd., New-
town Square), piedalīsies Fila-
delfijas latviešu koncertkoris, 
basbaritons Endrjū Martens 
(Andrew Marten) soprāns Talia 
Lībermane (Talya Lieberman), 
čelliste Linda Aļļe Mērfija (Mur-
phy), ērģelniece Mudīte Streipa 
Pidzini (Pizzini), diriģente 
Gunta Plostniece. Pēc koncerta 
tikšanās ar māksliniekiem. Ieeja 
$20.00, bērniem brīva. Visi sir-

snīgi aicināti.
• 17. decembrī plkst. 12.00 

pensionāru Ziemsvētku eglīte 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Būs svētbrīdis, dzejoļu lasījumi, 
dziedāsim Ziemsvētku dzies-
mas, apmainīsimies ar dāvanām 
(ieteiktā līdzņemamo dāvanu 
vērtība – ne vairāk kā $5) un ko -
pā paēdīsim pusdienas (viesiem 
$5) Gaidīti visu vecumu viesi! 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 4. decembrī pēc dievkalpo-

juma, 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 tel-
pās (100 Cherry Hill Drive, Ka -
lamazoo, MI 49007). Būs siltas 
pusdienas, iespēja nofotogra fē-
ties ar Ziemsvētku vecīti, nogar-
šot mājās ceptus gardus cepu-
mus, iegādāties Ziemsvētku 
dāvanas. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 4. decembrī Ziemsvētku tir-

dziņš (15120 Detroit Avenue 
Lakewood, OH 44107). 

• 7. decembrī pensionāru saiets.
• 10. decembrī plkst. 7.00 

Klīv landes latviešu koncertap-
vienības koncerts kabarē stilā 
„Ziemas sapnis” Apvienotās drau-
dzes namā (1385 Andrews Ave., 
Lakewood, OH), piedalīsies ba -
ritons Pauls Berkolds un pia-
niste Līga Zemesarāja.

• 11. decembrī plkst. 12.30 
Paula Berkolda referāts 
„Latviešu atskaņotājmāksli nie-
ku skatuve” Apvienotās drau-
dzes namā (1385 Andrews Ave., 
Lakewood, OH) 

• 18. decembrī Ziemsvētku 
eg  līte latviešu skolā. 

• 21. decembrī pensionāru sa -
iets.

LONGAILENDA (NY)
• 6. decembrī plkst. 2.00 so  -

listes Birutas Grunvaldes, pia-
nistes Šarlotas Rosas Zandas un 
klarnerista Džerija Vabala Ziem-
svētku koncerts Department of 
Veterans Affairs centrā (70 
Midd  leville Road, Northport, 
Long Island). Programmā F. 
Grūbera „Klusa nakts, svēta 
nakts”, F. Šūberta „Ave Maria” 
u. c. svētku dziesmas. S. R. Zan-
da atskaņos J. S. Bacha kom-
pozicijas, Dž. Vabula – dažādu 
komponistu svētku mūziku. 
Koncerta beigās B. Grunvalde 
franču valodā dziedās par 
„dziedošo mūķeni” dēvētās Žan -
nas Dekeres (Jeanne-Paule Marie 
Deckers) 1963. gadā komponē-
to dziesmu Dominique. B. Grun-
valde pieminēs arī latviešu kaŗa 
veterānus un, ģērbusies tautas-
tērpā, dziedās Ziemsvētku dzies-
mu „Ak, eglīte, ak, eglīte!” B. 
Grunvalde divas reizes gadā 
piedalās koncertos ASV kaŗa 
veterāniem un ieguvusi Ņujor-
kas pavalsts organizācijas Help 
Hospitalized Veterans atzinību, 
viņas vārds ierakstīts Patriotic 
National Roll of Honor. Izziņas: 
631-261-4400 (ext. 5261).

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 11. decembrī Ziemsvētku 

tirdziņš latviešu namā (1955 
Riverside Dr., Los Angeles Ca 
9003903704).

• 18. decembrī Ziemsvētku 
eglīte latviešu skolā.

• 31. decembrī Jaungada sa -
gaidīšanas balle.

DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. 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 Ziem-
svētku sarīkojums ar bērnu 
priekšnesumiem.

MINEAPOLE (MN)
• 3. decembrī no plkst. 12.00 

līdz 3.00 Ziemsvētku tirdziņš 
(3152 17th Ave S, Minneapolis, 
MN 55407). 

