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18. februāŗa re  -
ferenduma bal so-
šanas lapas teksts 
ir šāds: Vai jūs esat 
par likumprojekta 
“Grozījumi La  t vi-
jas Republikas Sa  -

t versmē” pie ņem ša nu, kas 
paredz krievu valodai noteikt 
otras valsts valodas statusu? 
Atzīmējiet sev vēlamo at  bildi – 
“PAR” vai “PRET”. Tas no  zīmē, 
ka, balsojot PRET Lat vijas 
Satversmes grozījumiem, jūs 
balsojat arī pret krievu va  lodu 
kā otru Latvijas valsts v  a lodu. 

Interesantākais ir tas, ka ”kam-
paņa” ”PAR krievu valodu”  gal-
ve nokārt notiek tikai krievu va -
lodā, lai “dumjie” latvieši to ne  -
pamanītu un līdz ar to nevarētu 
atspēkot. Un ir skaidri redzams, 
ka Kremļa, krievu un kreiso 
(KKK) mērķis ir ne vien savākt 
maksimāli lielu skaitu savu pie-
kritēju, tostarp arī latviešus, un 
izmantot stratēģiju  -  noskaņot 
latviešus par Satversmes grozī-
jumiem – par krievu valodu;  
turklāt skaidri redzams arī cits 
KKK stratēģijas mērķis – noska-
ņot latviešus 18. februārī palikt 
mājās, jo viņu balss taču nekā - 
du labumu nedos. KKK cer, ka 
latvieši neies balsot! Tas arī        
no  zīmē, ka tie, kas neiet bal -       
sot PRET Latvijas Satversmes 
grozījumiem, patiesībā atdod 
savas balsis „par krievu valodu”.

 Palūkosim, kas ir noticis pēc 
Eiroparlamenta vēlēšanām: pa  š-
laik EP deputātu krēslos no Lat -
vijas sēž Aleksandrs Mirskis (Sa  s-
kaņas centrs – SC); Alfreds Ru -
biks (SC); Tatjana Ždanoka (Par 
cilvēka tiesībām vienotā Lat vijā – 
PCTVL); Sandra Kalniete (Vieno-
tība – V); Inese Vaidere (V); Kriš-
jānis Kariņš (V); Roberts Zīle 
(Visu Latvijai-TB/LNNK); Ivars 
Godmanis (Latvijas Pirmā partija 
– LPP). Tātad 37,5% Lat vijas  de -
putātu EP jau nāk no KKK gru -
pējuma (SC un PCTVL);  un tas no -
zīmē, ka gandrīz 40% no visiem 
balsotājiem EP nobal sojuši par 
krievu tautības inte resēm. Tas 
var arī atkārtoties re     fe rendumā!

Atskatīsimies arī uz pēdējām 
pašvaldību vēlēšanām Rīgā - Rī -
gas domes sastāvā ir 60 dom-
nieki. SC un LPP/LC (Latvijas 
pir mā partija/Latvijas ceļš) par -
tijas kopējā sadarbībā ir tagad 
pie varas Rīgā ar Nilu Ušakovu 
(SC) Rīgas galvas amatā. Re -
dzams, ka Rīgas domē notiek 
”la  ba sadarbība” starp SC (24 
dom nieki – 40%) un LPP/LC (12 
domnieki ar Andri Ameriku, 
domes priekšsēža vietnieku). 
Pārējie Rīgas domē ir pārstāvji 
no polītiskajiem spēkiem Vie no-

Celies, ej un balso PRET 
Latvijas Satversmes grozījumiem!

tība (V) – 14; Demokratiskie pa  t-
rio ti – 8 un neatkarīgie domnie- 
ki - 2. SC tika pie varas Rīgā arī 
tāpēc, ka 40% latviešu vispār ne -
gāja balsot vai izniekoja savas 
balsis, atdodot tās mazajām par-
tijām, kuŗas nesasniedza 5% bar-
 jēru. Līdz ar to šie 40 procenti 
nonāca SC kontā. Kas no  tiktu, ja 
šāds spēku samērs būtu Saeimā? 
Ainārs Šlesers savulaik atklāti 
teicis, ka Latvijai ir vaja dzīgs lēts 
darbaspēks, strādnieki no Krie-
vijas ar visām ģimenēm; to pašu 
grib SC. Vai no tā mums būs sa -
prast, ka viņu mērķis ir ieplūdināt 
Latvijā jaunas krievu masas, kas 
pazudinātu latviešu tautu?

Bet kāds visam iepriekš teik-
tajam ir sakars ar referendumu 
18. februārī? Referendumu iero-
sināja par krievu valodas ie  vie-
šanu Latvijā saskaņā ar Latvijas 
Satversmes 78. pantu: „Ne mazāk 
kā vienai desmitai daļai vēlētāju 
ir tiesības iesniegt Valsts prezi-
dentam pilnīgi izstrādātu Sa- 
t  versmes grozījumu projektu vai 
likuma projektu, ko prezidents 
nodod Saeimai. Ja Saeima to ne -
pieņem bez grozījumiem pēc 
satura, tad tas ir nododams tau-
tas nobalsošanai.” Latvijas Sa- 
t versmes 79. pants nosaka, ka 
„Tau tas nobalsošanai nodotais 
Satversmes grozījums ir pie ņemts, 
ja tam piekrīt vismaz pu se no 
visiem balsstiesīgiem”. Šo Latvijas 
pavalstnieku skaits, kuŗiem ir 
tiesības piedalīties tautas nobal-
sošanā 18. februārī, ir 1 543 786; 
un tas nozīmē, ka KKK spēkiem 
jādabū 771 893 balsis, lai ieviestu 
krievu valodu Latvijā par otru 
valsts valodu. Ir grūti noticēt, ka 
šāds skaits no  balsos par krievu 
valodu, bet KKK mērķis ir daudz 
viltīgāks, kā to jau minējusi bijusī 
mūsu Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Frei  berga.

KKK mērķauditorija ir Eiro pas 
Parlaments (EP), lai to no ska-
ņotu pret Latviju nacionālos 
jautājumos. Kā viņi to domā pa -
nākt? Skaitļos mēs redzam, ka 
11. Saeimas vēlēšanās piedalī-
jušies tikai 917 714 balsotāju, kas 
pārstāv tikai 59,45% no visiem 
balsstiesīgajiem pavalstniekiem. 
Novērojumi rāda, ka tie pārsva -
rā varētu būt latviešu tautības. 
Ārpus Latvijas šī aina ir vēl drū-
māka, jo pēdējās Saeimas vēlē ša-
nās piedalījās tikai 28,07% no 
ārzemēs dzīvojošiem  balsstiesī-
gajiem Latvijas pavalstniekiem. 
Kas var notikt, ja šādi skaitļi at -
kārtojas 18. februāŗa referen du-
mā? Ja KKK var mobilizēt 40% 

vai vairāk no visiem, kuŗi pieda-
lās referendumā, lai tie balsotu 
par Satversmes grozījumiem  
(jeb par krievu valodu), un viņi 
spēj iespaidot/pārliecināt, ka 
latviešiem nav vērts piedalīties 
balsošanā, jo KKK vispār nevar 
sasniegt vajadzīgos 50 procen tus  
(jeb 771 893 balsis), tad vi  ņiem ir 
pilnīgi iespējams sasniegt 50% 
no visiem balsstiesīgiem, kas pie-
 dalās referendumā (apmēram 
450 000). Un tas ir tieši tas, uz ko 
KKK mērķē, lai varētu apgal - 
vot, ka puse no tiem, kuŗi pieda-
lījušies referendumā, pieprasa 
krievu valodu par otru valsts 
valodu. KKK mērķis ir arī pa -
nākt, lai krievu valodu varētu 
lietot pašvaldībās (Rīgā, Daugav-
pilī, Rēzeknē u.c.). Šādam rezul-
tātam būtu tālejošas negātīvas 
sekas. Mēs nekādā ziņā nedrīk-
s tam paļauties uz varbūtībām – 
mums  visi latvieši jāpārlieci -
na, ka ikkatra balss ir svarīga 
un ikkatram (100%!) ir jāiet 
balsot 18. februārī PRET iero-
si nātiem Latvijas Satversmes 
grozījumiem – PRET krievu 
valodu. Citādi var notikt netica-
mais – ilgtermiņā Latvija var 
vai rs nebūt  latviešu tautas nacio-
nāla valsts, kuŗā runā vienu va -
lodu – latviešu valodu!

”Šāviens” pret latviešu valodu 
taču īstenībā tiek raidīts pret 
Latvijas nacionālās valsts pastā-
vē šanas pamatiem, jo latviešu 
va  loda ir pamatu pamats latvie -
šu kopienai un latviešu nacionā-
lajai valstij. Mēs arī redzam, ka 
netiek „smādēti” nekādi ieroči - 
viltība, meli, vēstures sagrozīša-
na un naida kurināšana starp 
krieviem un latviešiem. Piemē-
ram? Lūdzu – mēģinājumi atjau-
not Krievijas varenības simbo -
lus - Pēteŗa Lielā pieminekli un 
Aleksandra I Uzvaras kolonnu, 
krievu valoda tiek nostiprināta 
skolās un  plašsaziņas līdzekļos... 
(vairāk nekā puse  TV program-
mu ir krievu valodā). Vladimirs 
“Ābels” Lindermans, ieradies no 
Krievijas un ierosinājis referen-
duma kampaņu, „savai publikai” 
stāsta, ka latviešu valoda ir tikai 
150 gadu veca un ka tā  mākslīgi 
radīta no krievu valodas, - latvie-
šiem būtu jāatgriežas pie savas 
“sentēvu valodas” - krievu valodas.

***
Lai atspēkotu KKK un veici-

nātu mūsu tautiešu piedalīšanos 
referendumā, ir nodibināta rī  cī-
bas grupa - biedrība „Par lat-
viešu valodu” (PLV), kas jau ta -

gad aktīvi darbojas, lai aicinātu 
un pārliecinātu mūsu tautiešus, 
ka mums visiem ir jāpiedalās       
18. februāŗa tautas nobalsošanā 
un jābalso – PRET Latvijas Sa -
tversmes grozījumiem, PRET 
krie vu valodu. Biedrība ”Par 
latviešu valodu” ir bezpeļņas sa -
biedriskā labuma organizācija, 
tās dibinātāji ir Andrejs Mežma-
lis, Aldis Austers (Eiropas lat-
viešu apvienības priekšsēdis), 
Arnis Salnājs (jurists un PLV 
priekšsēdis), Ruta Pazdere (Lat-
vijas Okupācijas izpētes biedrī-
bas priekšsēde), Māris Sloken-
bergs (Anglijas DVF un viesnīca 
„Radi un draugi”). PLV statūtos 
biedrības mērķis formulēts šādi: 
„…darbība, kas vērsta uz Latvi-
jas valsts suverēnitātes stiprinā-
šanu un latviešu valodas kā vie-
nīgās valsts valodas saglabāšanu 
un kopšanu, veicinot Latvijā 
pilsoniskās sabiedrības attīstī - 
bu, izglītību, zinātni, kultūru un 
vēsturisko atmiņu.” PLV nodi bi-
nāta, lai būtu rīcības iespējas 
kārtot un veikt darbus latviešu 
valodas stiprināšanā un tās labā, 
tostarp skubināt un veicināt mū -
su tautiešu līdzdalību referen-
dumā. Mēs cenšamies skaidrot, 
ka Satversmes grozījumu pro-
jekts īstenā vārdu nozīmē pa -
redz  atgriešanos PSRS laikos, 
kad krievu valoda bija galvenā. 
Tas ir bīstams un arī ekonomiski 
nepieļaujams ierosinājums, jo

1) latviešu valodas nozīmī-
gums kā tautas vissvarīgākais 
izdzīvošanas pamats un tās at -
tīstība ies mazumā;

2) lai ieviestu divvalodību, ne -
pieciešamas vairākus simtus mil-
jonu latu izmaksas no valsts bu -
džeta un pašvaldību budžetiem! 
Savukārt divvalodības uzturē-
šanas izmaksas turpmāk katru 
gadu prasītu vēl desmitiem mil-
jonu latu; to arī varētu uzskatīt  
par mūsu tautas bojāejas sāku mu. 

Biedrības „Par latviešu valo du” 
biedri šobrīd pašaizliedzīgi ziedo 
laiku, enerģiju un darbu, lai tie, 
kuŗi vēl domā - „iet vai neiet”, iz -
  lemtu un dotos balsot PRET Sat-
 versmes grozījumiem. Katra balss 
ir dārga un nozīmīga! „Celies, ej 
un balso!“ - tāds ir PLV biedrības 
aicinājums. Šis ir aicinājums Tev, 
kas jūti piede rību Latvijai. Tev, 
kam ir tiesības just arī vilšanos, 
dusmas, spītu un vienaldzību. 
Tev, kam  ir kār dinājums atmest 
ar roku, sak, „lai viņi tur paši tiek 
galā ar savu referendumu“. Šoreiz 
runa nav par polītiku. Un ne par 
to, ko polītika ar cilvēkiem 

izdarījusi. Šoreiz runa ir par va -
lodu. Par latviešu valodu! 

„Celies, ej un balso!“ Bet Lat-
vijai nepietiek ar 60% pret 40%. 
Latvijai nepietiek arī ar 70%       
pret 30 %. Latviešu valodas at -
balstam jābūt tādam, lai nevie-
nam nekad vairs neienāktu prā -
tā tautai vaicāt: „Vai varbūt vē -
laties divvalodību?“ Balsojumam 
jābūt tādam, lai neviens laik-
raksts visā pasaulē nespētu uz -
rakstīt: „Ievērojama Latvijas sa -
biedrības daļa vēlas divvalo dī-
bu.“ Lai nevienas valsts tele vīzi-
jas ziņās mēs nedzirdētu vār -      
dus: „Vairāk nekā trešdaļa (ce -
turt  daļa) Latvijas iedzīvotāju ir 
par krievu valodu.“ Tāpēc 18. 
februārī dari, kas jādara. Celies 
un ej! Tu zini, kā balsot!

Tagad mums katram ir jā  pie-
ņem personisks lēmums, kas 
arī ir mūsu katra pienākums, - 
mums katram  jānostājas mū -
su tautas pusē, jo mēs ikviens 
esam latvietis un mēs ikviens 
esam “Par latviešu valodu”.  
Jau  nākās aptaujas dati liecina: 
12,8% nepiedalīsies, 17% svār-
s tās (iet/neiet), un 7% neko ne -
zina par referendumu, tātad 
36,8% vai pat vairāk varētu  ne -
piedalīties referendumā!

Latvijā ir vajadzīgs arī jūsu 
atbalsts, mums ir vajadzīga “fi -
nanciālā municija”, lai varam ko 
veikt „Par latviešu va  lodu” labā. 
Mēs arī skaidri redzam - cik    būs 
līdzekļu, tādi arī būs dar ba 
rezultāti! Bez financiāla atbalsta 
nav iespējams veikt visu, kaut arī 
mūsu cilvēki šajā pa  sākumā paš -
aizliedzīgi ziedo savu darbu, 
laiku un profesio nālo pieredzi. 
Mēs iesakām un lūdzam, lai 
mūsu tautieši ap  vienojas un 
sūta naudas pār vedumus (jo 
tad sūtījumu iz  maksas ir ze  mā-
kas nekā atse višķi naudas sū  tī-
jumi) uz Dau gavas Vanagu Cen-
 trālās val des (DV CV) pārstā-
vību Lat vijā, Rī  gā. Adrese: 
NODI BI  NĀ JUMS “DAU GA-
VAS VA NA GU CENT RĀLĀS 
VALDES PĀRSTĀVNIECĪBA 
LATVIJĀ” FONDS

Reģ, Nr. 40008004689
Konta Nr. LV02 UNLA 0001 

0037 0041 2
AS “SEB BANKA”
SWIFT kods: UNLALV2X
Vecrīgas filiāle, Grēcinieku 

ielā  9, Rīgā, LV-1050
Pasteidzieties!
Atkārtošu Varimanta Plūdoņa 

vārdus: „Nebūs valodas, nebūs 
tautas; nebūs tautas, nebūs 
Latvijas.”

Andrejs Mežmalis,
atv. flotiles admirālis, 

DV priekšnieks un 
DV CV priekšsēdis
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Vēlēšanu iecirkņi ASV
2012. gada 18. februārī  tautas nobalsošanā par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas 

Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā, 2012. gada 18. februārī,

no pulksten 7.00 rītā līdz 10.0 vakarā pēc vietējā laika

Vēlētāji, kuŗu pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuŗi tautas nobalsošanas dienā uzturēsies 
Latvijā, var balsot jebkuŗā no Latvijā izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem. 

Vēlētāji, kuŗu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, bet kuŗi tautas nobalsošanas dienā uzturēsies 
ārvalstīs, drīkst balsot jebkuŗā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Tautas nobalsošanas kārtību ārvalstīs nosaka likums „Par tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu” un Saeimas vēlēšanu likums.

Nr. p. 
k.

Iecirkņa
numurs Pilsēta Iecirkņa adrese

1 1001. VAŠINGTONA
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 
20008, U.S.A.

2 1007. MINEAPOLE Mineapoles latviešu draudzes nams 3152 17th Avenue 
South Minneapolis, MN 55407

3 978. KLĪVLANDE Klīvlandes latviešu apvienotās draudzes telpas 15120 
Detroit Avenue Lakewood, OH 44107

4 1065. SANFRANCISKO Ziemeļkalifornijas latviešu draudzes nams 425 Hoffman 
Avenue San Francisko, CA 94114

5 976. LOSANDŽELOSA Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskais centrs 1955 
Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039

6 1008. BOSTONA Latviešu luterāņu Trimdas draudzes nams 58 Irving 
Street Brookline, MA 02445, Tālr.: 617-232-5994

7 1002. ČIKĀGA Čikāgas Ciānas draudzes telpas 6551 W Montrose Ave. 
Chicago II. 60634

8 1006. SV. PĒTERSBURGA Latviešu centra telpas 1705 9th Ave North St. Petersburg, 
FL 33706

9 980. SIETLA Latviešu biedrības Vašingtonas štatā telpas 11710- 3rd 
Avenue, N. E. Seattle, WA 98125

10 1066. FILADELFIJA Filadelfijas Brīvo latvju biedrības nams 531 North 7th 
Street Philadelphia, PA 19123

11 1064. DETROITA Sv. Pāvila draudzes Sabiedriskais centrs  30623 West 
Twelve Mile Rd, Farmington Hills, MI 48334

12 1068. GRANDRAPIDI Latviešu biedrības nams 504 Grand Avenue, NE Grand 
Rapids, MI 49503

13 1067. MILVOKI
Latviešu ev. lut. Svētās trīsvienības draudzes telpas 1853 
N. 75 th Street Milwaukee, WI 53213, Tālr.: 414-258- 
8070

14 1054. INDIANAPOLE Latviešu sabiedriskais centrs „Rīgas zāle”1008 W. 64th 
Street Indianapolis, IN 46260

15 1009. ŅUJORKA LR Pastāvīgā pārstāvība ANO
333 East 50th Street, New York, NY 10022, USA
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Jūlija Plostniece
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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 
2012. gada 18. februāŗa numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 
pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz  10. februārim 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?

Čikāgas operā V. A. Mocarta 
operas „Burvju flauta” iestu dē-
jumā no 9. līdz 29. janvārim 
Tamino lomā debitēja 30 gadu 
vecais latvietis, tenors Aleks 

Aleka Šrādera debija Čikāgas operā

Aleks Šrāders (Alek Shrader)

Šrāders. Mūzikas kritiķi atzīst, 
ka viņa debija bijusi iespaidīga. 
Pievilcīgais, Klīvlandē dzimušais 
liriskais tenors prinča lomā operā 
„Burvju flauta” žilbinājis gan ar 
tēlojumu, gan balsi. Jaunais te -
nors jau apliecinājis savas spējas, 
2007. gadā kļūstot par Mētro po-
lītēna operas jauno dziedātāju 
konkursa finālistu, kā arī pērn 
titullomā Bendžamina Britena 
operas „Alberts Herings” iestu-
dējumā Santafē, Ņumeksikas 
pavalstī.

Aleks Šrāders ir pārliecināts, 
ka opera, tāpat kā vēsture, atklāj 
patiesību, tāpat kā jurisprudence 
izskaidro patiesību, tāpat kā po -
lītika izaicina patiesību un tāpat 
kā reliģija rada jaunu patiesību. 
Diemžēl operas vairāk patīk 
vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
un viens no viņa karjēras mēr-
ķiem ir panākt, lai operas izrādes 
apmeklē vairāk jauniešu.

Jūlijai Plostniecei
loma amerikāņu dziesmuspēlē

Jūlija Plostniece

Mākslinieks Kriss Lūiss
piedalās izstādē Ņujorkā

Kriss Lūiss (Kris Lewis) izstādes atklāšanā

Līdz 25. februārim Ņujorkā Joshua Liner Gallery (548 W 28th 
Street 3rd Floor, New York, NY 10001) atvērta mākslinieku grupas 
izstāde, kuŗā piedalās 25 jauni, talantīgi mākslinieki, tostarp lat -
vietis Kriss Lūis (Kris Lewis). Izstādē apskatāmi 22 gleznotāju, 
divu tēlnieku un viena fotografa darbi. Izstādes atklāšana notika 
26. februārī un pulcēja daudz mākslas draugu.

Aizvadītā gada nogales lielajā 
steigā, kad „eglīšu vakari” 
rindojās cits aiz cita, koŗu vakars 
tika ieplānots 16. decembrī. 
Sarīkojumu ievadīja ansamblis 
„Ciānas Cielavas” ar lūgšanas 
dziesmu „Aleluja” un atklāja 
Čikāgas vīru koŗa priekšnieks 
Juris Valainis un Ciānas koŗa 
priekšniece Aina Caune. Juris 
Valainis iepazīstināja ar jauno 
vīru koŗa priekšnieku Aivaru Osi 
un viņa vietnieku Andi Nīkuru. 
Jāvēl laba veiksme jaunajiem 
vadītājiem, uzņemoties atbildīgo 

Koŗu vakars Čikāgā
darbu, jo 2012. gadā paredzēti 
vairāki lieli koncerti. 

Vakara gaisotne bija ārkārtīgi 
sirsnīga. Koristi kopā ar viesiem 
dziedāja jaukas Ziemsvētku 
dziesmas – „Katru gad’ no jauna”, 
„Jūs, ticīgie, nāciet” un „Debess 
pulks tiek apstarots”. Tikmēr 
„Ziemsvētku kamanās” bija 
atvestas vakariņas, kas visiem 
ļoti garšoja. 