• 9. decembrī no plkst 6.30 
līdz 9.00 vakarā tautasdziesmu 
ansamblis „Teiksma” dziedās un 
spēlēs tautas mūziku Kramar-
čuka (Kramarczuk Deli) kafej-
nīcā (215 East Hennepin Ave. 
Mineapolē, blakus Baltic Im -
ports veikalam). Ieeja: $3.00. 
Kafejnīcā līdz plkst. 8.00 varēs 
nopirkt vakariņas un alu; būs 
iespēja dziedāt līdzi „Teiksmai” 
un izdejoties.

• 18. decembrī pēc dievkalpo-
juma latviešu skolas izrāde un 
eglīte.

ŅUJORKA (NY) 
• 3. decembrī no plkst. 12.00 

līdz 4.00 vanadžu Ziemsvētku 
tirdziņš DV namā Bronksā (115 
West 183rd Street). Varēs izmē-
ģināt laimi izlozē, iegādāties lat-
viskas dāvanas: rotas, keramiku, 
grāmatas, kartītes, kalendārus, 
mūzikas tvartus, dažādus gar-
dumus: piparkūkas, putraim-
desas, pīrāgus, zirņus, medus, 
rupjmaizi, Laimas šokolādi, 
šprotes u. c. produktus no Lat-
vijas. Lejas stāvā siltas pusdie-
nas, darbosies bārs, kafijas un 
cepumu galds. Svētku mūziku 
atskaņos Ilona Kudiņa no 
Bostonas. Visus laipni ielūdz 
Ņujorkas vanadzes. 

• 4. decembrī pēc dievkalpo-
juma, 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, galer-
tu; būs arī pelēkie zirņi, Laimas 
šokolāde, grāmatu un daiļamat-
niecības galds, siltas pusdienas, 
izloze. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 31. decembrī plkst. 8.00 Jaun-

gada sagaidīšanas balle (1017 
Highway 33 East Freehold, NJ 
07728). Mūzicēs romantiskā 
grupa no Latvijas „Otra Puse”. 
Deju mūziku atskaņos vācu 
akordeonists Viljams Austs. Sil-
tas vakariņas, šampanietis, izlo-
ze. Jāpiesakās līdz 25. decem-
brim, iemaksājot $ 25 (pusi no 
$50 ieejas maksas). Čeku iz -
rakstīt 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 Sagi-

navas latviesu kluba dāmu rī -
kotais Ziemsvētku tirdziņš drau-
dzes sabiedriskajās telpās (128 
Elm Str.) Varēs iegādāties gar-
dumus un Ziemsvētku dāvanas; 
pakavēsimies pie tases kafijas. 

SIETLA (WA) 
• 4. decembrī pēc dievkalpo-

juma, kas sāksies plkst. 10.30, 
pensionāru kopas pusdienas un 
eglīte (11710 3rd Ave N.E. 
Seattle, WA 981250), jāpiesakās, 
zvanot Selgai Pētersonei, tālr.: 
206-365-7123.

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 3. decembrī plkst. 4.00 bied-

rības namā namā (1705 9th Ave 
North St. Petersburg, FL 33706) 
Daugavas Vanagu apvienības 
rīkots Ziemsvētku tirdziņš, pie -
dalīsies pianists Vladimirs Hoh-
lovs, radot Ziemsvētku noska-
ņu. Būs siltas pusdienas, varēs 
iegādāties maizi, pīrāgus un 
citus gardumus; būs mantu 
izloze. Dalības maksa $5.00 zie-
dojums.

• 6. decembrī plkst. 11.00 
biedrības valdes sēde. 

• 17. decembrī plkst. 2.00 
bied rības namā Ziemsvētku 
eg lītes sarīkojums, ieradīsies 
Ziemsvētku vecītis, būs mūzikā-
li priekšnesumi, varēs dabūt 
atspirdzinošus dzērienus un 
kafiju, uzkodas jāņem līdzi 
groziņos. Ieejas ziedojums vis-
maz $5.00. 

• 31. decembrī plkst. 9.00 
bied rības namā Jaungada sagai-
dīšanas sarīkojums (ar grozi-
ņiem). 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 videofil-
mu izrādes atceltas, izrādes 
atkal sāksies 2012. gada 
janvārī.

VAŠINGTONA (DC) 
• 4. decembrī Ziemsvētku tir-

dziņš (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121). 

VILIMANTIKA (CT)
• 3. decembrī no plkst. 9.00 

līdz 2.00 dāmu komitejas rīkots 
Ziemsvētku tirdziņš (76 Wind-
ham Road Willimantic, CT), 
kur varēs iegādāties latviskus 
rokdarbus, keramiku, rotas, mū  -
zikas tvartus, kā arī dažādus 
gardumus: tortes, pīrāgus, pi -
par kūkas u. c. Siltas pusdienas 
no plkst. 11.00. Visi sirsnīgi 
aicināti. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): 4. dec. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. Ziemsvētku tirdziņš. 11. 
dec. plkst. 11.00 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. draudzes eglīte. 18. 
dec. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 25. dec. plkst. 
11.00 Ziemsvētku dievk. ar 
dievg. 31. dec. plkst. 3.00 Vec-
gada vakara dievkl ar diev. Māc. 
J. Mazura. 

• Čikāgas katoļu kopas dievk: 
11. dec. plkst. 12.00 Immaculate 
Conception bazn. (7211 W.Tal-
cott Ave, pie Harlem un Talcott 

ielu krustojuma). 
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 4. 
dec. dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
Ziemsvētku tirdziņš. Adventa 
trešās svētd. dievk. 11. dec. Ad -
venta 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. Drau -
dzes 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. Com-
mercial 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.: 4. dec., 18. dec. 
Māc. D. Kaņeps. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. Adventa laika ap -
cere baznīcā 7. dec. plkst. 11.00. 
Adventa koncerts 11. dec. 
plkst.11.00.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
Adventa otrās svētd. dievk. 4. 
dec. plkst. 11.00; Vilmingtonā 
Good Shepard Church (1530 
Foulk Road, Route 261, Wil -
mingrton, 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. Lauder-
dale, FL) vadīs Filadelfijas latv. 
ev. lut. Sv. Jāņa dr. māc. I. Dzel-
gave un diak. A. Venta. 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505): Ad -
venta laika dievk. 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 Vec -
gada vakara dievk. Māc. I. Lar -
senakabatas tālr.: 269-214-1010; 
e-pasts: revilze@gmail.com 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996). 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 Vec-
gada vakara dievk. ar dievg. 1. 
janv. dievk. nebūs. Bībeles 
stunda: 7. un 21. dec. Māc. Dr. 
S. Eglīte.
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(Turpināts no 22. lpp.)

Gādīga roka izdzēsa mana brāļa dzīvību...

LAIMONIS BĒTIŅŠ
Dzimis 1918. gada 28. janvārī Vilcē, Latvijā,

miris 2011. gada 13. oktobrī Albanijā, Ņujorkas pavalstī

Mūžībā aizgājusi mūsu iemīļotā skolotāja un audzinātāja

MIRDZA PAUDRUPE,
dzim. RENEBUŠS

Dzimusi 1915. gada 15. februārī Rīgā,
mirusi 2011. gada 11. novembrī Alabamā

Sērojošā māsa RASMA ENCE

GAŖEZERA VASARAS VIDUSSKOLAS SAIME
LATVIEŠU CENTRS GAŖEZERS

Mūsu mīļais filistrs

BŪVINŽENIERIS
ALFRĒDS VIJUMS
Dzimis 1934. gada 27. februārī Jelgavā,

miris 2011. gada 22. novembrī Mineapolē

KORPORĀCIJA TALAVIJA

(Turpināts 24. lpp.)

Melna čūska miltus mala,
Uz akmeņa tupēdama;
Tā samala manu brāli,
Mana brāļa dvēselīti...

Kas ar gaišu seju dzīvē iet,
Gaišas, apskaidrības domas klāsta,
Tas, kaut pienāk nakts un saule riet,
Atstāj gaismu, kuŗa nenoriet.