Iepriecina, ka sarīkojumos redz 
trīs paaudžu pārstāvjus, tātad 
latviešu sabiedrība Čikāgā ir 
dzīvīga. Mazie Eidems un 

Emmets Dženningi (Jennings) 
dziedāja „Ziemas svētki sa  -
braukuši” pirmo pantu. Ciānas 
koŗa diriģentei Ingrīdai Džen-
ningai pietiek enerģijas, lai 
līdztekus ģimenes pienākumu 
veikšanai mācītu jaunas dzies-
mas. Protams, izturība un pa -
cietība nepieciešama gan dzie-
dātājiem, gan jaunajai māmiņai. 
Abiem brālīšiem tagad ir maza 
māsiņa Laila Klēra, dzimusi 
2011. gada 10. novembrī. 

Savukārt Čikāgas vīru koristi ir 
pateicīgi trim drosmīgajiem 
„zēniem”, kuŗi katru otrdienu 
mēro tālo ceļu no Milvokiem un 
papildina viņu rindas. Paldies 
koŗa diriģentei Mārai Vārpai, 
viņa ar smaidu uz lūpām, bet 
stingrām prasībām kori vada 
vairāk nekā 25 gadus. Lielu 
pateicību pelnījusi pianiste Sarma 
Aļļe gan par klavieŗpavadījumu, 
gan dziesmu mācīšanu. Koŗa 
priekšnieki iepriekšējā darbības 
gadā bija Juris Valainis un Aina 
Caune, izceļoties ar atbildību un 
apzinību. 

Arturs Gaiķis deklamēja dze-
joli „Ziemas noskaņa”, sekoja 
kopdziesma „Eņģeļus mēs 
dzirdējām”. 

Iepriecināja ansambļa „Ciānas 
Cielavas” priekšnesums. Viņas 
nodziedāja četras dziesmas 
–„Ziemassvētku prieks”, „Nāciet, 
jūs gani”, „Uzsniga sniedziņš Dzied „Ciānas Cielavas”, no kreisās: māc. Gundega Puidza, Ilze 

Pepere, Māra Vārpa

Dzied Čikāgas vīru koris

balts” un „Lai tevi sargā”.
Juris Valainis deklamēja pirms 

gada uz Latviju pārcēlušās dzej-
nieces Paulīnes Zālānes dzejoli 
„Kas man ar tevi?”. Jaunais koŗa 
priekšnieks Aivars Osis nolasīja 
pašsacerētu dzejoli „Ziemas 
svētki” par Ziemsvētku nozīmi 
cilvēku dzīvē. Vīru koris vēl 
nodziedāja Alfrēda Matisona „Ir 
atkal Ziemassvētki” un „Jūs, 
ticīgie, nāciet”, Ciānas koris – L. 
Bēthovena „Svētā nakts, ak, izlej 
tu” un „Gavilē zeme, priecājies”.

Vai gan koŗu sarīkojums var 
būt bez humora! Smieties ir 
veselīgi, un Ciānas koŗa priekš-
niece Aina Caune pastāstīja 
dažus jokus.

Skanēja vairākas kopdziesmas 
– „Prieks pasaulei”, „Senā pilsēta”, 
„Par mazo ciemu ielejā” un „Tu 
mazā, klusā Betlēme”, Mārai 

Vārpai spēlējot klavieŗpava-
dījumu. 

Ivars Antēns, Aina Caune un 
Aivars Osis zem eglītes atrada 
skaisti iesaiņotas dāvanas. Viņi 
tās saņēma par labu darbu 
dziesmotajā druvā. 

Šķiet, daudziem atmiņā ilgi 
paliks ,,Ciānas Cielavu” dziedātās 
brāļu Ziemeļu dziesmas vārdi: 
„Uzsniga sniedziņš balts, un 
zemei palika silti. Vienmēr uz 
pasaules kāds, kuŗam bez tevis ir 
auksti”. 

Vai tas nav aicinājums ikvie-
nam no mums? Centīsimies 
jaunajā gadā saskatīt tos, kuŗus 
varam sasildīt! 

Sarīkojuma beigās nodziedā-
jām „Klusa nakts, svēta nakts”, 
un mācītājs Vilis Vārsbergs teica 
lūgšanu un svētības vārdus. 

 Skaidrīte Cukura

Losandželosā jauni, dedzīgi aktieŗi, tostarp latviete Jūlija 
Plostniece cītīgi mēģina savas lomas, gatavojoties komponista 
Džastina Morana (Justin Moran) dziesmuspēles The Spidey Project: 
With Great Power Comes Great Responsibility pirmizrādei Theatre 
Unleashed (520 North Western Avenue, Los Angeles, CA; tālr.: 
323- 463-3900). Dziesmuspēli izrādīs no 8. marta līdz 14. aprīlim 
ceturtdienās, piektdienās un sestdienās plkst. 8.00. Biļešu cena: 
$20 pie durvīm, $16 tīmeklī.



LAIKS  2012. ga da 4. februāris – 10. februāris4

Skati no Bruno Skultes operas "Vilkaču mantiniece" iestudējuma Latvijas Nacionālajā operā

Divdesmitā gadsimta vēsture 
Latviju nav lutinājusi. Vai spējam 
paskatīties uz šo vēsturi bezbailīgi 
un bezkaislīgi? Kaŗadarbība krus  -
tām šķērsām ir pārgājusi mūsu 
zemei, ierāvusi cilvēkus savos vir -
puļos, un tos izspļāvusi kur nu 
kuŗo. Degpunktā ir bijuši latviešu 
kaŗavīri, un marts ir viņu mē  ne sis. 
Savas 120. jubilejas program mā 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
3.-4. martā rīko Latviešu kaŗavīru 
semināru. 

Leģionāriem un 2. pasaules ka -
ŗam tiks veltīta sestdiena, 3. marts. 
Brīvo latvju biedrība piedāvā ne -
kad Ziemeļamerikā vēl nebijušu 
iespēju iepazīties ar leģionāru or -
deņiem, formas tērpiem, sadzīves 
priekšmetiem un ekipējuma da  ļām. 
Šos izstādes eksponātus atvedīs 
no Latvijas jaunais vēsturnieks 
Kaspars Špēlis. Kaspars Špēlis 

120x120 Filadelfijā. Vai vari ieskatīties vēsturei acīs?
sarīkoja pirmo latviešu leģio nā-
riem veltītu izstādi Ikšķiles no  -
vada Tīnūžu muižā 2011. gada 
16. martā, kas iedvesmoja šī BLB 
semināra tapšanu. Špēlis mūs 
iepazīstinās ar eksponātiem, stās-
tīs par 16. marta kauju un tās 
nozīmi, rādīs tipiskas leģionāru 
kaujas rekonstrukciju ar dalīb nie-
kiem no Latvijas, Igaunijas, Lie-
tuvas un Polijas.

No Latvijas ieradīsies arī do  ku-
 mentālo filmu režisors Askolds 
Saulītis, kas stāstīs par savām 
atziņām, gatavojot dokumentālo 
filmu Sarkanais un brūnais par 
latviešu kaŗavīriem abās pusēs. 
Pēcpusdienā Dr. Ieva Zaķe iepa-
zīstinās ar saviem pētījumiem 
par ASV preses uzbrukumiem 
leģionāriem, latviešu atspēko ju-
miem un šo rakstu motīvāciju, ar 
valdes locekļa Kārļa Bērziņa pie-

bildi attiecībā uz BLB. Bet visai 
semināra norisei savu akadēmisko 
autoritāti piešķirs Dr. Andrievs 
Ezergailis, neklātienē konsultējot 
mūs visus pa skype. Sestdienas 
vakarā, tumsas piesegā, izlīdīsim 
no saviem bunkuriem, lai atgriez-
tos atpakaļ 1940. gadu kabarē, 
kur ar dziesmām mūzikantu pa -
vadījumā kaŗavīrus un viņu vie-
sus izklaidēs jau "Eslingenā" retro 
slavu ieguvusī soliste Jūlija Plost-
niece. Polsteŗi plecos, šauri svār-
ki un klikatas – obligāti!

Svētdiena, 4. marts, tiks veltīta 
Brīvības cīņām, par ko stāstīs 
Kaspars Špēlis un Askolds Sau -
lītis, kuŗa dokumentālo filmu 
Bermontiāde noskatīsimies. Va  rēs 
arī apskatīt mini izstādi ar da -
žādu laikmetu ordeņiem, nozī-
mēm, un citiem priekšmetiem, 
ar īpašu Sandora Abena stās tī-

jumu par savu tēvu Jāni, Brīvības 
cīnītāju, kuŗa daudzie ordeņi būs 
apskatāmi. Joprojām Latvijā fi -
ziskās atliekas no kaŗadarbības 
vēl ir atrodamas uz katra soļa. 
Pēc pusdienām ar Askolda Sau-
līša filmu Keep Smiling pievēr-
sīsimies šodienas entuziastiem, 
kas no Latvijas mežiem un pur-
viem izceļ veco kara techniku. 

Latviešu kaŗavīru seminārs ir 
120x120 jubilejas gada visnozī-
mīgākais sarīkojums. Tas būtu 
īpaši vērtīgs jaunajai paaudzei, 
ko  tieši uzrunās viņu līdzaudzis, 
24 gadus vecais Kaspars Špēlis. 
Iepriekšēja pieteikšanās ar priekš-
apmaksu ir nepieciešama, lai 
zinātu dalībnieku skaitu divām 
pusdienām un vienām vakari-
ņām. Lūdzam čekus, izrakstītus 
uz Philadelphia Society of Free 
Letts, sūtīt uz 531 North 7th St., 

Philadelphia, PA 19123 līdz 2012. 
gada  25. februārim. Ieejas maksa 
visam divu dienu semināram ir 
$100; lūdzu skatīties www.latvi-
ansociety.com sīkākam samaksas 
sadalījumam tiem, kas nevar pie-
 dalīties visā seminārā.

Ziņas un jaunumus par BLB 
jubilejas gada notikumiem var at -
rast tīmeklī: www.latviansociety.
com. Viesi tālbraucēji ir ai  cināti 
sazināties ar Marku Liepu (lie-
pama1@gmail.com) ar jautā ju miem 
par viesnīcām un tran  sportu. BLB 
izsaka īpašu paldies Latviešu 
fondam, Filadelfijas Daugavas 
vanagu kopai, ALA Kul tūras fon-
dam, Amerikas Lat viešu palī dzī bas 
fondam un Fi   ladelfijas Lat vie šu 
pensionāru kopai par at  balstu šī 
semināra, kā arī visu jubilejas 
gada sarīkojumu rīkošanai.

Sandra Milevska

Johannes Penninger, žurnāls 
Bühne, Austrija, 2011, nr.9 

Rīgas Operas festivāls. Sešus 
gadu desmitus pēc sacerēšanas 
pirmo reizi uz skatuves tika 
izrādīta Bruno Skultes opera 
”Vilkaču mantiniece”. 

Vilkaču un Dievlodziņu ģi   me-
nes kopš daudzām paaudzēm ir 
naidojušās, kaut gan īstos naida 
cēloņus vairs neviens nevar at -
minēties. Vilkaču saimniecība 
esot iegūta ar burvestību palī-
dzību un tā uzlikusi lāstu arī 
kaimiņu māju labklājībai un lik-
tenim. Taču Dievlodziņu patri-
archs raugās nākotnē ar cerībām: 
viņa dēls apprecēs kāda bagāta 
lielsaimnieka meitu, turpretī ve -
cais Vilkacis ir nomiris bez 
bērniem. Dievlodziņš gribētu to 
saimniecību nopirkt, lai izbeigtu 
seno lāstu. Dievkociņu saderi-
nāšanas svētkos ierodas ubagi un 

Vilkači un debesu logs
Berlīnē un Oldenburgā. Latviešu 
draudze Ņujorkā 1949. gadā uz -
aicināja viņu par ērģelnieku, un 
Ņujorkā viņš pavadīja visus savus 
trimdinieka gadus. Savienotajās 
Valstīs nebij nekādas intereses 
par nezināma latviešu kompo -
nista darbu par latviešu temu, 
naidīgo kaimiņu stāsts palika 
nenobeigts. Ņujorkas Latvijas 
Nacionālās operas ģilde izraka šo 
darbu no aizmirstības un uz  ai -
cināja diriģentu un komponistu 
Andreju Jansonu pabeigt šo 
operu, kuras pirmizrāde notika 
Rīgā 2011. g. 3. jūnijā. 

Saskaņā ar dabu. Latviešu 
rakstniece Ilona Leimane pub li-
cēja romānu „Vilkaču manti-
niece” 1944. gada martā. Dažus 
mēnešus pēc tam vācu armija at -
 stāja Latviju,un to no jauna oku-
pēja Sarkanā armija. Leimane 
devās trimdā, viņas romāns tika 
aizliegts. Šodien šis ar naidu sa  -

gabals, tā raksturo kādas zemes 
ilgas pēc savas identitātes. Latvija 
ir pārpilna ar dziedātājiem un 
koŗiem. Katrus piecus gadus 
notiek latviešu Dziesmu un deju 
svētki, ko UNESCO ir ievietojusi 
savā cilvēces mutiskā un garīgā 
mantojumu sarakstā. Šādi svētki 
notiek jau kopš 1873. gada, bet 
pirms dažiem gadiem Rīgā rī  ko-
tos svētkos noslēguma koncertā 
uz brīvdabas skatuves Rīgas Meža-
parkā dziedāja 30 000 koristu. 
Bruno Skulte visu savu mūžu ir 
nodarbojies ar savas dzimtenes 
mūzikālo tradiciju apzināšanu, 
viņš ļauj tām ieplūst arī savā 
operā. Vienkāršas melodijas un 
plaši koŗi raksturo šo darbu, kas 
viscaur ir romantisks un pa  sa -
kains. Andrejs Jansons šo operu 
ir rūpīgi pabeidzis, viņš diriģēja 
tās pirmizrādi Rīgā. Rīgas Operas 
festivālā šī opera tika izrādīta 
vēlreiz. Režisore Ināra Slucka ar 

dibinātās (sic!) Rīgas centram ir 
visas Hanzas pilsētu īpašības, lai 
savu bagātību demonstrētu, lep-
nie tirgoņi uzcēla celtni līdzīgu 
Maskavas Bolšoj teātrim Kopš 
1919. gada šajā neoklasicisma 
stila ēkā atrodas Latvijas Nacio-
nālā opera. 1995. gadā  šī ēka tika 
atjaunota un apgādāta ar moder-

jaunā saderinātā vēlētos tos aiz -
dzīt. Starp tiem atrodas arī kaut-
rīgā Maruta, un vecais Dievlodziņš 
nolād nepazīstamo, viņa, izrādās, 
ir Vilkaču mantiniece. 

Bruno Skultes „Vilkaču manti-
niece” tika komponēta 1947. ga  -
dā vācu Oldenburgā, bet tā nekad 
netika  uzvesta. Skulte, kuŗa tēvs 
ir latvietis un māte italiete, dzi-
mis 1905. gadā Kijevā, viņš pa -
meta savu dzimteni Latviju  Otrā 
pasaules kaŗa beigās un darbojās 

saistīto ģimeņu stāsts ir latviešu 
klasiskās literātūras sastāvdaļa 
un visu latviešu skolnieku lasām-
viela. Dievlodziņi un Vilkači pār -
stāv divus atšķirīgus uzskatus par 
dzīvi. Dievlodziņi apsūdz savus 
kaimiņus par burvestībām un 
vēlas savas problēmas risināt 
materiālistiskā veidā, kamēr Vil -
kači dzīvo saskaņā ar tradicijām 
un dabu. 

Skultes opera uztveŗama vairāk 
kā vēsturisks dzimtenes mācības 

ironisku skatu krāsainā skatuves 
ietērpā atklāj šo tautisko pasaku.

Raibi paklāju raksti, bagātīgi 
latviešu tekstilmākslas paraugi 
rotā ne tikai izrādes priekškaru, 
bet, ja vajadzīgs, arī meža ainas.

Rīgas bagātās mūzikas tra di-
cijas. Katras sezonas beigās Lat-
vijas Nacionālā opera parāda 
savas programmas koncentrētu 
šķērsgriezumu. Šo operas namu 
vācu tirgotāji 1863. gadā uzcēla 
kā vācu teātri. Brēmenes tirgotāju 

nām techniskām ierīcēm. 
Operas festivālu raksturo kla-

siskais repertuārs, kas12 dienās 
parāda deviņus uzvedumus, sā -
kot no Verdi „Aīdas” līdz Mo -
corta „Donam Žuanam”.  Skultes 
„Vilkaču mantiniecei” sekoja 
Rosīni ”Seviljas bārddzinis” un 
Čaikovska ”Jevgeņijs Oņegins” 
žilbinošā iestudējumā. 

Latviešu komponists un mū -
zikas kritiķis Emīls Dārziņš 19. 
gadsimta beigās jautāja: ”Vai 
Latvija varētu kļūt slavena māk -

slas dēļ? Ar ko gan citu mēs va -
rētu kļūt slaveni, ja ne ar mākslu?” 
Rīga savā mainīgajā un 20. gad -
simtā traģiskajā vēsturē, bieži 
bijusi nozīmīgs Eiropas mūzikas 
dzīves centrs. Richards Vāgners 
kopš 1837. g. augusta darbojās 
Rīgā par teātŗa kapelmeistaru. 
Pēc diviem gadiem viņam parādu 

dēļ no Rīgas bij jābēg. Vētrainā 
braucienā uz Angliju viņš bija 
guvis ierosmi savam „Klīs to-
šajam holandietim”. 

Šodien Baltijas valstu lielākās 
pilsētas mūzikālo dzīvi diriģents 
un komponists Andrejs Jansons 
ir ievērojami bagātinājis, līdz ar 
Marisu Jansonu, Andri Nelsonu 
un Elīnu Garanču arī viņš ir vai-
rojis Latvijas slavu, lai to varētu 
daudzināt par mūziķu un dzie-
dātāju zemi.

Tulkojis  Jānis Krēsliņš seniors
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(Turpinājums sekos)

Alfrēds Poriņš
Morics Blumbergs – Mariss Vētra

Stāsti par Bellaccord Electro
(Turpināts no Nr. 5)

Vai esat dzirdējuši par tādu 
Moricu Blumbergu? Viņš, bū -
dams 8. Daugavpils kājnieku 
pulka 10. rotas kareivis, 1919. ga -
dā iesniedza lūgumu Latvijas 
konservātorijā uzņemt viņu par 
audzēkni dziedāšanas klasē un – 
tika uzņemts. Profesora Paula 
Saksa atsauksme bija tāda: „Jau-
nais censonis ir apbalvots ar labu 
balss materiālu, kuŗu izkopt būtu 
viņa svētākais pienākums.” To 
Mo  riss Blumbergs arī apzinīgi 
pildīja un 30. gados kļuva par 
vienu no populārākajiem dzie-
doņiem Bellaccord Electro ska ņu-
platēs. 1936. gadā viņš iedziedāja 
vācu tautas dziesmu „Skaistā dārz-
niece” ar Valža Zīles latviešu tekstu.

Atis Bērtiņš Jāteic, ka latviešu kultūras vēs -
turē Mariss Vētra ir ieņēmis pa  -
liekošu vietu ne tikai kā izcils 
dziedonis, bet arī kā talantīgs 
rakstnieks – sarakstījis piecas at -
miņu grāmatas. Un ieraksti 
Bella   c  cord platēs arī ir vērtīga 
liecība par dziedoņa plašo darba 
lauku.

Bellaccord platēs Vētra ir iedzie-
dājis ap 60 dažāda satura skaņ-
darbu. Divas trešdaļas pieder vieg -
lajam žanram. Te nu mēs nonā-
kam pie jautājuma – kāpēc iz  -
cilais operdziedonis, Nacionālās 
operas premjērs tā pievērsās arī 
šlāgeriem, deju mūzikai? Atbildi 
meklējot, atrodam komponistes 
Lūcijas Garūtas teikto, ka tā biju-
si nepieciešamība nopelnīt, bet 
mākslas zinātņu kandidāta Māŗa 
Grēviņa pieņēmums ir, ka arī 
vieglais žanrs bija viena no lielā 
meistara stichijām. Bet ko tolaik 
saka pats mākslinieks? To varam 
izlasīt laikrakstā Brīvā Zeme kādā 
1935. gada numurā: „Daži kritiķi 
man ir aizrādījuši, ka es par 
daudz dziedu viegla rakstura 
dziesmas. Es nedomāju, ka vieglā 
mūzika ir reizē ar to arī slikta 
mūzika. Tas ir tikai cits stils, no 
kuŗa pilnīgi neatkarājas mūzikas 
vērtība.” Un vēl mūsu operas diž-
 gars piezīmē, ka dažas vieglas 
melodijas ir daudz skaistākas un 
vērtīgākas nekā viena otra operas 
ārija. Tā, lūk! 

Es neņemos izvērtēt, cik vērtīga 
ir nākamā dziesma, par kuŗu 
stāstīšu. Taču populāritātes ziņā 
tā ir topā vēl šodien: „Pie Dzintara 
jūras, kas Kurzemi vij...”. Tā ir vācu 
komponista Jakoba Pfeila 1937. ga -
dā sacerētā „Am Golf von Biskaya”. 
1939. gadā profesors Jānis Me  -
diņš to aranžēja pūtēju orķestrim 
un sabalsoja vīru korim jaunajai 
latviešu lielfilmai „Zvejnieka dēls”. 
Vācu tekstu latviskoja Radiofona 
literārās daļas darbinieks Kārlis 
Baltpurviņš. Filmā kā solists 
dzie  dāja Tālis Matīss. Bet Bell ac -
cord platē populāro valsi ierakstīja 
Mariss Vētra.

Dziesma aizgāja tautās. Ne ti -
kai Latvijā. Arī igauņi to ieskaņoja 
Bellaccord platē un nosauca par 
latviešu tautas melodiju. Kā at -
ceras „Zvejnieka dēla” režisors 
Vilis Lapenieks, par vācu šlāgeŗa 

izmantošanu profesors Mediņš 
esot saņēmis pārmetumus, uz ko 
smaidot atteicis: „Kungi, dodiet 
Dievam, kas Dievam pienākas, 
un ķeizaram, kas ķeizaram”.

Ne jau valšus vien iedziedāja 
platēs Rīgas bruņinieks, kā dzie-
doni nodēvējusi Astrida Aļķe, 
monografijas par Marisu Vētru 
autore. 1939. gadā Vētras Bel -
akorda repertuāru papildina vā  -
cu komponista Teo Makebena 
fokstrots „Bel Ami” no tāda paša 
nosaukuma filmas, kas tika uz -
ņemta pēc franču rakstnieka Gija 
de Mopasāna noveles „Mīļais 
draugs”.