Gaŗo dzīves ceļu nostaigājusi, 
sasniegusi 96. dzīves gadu, šā ga -
 da 11. novembrī Alabamā, sava 
dēla mājā mūžīgā miegā iemi-
gusi ilggadīgā skolotāja Mirdza 
Paudrupe. Viņa dzimusi Rīgā, 
1915. gada 25. februārī Kārļa un 
Kristīnes Renebušu ģimenē. 
1935. gadā beigusi Jelgavas sko -
lotāju institūtu, rudenī uzsākusi 
strādāt Rīgas skolās. 1941. gadā 
slēgusi mūža derību ar Herbertu 
Paudrupu. 1944. gadā, komū nis-
tu otrreizējai okupācijai tuvo-
joties, viņi līdz ar bēgļu straumi 
nonākuši Pozenē un norīkoti 
tranšeju rakšanā. No šī smagā 
darba līdzcietīgu poļu paglābti, 
nokļuvuši Austrijā un pēc neilga 
laika Bavārijas pilsētiņā Dingal-
fingā. Šeit piedzīvojuši II pasau-
les kaŗa beigas. DP nometnēm 
izveidojoties, pārcēlušies uz DP 
nometni Lauingenā, kur Mirdza 
Paudrupe uzsākusi darbu nomet-
nes skolā. Kad nometni likvidēja, 
Paudrupi pārcēlušies uz Haun-
šteteni. M. Paudrupe turpinājusi 
darbu nometnes skolā un pie  da-
lījusies arī teātŗa trupā. 1949. ga -
dā laulātais pāris izceļojis uz ASV, 
vispirms nonākdami Misuri, un 
pēc noteiktā darba līguma beig-
šanās – Kalamazū, Mičiganā. Sā -
kot ar 1956. gadu, Mirdza uzsā ku-
si darboties latviešu sabiedrībā, 
gan mācīdama latviešu pamat-
skolā un baznīcas skolā, gan la  sī-
dama priekšlasījumus par valo-
das jautājumiem, gan vadīdama 
deju kopu un piedalīdamās gaidu 
vienības darbā. Tāpat arvien pie-
 dalījusies 2x2 nometņu skolotāju 
ievirzē un vienu ziemu mācījusi 
Minsteres Latviešu gimnazijā. Pēc 
vīra nāves pārcēlusies uz Mt. 
Plea sant pilsētiņu pie dēla Mār-

IET PIE DIEVA DVĒSELĪTE 
Skolotāja Mirdza Paudrupe mūžībā 

tiņa, kuŗš dzimis 1949. gadā. No 
šīs vietas viņa ik sestdienu brau-
kusi uz Kalamazū latviešu skolu, 
ceļā pavadīdama divarpus stun-
das katrā virzienā. Lielu prieku 
skolotājai M. Paudrupei sagādājis 
sešu nedēļu vasaras darbs Gaŗ-
ezera vidusskolā, kuŗu uzsākusi 

Piemiņas dievkalpojumu pie va -
ļēja zārka Kalamazū latviešu Ap -
vienotās draudzes dievnamā vadīja 
prāveste Lauma Zušēvica un drau-
dzes mācītāja Biruta Puiķe. Diev-
kalpojumā kalpoja M. Paudrupes 
bijušie skolēni Anna Āruma, Mar-
tis Pone, Dzintars Gendrikovs, 
Laura Šmidchena un Irēne Elk-
sne-Geislere (Geisler). Atvadas no 
draudzes un Dāmu komitejas ne -
sa Apvienotās draudzes priekš-
nieks U. Grīnbergs, no Gaŗezera 
K. Vizulis, no Latviešu gaidu kus-
tības G. Sīka, no Gaujas 31. gaidu 
vienības Ilze Bērziņa, no Gaŗezera 
VV Eriks Kore. No KLB M. Skrup-
šķele, no DV Kalamazū apvie-
nības Z. Jirgens un bijušie skolēni 
un darba biedri I. Putniņa, A. 
Briede, V. Bērzkalne un L. Inka. 
Rakstiskas atvadas patsūtījuši bi -
jušie skolēni un darba biedri M. 
Kajaka-Grota, kuŗas vēstuli nola-
sīja dievkalpojuma noslēgumā, 
ALJA priekšsēdis M. Apelis, A. 
Friša-Eddy, S. Kajaka-Lawrence, 
M. Tupese, R. Rollis, R. Kraule, 
S. Jātniece-Straumane un K. 
Strau mane.

Aizgājēju zemes klēpī guldīja 
Riversaides kapsētā. Bēŗu mielas-
tu Apvienotās draudzes sabied-
riskās telpās sarūpēja I. Bērziņa 
ar palīgiem. 

Pateicībā pieminēdami savu 
skolotāju, kuŗa mīlēja jaunatni, 
bērinieki dalījās atmiņās, visi ap -
liecinādami savu cieņu. Mirdza 
Paudrupe bija aizskārusi katra 
jaunieša sirdi, domas un darbus, 
viņa bijusi ne tikai skolotāja, bet 
arī dzīves mācītāja.

Aizmūža ceļos lai aizgājēju pa -
vada 73. Psalma 23. pants: „Bet 
pie Tevis es palieku vienmēr”. 

Ilze Šīmane

1967. gadā. Jautāta, ko viņa no  -
vēl jaunatnei, atbildējusi:” Liec 
Dievu savas dzīves vadmotīvā, 
liec roku droši Viņa delnā. Skaties, 
lai tava brīvība nenomāktu citus, 
nestaigā patikas vai nepatikas val-
gos, bet liec roku pie darba, lai 
nā  kotne kļūtu labestības pilna. 
Kop bijību, smalku dvēseles spēku 
pret otru radību, noslauki asaras 
ar smaidu. Neļauj pasaules dra-
zām piesārņot sevi, bet liec bēdu 
dziesmas dziļumā un grūto soli 
latviešu baltās dzīves ziņas pado-
mu pagalmos! Meklē mazo laimi, 
ja lielā liekas pagājusi garām, 
priecājies par to, kas iespēju ro  be-
žās sasniedzams! Kāp zinību kal-
nā ar ziemcieša spēku! Garīgās 
vērtības vieglāk saniedzams, nekā 
iegūt miljonāra bagātības. Dievs gan 
nav visiem desmit talantus pie  šķī-
ris, bet meklē un atradīsi savu!”

Ja mēs ticam, ka aizgājēju at -
bilstīgi viņa īpašībām arī izva-
da, tad nevar būt šaubu par 
Kārļa Herberta Ārstes labestī-
gumu un dziļo cilvēciskumu, ko 
atspoguļoja daudzie atmiņu 
stāstījumi stāvgrūdām pilnajā 
bēŗu namā skaistā, saulainā 4. 
novembŗa dienā. Izvadot aizgā-
jēju pēdējā gaitā, mācītāja Ieva 
Dzelzgalve uzsvēra Kārļa Ārstes 
dziļo ticību un neaizmirsa pie-
minēt arī skaisti izkopto dārzu, 
gaišo skatu uz dzīvi, un humorā 
dzirkstošās acis.

Kārlis Herberts Ārste dzimis 
Baldones pusē vecāku saimnie-
cībā „Jaunārstēs” kā vidējais 
posms ģimenes dinastijas ķēdē, 
kuŗu viņš pats arī vēlāk turpinā-
ja: viņa tēvs Kārlis Ārste, jaunā-
kais dēls Kārlis Uldis Ārste, vēl 
mazdēls Kārlis Xavier Ārste. 
Trīs bērnu ģimene (vecākā māsa 
Irma, jaunākais brālis Roberts) 
dzīvoja lielā un pārtikušā saim-
niecībā mātes Annas gādībā, 
kur papildus zemkopībai tēvs 
Kārlis vēl arī tirgojās ar mežiem, 
bet dēls Kārlis apmeklē Tech-
nisko institūtu. Šo idilli pār-
trauca Otrais pasaules kaŗš, kad 
gāja bojā jaunākais brālis, un 
1943. gadā četrdesmit gadu ve -
cumā mirst tēvs. Pats Kārlis 
nonāk vācu policijas bataljonā 
un tiek nosūtīts uz ārzemēm. 

Vēlāk, 1945. gadā, Kārlis Ārste 
sameklē un Augsburgas nomet-
nē pievienojas Baldones kaimi-
ņiem –  Šmitchenu ģimenei, ar 
viņu meitu Valdu Ausmu viņš 
vēl Latvijā draudzējies. Viņi 
1945. gada 6. oktobrī apprecas, 
un nometnē Kārlis turpina mā -
cīties par elektriķi. Drīz jauna-
jam pārim pievienojas pirmais 
dēls Vitolds Didzis, un jau kā 
ģimene Ārstes 1949. gadā izceļo 
uz Ameriku, kur nākamajā gadā 

Kārlis Herberts Ārste
16.XII 1921. –28.X 2011.

piedzimst otrais dēls, Kārlis Ul -
 dis. Kārlis Uldis (1950-1982), 
kaut pāragrā nāvē aizgājis, die-
nēja gaisa spēkos Teksasā, ap -
pre cējās un atstāja divus dēlus, 
Christian Māris un Kārlis Xa -
vier, viņi abi bērēs cildināja 
savu vectēvu.

Kārlis 1963. gadā pievienojās 
elektriķu arodbiedrībai un visu 
sava darba mūžu pavadīja  šajā 
arodā. Ārste ir liels lasītājs un 
grāmatu tārps. Viņš aktīvi līdz-
darbojas latviešu sabiedrībā, 
kalpojot par sekretāru Filadel-
fijas Daugavas Vanagos, piede-
rot Sv. Jāņa luterāņu draudzei, 
kā arī Filadelfijas Brīvo latvju 
biedrībai, agrajos gados ar drau-
giem spēlējis volejbolu, bet vē -
lākos gados bijis aktīvs pensio-
nāru kopā. Kārlis allaž kopis 
savu skaisto dārzu, jo Ārste ir 
cēlies no latviešu zemniekiem, 
un zemnieks no zemes neatstāj.