Marisa Vētras Belakorda ierak-
stos saglabājušās daudzas vēl šo  -
dien populāras dziesmas, ko lab-
 prāt gribētos atskaņot, kā pie-
mēram, „Dzīvīte” ar Friča Bārdas 
vārdiem, vācu komponista Jussen-
hovena „Rudzupuķu zilas”, tra  di-
 cionālā „Skaista ir jaunība” un citas.

Bet tagad par to, kā dziedonis 
ir atcerējies skaņuplašu iedzie-
dāšanu Belakordam savā atmiņu 
grāmatā „Sestā kolonna”, kas iz -
nāca 1957. gadā. Tā parasti sā  ku-
sies ar Edgaru Foršū pie tālruņa. 
Foršū bija Elmāra Rudzīša brā-
lēns un iespēlēšanas lietu kār to-
tājs. „Belakordam esmu iedzie-
dājis mežonīgi daudz mežonīgu 
dziesmu. Lielāko vairumu nekad 
neesmu pazinis,” raksta Vētra un 
turpina: „Sākam!” – sauca Teo-
dors Vējš, un viņa orķestris at -
skanēja ar tik saldu meldiņu, ka 
man salīgojās sirds. Nošu lapiņa 
ar tekstu man bija rokās. Kad 
Vējš man pameta ar aci, dziedāju 
viņa orķestrim līdzi... kad dzies-
miņa bija ieskaņota, tā atkal aiz -
mirsās.... starp manu balsi operā 
un skaņuplatēs bija liela atšķi-
rība... Kad dziedāju no platēm 
skaļruņos vai krogos, no gramo-
fona, pats sevi nepazinu... 

... Bet otrā rītā biju agri uz ielas. 
Tikko atvēra veikalus, Belakords 
samaksāja par vakarējām platēm. 
Ar pilnu kabatu gāju uz Balto 
namu.”

Marisa Vētras pēdējā Belakordā 
iedziedātā ir tango „Dāvā man 
smaidu, Marija!” ar Georga Pola 
deju orķestri.

*******
Turpināsim ielūkoties Bellac-

cord Electro skaņuplašu krājumos. 
Šoreiz no saviem krājumiem es -
mu izcēlis Liepājas operas, vēlāk 
Nacionālās operas tenora Alfreda 
Poriņa ierakstus. Helmaram Ru -
 dzītim ar jauno tenoru izveidojās 
ražīga sadarbība jau no paša 
skaņuplašu ražošanas sākuma. 
Poriņš bija viens no pirmajiem 
latviešu operdziedoņiem, kas 
Bellaccord platēs ārzemju deju 
mūzikas tekstus iedziedāja lat -
viešu valodā. Pavisam Bellaccord 
pūrā Poriņam ir 65 dziesmas. 
Viena no pašām pirmajām bija 
„Pūpēdītis”. 
Bij meitene kā rozes zieds,
Gar Gaujmalu tai staigāt bija prieks...
Reiz atrod viņa pūpēdi
Un brīnās, kas tas ir par trāderi.
Ak, tu mans mīļais, mazais pūpēdīt!...

Arturs Briedis, kuŗš sacerēja lat-
viskos tekstus ārzemju dzies mi-
ņām. Bet mūzikas autors – Lom-
brozo! Šis vārds uzreiz asociējas 
ar slaveno italiešu psīchiatru un 
pētnieku krimināltiesību sfairā 
19. gs. beigās, taču komponists ar 
šādu vārdu gan nekur nav atro-
dams. Un nav jau arī nekur jā -
meklē, jo dziesmiņa „Tas bija 
jaunībā” nepārprotami nāk no 
vācu komponista Valtera Kollo 
1913. gadā sacerētās operetes „Wie 
einst im Mai” („Kādreiz jau  nī-
bā”). Alfreds Poriņš to dzied 
duetā ar Āriju Širmani. 
Vai tu, mīļais, atceries,
senās jaukās dienas,
Kad mēs skolā zīmējām
velniņus uz sienas?
Tas bija jaunībā un ziedonī
Kad meitēns spēlējās ar puisēnu...

Alfreds Poriņš bija mācījies pie 
Eižena Vītinga, kuŗu 20. gados 
Rīgā uzskatīja par izcilāko dzie-
dāšanas paidagogu. Lietpratēji 
at  zina, ka Poriņa tenoram ir 
italiešu skola, bet priekšnesumā 
tieksme uz bravūru vai senti-
mentu. Helmars Rudzītis savās 
atmiņās par Poriņu raksta, ka tas 
operā parasti dziedājis mazākas 
lomas, bet viņa balss labi ska  nē-
jusi platēs. Poriņa iedziedātā 
plate ar „Brūklenāju” un „Šalc za -
ļais mežs” kļuvusi par visiz pla-
tītāko. To bijis jāizdod atkārtoti 
atkal un atkal. Šo no Odenvaldes 
nākušo vācu tautas melodiju, 
sauktu arī par Švarcvaldes dzies-
mu, Alfreds Poriņš  dziedāja ko -
pā ar savu Liepājas operas kollēgu 
– baritonu Jēkabu Joffi.
Šalc zaļais mežs un lakstīgala dzied,
Un birztalā jau vijolītes zied...
Bet jaunība kā sapnī gaŗām iet...

Man rokā ir plate ar tumš sar-
kanu etiķeti un uzrakstu zeltītiem 
burtiem, kā jau visām Bellaccord 
platēm 30. gados, tāpat zelta 
krāsā ir ornaments ar firmas mo -
nogrammu. Ne jau daudziem 
šodien būs gadījies redzēt Bellac-
cord plates ar krāšņajām etiķetēm, 
taču tām vērību šodien pievērsis 
kāds britu mūzikas pētnieks un 
kollekcionārs Bils Dīns Maiats 
un novērtējis par izcilu Art Deco 
mākslas paraugu. Žēl, ka nezinām 
etiķetes autoru!

Es ceru, ka atminējāties skaistās 
dārznieces apdziedātāju. Tātad – 
Mariss Vētra, 30. gadu Latvijas 
Nacionālās operas zvaigzne. Par 
Marisu Vētru Morics Blumbergs 
kļuva, jau sākot savu dziedoņa 
karjēru Liepājas operā. Pērnvasar 
apritēja 110 gadi kopš viņa dzim-
šanas. Mākslinieka mūžs aprāvās 
64 gadu vecumā Kanadā, uz ku -
ŗieni viņu bija aiznesušas Otrā 
pasaules kaŗa vētras. Divdesmit 
piecus no sava mūža gadiem dzie-
donis ir bijis galvenās tenora lo  mās 
gan savā Baltajā namā, gan uz Ei -
 ropas operu skatuvēm – Berlīnē, 
Frankfurtē, Vīnē, Prāgā, Helsin-
kos, spēlējis arī kinoaktieŗa lomu 
vācu skaņu filmā „Pavasaŗa teika”.

Pūpēdītis bija tolaik zaļumballēs 
iecienīts valsis. Pirms Poriņa to 
His Master’s Voice platē bija ie  -
dziedājuši Brāļi Laivinieki, par 
mūzikas autoru norādot kādu P. 
Milleru, par teksta – Kārli Bed-
riņu. Tas gan nebūs tiesa, jo ir 
zināms, ka šai, tāpat kā daudzām 
citām Laivinieku dziesmām, vār-
dus ir sarakstījis dzejnieks Jēkabs 
Jansons-Saiva, bet Poriņa iedzie-
dātais „Pūpēdītis” ir ar citiem 
vārdiem.

Nākamo atcerēsimies jautro 
dziesmiņu „Tas bija jaunībā”. Tās 
nonākšana Belakorda repertuārā, 
manuprāt, arī ir diezgan jautra. 
Kādā nošu izdevumā teikts, ka 
tekstu aranžējis (!) A. Briedis. Jā, 
nu bija tolaik tāds dziedātājs 
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Šīs brīnišķīgās Bellaccord plates!
Atmiņu skices no Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas”

(Turpināts no Nr. 5)

Austra pie savas ģīmetnes, ko gleznojis mākslinieks Pauls Puzinas

Grāmata "Mūzikas mozaīka"

Iepazinos, un šī iepazīšanās 
mums abiem bija liktenīga. 
Laikam iemīlēšanās ar pirmo 
saskatīšanos būs bijusi abpusēja. 
Mēs sākām satikties.

1937. gada maijā mēs ap  pre-
cējāmies, un tas bija laimīgs 
solis manā dzīvē. Vēl tagad, pēc 
tik daudziem gadiem, ar Austru 
staigājam vienu ceļu. Mūsu 
laulību laimīgu ir darījusi sav-
starpēja saprašanās un vienādas 
intereses – grāmatas, teātris, 
mūzika. Ar Austru esmu bijis 
laimīgs visus šos gadus un par 
šo laimi savā ziņā varu pateik-
ties Belakordam. Nebūtu bijis 
Belakorda, es varbūt nekad 
nebūtu sastapis Austru, un visa 
dzīve būtu ievirzījusies citā 
gultnē.

Kad iepazinos ar Austru, viņa 
līdzās darbam Radiofonā arī 
mācījās Angļu institūtā un drīz 
to pabeidza. Nu ģimenē bija arī 
diplomēta angļu valodas pratēja, 
kas varēja lasīt grāmatas angļu 
valodā. Bija viens palīgs vairāk 
arī darbā. Austra ir izvēlējusies 
tulkošanai daudzas grāmatas 
un dažas arī pati tulkojusi.

***
Un kas notika ar Belakordu? 

Tas joprojām dzīvs un vesels, 
un tā skurstenis, ko kādreiz 
uzcēlu, joprojām kūp tai pašā 
vietā – Kalnciema ielā 40. Ve -
cais, labais Belakords vēl elpo.

Kad krievi 1944. gadā atkal 
okupēja Latviju un ieņēma Rī -
gu, mana fabrika nonāca viņu 
rokās nenopostīta. Cik esmu 
noskaidrojis, tā jau drīz sākusi 
darboties. Veco nosaukumu, tā 
buržuāziskās izcelsmes dēļ, 
saprotams, nevarēja paturēt, 
tādēļ mīļajam bērnam laika 
tecējumā ir radušies vairāki 
vārdi. Sākumā to nosauca par 

„Rīgas skaņu plašu fabriku”. 
1958. gadā fabrikas vārds jau ir 
„Līgo”. Iespējams, ka bija vēl 
kāds vārds, ko neesmu pa  ma-
nījis, līdz nonāca līdz tagadējai 
„Melodijai”. Un ar šo vārdu 
apzīmētas plates arī vēl šodien 
ražo tai pašā vecajā Belakordā 
– Kalnciema ielā 40.

Protams, fabrikas iekārta šo -

dien ir citāda. Šī nozare aiz-
tecējušos 40 gados tā mainīju-
sies, ka no vecās iekārtas nekas 
daudz vairs nebūs lietojams. Bet 
vēl daudzus gadus pēc Otrā 
pasaules kaŗa Belakords, vai kā 
nu viņu katru reizi sauca, 
staigāja vecajās pēdās, strādāja 
ar vecajām mašīnām. Vēl 1958. 
un 1959. gadā Cīņā un Rīgas 

Balsī parādījās uzņēmumi, kur 
plates gatavo ar tām pašām 
Belakorda spiedēm. Arī 1962. 
gadā žurnālā Latvijas Sieviete ir 
plašs apraksts par fabrikas dar-
bību un fotografijas. Plašu spie-
des tās pašas, tikai iespiedējas, 
kā liecina paraksti zem fo  to-
grāfijām, ir citas: Šadrina, Meļ-
ņikova, Fomičeva, Borisova, 
redaktore Tamara Grekova, gal-
venais inženieris Semenčenko... 
Nav šaubu, no kuŗienes viņi 
nāk. Manā laikā neviens no 
viņiem Belakordā nestrādāja.

Ja nebūtu toreiz šo fabriku 
Latvijā iekārtojis, tādas tur šo -
dien gan laikam nebūtu. Var jau 
gadīties, ka mana informācija 
nav pilnīga, bet pirms gadiem 
kādā padsavienības izdevumā 
lasīju, ka visā „plašajā dzimtenē” 
ir tikai trīs šāda veida uzņēmu-
mi un viens no tiem „Melodija”. 
Varbūt pat netieši esmu maz-
drusciņ veicinājis Raimonda 
Paula populāritāti, jo visas viņa 
plates izgatavotas Melodijā. Ja 
nebūtu bijis Belakorda, nebūtu 
bijis arī Melodijas un diezin vai 
tik daudz latviešu plašu arī būtu 
ierakstīts. Vieglāk to tomēr ir 
izdarīt Rīgā, nekā katru reizi 
lūgt krievu kungus atļaut pie -
tiekami daudz laika latviešu 
plašu ieskaņošanai kādā Mas-
kavas vai „Brežņevgradas” stu-
dijā.

Melodijas platēs iedziedātie 
Raimonda Paula grāvēji brī -
žiem atskan vai ikviena latviešu 
trimdinieka mājā. Pirms ga -
diem, arī gandrīz vai katrā 
latviešu mājā, skanēja citi grā-
vēji, piemēram, populārais „Šalc 
zaļais mežs”. Citi laiki, citi grā-
vēji, – bet ražoti turpat Rīgas 
Āgenskalnā, Kalnciema ielā 40!

Bet ar platēm vien jau Be  l a-
korda nopelni nebeidzās. Tam 
bija vēl cita ražošanas nozare, 
kuŗu tagadējā Melodija gan lai-

kam neturpina. Nav jau vairs 
Latvijā Ziemsvētku, kam tad 
vajadzīgi Ziemsvētku eglīšu 
greznojumi, kādus Belakordā 
sākām 1936. gadā ražot.

Tā bija atkal jauna, kaut nelie-
la nozare, kuŗā agrāk visi 
ražojumi nāca no ārzemēm. 
Tagad šos sudrabainos, vizu ļo-
jošos izgreznojumus sākām 
ražot Latvijā. Belakordam bija 
galvanizēšanas ierīce, bet tā 
netika pilnībā izmantota, jo ne 
jau katru dienu ierakstīja jau-
nus ieskaņojumus. Tieši tāda 
iekārta bija vajadzīga eglīšu 
greznojumu ražošanai. Tos ga -
tavoja no vara stieplēm. Pašas 
stieples gan ieveda no ārzemēm, 
bet tas bija niecīgs valūtas 
aizplūdums, salīdzinot ar iegul-
dīto darbu. No ārzemēm ieveda 
lētas, diezgan resnas vara stiep-
les. Tās VEF fabrika izstiepa 
pavisam tievas. Manā fabrikā ar 
speciālu mašīnu šīs stieples 
„pletēja” plakanas. Šīs stieples 
galvanizēšanas vannās apklāja 
ar plānu sudraba kārtu. Tie tad 
bija tā sauktie „eņģeļu mati”, kas 
aploksnēs gāja tirgū. No šiem 
„eņģeļu matiem” ar speciālām 
mašīnām gatavoja vītnes, zvaig-
znes, čiekurus un citus sudra-
bainus greznojumus. Tā bija se -
zonas prece. Augustā fabrikā 
saradās strādnieces, kas tad līdz 
Ziemsvētkiem gatavoja šos 
grez nojumus. Un priekšsvētku 
laikā šīs eglīšu rotas parādījās 
veikalos. Lielākais noņēmējs 
bija Armijas Ekonomiskais 
veikals.

Varbūt dažs labs šo rindiņu 
lasītājs sen aizgājušos gados 
Ziemsvētku vakarā ir sēdējis pie 
Belakorda ražojumiem grezno-
tas eglītes, klausījies Belakorda 
platē iespēlētu Ziemsvētku 
dziesmu un zem eglītes to 
gaidījusi dāvana – Grāmatu 
Drauga jaunākās grāmatas.

Nereti dzirdam izbrīnu, ka tik 
maza tauta kā Latvija var le  -
poties ar tik daudzām slavenī-
bām. Un ir jau arī – Latvijas 
vārds parādās it visās pasaules 
malās, un par izciliem latviešu 
panākumiem varam lasīt da -
žādos tīmekļa nodalījumos. 
Atceramies, kā mūsu vecāki 
vienmēr atgādināja, ka labi 
jāuzvedas un skolā labi jāmācās, 
jo visa latviešu tauta tiks 
novērtēta pēc mūsu uzvedības. 
Mēs jo bieži lepojamies, ap -
ņemot ap pleciem arī mūsu 
izcilo zvaigžņu sagšu, atgādinot 
cittautiešiem, ka apbrīnas cie -
nīgais cilvēks ir latvietis.

Tomēr vārds izplēn, avīze 
sadzeltē un tīmeklis ne vienmēr 
pieejams. Bet, nenopeļot jaun-
laiku izgudrojumus, vēl jo  pro-
jām visvairāk varam paļauties 
uz grāmatu. Pāršķirstot Klīv-
landes latviešu koncertap vie-
nības 50 gadu pastāvēšanas 
sakopojumu ”Mūzikas mo  za ī-
ka”, pretī veŗas mākslinieku 
attēli. Viņu ceļi jau sen vairs nav 
šajā saulē, skatām arī tos, kas 
Klīvlandi ir apciemojuši, mē -

Klīvlandes latviešu grāmata ASV kongresa bibliotēkā
rojot arvien vērienīgākas pa -
nākumu takas. Trīs daļās  ap -
rakstīti 194 atsevišķi koncerti 
un kodolīga Klīvlandes kon -
certapvienības vēsture, kam pie -
vienots arī īss pārskats angļu 
valodā. Grāmatu iedvesmojuši 
un atbalstījuši Dagnija un Jānis 
Strautnieki, sniedzot paliekošu 
liecību nākamām paaudzēm. 

Pateicoties Astrīdas Rīderes 
uzņēmībai, „Mūzikas mozaīka” 
tagad ir ieskaitīta arī ASV 
Kongresa bibliotēkas krājumā. 
Astrīdai ir teicamas spējas atrast 
veidus, kā pavairot latviešu cen-
tienu uzskatāmību. Pagājušā 
gada rudenī, viesojoties Latvijas 
vēstniecībā, viņa nejauši iepa-
zinās ar Lolitu Silvu, kādreizējo 
ASV Kongresa bibliotēkas dar-
binieci un saruna ievirzījās par 
Klīvlandes grāmatas ietilpi nā-
šanu lielajā Amerikas grāmatu 
krātuvē. Domāts – darīts, un 
pēc neilga laika Astrīda saņēma 
pateicības vēstuli un apstip-
rinājumu, ka ”Mūzikas mo  -
zaīka” ir ierindota Kongresa 
bibliotēkas reģistrā.

ASV Kongresa bibliotēka, 

dibināta 1800. gadā, ir pasaules 
lielākā grāmatu krātuve ar 
vairāk nekā 32 milljoniem grā -
matu 470 valodās. Tās plaukti 
aizņem 838 jūdzes trīs ēkās. 
Visi rakstu darbi lasīšanai uz 
vietas ir ik   vienam pieejami, 
iepriekš iegā dājoties lasītāja 
karti (Reader Identification 
Card). Tikai Kon gresa pārstāvji 
un ASV augstā kās tiesas tiesneši 
var izņemt darbus no kollekci-
jas un iznest  ārpus bibliotēkas. 
Kopš dibi nā šanas bibliotēkai ir 
bijuši 13 vadītāji – Kongresa 
bibliotekāri; pašreizējais 
Kongresa biblio tēkārs kopš 
1987. gada ir James H. 
Billington.

Grāmatu krājums plok, bet 
vēl joprojām ir iespējams 
iegādāties šo glīto, linu vākos 
iesieto atmiņu kopojumu par 
latviešu māksliniekiem laika 
ritējumā. Raiti lasāmi Maijas 
Grendzes rediģētie koncertu 
apraksti, kas papildināti ar 
bagātīgu fotografiju klāstu. 
Zvaigznes, kas kādreiz apbūra 
mūzikas cienītājus Latvijā, sve -
šumā aizceļojot, apžilbināja 

klausītājus Klīvlandē, paveŗot 
ceļu jauniem māksliniekiem, 
kuŗu svešumā gūtie panākumi 
savukārt iepriecināja ar savu 
spilgtumu. Grāmatas trešais 

posms atspoguļo ar lielu sa -
jūsmu uzņemto mākslinieku 
sniegumu, sekojot atjaunotai 

brīvībai, atdzīvinot saiti ar 
dzimteni.

Anda Sūna Cook

Grāmatu var iegādāties, sazi-
noties ar Astrīdu Rīderi, astri-
dariders@yahoo.com
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Restorānos ēdienu cenas ap -
mē ram tādas pašas kā Amerikā, 
bet strādātāju alga daudz mazāka 
nekā ASV. Pievakarē lidlaukā 
gaidījām atbraucam no Barse lo-
nas māsīcu Ingrīdu un viņas vīru 
Juri Jēkabsonu. Viņi apceļojuši da -
ļu Eiropas, un pirms atgriešanās 
Austrālijā Ingrīda vēlējās apcie-
mot savu māsu Birutu. Pirms 
trim gadiem visi kopā bijām 
brālēna Paula bērēs Melburnā. 
Šoreiz tikšanās priecīgāka. 

Sestdiena, 17. septembris
Mana pēdēja diena Rīgā un 11. 

Saeimas vēlēšanās. Balsot gājām 
uz padomju laikā celto Kongresa 
namu. Pie balsošanas zāles ieejas 
durvīm stāvēja neliela rinda, ie -
rēdne pārbaudīja pases. Drīkstēju 
arī fotografēt. Mūzikanti saņēma 

Atkal Latvijā!
13 balsošanas zīmes un apsēdās, 
lai dažiem vārdiem pieliktu krus-
tiņus, citiem minusus vai arī kā -
dus izsvītrotu. Īnteresanti, cik 
valstīs vēl ir šāda, manuprāt, ļoti 
sarežģīta balsošanas sistēma? 

Vakarā bijām ielūgti „Berga ba -
zāra” restorānā uz partijas Vie-
notība rīkoto vēlēšanu atskaņu 
vakaru. Turpbraucot Brigita jau-
tāja šoferim, vai viņš piedalījies 
vēlēšanās. Viņš labā latviešu va -
lodā atbildēja, ka neesot pieda-
lījies. Uz jautājumu, kāpēc ne, 
viņš atbildēja: „Esmu okupants.” 
Brigita mēģināja viņu pārliecināt, 
ka viņš nav okupants. Taču, uz 
jautājumu, vai viņš pieņemtu 
Lat vijas pavalstniecību, atbilde 
bija: „Nē.”

Ko darīt ar cilvēkiem, kuŗi vē -
las dzīvot un strādāt mūsu tēv-

Grupa Latviešu virsnieku apvienības biedru un virsnieku atraitnes 
Likteņdārzā

Kurzemes Brāļu kapos Lestenē

(Nobeigums, sākumu skat.
Laika 2011.g.  nr. 46,47)

zemē, bet nedomā par pavalst-
niecību? 

Restorānā bija klāts bagātīgs 
bufetes galds, apmeklētājiem pa -
sniedza vīnu. Uz vairākiem lieliem 
televīzijas ekrāniem varēja vērot 
vēlēšanu norisi Latvijā, tika in -
tervēti balsotāji, vēlāk paziņoja 
rezultātus. Līdzās sēdēja bij. PBLA 
priekšsēdis, kandidāts partijas 
Vienotība Rīgas sarakstā, Mārtiņš 
Sausiņs, viņa dzīvesbiedre un 
Andrejs Mežmalis. Spriedām, 
kāds būs vēlēšanu iznākums. Ce -
rot uz pārsteigumu, tomēr bija 
jāpievienojas polītologu un vai -
rāku žurnālistu secinājumiem, 
ka polītisko partiju apvienība 
Saskaņas centrs iegūs visvairāk 
balsu. Pirmos rezultātus uzzinā-
jām jau pēc pulksten astoņiem. 
Ieradās Vienotības polītiķi un citi 
kandidāti. Piegāju klāt Sa  ei mas 
priekšsēdei Solvitai Ābolti ņai, 
pateicu savu vārdu un aici nāju 
pie mūsu galda, lai iepa zīs tinātu 
ar māsīcām. Kāds, ko ne  pazinu, 
gaŗāmejot jautāja, vai Sol  vita 
Āboltiņa man ir radiniece. 

Mana atbilde bija ļoti vienkārša: 
„Nē, mēs esam latvieši!”

Tikos arī ar aizsardzības minis-
tru Arti Pabriku, ministru prezi-
dentu Valdi Dombrovski, pazi-
ņām no Vašingtonas laikiem – 
Ojāru Kalniņu, Katrīnu un Kārli 
Līdakām, Amerikas latviešu ap -
vienības „dienesta biedru” Uldi 
Gravu. 

Svētdiena, 18. septembris 
Agrā rītā stundā jau biju lidostā. 

Nobijies no Baltic Air un SAS 
pār stāvju brīdinājumiem, ka par 

smagu čemodānu jāpiemaksā 
turpat 140 latu, gandrīz visas 
sapirktās grāmatas ievietoju ro  -
kassomā. Labi, ka Rīgas lidostā 
gaiteņi nav tik gaŗi kā citās pil -
sētās. Brokastoju Kopenhāgenā 
– apelsīnu sula, kafija, maizīte, 
neliels podiņš ar olu kulteni un 
pāris bēkona sķēles. Pārdevējai 
iedevu 20 dolaru zīmi. Viņa uz 
mani skatījās, it kā ko gaidot. 
Sīkākas naudas man nebija un 
nevēlējos saņemt atpakaļ sauju 
dāņu kronu. Pēdīgi samaksāju ar 
kreditkarti. 

Lidmašīnā man līdzās sēdēja 
Amerikā dzimis lietuvietis no 
Bostonas. Izrādījās, ka mums ir 
vairāki kopīgi lietuviešu paziņas, 

un tērzējot astoņu stundu ilgais 
lidojums aizritēja ātri. 

Lidostā Vašingtonā vienlaikus, 
šķiet, ieradās ducis lidmašīnu no 
visām pasaules malām. Nostājos 

gaŗā rindā, kur kontrolēja ASV 
pavalstnieku pases. Rinda lēnām 
virzījās uz priekšu, un mana 
smagā ceļasoma spieda roku. 
Nolēmu iegādāties modernāku 
ceļasomu ar ritenīšiem. 

Vēroju daudzos cilvēkus. Ne -
tālu aiz manis stāvēja divas jau-
nas arabu izcelsmes sievietes ar 
pieciem maziem bērniem. Divi 
likās nesen dzimuši, jo bija pie -
stiprināti mātes ķermenim. Ne -
viens vīrietis viņas nepavadīja. 
Abas turēja rokās žūksni dažādu 
krāsainu papīru, bet Amerikas 
pasi neredzēju. Nez kāpēc viņas 
stāvēja ASV pavalstnieku rindā? 
Pasažieŗiem diezgan ilgi bija jā -
gaida bagāža. Beidzot atradu 

savu čemodānu un smaidīdams 
kontrolierim pasniedzu muitas 
anketu. Biju atgriezies Amerikā. 

Ilmārs Dambergs

Latviešu biedrības namā St. 
Pētersburgā, Floridā, pēdēja jan-
vāŗa sestdienā atskanēja kokļu, 
klavieŗu, vijoles un visu sanākušo 
nodziedātās kopdziesmu skaņas. 
Tas jau nu tagad ir paradums, ka 
šai sestdienā vietējie mākslinieki, 
mūziķi iepazīstina publiku ar sa -
viem jaunākiem iestudējumiem 
kas lielāko tiesu ir latviešu autoru 
vai tautas radīti, bet tiek at  skaņoti 
arī kādi starptautiski pazīstamu 
autoru darbi.

Latviešu kultūras dienas Floridā
visai latviešu sabiedrībai, jo viņš 
ir bijušais Baltiešu federācijas 
Kanadā, LNAK un PBLA priekš-
sēdis un Triju Zvaigžu ordeņa 
kavalieris. Pēdējos gados Mārtiņš, 
būdams šo organizāciju pārstāvis, 
ir apceļojis visus kontinentus un 
ticies ar lielākām tautiešu grupām 
gan Austrālijā, gan Brazīlijā, gan 
Krievijā, un, protams, ASV un 
Kanadā un ilgāku laiku pavadījis 
Latvijā. Floridieši lūdza Mārtiņu 
dot mums īsu pārskatu par šo -
dienas latviešu kultūras stāvokli 
pasaulē. Protams, šis temats ir 
daudz par plašu, lai to varētu iz -
smelt īsā, 20 minūšu uzrunā, bet 
Mārtiņš meistarīgi pasniedza 
galvenos faktus. Pēc viņa novē-
rojumiem, latviešu kultūra tiek 
uzturēta ļoti augstā līmenī Aus-
trālijā, ASV un Kanadā, bet panī-
kusi Dienvidamerikā un netiek at -
klāti uzsvērta Krievijā. Katrā ziņā, 
temats ir tik ļoti interesants, ka 
Floridas tautieši viņu aicinās dot 
plašāku pārskatu tikai šim tema tam 
veltītā pēcpusdienā vēlāk pavasarī.

Mūzikālo programmu uzsāka 
Biedrības koklētāju ansamblis 
Ilmāra Vilmaņa vadībā ar piecām 
tautasdziesmām, priekšnesumu 
pabeidza ar E. Rozenštraucha 
dziesmu “Atmiņas”. Protams, pu -
blika nelaida koklētājus nost no 
skatuves bez piedevām. 

Kamēr skatuvi sakārtoja nāka-
miem priekšnesumiem, Ariāna 
Liepiņa aicināja pie klavierēm 
Ausmu Krēsliņu, lai viņa nova-
dītu kopdziesmu “Teici, teici, va  lo -
diņa”. Klātesošie to ar lielu prieku 
darīja, un nav jau arī brīnums, 

lielākā tiesa no tiem ir bijušie vai 
vēl tagad aktīvie koristi. Biedrības 
sarīkojumu vadītāji neuzdroši nā -
tos izstrādāt kādu pēcpusdienas 
vai vakara programmu bez vai-
rākām kopdzies mām.

Ar skaļiem aplausiem uz ska-
tuves sagaidījām maestro Vladi-
miru Hohlovu, koncerta pianistu 
un Biedrības koŗa diriģentu. Vla-
 dimirs bija izvēlējies koncertu 
iesākt ar Frederika Šopēna “No  k-
tirni” un tad sekoja tā paša kom-
ponista trīs valši. Pēc tam tika 
nospēlēts V. A. Mocarta “Rondo 
turku stilā”. Klausītājiem bija 
patīkams pārsteigums,  kad pia-
nistam uz skatuves pievienojās 
vijolniece, viņa 17 gadus vecā 
meita Maija. Divatā viņi nospēlēja 
C. Dankas “Tema ar variācijām”. 
Tad sekoja L. Bokerini “Menuets” 
un K. Davidova “Romance”. Va -
kara programma tika pabeigta ar 
M. Mussorgska “Hopaku”, no ope-
ras “Soročinas gadatirgus”. Tau -
tieši māksliniekiem pateicās ar 
skaļiem aplausiem un puķu 
pušķiem.  

Tad bija laiks otrai kopdzies-
mai “Bēdu manu, lielu bēdu”, un 
kad Andris Ritums noskaitīja 
galda lūgšanu, devāmies pie saim -
nieces Mārītes Rubīnas klātā 
azaida galda. Gardumus gan bija 
atnesuši paši klausītāji, jo šis bija 
izziņots kā “groziņu” vakars. Pār-
runas par latviešu kultūru visā 
pasaulē vēl turpinājās ilgi pie ka -
fijas krūzes vai atspirdzinājuma 
glāzes. Tautieši bija apmierināti 
ar daudzpusīgo sarīkojumu.

Gunārs Liepiņš

Mārtiņš Sausiņš stāsta par 
latviešu kultūru ārpus Latvijas

Floridas St. Pētersburgas Latviešu biedrības kokļu ansamblis. No 
kr. vad. Ilmārs Vilmanis, Aleksandra Rituma, Ariāna Liepiņa un 
Aivars Vilemsons

Māte Irisa apsveic meitu Maiju pēc sekmīgā koncerta

Pirms sākās mūzikālā program-
ma, ar īsu uzrunu tautiešus ap -
sveica biedrības priekšnieks Gu -
nārs Liepiņš, viņš arī iepazīstināja 
klātesošos ar Biedrības jaunāko 
biedru, sniegputnu Mārtiņu Sau-
siņu un viņa kundzi Lorenu. 
Mārtiņš, protams, labi pazīstams 



LAIKS  2012. ga da 4. februāris – 10. februāris8

Vašingtonas un apkārtnes 
tautieši 21. janvārī noklausījās 
vairāku aculiecinieku atmiņas 
par tā dēvētajām „Barikāžu 
dienām” Rīgā pirms 21 gada. 
Viņus uz latviešu namu bija 
aicinājusi vietējā korporāciju 
saime – Studenšu korporāciju 
kopa un Vašingtonas konvents. 
Tematu aizsākot, programmas 
vadītājs Knuts Ozols aicināja 
klātesošos noskatīties fragmen-
tus no Juŗa Podnieka 2001. gadā 
darinātās filmas Barricades for 
Freedom. Ekrānā  atplaiksnījās 
drāmatiskais laiks, kad savā ziņā 
izšķīrās Latvijas liktenis – viļņoja 
Latvijas karogu jūra, runāja tau-
tas vadītāji, un pie barikāžu 
režģiem un ugunskuriem savu 
ticību kopējai lietai apliecināja 
pelēcīgi tērpušies barikāžu 
sargātāji. Kas noveda tautu pie 
barikādēm? Varbūt, iekāms 
dodam vārdu aculieciniekiem, 
uz brīdi atskatīsimies vēsturē.  

1990. gadā Latvija un abas 
pārējās Baltijas valstis bija 
paziņojušas neatkarības 
atjaunošanu. Bet brūkošā 
Padomju Savienība tūlīt lika 
manīt, ka baltiešus tik viegli no 
sava apkampiena vaļā nelaidīs. 
1991. gada janvāŗa sākumā 
Maskava sāka biedēt Latviju gan 
ar ieroču žvadzināšanu, gan 
polītiskām provokācijām, kuŗu 
nolūks bija gāzt jaunievēlēto 
Ivara Godmaņa valdību un 
panākt neatkarības deklarācijas 
atsaukšanu. Milicijas 
speciālvienības OMON iebruka 
Preses namā, un valdībai naidīgus 
mītiņus rīkoja ar Maskavas 
svētību radītā interfronte. 

Barikāžu atblāzma Vašingtonā
Stāvoklis saasinājās līdz krizei 

1991. gada 13. janvārī, kad 
Lietuvā OMON’a spēki uzbruka 
Viļņas televīzijas tornim, izraisot 
daudz upuru. Latvijas Tautas 
frontes vadītāji, Dainis Ivāns un 
Romualds Ražuks tūlīt aicināja 
tautu pulcēties Daugavmalā. Tur 
saplūda vismaz pusmiljons 
cilvēku no visām Latvijas malām, 
kas pēc tam devās sargāt Saeimas 
namu, Ministru padomes namu, 
Televīzijas torni Zaķu salā un 
citus valsts objektus. Atsaucoties 
uz Tautas frontes un Ministru 
padomes aicinājumu, nākošo 
dienu laikā no visas Latvijas tika 
savestas kravas mašīnas, ar 
cementu piekrautas piekabes, 
lauksaimniecības un celtniecības 
mašinērija – pilnīgi nosprostojot 
Vecpilsētas šaurās ielas. Izveidojās 
aizsardzības vadība un ļaudis 
savos posteņos, vienam otru 
nomainot, dežūrēja dienu un 
nakti, sēdēdami pie ugunsku-
riem. Tā tas turpinājās nākamās 
divas nedēļas. Notika vairāki 
patvaļīgi OMONa grupu uzbru-
kumi. Bija upuŗi. Taču armija 
neiejaucās. Lēš, ka Barikāžu 
laikā, no 13. līdz 27. janvārim, 
Latvijas iestāžu sargāšanā 
piedalījušies ap 50 000 cilvēku. 
Tiktāl vēstures atskats.

Vašingtonā, Barikāžu atceres 
rīkotāji bija aicinājuši gan 
vēstniecības pārstāvjus, gan citus, 
kas bija iesaistīti  tā laika notiku-
mos, dalīties savās atmiņās. 
Latviešu skolas skolotāja Aija 
Celma-Evansa (Evans), kas aktīvi 
piedalījusies tiklab dežūrās kā arī 
tautas morāles celšanā kā folk-
loras ansambļa „Budēļi” 

dalībniece, Barikāžu laiku rak-
sturoja kā neaizmirstamu noti-
kumu, kā „zvaigžņu stundu 
Latvijas vēsturē”. Viņa uzsvēra 
lielo pacilātību tautā, kas bieži 
izpaudusies dziesmās pie ugun-
skuriem. Bet Aija minēja arī 
grūtības: bijis jādomā, kā ļaudis 
paēdināt un kur sniegt palīdzību 
saslimušajiem, jo ļaudis pamazām 
paguruši. „No ugunskura 
dūmiem visi bijām tādi puspelēki. 
Bet bijām lepni, ka izturējām,” 
Aija teica. Savu stāstījumu viņa 
nobeidza ar jautājumu: „Ja tagad 
rastos līdzīga vajadzība aizstāvēt 
Latviju, vai mēs to spētu?”

Latvijas militārais atašejs 
Vašingtonā, pulkvedis Juris 
Bezzubovs, bijis Barikāžu dienu 
liecinieks pie televīzijas torņa 
Zaķu salā. Viņš minēja, ka tur 
vadītājiem bijušas bažas par 
sargu disciplīnu, jo dažiem 
vīriem no lauku rajoniem bijuši 
līdzi ieroči. Ja varbūtēja uzbru-
kuma gadījumā kāds būtu šāvis 
pretī, tad iznākums būtu bijis 
neaprakstāms. Taču, nekas 
tamlīdzīgs nenotika un tauta 
uzvarēja psīcholoģisko cīņu ar 
mierīgu pretošanos. Arī pulkve-
dis Bezzubovs uzsvēra tā brīža 
emocionālo pacēlumu un 
vienotību. Viņš atgādināja, ka 
sargos bijuši daudzi krieviski 
runājošie, kas visi apliecinājuši 
gatavību aizstāvēt Latvijas valsti.

Kāpēc 1991. gada janvāŗa noti-
kumos neiesaistījās padomju 
armija? Pēc Juŗa Bezzubova do -
mām, armijas vadība baidījusies 
atkārtot to, kas notika Viļņā un 
zaudēt prestižu tautā. Arī 
OMONa vienības sākumā bijušas 

veidotas citiem uzdevumiem: 
pūļa savaldīšanai un noziedzību 
apkarošanai. Bet tiklīdz šīs mili-
cijas speciālvienības pakļautas 
kompartijas 1. sekretāram Alfrē-
dam Rubikam, viņš sācis tās iz -
mantot bruņotām provokācijām.

Vēstniecības darbinieks Valdis 
Bormanis barikāžu laikā strādā-
jis transporta uzņēmumā „Auto 
kombināts Nr.5”, kas piegādājis 
piena produktus militārām 
vienībām, arī omoniešiem. Viņš 
un septiņi domu biedri šajā 
uzņēmumā darbojušies Tautas 
frontē; vairums citu darbinieku 
atbalstījuši interfronti. Bormanim 
un viņa nacionāli noskaņotajiem 
biedriem bijis uzdots darba 
braucienu laikā ziņot barikāžu 
vadībai par militāro auto kustību. 
Sazināšanās gan bijusi pavisam 
citāda nekā tagad – bijis jāmeklē 
publiskais tālrunis uz ielas stūra. 
Dažus iespaidus sniedza arī 
Latvijas vēstnieka vietnieks Jurijs 
Pogrebņaks, kas toreiz vēl bijis 1. 
kursa students LU Vēstures 
fakultātē. Viņš atceras, ka jaunieši 
dažkārt naktīs priecīgos bariņos 
klīduši pa dažādām barikāžu 
vietām. Esot arī klausījušies 
„Amerikas balsi” un citus 
raidītājus, mēģinādami uzzināt, 
ko par Latviju ziņo ārzemēs. 

Kā uz šiem notikumiem reaģēja 
Amerikas Latviešu apvienība? 
Par  to dažos vārdos pastāstīja 
bijusī ģenerālsekretāre Anita 
Tērauda. Sākot ar 1991. gada 14. 
janvāri ALAs birojā esot ieviestas 
diennakts dežūras. Kad no Rīgas 
saņemts telefonisks ziņojums, ka 
šauts uz Rīdzenes viesnīcu, kur 
tai brīdī ar kādu ārzemju viesi 

pusdienojis Augstākās padomes 
priekšsēdis Anatolijs Gorbunovs, 
ALA par to nekavējoties infor-
mējusi ASV Ārlietu ministriju.

Ar dažiem iespaidiem dalījās 
arī IBM datorzinātnieks Ints 
Dzelzgalvis, kas Barikāžu laikā, 
sakarā ar darbu, atradies Min-
chenē. Viņš tur katru dienu 
klausījies Rīgas radio, kas bijis 
brīnumskaidri dzirdams; līdz ar 
to viņam bijusi iespēja sekot 
notikumiem tikpat kā uz vietas. 

Tomēr liekas, ka Barikāžu laiks 
visspilgtāk paliks atmiņās tiem, 
kas paši aukstajās janvāŗa naktīs 
drebinājās pie ugunskuriem un, 
kaut arī būdami ārēji mierīgi un 
pat bravūrīgi, izjuta iekšējo sprie-
dzi, zinādami, ka kuŗu katru 
brīdi barikādes varētu satriekt 
tanki. Tādā ziņā šie valsts sargātāji 
jūtami atšķiŗas no „Volstrīta 
okupētājiem” mūsdienu Ame-
rikā; barikāžu aizstāvji bija likuši 
daudz vairāk uz spēles.

Pēc saistošās programmas, pie 
vīna glāzes radās iespēja sasvei-
cināties ar nākamo ASV militāro 
atašeju Latvijā, pulkvežleitnantu 
Martinu Fērenfīldu (Farenfield) 
un viņa kundzi Erminiu. Abi 
jauneklīga izskata; viņš šveiciešu 
cilmes un viņa – itaļu. Abi 
patīkami pārsteidza ar vēlēšanos 
pie katras izdevības lietot latvie-
šu valodu, ko viņi mācoties jau 
vairākus mēnešus. Viņuprāt, tā ir 
pati par sevi saprotama lieta, ka 
dodoties uz Latviju ir jācenšas 
iemācīties vietējo valodu. Nā -
kam vasar viņi ieradīsies Rīgā.

Vilnis Baumanis

Ir diena pirms svētvakara, 
2011. gada 23. decembris. At  -
kal esmu deleģēta pārstāvēt Ame-
  rikas Latviešu apvienību Latvi-
jas Bērnu fonda sarīkojumā. 
Šoreiz tas notiek viesnīcā Kriš-
jāņa Barona ielā, kur kādreiz 
bija Benjamiņu nams. Pirms 
esmu tikusi sarīkojuma zālē, 
mani „noķeŗ” TV 3. kanāļa re -
portiere un izjautā, kāpēc atkal 
esmu kopā ar Latvijas Bērnu 
fondu. Viņa jau esot dzirdējusi, 
ka mana sirds esot lielāka par 
prātu un vēl lielāka par manu 
naudasmaku. Man viņai jāat  gā-
dina, ka arī šoreiz es pārstāvu 
vairāk Amerikas latviešu sirdis 
nekā pati sevi. Patiesību sakot, 
no manas sirds šoreiz te vairāk 
nav kā diezgan sīkos gabaliņos 
sadalīta piparkūku māja. To 
esmu dabūjusi no Vītolu fonda 
stipendiātiem vakar, bet šķita 
nepareizi vienai pašai apēst 
veselu māju. Stāstu bērniem, 
ka iepriekšējā naktī rūķīši manā 
dzīvoklī sataisījuši pamatīgu 
jampadraci un sadauzījuši ma -
nu piparkūku māju. Tāpēc ta -
gad aicinu katru apēst pa pi -
parkūku ķieģelītim no manas 
sabrukušās mājas. Bērni to uz -
ņem ar smiekliem un aplau -
siem un vēlāk arī palīdz māju 
notiesāt.

Šodien svētku dāvanu no 
Amerikas latviešiem saņem 14 
lielas ģimenes, 5 studenti, un 
divi mazgadīgi bērniņi – inva-
lidi. Kad pēc saraksta saskaitu 

Negaidītie Ziemsvētki...
visus bērnus, pieskaitu studen-
tus un mazos invalidiņus, esmu 
nonākusi pie skaitļa 76, un atkal 
esmu lepna par saviem drau-
giem, paziņām un radiem Ame-
rikā, kas šodien tik daudziem 
Latvijas bērniem ir sagādājuši 
ļoti gaišu Ziemsvētku prieku. 