Pēc atvadu vārdiem aizgājēju 
apbedīja Montrose kapos, bet 
bēŗu mielasts notika Brīvo lat-
vju biedrības telpās, kur ar lat-
viešu dziesmām Aidas Bērziņas 
vadībā siltā noskaņojumā pie-
minēja nelaiķi. Arī šeit vislabāk 
varēja novērtēt, cik iemīļots 
Kārlis Ārste bija, jo ne tikai 
paša pēcnācēji, ne tikai kuplā 
Šmitchenu dzimta, ne tikai paša 
paaudzes pensionāri, bet arī vi  -
ņa bērnu pārstāvji lielā skaitā, 
tostarp tālbraucēji no Vašing-
tonas, un arī amerikāņu kaimi-
ņi un pat darbiniece no ameri-
kāņu pensionāru centra, visi 
bija klāt un visi pieminēja aiz-
gājēju.

Labi nodzīvota dzīve, labi iz  -
vadīts aizgājējs. No visas Brīvo 
latvju biedrības saimes Kārlim 
Ārstem – vieglas smiltis!

Sandra Milevska

D I E V K A L P O J U M I
 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 

Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070). 4. dec. 
dievk. ar dievg. plkst. 10.00. 10. 
dec. plkst. 12.00 jaunieši dosies 
pie draudzes vecākiem locek-
ļiem, iepriecinot viņus ar dzies-
mām, Dieva vārdiem un paš-
ceptām 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 na -
mā svētbrīdis latv. un angļu 
valodā, piedalīsies bērni. Drau-
dzes un Milvoku plkv. O. Kal-
paka skolas Ziemsvētku sarīko-
jums ar bērnu priekšnesumiem. 
24. dec. plkst. 5.00 svētvakara 

dievk. ar uzrunu bērniem. 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: 
p a s tor l au m a @ g m ai l . c om ; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622). Adventa otrās 
svētd. dievk. 4. dec. plkst. 11.00, 
dievk. sagatavošanā piedalīsies 
iesvētāmie, būs īpaša mūzika. 
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D I E V K A L P O J U M I S P O R T S

Ūdenssporta cienītāji
Pēdējos gados pieaugusi ūdens-

sporta cienītāju un dalībnieku 
saime, galvenokārt dažādos pel-
dēšanas veidos. Baltiešu peldē-
šanas meistarsacīkstes šogad no  -
tika Bramptonā, Mc. Murcely 
peldbaseinā ar 40 dalībniekiem, 
no tiem tikai desmit latvieši. Sa -
censību technisko iekārtojumu 
un apbalvošanu vadīja Kanadas 
Latviešu sporta apvienības dar-
binieces Kristīne Lorberga, Ruta 
Ozoliņa un Mai Kreem. Brandons 
Lorencis 50 m brīvā stilā veica 
27,25 sekundēs, sasniedzot jaunu 
rekordu.  Labus panākumus guva 
arī meitenes Lidija Rasa, Andra 
Lorberga, Elizabete Grasmane 
un Madelēne Laure. 

Nākamā gada peldēšanas meis-
 tarsacīkstes notiks 27. oktobrī 
Bramptonā. 

R. Norītis

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Toronto pensionāru 
kritisks vērtējums 

par filmu 
„Rūdolfa mantojums”

Toronto pensionāru saietā 24. 
novembrī Toronto latviešu centrā 
izrādīja Latvijas režisora Jāņa 
Streiča 2010. gada filmu „Rūdolfa 
mantojums”. Filma ir par  lauku 
dzīvi Latvijā 20. gadsimta sāku -
mā, kad latviešu zemniekiem jau 
bija vēlēšanās un varēšana sacen-
sties ar muižniekiem, mēģinot 
vi   ņus pārspēt. To dara bagātais 
saimnieks Rūdolfs Rūdups, bū -
dams baronam kā dadzis acī. 
Tā    dējādi rodas vairākas komis-
kas situācijas.

Režisors centies atainot tā laika 
dzīvi un paražas, taču ne vienmēr 
tas izdevies. Aktieŗi lieto torei zē-
jos darbarīkus, bet, piemēam, ne  -
pārliecina siena vezuma kraušana. 

Tāpat maz ticams, ka 20. gs. sā -
kumā bagāta saimnieka mājās 
graudu malšanai vēl lietoja dzirn-
akmeņus.