Jau ieejot zālē, ir skaidri re -
dzams, ka arī viņi gandrīz visi ir 
atnākuši ar dāvanām, katram 
rociņās ir vai nu puķu pušķis, 
kāda konfekšu kārbiņa vai kaut 
kas paša darināts, un viena tēta 

rasts, Latvijas Bērnu fonda vice-
prezidente Vaira Vucāne sēd pie 
galda ar sarakstu un aploksnēm, 
ko viņa pa vienai iedod man, 
kad izsaukusi attiecīgās ģimenes 
vārdu. Tā man jāiedod izsauk-
tajai ģimenei, un lai šo brīdi 
padarītu interesantāku, es ap -
loksni ne vienmēr dodu tētim 
vai māmiņai, bet pa reizei arī 
kādam lielākam, mazākam, vai 
pat pavisam maziņam bērni -
ņam. Te šoreiz ir dažāda vecuma 
un lieluma bērni, un, kad 

Rainers Nikolass. Tādēļ šoreiz 
es aploksni iedodu viņam un 
saku, ka par to gribu vienu 
sirsnīgu apkampienu. Viņš ma -
ni ne tikai samīļo, bet iedod arī 
vienu kārtīgu buču, un es ne -
glābjami esmu pazaudējusi savu 
sirdi.

Apkampienus gan dabūju no 
itin visiem, kam devu aploksni, 
un sarīkojuma beigās esmu kā 
apreibusi, jo tik daudz mīlestības 
kā šajās pāris stundās neesmu 
saņēmusi vairāku gadu gaŗumā. 
Apzinos, ka šī mīlestība pienākas 
tiem Amerikas latviešiem, kas 
šo iespēju pasniegt dāvanas ir 
sagādājuši, un man šķiet, ka es 
to saņemu bez nopelniem. Bet 
tad atceros, ka citā laikā un 
vietā arī es esmu bijusi devēju 
vidū, un ar mana vīra Laimoņa 
piemiņas stipendiju ir izskoloti 
četri Latvijas jaunieši. Tad ar 
prieku pieņemu visus mīlestības 
apliecinājumus un zinu, ka tos 
nodošu tālāk pēc piederības.

Vēlāk labvēļu sarakstu izpētot, 
redzu, šodien mīlestība un pa -
teicība pienākas Richarda un 
Ineses Driehaus – Romanovska 
fondam, Ievas Grundmanes 
piemiņas fondam, ALAs Ap -
vienotajam palīdzības fondam 
„Latvietis latvietim” un Andreja 
Eglīša palīdzības fondam. Tātad 
visiem Amerikas latviešiem, 
kas atbalsta Amerikas latviešu 
apvienību. Tāpēc šodien prie-
cīgākus Ziemsvētkus var sa  gai-
dīt 21 Latvijas ģimene, kas au -

dzina gan lielus, gan mazus 
bērniņus Latvijai.

Apdāvināto vidū ir arī des-
mitgadīgā Anna Misnika, viņai 
diemžēl jācīnās ar problēmām, 
kas saistītas ar Spina Bifida, 
skoliozi un vēl pāris citām 
ļaunām slimībām. Meitene var 
pārvietoties tikai ratiņkrēslā, 
un viņai būs nepieciešamas 
vairākas smagas muguras ope-
rācijas. Pagājušā gadā viņa 
zaudēja arī savu mīļo tēti, kas 
nomira ar sirdstrieku. Anna 
dzīvo ģimenē kopā ar mammu 
un māsu. Mamma tagad vairs 
nestrādā, jo saņem izdienas 
pensiju par dienestu Latvijas 
Nacionālajos bruņotajos spē-
kos. Ģimene dzīvo otrā stāvā 
nelielā divistabu caurstaigāja  -
mā dzīvoklīti. Anna mācās 
Rīgas 71. vidusskolas rehabili-
tācijas centra 3.klasē, ir ļoti 
centīga un pārdzīvo, ka nevar 
piedalīties skolas sarīkojumos. 
Pie fizioterapeita uz nodarbī-
bām jāiet bieži. Šoreiz mani 
apkampj Anniņas mamma.

Otrs bērniņš ar speciālām 
vajadzībām ir 9 gadus vecais 
Linards Lapiņš, viņa cīņu par 
vietu zem saules ļoti apgrūtina 
celebrālā trieka, kuŗu ārsts 
atklāja jau pirmajā Linardiņa 
dzimšanas dienā. Tai laikā viņš 
varēja paiet tikai nedaudz soļu 
un pārvietojās rāpus vai turoties 
pie abām rociņām.

(Turpināts 18. lpp)

rokās es redzu skaistu piparkūku 
mājiņu, kas visai drīzi nonāk 
manā īpašumā

Kā šādos gadījumos ir pie -

pienākusi kārta Ineses Verzes 
ģimenei no Seces pagasta, man 
skaistu puķu pušķi iedod bur-
vīgs 5 gadus vecs jau  neklītis 

Mazais Rainers Nikolass
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Piemin Latvijas de iure atzīšanu

Pirms 91 gada 26. janvārī pēc 
Antantes lielvalstu lēmuma sā -
kās vispārēja Latvijas de iure at -
zīšana. Godinot tā laika diplo-
mā  tu starptautiskos panākumus, 
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs kopā ar Ingrīdu Meie-
rovicu nolika ziedus Latvijas Re -
publikas pirmā Valsts prezidenta  
Jāņa Čakstes un Latvijas diplo-
mā  tijas simbola - pirmā ārlietu 
ministra  Zigfrīda Annas Meiero-
vica atdusas vietā Rīgas Meža 
ka  pos. Valsts prezidents Andris 
Bērziņš 25. janvārī Rīgas pilī 
uzrunāja ārvalstu diplomātus.

Savulaik Zigfrīds Anna Meie-
rovics bija teicis: „Pār visām lie-
tām mums jāpatur tuvāki Latvi-
jas liktenis un tās vajadzības un 
prasības. Mums jāizlieto visi ceļi, 
lai sagādātu un izauklētu Latvi -
jas laimi.” 

***
Baltijas ministri vienojas

Rīgā notika Baltijas valstu zem-
kopības ministru apspriede. Ko -
pējās lauksaimniecības polītikas 
projektā laikam no 2014. līdz 
2020. gadam  Baltijas valstis ir 
Ei   ropas Savienības atbalsta saņē-
mēju tabulas lejasgalā. Laimdota 
Straujuma (Latvija), Mindaugs 
Kuklieris (Lietuva) un Helirs 
Val  dors Sēders (Igaunija) vie no-
jās par kopīgu poziciju netais-
nīgo tiešmaksājumu novēršanā. 
Ministru ieskatā ES atbalstam 
jānonāk pie ražojošajiem lauk-
saimniekiem, nevis “dīvāna zem-
niekiem”. Berlīnē 20. janvārī tri -
ju Baltijas valstu zemkopības 
ministri un lauksaimnieku ne -
valsts organizāciju pārstāvji pa -
rakstīja kopīgu deklarāciju “Par 
godīgu Kopējo lauksaimniecī -
bas polītiku visām Eiropas Sa -
vienības dalībvalstīm”.

***
Akcija 

„Draudzīgā aicinājuma diena”
Rīgā, Melngalvju nama svētku 

zālē, 26. janvārī  uz akcijas “Drau-
dzīgā aicinājuma dienas” svinīgo 
atklāšanas sarīkojumu pulcējās 
vairāk nekā 70 Latvijas skolu 
pār  stāvji, lai saņemtu dāvanu – 
kādu pašu izvēlētu grāmatu no 
SIA “Rīgas nami”, apgādu “Ju  ma-
va”, “Jānis Roze” un “Atēna” sagā-
dātā izdevumu klāsta. Svinīgā 
atmosfairā “Draudzīgā aicinā  - 
ju ma” kustības atbalstītāji, arī 
Valsts prezidents Andris Bērziņš  
godināja savas pirmās un mīļākās 
mācību iestādes, kopumā apdā-
vinot 126 skolas.

“Manuprāt, tā ir laba cilvēciska 
iespēja – dāvināt grāmatas. Lai 
arī tīmeklis sniedz  lielas iespē -
jas, tomēr grāmata ir pamats sta-
bilai izaugsmei un attīstībai. Tā 
atspoguļo kaut ko ļoti funda-
mentālu mūsu dzīvē,” uzrunājot 
ap 70 Latvijas skolu pārstāvju un 
citu viesu, Melngalvju namā va -
kar sacīja Valsts prezidents And-
ris Bērziņš. 

***
Aptur Eiropas fondu 

maksājumus
Eiropas Komisija (EK) uz laiku 

ap  turējusi Eiropas Savienības      
(ES) fondu maksājumus Latvi -
jai, aģen  tūru LETA informēja 
Finanču ministrijas (FM) Ko -
mū  nikācijas nodaļas vadītāja 
viet  niece Agnese Beļkeviča. Pēc 
EK sniegtās informācijas, šāds 

lēmums pieņemts ES Kohēzijas 
fonda un Eiropas Reģionālās at -
tīs  tības fonda (ERAF) program-
mās “Uzņēmējdarbība un inno-
vācijas” un “Infrastruktūra un 
pa  kalpojumi”. EK informējusi 
Latviju, ka FM - fondu vadošajai 
iestādei trūkst mechanisma ie -
tekmei uz atbildīgo nozaŗu mi -
nistriju un aģentūru pieņem ta-
jiem lēmumiem par fondu lī -
dzekļu izlietojumu. Identificēto 
nepilnību novēršanai EK uz lai-
ku aptur ES fondu maksājumus 
un uzdod Latvijai divu līdz trīs 
mēnešu laikā izstrādāt rīcības 
plānu un novērst trūkumus va -
dī bas un kontroles sistēmā.

***
Ceturtā daļa – 

par otru valsts valodu
Pēc  Latvijas faktu janvārī veiktās 

aptaujas, referendumā par otras 
valsts valodas statusa piešķiršanu 
krievu valodai 18. februārī plāno 
piedalīties 62,7% Latvijas pavalst-
nieku un nepilni 28% no viņiem 
domā balsot par, savukārt 62,4% 
balsos pret. Tirgus un sabiedrisko 
attiecību pētījumu aģentūras Lat-
vijas fakti direktors Aigars Frei-
manis sniedz informāciju, ka, pēc 
aptaujas datiem, referendumā no -
lēmuši nepiedalīties 12,8% pa -
valstnieku, savukārt daļa iedzī vo-
tāju vēl svārstās – 13% domā, ka 
drīzāk piedalīsies, 4,5% – ka drīzāk 
nepiedalīsies, bet 7% vispār nezi-
na, kā rīkosies.

***
Starptautiskās organizācijas 

“Reportieŗi bez robežām”
 (Reporters sans frontieres, RSF) 

veidotajā ikgadējā pasaules preses 
brīvības indeksā starp 179 valstīm 
visaugstāko novērtējumu saņē-
mu šas Norvēģija un Somija. Lat-
vija kopā ar Trinidadu un Tobago 
dala 50./51.vietu. Salīdzinājumā  
ar iepriekšējo vērtējumu (reitin-
gu) zaudētas 20 pozicijas. Igaunija 
dala 3./4.vietu ar Nīderlandi, Lie-
tuva no dalītās 11./13.vietas noslī-
dējusi uz 30./31.vietu, dalot to ar 
Austrāliju. Pēdējās trīs vietas ie -
ņem Turkmēnistāna, Ziemeļko-
reja un Eritreja.

Organizācijas veiktajā pasaules 
preses brīvības pētījumā valstis 
tiek vērtētas pēc vairākiem kritē-
rijiem. Indeksā atspoguļojas žur-
nā  listu, plašsaziņas līdzekļu un 
tīmekļa brīvības līmenis, kā arī va -
ras iestāžu ieguldījums šīs brī vī -
bas nodrošināšanā un ievēro šanā. 

***
Priedītis atbrīvots

No apcietinājuma atbrīvots bi -
jušais Latvijas Krājbankas valdes 
priekšsēdis Ivars Priedītis. Viņam 
aizliegts tuvoties noteiktām per  -
so nām un izbraukt no valsts. Poli -
cija neatklāj, kādām personām 
Priedītis nedrīkst tuvoties. Vēl bi -
jušajam baņķierim noteikts uztu-
rēties noteiktā dzīvesvietā, norāda 
policijā.

Priedīti pērn novembŗa otrā pu -
sē aizturēja Ekonomisko nozie-
gumu apkaŗošanas pārvaldē sāk -
tā kriminālprocesa ietvaros sais-
tībā ar aizdomām par Latvijas 
Krāj bankas īpašumu 100 miljonu 
latu apmērā nelikumīgu ieķīlāša-
nu par labu trešajām personām.

***
Lavrovs jaucas 

Latvijas iekšējās lietās
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs 

Lavrovs preses konferencē 18. jan-

vārī apgalvoja, ka iniciātīvu Lat-
vijā rīkot referendumu par krievu 
valodu kā otro valsts valodu diktē 
centieni pēc taisnīguma. “Cilvēki 
vēlas tapt sadzirdēti,” viņš teica. 
„Cilvēki vēlas, lai viņu tiesības ru -
nāt, domāt, audzināt savus bērnus 
dzimtajā valodā tiktu cienītas,” - 
un piebilda, ka tā ir “eiropiska vēr-
tība, un šajā gadījumā var runāt 
par tiesībām uz to, kas skaŗ Eiro-
pas Savienību kopumā.” Latvijas 
bijušais prezidents Valdis Zatlers, 
pērn viesojoties Krievijā, solījis at -
risināt valodas jautājumu tā, ka 
vismaz bērni, kas piedzimst nepa-
valstniekiem, automatiski saņem-
tu Latvijas pavalstniecību.

***
Divvalodības drāmatiskās sekas

Valsts valodas centra Valodas 
kontroles nodaļas vadītājs Antons 
Kursītis plašsaziņas līdzekļos 
skaidro, kādas varētu būt sekas,    
ja 18. februāŗa referendumā ie -
dzīvotāji nobalsotu par grozī ju-
miem Satversmē un krievu valo -
da kļūtu par otru valsts valodu 
Latvijā.

*Pagaidām nevienā pasaules 
uni  tārajā valstī (tostarp Latvijā) 
nav divu reāli vienlīdzīgu valsts 
valodu visā tās territorijā. Fede rā-
lajās valstīs, kur ir vairākas valsts 
valodas, tās funkcionē kā vienlī-
dzīgas parasti tikai valdības un 
parlamenta līmenī (izcēlums 
mū  su –red.), bet visās citās jomās 
attiecīgajā valsts territorijā domi-
nē viena no valsts valodām. Ja 
krie vu valodai piešķirtu otras 
valsts valodas statusu, tā tikpat 
labi būtu arī  pirmā, tad vēsturiski 
īsā laika posmā latviešu valoda 
likumīgi tiktu „nobīdīta” uz lau-
kiem un mazpilsētām, jo tikai       
tur to pietiekami intensīvi lie -     
totu tāpat kā tikai Baltkrievijas 
laukos – baltkrievu valodu. 

*Sākotnēji Latvija strauji sa  da-
lītos daudzās Kvebekās, Ziemeļ-
īrijās, Baltkrievijās, kur vienā re -
ģionā valdītu viena vairākuma va -
loda, otrā – otra vairākuma valoda. 

*Vairākums iedzīvotāju – it se -
višķi krieviski runājošie – saskar-
s mē ar citiem vispirms neapšaubā-
 mi izmantotu savas tiesības un ie -
spējas pieprasīt, lai visi runā un 
at   bild viņu valsts valodā, neiz pil-
dītu pienākumu uzklausīt, saprast 
un atbildēt citam arī otrā valsts 
valodā.

* Tā kā praksē nav iespējams 
reg lamentēt visas saskarsmes si -
tu ācijas, kad ir tikai viena valsts 
valoda, tad jaunos apstākļos šī 
divu it kā vienlīdzīgo un vienīgo 
valodu cīņa tik mazā territorijā 
neizbēgami būtu ļoti intensīva un 
pašiznīcinoša.

***
Nilu Muižnieku ievēlē par 
EP cilvēktiesību komisāru

Eiropas Padomes parlamentā-
rajā asamblejā par padomes cil-
vēk tiesību komisāru ievēlēja Lat-
vijas Universitātes Sociālo un po -
lītisko pētījumu centra (SPPC) 
direktoru, polītologu Nilu Muiž-
nieku. Iepriekš sarunā ar Latvijas 
Avīzi Muižnieks uzsvēra, ka, kļūs-
tot par komisāru, ievēros neitrā-
litāti un savā darbā un attieksmē 
balstīsies uz starptautisko cilvēk-
tiesību praksi un EP vērtībām. 
“Mana pieeja attiecībā uz Latviju 
būs tāda pati kā ar citām valstīm. 
Katrā dalībvalstī atsevišķi jāvērtē 
situācija un jāizprot vietējais kon-

No dzejnieces Māras Zālītes 
raksta laikrakstā Diena „Un pēc 
tam?”

Referendums būs. Notiks. Tas   
ir labi. Cimds ir nomests, un Lat-
vijai uzticamo pilsoņu goda lie -  
ta ir cimdu pacelt. Piedalīties un 
balsot pret vēl dziļāku sabiedrī -
bas nošķirtību, pret tālāku segre-
gāciju, jo tieši pie tā novestu di -
vas valsts valodas Latvijā. Galīgā 
kon  sekvencē divvalodība novestu 
pie valsts integritātes zuduma un 
latviešu valodas pakāpeniskas iz -
spiešanas no vienīgās telpas visā 
plašajā pasaulē, kur tai ir iespēja 
pastāvēt un attīstīties. Ir taču 
skaidrs, ka latviešu un krievu va -
loda nav vienas svara katēgorijas 
cīkstoņi un arēnas aplis nav nei t-
rāla territorija. Nē, nevienlī dzī-
gais cīkstiņš notiek zemē, kur pēc 
nežēlīgas rusifikācijas Krievijas 
imperijā un padomju okupācijā 
„vietējā” valoda līdz šim brīdim 
nav pilnībā atguvusies no brū-
cēm, kas tai cirstas.(..)

Man ir izmisīgs jautājums Lat-
vijas krieviem – kur viņu tais nī-
guma izjūta, kur augstsirdība, 
kur atbildības sajūta? Vai tiešām 
sava lingvistiskā komforta dēļ 
Lat vijas krievi nevairītos pakļaut 
iznīcībai latviešu valodu? (Pa -
dom ju imperija iznīcināja ap     
200 mazo valodu.) Kā Latvijas 
krievi pieļauj, ka ar viņiem ma -
nipulē kāds Vladimirs Iļjičs, kuŗš 
sevi dēvē par nacionālboļševiku? 
Pārtulkojot Eiropai saprotamā 
terminoloģijā, šo ideoloģiju sauc 

Būsim pret valsti 
apdraudošām provokācijām!

par neonacismu. Tā ir noziedzīga 
un demokratiskās valstīs aizlieg -
ta. Pat atribūtika un stils nekau-
nīgi demonstrē atsauci uz nacis-
mu un staļinismu.

Tāpat gribētu jautāt – kā Lat-
vijas vara pieļauj, ka valsti mē -
nešiem ilgi kā dresētu sunīti dan-
cina jau minētais neonacists? Tā 
vien šķiet, ka šī cilvēka klātesamī-
ba Latvijas polītikā jūtama daudz 
spēcīgāk nekā, piemēram, Valsts 
prezidenta klātbūtne. Aicinu pre-
zidentu uzdot sev jautājumu, kas 
savulaik bija aktuāls arī iepriek-
šējam prezidentam, proti, – kas es 
esmu? Ierēdnis vai valsts līde-
ris?(..)

Krievu valoda nekļūs par valsts 
valodu de iure. Bet de facto?       
Vai Valsts prezidentam joprojām      
būs vienalga, kādā valodā runāt? 
Valsts valoda ir valsti reprezentē-
jošs simbols – tāpat kā karogs un 
valsts ģerbonis. Bērziņa kungs, 
tirgū iepērkoties kā privātperso-
na, protams, var runāt, kādā va -
lodā vien vēlas, taču kā Latvijas 
Republikas prezidentam viņa pie-
nākums vienmēr un visur ir lietot 
tās valsts valodu, kuŗu viņš pār-
stāv. Tas pats attiecas uz visām 
ci  tām valsti pārstāvošām dažā -  
da ranga personām, kas uzstājas 
plašsaziņas līdzekļos. 

 Ja  pret nobalsos miljons, tas 
būs signāls, ka latvieši, kā re -
dzams, neļaus sevi tik viegli iznī-
dēt pašu zemē. (..)

Būsim pret valsti apdraudošām 
provokācijām! Iesim uz referen-
dumu! Balsosim PRET!

teksts,” teica tobrīd vēl komisāra 
amata kandidāts. Iepriekš  Muiž-
nieks paudis viedokli, ka Latvijā 
nepavalstniekiem nepieciešams 
piešķirt balsstiesības pašvaldību 
vēlēšanās.

Nils Muižnieks dzimis 1964. ga -
dā ASV. Doktora gradu polītolo-
ģijā ieguvis Berklejas universitātē 
Kalifornijā. Viņa karjēra saistīta ar 
cilvēktiesību un etnisko studiju 
pētniecību. Strādājis arī par in -
tegrācijas lietu ministru. Pēdējos 
gadus vadījis SPPC un EP komi-
siju pret rasismu un neiecietību.

***
Latvijas kaŗavīriem augsta 

morālā un profesionālā 
sagatavotība

Latvijā darba vizītē bijaieradies 
Afgānistānas provinces Meima-
nas pašvaldības vadītājs Nazars 
Muhameds Saheb Zads Saheb 
Na  zars. Viesis tikās ar aizsardzī -
bas sistēmas amatpersonām un 
ap  meklēja dažas bruņoto spēku 
vienības.

Meimanas pašvaldības vadītājs 
pateicās Latvijas tautai par to, ka 
latviešu kaŗavīri mērojuši tūks to-
šiem kilometru prom no savām 
mājām, lai rūpētos par drošību 
Afgānistānā. Paldies tiek teikts arī 
Latvijas bruņotajiem spēkiem par 
Afgānistānas kaŗavīru apmācī-
šanu. Tiekoties ar Saeimas Aizsar-
dzības, iekšlietu un korupcijas no -
vēršanas komisijas deputātiem, 
Nazars Muhameds uzsvēra, ka 
Af  gānistānā dienošie Latvijas ka -
ŗavīri ir augsta līmeņa profesionāļi 

un afgāņi ir pateicīgi par viņu ie -
guldījumu Afgānistānas drošībā

***
Dibina jaunu partiju

Mazajā ģildē 1. decembrī pul-
cējās LPP/LC kongresa delegāti 
un nolēma izbeigt Šlesera refor -
mu partijas LPP/LC darbību. Daļa 
likvidētās LPP/LC Rīgas domes 
deputātu un vairāki  pašvaldībā 
nodarbinātie, kā arī kultūras un 
izglītības darbinieki nolēma di -
bināt organizāciju “Gods kalpot 
Rīgai!”. Plānots, ka līdz martam 
organizācija pārtaps par partiju, 
kas 2013. gadā piedalīsies pašval-
dību vēlēšanās, kur varētu veidot 
vienotu partiju bloku ar Saska - 
ņas centru. Jaunās organizācijas 
va  dītājs ir Rīgas domes priekšsēža 
vietnieks Andris Ameriks.

***
Padomei virza 

piecus kandidātus
Atbildīgā Saeimas komisija 

apstiprināšanai Nacionālo elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomē virza piecus kandidātus: 
studijas Mistrus Media vadītāju 
Gintu Grūbi, “Turības” 
Komūnikācijas zinātņu katedras 
vadītāju Aināru Dimantu, Latvijas 
Vēstneša portāla nozares redaktori 
Aiju Cālīti-Duļevsku, SIA Vesta 
LK mārketinga un sabiedrisko 
attiecību projektu vadītāju Daini 
Mjartānu un producentu, 
operātoru un režisoru Ivaru 
Zviedri. Saeimas balsojums 
plānots 2. februārī.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Viņš ir ļoti ba gāts 

(18 miljardi do      la-
ru), gaŗa au    gu    ma 
(2,04 metri),  turklāt 
s i mt pro  c en t ī g s 
krievs: Mich ails 
Procho rovs nav ar 

pliku roku ņe  mams.
Pirmais ieskrējiens - pērngad 

septembrī - gan bija neveiksmīgs: 
Prochorovam neizdevās sapulci  -
nāt ap partiju Pravoje delo sa  ticīgu 
komandu, uzvirmoja iek šējas ne -
saskaņas, un līdz Valsts domes vē -
lēšanām 4. decembrī viss pasā -
kums izčibēja. Taču Prochorovs 
neizmisa: viņš cieši apņēmies 4. 
martā, kad jāno tiek Krievijas pre-
zidenta vēlēša nām, balotēties kā 
nopietns Pu  tina sāncencis, izvirzot 
mērķi: nepieļaut Vladimira Putina 
uz  varu pirmajā kārtā un mazināt 
“pareizticīgā komūnista” Gena dija 
Zjuganova izredzes. Tēmē dams uz 
Krievijas Federācijas prezidenta 
amatu, Prochorovs nodevis atklā-
tībai tādu prog rammu, kas neiz-
raisa šoku, bet modina “veselīgu 
interesi”.

Prochorovs, kuŗš 4. marta vē  lē-

4. martā ar Putinu spēkosies Prochorovs
šanās balotējas, nevis kādas parti -
jas izvirzīts, bet kā pašpa sludināts 
pretendents, kam iz  devies savākt 
likumā paredzētos divus miļonus 
parakstu, savai programmai devis 
nosaukumu Nastojaščeje buduš-
čeje. Tā ir vār du spēle: to var lasīt 
gan kā “Ta  gadnes nākotne”, gan kā 
“Īstā nākotne”, jo nastojaščeje no  -
zī mē tiklab lietvārdu “tagadne”, kā 
arī īpašības vārdu “īstais”.

Savas programmas ievadā Pro- 
c h orovs brīdina Krievijas vartuŗus, 
ka laiki mainījušies un ka viņi vairs 
nedzīvos tā, kā viņiem gribētos.

Viņaprāt mūsdienu Krievija ir 
valsts ar autoritāru režīmu: “Mēs 
dzīvojam neīstā pasaulē ar ne īstu 
polītiku un neīstu eko  nomiku”        
(sk. definīciju nasto jač čeje = īsts - 
F.G.). Demokrati zā cijas ietvaros 
Prochorovs vēlas panākt, lai ap -
gabalu gubernātori atkal - kā tas 
bija vēl necik sen - tiktu vēlēti, nevis 
iecelti. Viņš vēlas, var teikt, “atsvai-
dzināt kad rus”, prasot sarīkot se -
nātoru, pil sētu vecāko (mēru) un 
policijas territoriālo vienību vadī-
taju ārkārtas vēlēšanas. Svarīgs ir 
viņa priekšlikums pazemināt bar-

jēru iekļūšanai visu līmeņu parla-
mentos no tagadējiem 7 procen-
tiem uz 3 procentiem. Krievijas 
pre zidents, uzsveŗ Prochorovs, 
drīkst tikt ievēlēts ne vairāk kā uz 
diviem termiņiem “visa mūža ga -
ŗumā”.

Atgādinot, ka 2011. gada nogalē 
masu mītiņos paustais protests  
pret Valsts domes 4. decembŗa vē -
lēšanu rezultātu viltošanu bijis pa -
matots, Prochorovs sola panākt šī 
sasaukuma parlamenta atlaišanu, 
jo jārīko ārkārtas vēlēšanas.

Polītologs Aleksandrs Kinevs ļoti 
pozitīvi vērtē Prochorova program-
mu: nedz labēja, nedz kreisa - tā 
esot valsts dzīves eiropizācijas 
prog ramma. 

Kā jau teikts, Prochorovam ir 
sva rīgi, lai Putins neuzvarētu prezi-
denta vēlēšanu pirmajā kārtā, lai 
viņam 18. martā - otrajā kārtā - va -
jadzētu rēķināties ar “smagsvara” 
sāncensi. Būdams reālists, Procho-
rovs intervijā BBC Krievu redakci-
jai lika saprast, ka viņš ir “gatavs 
strādāt kāda cita kandidāta ko -
mandā tā uzvaras gadījumā”. Kon-
krētāk viņš neizteicās, bet visai 

zīmīgi piebilda: “Man amats ne   no-
zīmē debesmannu, man ir svarīgi 
reālizēt tās programmas, kas man 
pēc sava gara ir tuvas, - tās, ko at -
balsta mani piekritēji.”

Sestdien, 4. februārī, - mēnesi 
pirms prezidenta vēlēšanām - Ma s  - 
kavā jānotiek masu mītiņam, ko 
organizē “apvienotā opozicija”. 
Prochorovs apsolīja, ka noteikti 
atnākšot, bet mītiņa dalībniekus 
neuzrunāšot. “Es labāk noklausīšos 
citus orātorus.”

Vērtējot savas izredzes 4. marta 
vēlēšanās, Prochorovs pauž cerību, 
ka viņu atbalstīs vidusšķira - “tie 
aktīvākie 15,2% no iedzīvotāju 
kop skaita, kuŗi dzīvo lielpilsētās un 
vēlas demokratiju”. Lai pievilinātu 
šo vidusšķiru, Prochorovs apsolījis 
uzvaras gadījumā par premjēr mi-
nistru iecelt vai nu bijušo finanču 
ministru Alekseju Kudrinu, kas 
bija sastrīdējies ar pagaidām vēl 
esošo prezidentu Dmitriju Med ve-
devu, vai arvien vēl cietumā sēdošo 
oligarchu Michailu Hodorkovski, 
kuŗš daudzu liberāļu acīs ir Putina 
patvaļas un atriebības upuris.

Ārkārtīgi pievilcīgi vidusšķirai 

rādās šādi Prochorova postulāti: 
valsts galvenā prioritāte ir privāt-
īpa šuma aizstāvība, un Krievijas 
at   tīstības galvenais resurss ir pilso-
ņu privātā iniciātīva. Informācijas 
brīvība sasniedzama, privātizējot 
federālos televīzijas kanāļus. Plaš-
sa ziņas līdzekļi nedrīkst piederēt 
valstij vai valsts kompanijām (pat 
ne daļēji).

Interesants ir arī Prochorova vie-
doklis, ka bezmaksas augstākā iz -
glītība pieļaujama tikai tad, ja tiek 
sagatavoti tādu profesiju speciālisti, 
kuŗas vajadzīgas Krievijas ekono-
mikai.

Prochorovs sola: “Ja es kļūšu pre-
zidents, es pārdošu visus savus ak -
tīvus un naudas lielākā daļa tiks 
labdarībai.” Vai noticēsim?

Prochorovs būtiski atšķiŗas no 
Pu  tina tai ziņā, ka negudro nez par  
kādu Eirāzijas Savienību, bet pa -
redz, sākot ar 2015. gada janvāri, 
ieviest Krievijā “Eiropas Savienības 
sertifikātus un techniskos regla-
mentus”. Stratēģiskais mērķis esot 
apvienot ES un Krievijas Federā-
ciju vienotā “ģeopolītiskā centrā”  
ar kopēju valūtu uz eiro un rubļa 
bazes. Skan “eiropiski un civīlizēti”, 
bet arī, šķiet, fantastiski, gandrīz vai 
utopiski...

Franks Gordons

Šā gada 26. jan-
vārī Latvijas Re -
pub  likas Saeimā 
notika kārtējā plē-
nārsēde, un de  pu-
tāti tajā demons-
trēja interesantu 
vienprātību veselā 

serijā jautājumu. Domājot gan 
par pirmo, gan otru, gan arī par 
trešo lasījumu konkrētu likum-
projektu sakarā, deputāti 20 reizes 
tos atbalstīja vienbalsīgi, tātad – 
nevienam nebalsojot pret un ne -
vienam neatturoties. Rezultāts  
80:0, 83:0, 84:0 u.tml., protams, liek 
jautāt, kur tad bija tie 20, 17 vai 16 
deputāti, kuŗi vispār nebalsoja. 
Veselas piektdaļas iztrūkums neko 
īpaši labu par parlamenta darbu 
neliecina. Taču tas tomēr ir labs 
paraugs vienotībai ne tikai valdī -
bas koalicijā (Vienotība, Zatlera 
Re  formu partija (ZRP) un Na  cio-
nālā apvienība (NA) ar sešu neat-
karīgo deputātu, tā dēvēto olštei-
niešu atbalstu), bet arī pašā Saeimā 
ar visu opoziciju.

Šāda veida koalicijas un opozi-
cijas vienotība nav nekas nedzir-
dēts. Piemēram, pagājušajā gadā 
Saeimai pirmo reizi izdevās ievēlēt 
jaunu Korupcijas novēršanas un 
apkaŗošanas biroja vadītāju pēc 
vienbalsības principa, lai arī tas  
bija visnotaļ liels pārsteigums, jo 
balsojums bija slepens un slepenos 
balsojumos Saeimas „gudrās gal-
vas” tradicionāli ir demonstrējušas 
visādus brīnumus. Taču balso jums 
tāds bija, un tas bija labi, vēl jo 
vairāk tāpēc, ka pēc katastrofālā 
Normunda Vilnīša perioda KNAB 
vadībā biroja priekšnieka amatu 
pārņēma ilglaicīgs KNAB darbi-
nieks, par kuŗa zināšanām un spē-
jām nevienam nevarēja būt šau - 
bu. Turklāt 11. Saeimā pagaidām 
bijis raksturīgi, ka vienkāršos 
jautājumos opozicija balso kopā      
ar koaliciju. It īpaši tas ir tad, ja li -

Vienotība ne tikai Vienotības izpildījumā
kumprojektam ir pirmais lasījums 
(kad balsojums ir - vai projektu no -
dot Saeimas komisijām) vai otrs 
la  sījums (kad vēl var ierosināt 
priekšlikumus par labojumiem       
vai pilnveidojumiem). Un tas vēl      
jo vairāk liek padomāt par tiem 
gadījumiem, kad šāda veida vien-
prātība nav manāma.

Būtiskākais jautājums, kuŗā vien-
prātības nav un nav, ir gaidāmais 
balsojums par Eiropas Savienības 
tā dēvētā Lisabonas līguma labo-
šanu, lai tajā ieviestu vienotus prin-
cipus par budžeta disciplīnu ES 
dalībvalstīs. Šo labojumu galīgais 
variants patlaban vēl nav izstrādāts, 
bet tas nav traucējis Saeimas de -
putātus un valdības pārstāvjus iz -
turēties tādējādi, kā tas Latvijas 
po  lītikā diemžēl ne tikai nav ne kas 
neparasts, bet ir arī nožēlojams.

Pirmkārt, valdība ir deklarējusi, 
ka Lisabonas līguma labojumi ir 
uzskatāmi par valsts noslēpumu.   
Šī indeve – itin visu pasludināt par 
noslēpumu – Latvijas polītikāņiem 
ir piemitusi jau sen. Pēdējais prā-
vākais gadījums, kad tā notika, bija 
pirms pāris gadiem, kad valsts ar 
cepuri rokā devās pie starptautis-
kajiem aizdevējiem, lai glābtu Lat-
vijas tautsaimniecību pēc kracha, 
ko bija nodrošinājis kādreizējais 
premjērministrs Aigars Kalvītis ar 
savu „gāzi grīdā” attieksmi pret 
eko nomiskiem jautājumiem. Arī 
toreiz valdība centās līgumu ar 
Starp tautisko valūtas fondu un ci  -
tām instancēm paturēt slepenībā, 
bet, tāpat kā šoreiz, tas arī toreiz 
bija visnotaļ absurds lēmums, jo 
līguma teksts drīz vien kļuva plaši 
zināms un publicēts. Tāpat ir arī      
ar Lisabonas līguma grozījumiem. 
Man to parādīja Ministru prezi-
denta ES lietu padomnieks Pēteris 
Viņķelis. Saeimas deputāte Iveta 
Grigule no zaļzemniekiem ir no - 
rā dījusi, ka grozījumi ir plaši pub-
licēti ārzemēs, tīmeklī tos var atrast 

katrs, kuŗam nav slinkuma to pa -
meklēt. Vārdu sakot, „gudrās gal-
vas” kārtējo reizi centušās nosle-
penot kaut ko tādu, kas nebūt nav 
nekas slepens.

Otrkārt, jautājums ir būtiskāks. 
Tie paši zaļzemnieki sākumā par 
gaidāmajiem grozījumiem pazi-
ņoja, ka tos atbalstīs tikai tad, ja  
tiks uzņemti valdības koalicijā  vis-
maz ar diviem ministru portfe -
ļiem. It īpaši runa ir par Zemkopī-
bas ministriju, kur ZZS ļaudis 
pirms pagājušā gada Saeimas vē -
lēšanām un tām sekojošās valdo -
šās koalicijas izveidošanas bija 
saimniekojuši jau ļoti sen (un ne 
vienmēr ar īpaši labiem rezultā-
tiem). Pēc sarunas ar Valsts prezi-
dentu Andri Bērziņu, kuŗā prezi-
dents zaļzemniekiem acīm redzami 
bija licis manīt, ka šis nu nav tas 
gadījums, kad uzsākt polītisku tir-
gošanos, zaļzemnieki no savām 
pra  sībām atteicās, taču ZZS frakci-
jas vadītājs Augusts Brigmanis pa -
ziņoja, ka viņa pārstāvētie depu - 
tāti neesot nekādi „puišeļi”,  kuŗus 
kāds var īpaši komandēt.

Nekāda ZZS uzņemšana koali-
cijā nav iespējama, jo ZRP aizvien 
vēl paliek pie sava, ka nekādā ziņā 
koaliciju nevar veidot ar partiju, 
kuŗas saimnieks joprojām ir absur-
di kompromitētais Ventspils boss 
Aivars Lembergs. Viņš zaļzem nie-
kiem ir apmēram tas pats, kas Sa -
skaņas centram (SC) ir jautājums 
par PSRS izdarīto Latvijas okupā-
ciju. Galu gala SC ļaužu ietiepība, 
ka nekādas okupācijas nav bijis, ta -
pa par galveno iemeslu, kāpēc pērn 
ZRP nosprieda, ka ar Saskaņu to -
mēr nekādu koaliciju veidot nevar. 
Tas pats attiecas uz ZZS un Lem-
bergu. Nekad un nevienā brīdī no 
ZZS ļaudīm un viņu āmen koŗa 
Ventspils interešu tribunālā Neat-
karīgā Rīta Avīze nevar atrast ne -
viena vārda, kas liecinātu, ka 
Lembergs nav mazs, nevainīgs un 

pūkains jēriņš, kuŗam sazin kāpēc 
brūk virsū ļauni ļaudis no Ģe  ne-
rālprokurātūras, tiesas, KNAB, ne -
valsts organizācijām u.tml. Tā kā 
Lemberga lietu izmeklē ne vien 
Lat vijā, bet arī Lielbritanijā, Luk-
sem burgā un citur, tas ir visai dī  -
vains apgalvojumus. Lai Lembergs 
un viņa rokaspuiši domā, ko grib, 
bet Ģenerālprokurātūra Latvijā ne -
mēdz strēbt karstu, un, ja pret 
Lembergu ir izvirzītas ļoti nopiet-
nas kriminālapsūdzības, tad tas 
nav noticis tāpēc, ka tā grib minē-
tās nevalsts organizācijas un to ak -
tīvisti, bet gan tāpēc, ka ir iemesls 
domāt - šis cilvēks ir noziedzies. 

ZZS deputātu dziesma ir mums 
jau sen ierastā – cilvēks ir vainīgs 
tikai tad, ja tiesa viņu par tādu pa -
sludina. Jā, nevainības prezump -
cija ir spēkā arī pie mums, bet po -
lītikā tomēr ir arī tāds jēdziens kā 
reputācija un morāle. Mūsu „gud-
ro galvu” attieksme šajā ziņā vis - 
s kaidrāk bija redzama 9. Saeimas 
laikā, kad deputāta mandātu sa  gla-
bāja Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
deputāts Juris Boldāns pat pēc tam, 
kad viņu notiesāja par balsu 
pirkšanu Balvu rajonā, un tikai tad, 
kad bija iziets viss apellācijas pro-
cess un viņš beidzot prāvu zaudēja, 
turklāt zaudējot arī Saeimas man-
dātu. Tāpēc laikam zaļzemnieku 
attieksmi pret savu ideoloģisko 
līderi var saprast, taču tas ir tikpat 
nožēlojami.

Jo jautājums par Lisabonas līgu-
ma grozījumiem tomēr ir gana 
bū  tisks, lai ar to nespēlētu ierastās 
polītikas spēlītes. Ko īsti zaļzem nie-
ki ar savu tielēšanos vēlas mums 
pateikt – ka fiskāla disciplīna Lat vi-
jai nav vajadzīga? Vēl jo vairāk, ja 
paturam prātā, ka joprojām viens 
no valsts galvenajiem mērķiem ir 
2014. gadā ieviest Eiropas kopējo 
valūtu, tātad – eiro. Paredzētajos 
gro  zījumos ir elementi, par ku -
ŗiem ir vērts spriest, piemēram, ir 

paredzēts, ka viena dalībvalsts var 
apsūdzēt otru dalībvalsti, ja tai 
šķiet, ka otrā valstī ar fiskālo dis-
ciplīnu notiek nebūšanas. To var-
būt var kvalificēt kā klačošanos, lai 
gan Eiropas kopīgajā polītikā to -
mēr skaidri redzams, ka ir arī tādas 
valstis (pirmām kārtām jau Grie-
ķija), kuŗas par savu fiskālo stāvokli 
rupji melo līdz brīdim, kad tālāk 
jau ir strupceļš. Lai nu kā, paredzē-
tie grozījumi tomēr ir pozitīvi, jo 
fiskālā disciplīna arī Latvijai ir pie-
tiekami svarīga pati par sevi. Tikai 
tagad valsts ir kaut cik panākusies 
ārā no katastrofālās ekonomiskās 
krizes, kas Latvijā sagādāja milzīgus 
budžeta griezumus, ievērojamu 
bez  darbu, masīvu ekonomisku 
emigrāciju un visu pārējo, kas „dai-
ļo” pašreizējo Latvijas Repub liku.

Tā kā Latvijas dalība Eiropas 
Savienībā ir konstitūcionāla raks-
tura jautājums, jādomā, ka balso-
jumā par Lisabonas līguma grozī-
jumiem būs nepieciešamas divas 
trešdaļas balsu. Valdošā koalicija 
Saeimā var rēķināties ar 56 no 100 
balsīm, tātad divu trešdaļu nodro-
šināšanai būs jāpiemeklē vēl vis-
maz 11 balsis. No Saskaņas centra 
diez vai var tās gaidīt, SC patlaban 
ļoti aktīvi aģitē par domu, lai ne -
kādu palīdzību no tā negaidot, ja 
pārējās partijas ar to nepavisam 
negrib draudzēties. Un tāpēc jau-
tājums kārtējo reizi ir zaļzemnieku 
rokās. Pagājušajā Saeimas sasau ku-
mā viņi atkal un atkal bloķējās ar 
opoziciju jautājumos par tiesis-
kumu, godīgumu un atklātību Lat-
vijas polītikā. Tīģeris, kā zināms, 
strīpas nemēdz mainīt. Ja arī laikā 
pēc bijušā Valsts prezidenta Valža 
Zatlera slavenā Rīkojuma Nr. 2 
ZZS reizēm ir uzvedusies visnotaļ 
rātni (kaut vai KNAB priekšnieka 
ievēlēšanā), tad šoreiz jau atkal viņi 
norāda, ka šaurās partijas intereses 
ir turamas augstākā vērtē par valsts 
kopīgām interesēm. Kaut kā viņu 
balsis būs jādabū. Vienīgais 
jautājums – par kādu cenu?

Kārlis Streips
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Darbi godalgošanai iesnie dza-
mi līdz 2012 . gada 1. aprī lim

Līdzekļu pieprasījumi iesnie-
dzami līdz 2012. gada 1. jūli jam

PBLA Kultūras fonds (KF) 
aicina ierosināt kandidātus 
2012. gada apbalvojumiem šā -
dās kultūras nozarēs: humāni-
tāro un sociālo zinātņu, lietis-
kās mākslas, mūzikas, paida-
go ģijas, preses, rakstniecības, 
tautas un mākslas deju, teātŗa 
mākslas, technisko un dabas 
zi  nātņu, tēlotājas mākslas no -
zarē. Motīvētus ierosinājumus 
var iesniegt grāmatu izdevēji, 
autori, komponisti, ieintere-
sētas personas vai organizāci-
jas līdz ar apbalvojamās perso-
nas pareizu pilnu vārdu, adresi, 
e-pasta adresi un tālruņa nu -
muru un divām (2) atsauksmes 
vēstulēm KF nozaŗu vadītā-
jiem (sk. tālāk) elektroniski, ne 
vēlāk kā līdz 2012. gada 1. aprī-
lim.

Rakstniecības, humānitāro un 
sociālo zinātņu nozarē darbiem 
jābūt izdotiem pēdējos divos ga -
dos. Tos vēlams iesniegt piecos, 
bet ne mazāk kā četros eksemp-
lāros, lai visiem nozares referen-
tiem būtu iespējams laikus ar 
tiem iepazīties. Ieteicam sazinā-
ties ar attiecīgas nozares vadītā-
ju, lai uzzinātu, kam grāmatas/
darbi nosūtāmi. 