Filmā iekļauti vairāki Blauma-
ņa darbu motīvi un personas, bet 
bez īstenas sakarības. Ir žīdiņš 
Ābrams, Trīne, notiek Rūdolfa un 
barona zirgu skriešanās sacīkstes, 
abiem sēžot karietē, Rūdolfs 
iemīlas kalponītē, kas savukārt 
metusi acis uz viņa krustdēlu 
Kārli. Tomēr īsta blaumanisma 
šai filmā ir maz, kaut gan tāds 
tika solīts un sludināts.  Darbība 
saraustīta, tai grūti sekot, arī ska-
ņas kvalitāte vāja, sarunas bieži 
nesaprotamas. Tāpēc daudzi ska-
tī tāji filmas beigas negaidīja. 

Liene Martinsone ziņoja, ka 
nā  kamnedēļ būs jautra pēcpus-
diena, kuŗā pirmo reizi piedalīsies 
Anna Briede. Notiks arī rokdarb-
nieču rīkota izloze. 

da

Adventa trešās svētd. dievk. 11. 
dec. plkst. 11.00, dziedās drau-
dzes koris; pēc dievk. sadrau-
dzība. Adventa ceturtās svētd. 
dievk. 18. dec. ar dievg., īpaša 
mūzika, dievk. vadīšanā pie-
dalīsies 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-Zem-
me le, tālr.: 763-546-8178, e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Infor mā-
cija: www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Adventa 
otrās svētd. dievk. 4. dec. plkst. 
8.30 Leikvudā (Igauņu bazn. 
607 E. 7th St.). Adventa trešās 
svētd. dievk. ar dievg. 11. dec. 
plkst. 11.00 dr. dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ); pēc dievk. 
draudzes eglītes sarīkojums un 
Ziemsvētku tirdziņš. Adventa 
ceturtās svētd. dievk. ar dievg. 
18. dec. plkst. 8.30 Leikvudā. 
24. dec. plkst. 1.00 Ziem   svētku 
vakara dievk Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.); plkst. 6.00 
Ziemsvētku vakara dievk. drau-
 dzes dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ). Māc. I. Pušmucāne-Ki  nei -
ko, tālr.: 908-638-1101; e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 3. 
dec. plkst. 9.45 Springfīldā 
(Holy Cross Lutheran Church, 
639 Mountain Ave, Springfield 
NJ 07081) skolas dievk., māc. J. 
Saivars. 4. dec. plkst. 10.00 Jon-
 keru bazn. (254 Valentine Lane, 
Yonkers NY 11705) dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville NY 11747) plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš; pēc 
dievk. Ziemsvētku tirdziņš. 11. 
dec. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
Adventa koncerts; Salas bazn. 
plkst. 10. 30 dievk., māc. L. Sa -
liņš: Džamaikā (162-10 High-
land Ave, Jamaica NY 11432) 
plkst. 3.00 dievk., māc. L. Saliņš. 
17. dec. plkst. 10.00 Priedainē 
(1017 Highway 33 East Freehold, 
NJ 07728) Ņudžersijas skolas 
eglīte, māc. J. Saivars; Manha-
tanā (Seafarers & Intl House, 
123 E 15th St., NY 10003) plkst. 
2.00 dievk., māc. L. Saliņš. 18. 
dec. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars; 
pēc dievk. skolas eglīte; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. 
L. Saliņš. 24. dec. plkst. 6.00 
Jonkeru bazn. Ziemsvētku 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 6.00 Ziemsvētku 
dievk., māc. L. Saliņš. 25. dec. 
plkst. 11.00 Īstoranžā (Holy 
Trinity Lutheran Church, 153 
Glenwood Ave, East Orange NJ 
07017) Ziemsvētku dievk., māc. 
L. Saliņš. 1. janv. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. dievk. 

nebūs. 8. janv. plkst. 10.00 
dievk. Jonkeru bazn., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. novada eglīte (ar 
groziņiem). 

• 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.san -
diegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.). Māc. 
K. Žols. Informācija: www.lvnc.
org 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): Adventa otrās 
svētd. dievk. 4. dec. plkst. 10.30 
ar dievg.; pēc dievk. pensionāru 
kopas eglīte. Adventa trešās 
svētd. dievk. ar dievg. 11. dec. 
plkst. 10.30 angļu valodā; pēc 
dievk. kopīga Ziemsvētku ko -
rāļu dziedāšana kamīntelpā. 17. 
dec. plkst. 5.00 svecīšu dievk., 
pēc dievk. kopīga draudzes un 
skolas eglīte; groziņu vakars. 
24. dec. plkst. 5.00 Ziemsvētku 
vakara dievk. 1. janv. plkst. 
10.30 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
Bībeles stunda. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvi-
anchurch.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 Vil  ma-
nis. 25. dec. plkst. 2.00 Ziem-
svētku 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.: 727-368-
0935, 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) . 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., Willi-
mantic, 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. Drau-
dzes priekšn. V. Bachmute, tālr.: 
860-644-3268.