PBLA KULTŪRAS FONDA PAZIŅOJUMS
Skaņu mākslā, vokālajā vai in- 

s trumentālajā nozarē, darbiem 
jā  būt publicētiem vai pirmo reizi 
publiski atskaņotiem divos ie -
priekšējos kalendāra gados. Var 
arī ierosināt godalgot skaņu vai 
teātŗa mākslā izcilus veikumus, 
kas notikuši divu iepriekšējo ga -
du laikā. Zinātniskie darbi hu -
mānitāro un sociālo zinātņu vai 
technisko un dabas zinātņu laukā 
var būt uzrakstīti svešvalodās, 
bet tādā gadījumā jāpievieno       
īss atstāstījums latviešu valodā. 

PBLA KF apbalvo tikai ārze-
mēs dzīvojošus latviešu autorus, 
māksliniekus un izglītības un 
kultūras darbiniekus, kā arī cit-
tautiešus, kuŗi veicina latviešu 
kul tūru ārzemēs.

PBLA KF piešķiŗ goda balvas 
($2 000), goda diplomus (bez 
naudas balvas), kas atzinības    ziņā 
pielīdzināmi goda balvām, K. Ba -
rona prēmijas ($1000) un atzi nī-
bas rakstus saskaņā ar KF notei-
kumiem, ievērojot darba kvalitāti, 
attiecīgās nozares va   dītāja un re -
ferentu atzinumu un PBLA KF 
priekšsēža apstiprinā jumu.

Visās desmit (10) KF nozarēs 
nozaŗu vadītāji koresponden -      
ces ceļā vienojas ar saviem re  fe-
rentiem par ieteikumu KF ap -
balvojumam.

Noteikumi paredz, ka viena 
autora darbus vai veikumus tanī 

pašā nozarē var godalgot ne ag -
rāk kā pēc trim (3) gadiem, bet 
otru naudas balvu citā nozarē var 
piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Pieteikumi iesūtāmi elektro-
niski līdz 2012. gada 1. aprīlim 
nozaŗu vadītājiem pēc šādām 
adresēm:
 
 Humānitāro un sociālo zi  nāt-

ņu nozare: 
 Jānis Peniķis
 1214 E. Belmont Ave.
 South Bend, IN 46615 USA
 leizhans@yahoo.com

 Lietiskās mākslas nozare: 
 Lilita Spure
 153 Forest Glen
 Wood Dale, IL 60191 USA
 lilitasp@sbcglobal.net

 Mūzikas nozare:
 Dace Aperāne
 11 Cat Rocks Dr. 
 Bedford, NY 10506-2023 USA
 aperanscrd@aol.com

 Paidagoģijas nozare: 
 Elizabete Petersone
 15 Cherrystone Dr.
 Toronto, ON M2H 1R8 

CANADA
 elitapetersons@sympatico.ca

 Preses nozare: 
 Gunārs Nāgels

 PO Box 6219
 South Yarra, VIC 3141 

AUSTRALIA
 redakcija@laikraksts.com

 Rakstniecības nozare: 
 Rolfs Ekmanis
 50 Cedar Lane
 Sedona, AZ 86336-5011 USA
 rekmanis@msn.com
 rolfs.ekmanis@asu.edu

 Tautas un mākslas deju no -
zare:

 Zaiga Klīmane
 32 Pine Ridge Road
 Poughkeepsie, NY 12603 USA
 zklimanis@aol.com

 Teātŗa mākslas nozare:
 Inta Purva
 236 Bowood Ave.
 Toronto, Ont. M4N 1Y6 

CANADA
 IntaPurvs@rogers.com

 Technisko un dabas zinātņu 
nozare:

 Arnis Gross
 27 Gissing St.
 Blackburn South, VIC 3130 

AUSTRALIA
 agross@deksoft.com

 Tēlotājas mākslas nozare:
 Guna Mundheim
 131 E 69th St.. Apt.9B

 New York, NY 10021 USA
 gsmhome@aol.com

Pieteikumus un darbus pēc 
izvērtēšanas PBLA KF nodod 
Latviešu Institūtam vai archī-
vam, ja nav pievienots norā-
dījums par atpakaļ sūtīšanu. 
Godalgoto vārdus paziņosim 
presē un 18. novembŗa svinī -
bās latviešu centros.

Līdzekļu pieprasījumi iz   -
glī tības un kultūras projektu 
at  balstam iesūtāmi elektro-
niski PBLA birojam ASV – 
pblaasv@verizon.net līdz šī 
gada 1. jūlijam.

Ja līdzekļu pieprasījums pār-
sniedz ASV$1000, iesniegu-
mam jāpievieno sīkāks izdevu-
mu apraksts. 

Visiem pieprasījumiem ob    li-
gāti jāpievieno vismaz divas (2) 
atsauksmes vēstules. 

Apbalvojumu pieteikumu 
un līdzekļu pieprasījumu 
veidlapas atrodamas PBLA 
mājaslapā 

(www.PBLA.lv) zem KF.

Plašāka informācija piepra-
sāma PBLA KF priekšsēdei 
Vijai Zuntakai Bērziņai, vija@
berzinsdesign.com , vai 58 Dix 
Woods Dr., Melville, NY, 11747, 
USA

Valsts prezidents 
Andris Bērziņš to -
mēr izlēmis, ka pie -
dalīsies 18. februārī 
gaidāmajā tautas 
nobalsošanā (refe-
ren   dumā) par Sa- 
 t versmes grozīju-

miem, kas paredz valsts valodas 
statusa piešķiršanu arī krievu 
valodai. Prezidents aicina pa -
valstniekus piedalīties un aiz stā-
vēt valsts valodu. Lai grozījumi 
Satversmē stātos spēkā, par tiem 
jānobalso vismaz 771 350 pilso-
ņiem. Savukārt eksprezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga ne mirkli 
nav šaubījusies par to, ka refe-
ren dumā jāpiedalās, un mudina 
cilvēkus noteikti doties uz bal so-
šanas iecirkņiem un aizstāvēt 
latviešu valodu, pretējā gadīju -
mā starptautiskajā polītikā Lat-
viju sagaidīs daudz populistisku 
uzbrukumu.

Protams, referendumam tiek 
meklēti vainīgie. Vieni tos redz 
Saskaņas centrā un tā atbalstī -  
tā jos, otri vainu meklē Visu Lat-
vijai! pagājušā gada aicinājumā 
Latvijas skolās mācības noturēt 
tikai latviešu valodā. Tikmēr 
citās bijušajās Padomju Savienī-
bas republikās notiek līdzīgi   
procesi. Ukrainā un Dienvido se-
tijā tiek organizēti referendumi 
par oficiālās valodas statusa pie-
šķiršanu krievu valodai. Ukrai -
nā vāc parakstus referenduma 
sarīkošanai par labojumiem kon-
stitūcijā, lai krievu valodai pie-
šķirtu oficiālas valsts valodas sta-
tusu, un kampaņu veic Ukrainas 
Komūnistiskās partijas jauniešu 
organizācija. Gruzijas sepa rā tis-
kajā Dienvidosetijas republikā 
pagājušā gada 13. novembrī no -

Paskatīties patiesībai acīs
ti kušā referendumā 84 procen -      
ti vēlētāju atbalstīja ierosināju -
mu noteikt krievu valodu par 
otru valsts valodu. Arī Abhāzijas 
kons titūcijā jau veikti labojumi, 
piešķiŗot krievu valodai oficiā -
las valodas statusu. Tagad pie nā-
kusi mūsu kārta, un, lai gan ir 
skaidrs, ka grozīt Satversmi par 
labu krievu valodai neizdosies, 
notiekošais nav tikai dažu eks trē  - 
mistu ideja, ko Saskaņas centrs 
(SC) veikli izmanto savā labā.

Jau kādu laiku portāls kom-
promat.lv publicē elektroniskā 
pasta vēstules, ko Nils Ušakovs 
rakstījis 2009. gadā, vēl būdams 
Saeimas deputāts. Togad notika 
pašvaldību vēlēšanas, un Rīgā 
Saskaņas centrs dabūja visvai rāk 
balsu. Tā Ušakovs kļuva par Rī -
gas pilsētas galvu, jo, būdams 
Saeimas deputāts, tomēr kandi-
dēja pašvaldību vēlēšanās. Uša-
kova saraksti ar dažādām perso-
nām, tostarp ar Krievijas vēst-
nieku Latvijā un ar Maskavas 
val dības Ārējās ekonomikas un 
starptautisko sakaru departa-
menta vadītāju, acīmredzot ir 
„iegādājies” kāds hakeris. Šoreiz 
mūsu lasītājiem krievu valodas 
prasme tiešām noderētu, jo tas, 
ko var uzzināt, izlasot e-pasta 
vēstules, patiesi noder polītikas 
izpratnei Latvijā. Ušakova un 
viņa līdzgaitnieku dibinātās       
sa  biedriskās organizācijas „9. 
maijs” un „Mums pa ceļam” gan 
slēpti, gan tieši prasa no Krievi -
jas naudu, Ušakovs savukārt sa -
skaņo vēlēšanu plānus ar Krie-
vijas vēstnieku, bet krievu tele vī-
zija Latvijā „Pirmais Baltijas ka -
nālis” izturas tā, it kā Ušakovs 
būtu viņu īpašnieks, kungs un 
karalis, – ar Ušakovu tiek sa -

skaņoti ziņu teksti, sižeti un tā 
tālāk.

Kādēļ par visu to rakstu?
Lasot publicētās vēstules, ro das 

jautājums par SC un tā sta te lī t-
organizāciju financējumu – at -
klāti sakot, šķiet, ka naudas avo -
tiņš plūst no austrumu puses. 
Tāpat arī kļūst skaidrs, kā tiek 
organizēta jauniešu iesaistīšana 
SC atbalstītājos, – vispirms sko lās 
organizē, piemēram, jautro un 
atjautīgo klubu ar interesan tām 
izdarībām un sacensībām, tad 
pie dāvā vasarā piedalīties arc h ai - 
o loģiskajos izrakumos Ples ka vā. 
Šos izrakumus organi zē kāda 
Krievijas militāri patriotiska or -
ga  nizācija... Soli pa solim, aizvien 
palielinot to melu devu, kas tiek 
„iebaroti” jauniešiem. Vārdu sa -
kot, notiekošais ir rū pīgi organi-
zēts jau gadiem, ne kas nav noti -
cis pavisam nejauši, jo kāds uz 
kādu pēkšņi ļoti ap  vainojies.

Tā nu lasu visas šīs vēstules,   
un mani aizvien vairāk urda jau-
tājums: bet kur visus šos gadus      
ir bijušas Latvijas drošības iestā-
des? Es, parasta pilsone, to visu 
varēju nezināt, un man arī žur-
nālistes profesijā nav iespējams 
atrast, no kurienes tek SC nau -
das avotiņš, jo nav tādu pilnvaru. 
Tā prātojot, vai tiešām neviens 
neko līdz šim nav zinājis, atrodu 
tīmeklī pirms dažām dienām 
publicētu Vienotības polītiķa, ta -
gad Eiroparlamenta deputāta 
Kārļa Šadurska rakstu, kuŗu 
nudien ir vērts citēt:

„Tāpēc mans pirmais jautā-
jums ir par Latvijas drošības die-
nestiem, kuŗu pamatuzdevums 
ir nacionālā drošība, Satver-  
smes aizsardzība. Kāpēc neno-
sargāja? Ne man, ne jums, cienī-

jamie lasītāji, nav jāzina, kā tas 
īsti notiek, bet mums ir vaja -
dzīgs rezultāts. Kāpēc CVK un 
valdības rīcībā jau ilgi pirms 
nepieciešamības lemt, ko darīt   
ar ekstrēmistu saujiņas savāk ta-
jiem desmit tūkstošiem paraks-
tu, nebija izvērstas valsts ap  drau-
dējuma risku analizes, nemaz    
jau nerunājot par šo risku novēr-
šanu ar visiem specdienestu rī -
cībā esošajiem likumīgajiem lī -
dzekļiem? (..) Otrs jautājums ir 
par šīs pret Latviju vērstās po -
lītiskās kampaņas financējuma 
avotiem. Daudz tiek runāts par 
referendumu kampaņu finan cē-
juma normatīvā rēgulējuma trū-
kumu, un tā ir taisnība. Taču šis 
nav tas gadījums! Operātīvās 
darbības pamats ir sekot pret-
valstisku grupu financējuma 
avotiem. Es varu tikai paust iz -
brīnu un nožēlu par bezspēcīgo 
roku plātīšanu – sak, nav mums 
tādu likumu, lai izpētītu, kas 
financē Latvijai naidīgus spēkus, 
un nocirstu šīs naudas saknes.”

Protams, katram Šadurska 
raks tītajam vārdam var piekrist, 
bet es lasu, un izbrīns aug augu-
mā – Kārlis Šadurskis ir polī -  
tikā kopš 2002. gada novembŗa, 
kad viņu no Jaunā laika saraksta 
ievēlēja Saeimā, un Einara Repšes 
valdībā viņš kļuva par izglītības 
un zinātnes ministru. Būdams 
ministrs, viņš pieredzēja plašus 
krievu skolotāju un skolēnu ne -
mierus, jo tie negribēja skolā 
mā   cīties latviešu valodā nevie -
nu minūti vairāk, kā bija to da -
rījuši iepriekš. Ministrs iepazina 
veselu plejādu daždažādu gan 
ekstrēmu, gan muļķīgu uzskatu 
paudēju, kuŗi bija gatavi darīt 
jebko, lai tikai latviešu valodā ne -

būtu jāmācās vispār. Kopš Jaunā 
laika ienākšanas polītikā un Sa -
eimā kāds viņu deputāts vien -
mēr ir bijis Saeimas Nacionālās 
drošības komisijā. Gan Kārlim 
Ša   durskim, gan viņa partijas 
bied  riem – toreiz no Jaunā laika, 
tagad no Vienotības – ir bijušas 
visas iespējas palūgt, lai deputāts, 
kuŗš frakciju pārstāvēja minētajā 
komisijā, pieprasa drošības ie -
stāžu pārskatu par paveikto, sar-
gājot Latviju no tās ienaidnie-
kiem. Pēc 10. Saeimas vēlēša -
nām, kad Vienotība ieguva vis-
vairāk balsu un SC darbošanās 
bija labi redzama, jebkuŗš Vieno-
tības deputāts, arī Kārlis Šadur- 
s kis, varēja uzdot jautājumu: ko 
dara drošības iestādes? Kāpēc 
polītiķis ir attapies tikai tagad, 
kad beidzot ieguvis savu vietu 
Eiroparlamentā? Protams, pār-
metums par vēlo pamošanos at  -
tie  cināms uz visiem deputātiem, 
kas sevi nepieskaita pie SC at -
balstītājiem. Un tad vairs nav jā -
brīnās, kā mēs tik tālu esam no -
nākuši. Laikam taču esam dzī vo-
juši ar domu, ka gan jau, tas jau 
uz mums neattiecas, to izdarīs 
citi. Tomēr varbūt ir laiks paska-
tīties patiesībai acīs: esam gan- 
d rīz nogulējuši paši savu valsti –  
kā māte, kas paņēmusi bērnu 
gultā blakus un miegā uzvēlusies 
tam virsū. Ja negribat tik skarbi, 
tad var arī mazliet romantiskāk, 
kā Māŗa Čaklā un Imanta Kalniņa 
dziesmā: Viņi dejoja vienu vasaru/ 
viņi dejoja vienu vasaru/ tagad 
katrs savam liktenim prasa/ kam 
tad bij’ jābūt pēc tam.

Tā dziesma gan ir par mīles tību, 
bet mēs taču arī domājam par 
mīlestību, kad sakām: „Latvija”.

Sallija Benfelde
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Kādreiz pat gados samērā jau-
niem cilvēkiem ienāk prātā, ka 
diez vai mūžā izdosies paveikt vi -
su, ko viņi vēlētos. Atceros tikša -
nos 1964. gada vasarā – nu jau 
gandrīz pirms piecdesmit gadiem – 
kādā Stokholmas dzīvoklī ar Er -
vīnu Grīnu, Gunāru Andreju Irbi 
un Uldi Ģērmani, bet piektais 
mūsu piecatā – kaut galvot par to 
vairs neapņemtos – gluži labi va -
rēja būt Mārtiņš Lasmanis. Visiem 
vēl brangi dzīves un darba gadi 
bija priekšā. Grīnam ar Richarda 
Rīdzinieka vārdu vēl bija jāpublicē 
Cirvis ozolā un Zelta motocikls 
un kāds laiks jāpavada Vācijā 
Latvijas redaktora krēslā. Irbem 
vēl bija jāapprec sava Māra Kau-
gara, grāmatās jāsagaida parādā-
mies Marisandra kaza un divi 
dzejoļu krājumi un jānodzīvo vēl 
otrtik ilgs mūžs. Uldim Ģērma-
nim bija lemts pieredzēt Latvijas 
neatkarības atjaunošanu un ar to 
savu polītisko vērtējumu un pro-
g nožu trāpīguma pierādījumu. 
Diemžēl neprotu vairs pateikt, 
kuŗš no maniem četriem zviedru 

Visur pa latviskam dzīparam
Mārtiņš Lasmanis, Vārdi un mūzika, apgāds „Nordik”, 2011. g., 174 lpp.

zemē dzīvojošiem sarunas bied  -
riem sacīja, ka neesot jau viegli 
mesties kā uz lasīšanu, tā rakstī-
šanu: nākoties izvēlēties vienu      
no tām.

Turpmākā dzīve visiem pierā dī-
ja šāda izteikuma aplamību. Ir ta -
ču kaut kas jālasa, lai būtu par ko 
rakstīt! Ir taču kaut kas jāuz raksta, 
lai lasīts nebūtu „pa tukšo”! Nav 
obligāti jābūt daudzrakstī tājam.

Mārtiņš Lasmanis (dzim. 1930. g.) 
vislabāk pazīstams kā daiļliterāru 
darbu recenzents, kas visvairāk 
rakstījis Jaunajā Gaitā. Recen-
zen tam lasīšana ar rakstīšanu ir 
labā līdzsvarā: ko izlasa, par to tad 
arī raksta. Tomēr krājumiņā Vār-
di un mūzika neviena recenzija 
nav pārpublicēta. Lasmanis parei-
zi apzinās, ka recenzijas lasītājiem 
rūp tikai tik ilgi, kamēr apcerētās 
grāmatas vēl ir pārdošanā grāmat-
nīcās vai ir pasūtināmas. Vārdos 
un mūzikā saglabāta paliekošāka 
manta: tie ir raksti par literāriem 
un nopietnās mūzikas tematiem, 
kas ir vai nu pirmpublicējumi, vai 
kopš 2005.gada parādījušies žurnā-
los Karogs un Mūzikas Saule.

Rakstā „Daugava gadu gaitā” 
autors atgādina lielās kultūras vēr-
tības, kas ietvertas  iepriekš mi  nē-
tā Ervīna Grīna tēva Jāņa Grīna 
un vēlāk Jāņa Kadiļa rediģētajā 
Latvijas pirmā neatkarības perio-
da redzamākajā literārā žurnālā. 
Rakstā ar virsrakstu „Skaidrību 
meklējot” Lasmanis meklē, bet 
ga  lā neatrod galveno vai īsto Mēr-
nieku laiku un ar Reiņa Kaudzī -
tes vārdu publicēto Izjuriešu au -
toru. Viņš aicina veikt turpmā -  
kus pētījumus. Tālāk aplūkota 
pa  domju laika rakstnieka Visvalža 
Lāma attieksme pret klasiķi Jāni 
Poruku: Lāmam esot centrāla Po -
ruka dzejā izteiktā atziņa, ka 
skaidram būt ir godība. Rakstā 

„Apceres un atdzeja” apvienots 
trimdas literāta skatījums uz da -
žām parādībām Latvijas rakstnie-
cībā padomju periodā ar skatu      
uz jaunāku laiku.

Nodaļa par literāriem ziemeļ-
niekiem ir caurvīta ar norādēm    
uz saistību ar latvisko ainavu un 
latvisko gara pasauli. Rakstā, kur 
zviedru Selma Lāgerlēva salīdzi-
nāta ar latviešu Annu Brigaderi, 
latvisko atsauču nav daudz mazāk 
par zviedrisko. Atgādināti Lāger-
lēvas Gestas Berlinga trīs inscenē-
jumi Dailes teātrī, Lāgerlēvas 
dzimtā vieta Morbaka pielīdzinā -
ta brāļu Kaudzīšu „tikpat noma-
ļiem” Kalna Kaibēniem, lugas 
Vermlandieši izrādīšana pašā 
Vermlandē katru gadu Jāņu laikā 
salīdzināta ar Skrodeŗdienu Sil-
mačos brīvdabas izrādēm Dru-
vie nā un tā joprojām. Vārdu sakot, 
raksts domāts tieši latviešu lasītā-
jam, tas nav tulkojams. Lasmanis 
nekritiski nepieņem ne Zentas 
Mauriņas, nedz viņas ļoti racio-
nālā, nejūsmīgā kritikas pretpola 
Jāņa Rudzīša izvēlētos apzīmē-
jumus Lāgerlēvai. Uz Zentas Mau-
riņas teikto, ka viņai zviedru    
rakst niece šķietot „rāmi lēnīga”, 
Lasmanis pareizi atvaicā: „Kur tad 
paliek Lāgerlēvas dēkaiņi, apmā - 
tie fantasti un posta tēli?”  Jānis 
Rudzītis Lāgerlēvai un Brigaderei 
piedēvējis „tautas mierinātāju un 
pažēlotāju lomu”, bet Lasmanis la -
koniski rezonē: „Zviedrietei loma 
nebūtu bijusi pa prātam.”

Tieši latviešu lasītājam ir do -
māta  arī 13 lappušu gaŗā apcere 
par Augustu Strindbergu. Nepār -
strādātu to nebūtu jēgas tulkot 
nevienā citā valodā. Jau pirmajos 
teikumos sacīts, ka svarīgākais ro -
māns zviedru literatūrā - Strind-
berga Sarkanā istaba iznācis tai 
pašā 1879. gadā kā mūsu Mērnie-

ku laiki. Autors jautā, kā nākas,   
ka latvieši savā laikā tik ļoti aiz-
rāvušies ar norvēģu Hamsunu, ka 
Grāmatu Draugs trīsdesmitajos 
gados pat izdevis Hamsuna Raks-
tus piecpadsmit sējumos, bet par 
Strindbergu latvieši izrādījuši sa -
mērā mazu interesi. Atbildēt uz 
paša jautājumu viņš tomēr ne -
cenšas, tad vajadzētu būt gatavam 
likt lietā intuiciju, uz ko speciāliste 
bija Zenta Mauriņa, taču Lasma-
nis cenšas lietišķi informēt, bet ne 
dzejot un fantazēt.