(Turpināts no 23. lpp.) Kazeļņikam trešā vieta
Čempionu līgas Rīgas posmā

Raimonds Bergmanis komentētāja lomā

Agris Kazeļņiks

Gatis Berķis un Liene Kozlovska kvalificējušies 
Olimpiskajām spēlēm Londonā

Rīgā pirmo reizi Latvijas vēs-
turē norisinājās starptautiskas 
sacensības “Raimonda Berg-
ma ņa kauss spēkavīriem”. Šogad 
aprit 15 gadu, kopš Latvijā ar šo 
sporta veidu nodarbojas viens 
no sacensību organizātoriem 
Raimonds Bergmanis. Pirmās 

kavīru sacensībām to vēsturē. 
2005. gadā Latvijā notika Ei -
ropas meistarsacīkstes, 2006. 
un 2007. gadā – Čempionu līgas 
posmi. Bergmaņa rīkotās sa  -
censības plānots padarīt par 
ikgadēju notikumu Latvijas 
sporta dzīvē.

vārdā nosaukto Arnold Clasic.
Pārliecinošu uzvaru ar 68,5 

punktiem izcīnīja pasaules la -
bākais sportists Židrūns Sa vicks 
no Lietuvas. Otro vietu ieņēma 
kanadietis Žans Fransuā Karons, 
trešo – atpaliekot par diviem 
punktiem, ieguva mūsu svar cē-
lājs Agris Kazeļņiks. Sešu dis-
ciplīnu summā viņš izcīnīja 46 

punktus. Tikpat punktu bija arī 
Marekam Leitim, viņš palika 
ceturtajā pozicijā. Latvijas jau-
nais sportists Didzis Zariņš ar 
30 punktiem ierindojās 11. po -
zicijā.

Kazeļņiks uzvarēja 430 kg 
smaguma nešanā 25 m gaŗā dis-
 tancē. Leitis spēja būt labā kais 
apvienotajā riepas velša nas un 
smagumu nešanas dis ciplīnā.

Latvijas antidopinga program -
ma kārtējo reizi augstu novērtē-
ta starptautiskajā sporta arēnā. 
XXX Olimpisko spēļu Orga ni-
zācijas komiteja apstiprinājusi, 
ka Sporta medicīnas valsts 
aģen tūras antidopinga speciā -
lis ti Gatis Berķis un Liene Koz-
lovska būs dopinga kontrolieŗi 
2012. gada Vasaras Olimpisko 
spēļu laikā Londonā. Latvijas 
speciālistu apstiprināšana noti-
ka pēc tam, kad Londonā bija 

nokārtots pārbaudes tests. An -
tidopinga speciālisti no Latvijas 
pievienosies 170 citiem pasaules 
labākajiem dopinga kontro -
lieŗiem no 48 valstīm.

Jau iepriekš Latvijas sasniegu-
mus antidopinga jomā atzinusi 
arī Pasaules Antidopinga aģen-
tūra (WADA), apstiprinot, ka 
Latvijas antidopinga sistēma 
atbilst starptautisko standartu 
prasībām. Ministru kabinets 
2011. gada 19. oktobrī apstip ri-

nāja noteikumus Nr. 820 „Do  -
pinga kontroles kārtība”. 

Londonā XXX Olimpiskajās 
un Paraolimpiskajās spēlēs pie -
dalīsies 10 500 sportisti un spē-
ļu laikā plānots veikt 5000 do -
pinga testus. Turklāt tiks no -
drošināta ļoti stingra muitas un 
policijas kontrole, lai izslēgtu 
iespēju ievest dopinga vielas.

Londonas olimpiskās spēles 
notiks  2012. gadā no 27. jūlija 
līdz 12. augustam.

P. Karlsons

pasaules līmeņa sacensības 
notika 2004. gadā Mežaparka 
estrādē.  Piedalījās 36 sportisti, 
un šīs sacensības kļuva par 
vienām no ievērojamākām spē -

Šāda veida sacensības ir lie-
lākās Eiropā, organizātori vēlas 
tās padarīt rēgulāras un aizsākt 
tradiciju, kas ar laiku varētu 
sasniegt Arnolda Švarcenegera 