Strindbergu apcerot, Lasmanis 
sūdzas par tulkotājiem, kas daž-
kārt netulko no oriģinālvalodas, 
kuŗā varbūt nejūtas tik droši, bet 
tulko no tulkojuma kādā citā va -
lodā. Tā nu iznācis, ka latviski 
vai  rākkārt publicēts kāds Strind-
berga darbs, kam tulkojumā dots 
nosaukums Nelgas atzīšanās. Bet, 
tieši tulkots, zviedriskais tituls   
esot Traka cilvēka aizstāvēšanās 
runa, tātad kaut kas pretējs. Līdz-
vainīgs latviskajā kļūmē liekoties 
būt vācu izdevums.

Pa latviskam dzīparam iestrā-
dāts arī grāmatas otrā - mazākā 
pu  sē, kas veltīta romantiķu ka  - 
tē gorijā ietilpināmiem vācu un 
aust riešu komponistiem. Piezī -
mēs par Franci Šūbertu saprota -
mā kārtā pieminētas Rīgā reiz tik 
populārās Trejmeitiņu izrādes, 
taču pieminēti arī dziesmu ciklu 
atskaņojumi. Nožēlots, ka Lielajā 
ģildē Šūberta simfonijas joprojām 
esot retums. Šūberta pēdējās kla-
vieŗ sonātas otrā daļā atskanot 
priekšnojauta par „Dievs, svētī 
Lat  viju!”. Lasmanis saka: „Himnis-
kais motīvs atkārtojas variētā vei-
dā reizi pēc reizes. Nav jau ne  ie-
spējami, ka Baumaņu Kārlis ar      
šo sonātu iepazinies Pēterburgā 
pie sava klavieŗskolotāja, slavenā 
profesora Černija.”

Rakstā par Fēliksu Mendelsonu 
latviskais dzīpars ieausts tikai di -
vos  teikumos. Sākumā pastāstīts, 
ka „Kremerata Baltica veltījuši 
Men delsonam vairākus koncer -
tus mūzikas svētkos Siguldā”,         
bet beigās – ka 2009. gadā Baiba 
Skride Stokholmā spēlējusi Men-
delsona labi pazīstamo vijoļkon-
certu ar Karaliskās filharmonijas 
mūziķiem. Labi, ka grāmatas re -
daktore Inta Čaklā nav transkri-
bējusi Mendelsona vārdu par 
tagad Latvijā iegājušos Mendels-
zonu (Mendela dēlu), kas visai 
biezi uztriepj Mendelsona ebrē-
jisko izcelsmi. Kāpēc gan? 

Richarda Vāgnera saikne ar Rī -
gu visiem ir labi zināma un ietil-
pināta arī Lasmaņa rakstā, bet 
kādu latvisko momentu gan lai 
piekombinē klāt Brāmsam un 
Māleram? Brāmsam latviskais 
moments it kā pievilkts aiz ma -
tiem, tā, lai tāds vispār būtu. 
Brāmsa „Četru nopietno dziesmu” 
versiju ar orķestŗa pavadījumu 
dzirdot reti, bet, saka Lasmanis, 
„tam pienāktos vieta kādā kon-
certā Latvijā”. Savukārt Mālera 
Astotajā simfonijā ietilpinātā 
Vasarsvētku himna Veni creator 
spiritus latviskotā versijā esot pa -
zīstama kā „Dievs, Svētais gars, 
nāc pie mums klāt”. Taisnība ma -
nam kādreizējam redaktoram, 
Austrālijas Latvieša izdevējam 
Emīlam Dēliņam, ka ar labu gri -
bu „latvisko šķautni” varot atrast, 
rakstot par jebkuŗu tematu.

Mārtiņš Lasmanis Vārdos un 
mūzikā parāda sevi reizē kā kul-
tūrālu eiropieti un labu latvieti.         
Ir labi, ka viņa raksti izdoti grā-
matā. Raksti periodikā sev pievērš 
plašākas lasītāju saimes uzmanību 
noteiktā laikā, toties grāmatai ir 
ilgāks mūžs.

Eduards Silkalns

Otrā grupā var sagaidīt lielāku 
augstskolu beidzēju īpatsvaru, jo 
tiem ir vairāk raksturīgs ilgter-
miņa redzējums. Teorētiski nevar 
skaidri prognozēt, kā mainīsies 
tieksme emigrēt cilvēkiem ar   
pa  mata vai zemāku izglītību. No 
vienas puses, tieši šīs grupas pār-
stāvji visvairāk cieš no krizes iz -
raisītā bezdarba, bet, no otras 
puses, – krizes apstākļos viņi ir 
ma  zāk konkurētspējīgi ārzemēs 
nekā cilvēki ar vidējo izglītību 
(to  starp tāpēc, ka viņiem ir vājas 
svešvalodu prasmes). 

Divu iemeslu pēc abās grupās 
var sagaidīt neproporcionāli     lie 
-lu nelatviešu pārstāvniecību. 
Pirm  kārt, nelatviešu vidū darbu 
zaudēja procentuāli vairāk dar-
binieku, rezultātā atkal parādījās 
nozīmīga etniskā nodarbinā  tī -
bas plaisa, īpaši liela augsti izglī-
toto individu vidū. Otrkārt, 2009. 
gada jūlijā, neievērojot darba de -
vēju organizāciju iebildumus, 
tika pieņemti jauni MK notei-
kumi, kas būtiski paplašināja to 
darbinieku loku (gan sabied ris-
kajā, gan privātajā sektorā), ku -
ŗiem jāapliecina savas latviešu 
valodas zināšanas vidējā vai 
augs   tākā līmenī. Tā kā iepriek - 
šē jus noteikumus vairākums uz -
tvēra kā adekvātus vai atsevišķos 
gadījumos pat pārāk stingrus, 

nelatviešu vidū tas tika uztverts 
kā solis, kas vērsts uz minoritāšu 
darbinieku izstumšanu un pla-
šākā kontekstā kā signāls par 
valodas polītikas un vispār et  no-
polītikas radikālizāciju. Tāds sig-
nāls, neapšaubāmi, darbojas kā 
papildu izstumšanas faktors, kas 
pastiprina nelatviešu tieksmi 
emig  rēt. Tā kā  nepilsoņi jopro-
jām nevar pilnā mērā izmantot 
darbaspēka brīvās kustības 
priekš    rocības ES, var sagaidīt,       
ka visvairāk tieksme emigrēt pa -
lielināsies starp nelatviešiem ar 
LR pilsonību.

Cik cilvēku ir pametuši Lat -
viju desmit gadu laikā? Vēl 
2011. gada aprīlī oficiālā Latvijas 
statistika apgalvoja, ka 2000.–
2010. gada migrācijas negātīvais 
saldo ir bijis tikai 33 tūkst. cilvē-
ku, kas acīm redzami ir ļoti tālu 
no reālitātes. Lai iegūtu reālistis-
ku atbildi, tika sakopota Eurostat, 
ESAO (OECD) un atsevišķu Ei -
ropas valstu statistika par iedzī-
vo tāju sastāvu pēc pilsonības un 
pēc izcelsmes valsts, kā arī par 
starpvalstu migrācijas plūsmām 
(gadījumos, kad 2010. g. dati 
nebija pieejami, tika izmantota 
ekstrapolācija) un par sociālās 
ap   drošināšanas numuru (turp-
māk SAN) piešķiršanu Lielbrita-

nijā un Īrijā. Kombinējot iegū - 
tos datus ar LR CSP datiem par 
migrācijas plūsmām uz valstīm 
ārpus ES un ESAO, tika iegūti 
divi labi dokumentēti novērtēju-
mi Latvijas iedzīvotāju neto aiz-
plūdei 2000.–2010. gadā (resp. 
141 un 169 tūkst. cilvēku) un sa -
dalījumā pa apakšperiodiem: 24– 
31 tūkst. cilvēku 2000.–2003. gadā 
68 tūkst. cilvēku 2004.–2008. gadā 
un 48–70 tūkst. cilvēku 2009.–
2010. gadā. Datu ierobežojumu 
dēļ abos šajos novērtējumos tikai 
daļēji ņemti vērā aizbraucēji, kuŗi 
bija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji 
bez LR pilsonības vai dzimuši 
ārpus Latvijas; nav iekļauti arī tie, 
kas neuzturas mērķa valstī pie-
tiekami ilgi (vismaz 6 mēnešus). 
Pirmais (minimālais) novērtē-
jums ES un ESAO valstīs pārsva-
rā balstās tikai uz datiem par 
Lat vijas pilsoņu vai Latvijā dzi-
mušo skaita pieaugumu šo valstu 
pastāvīgo iedzīvotāju vidū (nevis 
uz migrācijas plūsmām); Lielbri-
tanijas gadījumā šie dati ir pie-
ejami tikai kā novērtējumi no šīs 
valsts Darbaspēka apsekojuma, 
un tie tika korriģēti (ticamības 
intervallu ietvaros), ņemot vērā 
SAN piešķiršanas dinamiku. 

Otrajā (vidējā) novērtējumā 
izmantoti ES un ESAO valstu 
dati par Latvijā dzimušo (vai LR 

pilsoņu) migrācijas plūsmām, bet 
ar vairākām korrekcijām. Pirm-
kārt, Lielbritanijas un Īrijas ga -
dījumā imigrācijas dati tika aiz-
stāti ar SAN piešķiršanas datiem. 
Otrkārt, periodam no 2004. līdz 
2008. gadam, pamatojoties uz 
Hazana un Philips (2010) rezul-
tātiem, ir pieņemts, ka reemig-
rācijas plūsma uz Latviju bijusi 
40% no šī perioda imigrācijas 
plūs mas. Tas darīts tāpēc, ka šajā 
periodā ļoti daudz aizbraucēju 
atgriezās Latvijā, bet tikai neliela 
daļa no viņiem ir iekļauti part-
neŗvalstu emigrācijas datos (ir 
labi zināms, ka emigrācijas statis-
tika ir mazāk precīza nekā imig-
rācijas statistika). Treškārt, 2000.–
2003. gadā un 2004.–2008. gadā 
iegūtais neto emigrācijas novēr-
tē jums tika palielināts par 10%, 
lai kompensētu nepilsoņu un 
ārpus Latvijas dzimušo nepilnu 
atspoguļošanu datos, kā arī ne -
reģistrēto migrāciju. Savukārt 
2009.–2010. gadā atgriešanās 
pro  cess nebija tik intensīvs, tā -
pēc tika izmantota nekorriģēta 
partneŗvalstu sniegtā statistika. 
No otras puses, arī 10% neto aiz-
plūdes palielinājums netika 
izmantots. 

Rezumējot var teikt, ka abi no -
vērtējumi (minimālais un vidē-
jais) ir labi dokumentēti un visai 

piesardzīgi. Vidējo vērtību no 
tiem mēs uzskatām par tuvāku 
reālitātei (169 tūkst. emigrantu). 
Katram periodam ir iegūti arī 
atbilstīgi novērtējumi sadalījumā 
pa galvenajiem migrācijas virzie-
niem. Savukārt vidēji augsts eks-
perta novērtējums (200 tūkst. 
aiz  braucēju, tostarp 80 tūkst. 
2009.–2010. g. laikā) korriģē vi -
dējo vērtību uz augšu, pieļaujot, 
ka partneŗvalstu statistikā neie-
kļauto Latvijas emigrantu skaits 
būtiski pārsniedz tos 10%, kas 
vidējā novērtējumā tika pieskai-
tīti 2000.–2008. gada datiem, kā 
arī veicot ne tik piesardzīgu eks-
trapolāciju trūkstošo 2010. gada 
datu gadījumā. Šo novērtējumu, 
kas vairāk nekā sešas reizes 
pārsniedz LR CSP  oficiālos datus, 
mēs uzskatām par visticamāko. 
Visbeidzot, augsts eksperta no -
vēr tējums (kopējā neto aizplūdē 
250 tūkst. cilvēku) izriet no tā, ka 
2011. gada Tautas skaitīšanas gai-
tā tika iegūti dati tikai „vairāk 
nekā par  1,9 miljoniem personu”, 
kas ir aptuveni par 300 tūksto-
šiem mazāk nekā CSP publisko-
tie dati par Latvijas iedzīvotāju 
skaitu (2,216 miljoni 01.07.2011., 
sk. http://www.csb.gov.lv/statisti-
kas-temas/iedzivotaji-galvenie-
raditaji-30260.html).
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Dzejniece Velta Toma dzimusi 
vienā gadā ar diviem spilgtiem 
latviešu dzejniekiem – Andreju 
Eglīti un Veroniku Strēlerti, sa -
vas literārās gaitas uzsāka 20. gs. 
30. gadu vidū, kad debitēja Vilis 
Cedriņš, Anna Dagda, Mirdza 
Čui be, Klāra Zāle un citi. Dzi-
musi 1912. gadā ļoti saltā un 
spal gā 31. janvāŗa rītā Neretas 
pa  gasta Šausmānos saimnieka 
ģi  menē. Mācījusies Neretas Pē   te-
ŗa-Pāvila pamatskolā, Jēkabpils 
ģimnazijā un Zeltmata drāma tis-
kajos kursos, strādājusi par ie -
rēdni Satiksmes ministrijā. Lat-
viešu literātūrā ienāca ar  spīvu, 
dzīvu un sirdsgudru liriku, kas 
gadu gaitā nezaudēja savus lat-
viskos pamatus (senlatviete, sē -
liete, sieviete, mājas etc.), tikai 
pieauga redzīgumā, smeldzī gu-
mā. Dzimtās Sēlijas puses daba, 
vide un sakņojums nācis viņai 
līdzi visu mūžu. Veltas Tomas 
spēks bija un palika valodā, 
dzim tās puses leksikā, sakņu ap -
jausmā. Novadnieks Jānis Jaun-
sudrabiņš viņu nodēvējis par 
„Sēlijas diženo meitu”. 

Pārmaiņu pilnajā vācu okupā-
cijas laikā - 1943. gadā E. Kreiš-
maņa apgādā ar Veronikas Ja -
nelsiņas vāka un autores ģīmet-
nes zīmējumu iznāca neliela    
dzejas grāmata „Minējums”, kas 
pēc dzejoļu datējuma ietveŗ dze-
ju no 1936. līdz 1942. gadam. 
„Mi  nējumā virmo romantiska 
dzīvības intensīva pārdzīvojuma 
alkas, zibsnī kolorīta krāsainība, 
ir fascinējoši pārdomu dzejoļi 
par cilvēka mūža ritējumu un       
ir latviešu sievietei, iespējams, 
īpaši raksturīgais pašcieņas, pa  š-
vērtējuma un altruisma, dvēse -
les dāsnuma harmonisks pulsē-
jums. Vispārinot – Velta Toma 
jau ar pirmo krājumu latviešu 
dzejā uzliesmoja kā zvaigzne un 
palika mirdzēt, iztiekot bez at -
runām par debijas atlaidēm un 
neskaidrībām” (V. Vecgrāvis). 
Jau ar pirmo krājumu dzejnie - 
cei būtiski ir minēt dzīvi, minēt 
sevi, fiksēt sievietes sajūtas caur 
intimu pārdzīvojumu prizmu 
(es-tu attiecībās) – „es esmu ba -
gāta,/man nedodiet ne nieka./   
Es pāri kūsāju/no jauna dziļa 
prieka”, „es, pasaules visuma 
sirds”, „es esmu ūdens viļņojošs 
un dzīvs”. Kā caurviju motīvs       
uz turpmākajiem krājumiem 
aizvijas dzimtās puses (Zemgale, 
senlatviete, vecāmāte u. tml.), 
mātes („dzīves rūdītā un labā/
sirds spēkavotu glabā”) un māju 
semantika. 

1944. gada vasarā un rudenī 
Velta Toma bijusi leģiona me -
dicīnas māsa. Uz kuģa, dodo -   
ties projām no Latvijas, bojā gāja 
viņas prozas grāmatas „Ābolu 
istaba” manuskripts. Īsprozu, sa -
va veida miniatūras, Velta Toma 
publicēja gan Latvijā, gan no - 
met ņu laikā, gan vēlākos gados. 
Diemžēl šī rakstnieces daiļrades 
šķautne plašākam lasītāju lokam 
palikusi nezināma. Vairākus mē -
nešus rakstniece nodzīvoja Ber-
līnē (1944. g. nov.-1945. g. Ber-
līnes bombardēšana). Vēlāk strā-
dāja amerikāņu Sarkanā Krusta 
aprūpes birojā Manheimā par 
tulci un mašīnrakstītāju. Šajā 
laikā Veltas Tomas dzeja jo bieži 
uzrunāja latviešu bēgļus no 

„nākam no svešuma/ticēt dzirdēt mīlēt”
Dzejniecei Veltai Tomai – 100

daudzo periodisko izdevumu 
lappusēm un tiešā dzejnieces 
lasījumā arī rakstnieku sarīko-
jumos. Dzejas krājums „Latviešu 
sieva” (1946) piedzīvoja netica -
mi lielu metienu (4000 eks.), kas 
apvienoja (literāri dokumentēja) 
kaŗa laika pārdzīvojumus, doša-
nos svešumā, bēgļa ceļus, tolaik 
lasītāju sāpēs un sajūtās vienoja 
tēvzemes, māju zaudējumā. Šajā 
laikā sievietei (sievai) bija jābūt 
stiprai – vīri kaŗā kauti, bez vēsts 
pazuduši, bet ir jāatdzimst. Ze -
me kļuva par sinonimu sirdij, no 
kuŗas nācies šķirties, bet „dzīve 
aizklīst veļos”. 

Jau 1948. gada novembrī pēc 
radu izkārtotajiem dokumen-
tiem Velta Toma devās uz Ka -
nadu, kur aizritēja viņas svešu -
ma gadi ar vairākkārtēju atgrie-
šanos mājās, Latvijā, jau kopš 
1969. gada. Taču šie Latvijas ap -
ciemojumi tolaik latviešu trim-
das sabiedrībā tika uztverti ļoti 
atšķirīgi. Viņa tika nodēvēta par 
”sarkano lakstīgalu”, viņas dze -     
ja netika publicēta. Pirms tam 
Velta Toma allaž bija piedalījusies 
latviešu sarīkojumos, uzstājusies 
un aizkustinājusi, bet  pēc tam 
no viņas vairījās, atturējās viņu 
aicināt. Laiks un polītiskā situ ā-
cija tālaika Latvijā bija sarežģīta, 
un šodien bez faktu zināšanas, 
izpratnes un avotu studijām būtu 
pārdroši izdarīt jebkādus seci nā-
jumus. Šāda attieksme dzejniecei 
bija spēcīgs trieciens un viņai 
pašai vien zināmas izjūtas. Katrs 
brauciens uz Latviju Veltai Tomai 
bija kā svētceļojums. Ar sajūtu, - 
„lai kur arī es vadītu savu uz pusi 
šķelto mūžu, garā un patiesībā 
dzīvoju Latvijā, dzimtenē”. Viņai  
garīgi bija nepieciešama tikša -
nās ar Latvijas rakstniekiem, 
dzejniekiem. Tā bija viņas „maize 
no mājām”. 

Kanadas posmā iznāca kaŗa 
ga   du noskaņu un sajūtu saaustā, 
traģisma pilnā grāmata „Sēļuze-
mes sestdiena” (1953; dzejnieces 
vēstules Valdemāram Kārkliņam 
liecina, ka daļa dzejoļu palikuši 
ārpus krājuma), kuŗā cauraužas 
dabas un cilvēka mūža plūdums, 
kā caurviju tēls atklājas latviešu 
sievietes garīgais spēks, sīkstums 
un pašapziņa. Tas apvienoja 
bēgļu posmā periodikā Vācijā 
publicēto poēmu „Sēļuzemes 
sest diena” ar svešuma liriku. 
Krājums „Vēl” (1959) ietveŗ mī -
lestības sonetus. Krājumos „Mū -
žīgā spēle” (1960) un „Dziļumā 
jāpārtop” (1963) vēl spēcīgāk iz -
skanēja sevis, savas latviskās 
iden  titātes meklējumi, alkas ap -
liecināt, piepildīt. Tās ir jau iz -
teiktas pārdomas svešumā, dzej-
niece meklē jēgu dzīvei un mī -
lestībai, spilgti iezīmējas dabas 
un cilvēka izjūtu parallēlisms. 
Nogurušas svešuma un svešās 
vides („man citur sirds un māja”), 
dzejnieces acis veldzējas, rau go-
ties ūdeņos un debesīs.

 Šos krājumus raksturo krāšņa 
dabas lirika, smeldzīgas atmiņas 
par mājām un zudušo, mald- 
u gunis svešumā, tautas liktenīgie 
pārdzīvojumi. Dzejniece mudi -
na nezaudēt dzirdību, redzību 
un sirds skaidrību („Ar savu 
nenocirsto lāča ausi/es savas tē -
vuzemes balsis klausos -/un senu 
senču dievu vēstis dzirdu / ar 

sirdi”). Un pakāpeniski, caur da -
žādu pārdzīvojumu prizmu Velta 
Toma no individuālākām sajū-
tām tuvinās pārindividuālām,   
un tas iezīmējas krājumā „Sēr-
dienes spēks” (1969), bet īpaši 
krājumā „Pēc uguns” (1975, Zi -
naīdas Lazdas balva), kas faktiski 
ir pēdējais Veltas Tomas krājums 
svešumā, jo pārējie ir pārpubli-
cējumi, izlases, kas izdotas Lat-
vijā. Šajā krājumā iezīmējas šau-
bas – vai atklāt sevi, ir traka sāpe, 
vientulība, seja-maska. Zīmīgs 
kļūst dzejolis „Lepra”. „Kur es 
biju! Nepratiniet! Es nāku no 
vietas, kur slimo/ar lepru tie,       
kas tur mirs, jo viņi tur piedzi-
ma.” Un dzejnieces liriskais „es” 
nevairās, nebēg, iet uz Latviju,    
iet „pret vēju”, „es neatrāvos,/es 
tuvāk gāju, kā jau tāda,/kam zu -
dušas mājas”. Un vēl skaudrāk 
saasinājās sadalītības, šķirstības 
izjūta, pušu rautība. Par savda-
bīgu simbolisku jēdzienu kļuva 
vārds „zemessērdzīgā (ilgas pēc 
zemes). Šajā krājumā ir spēcīga 
Latvijas, Rīgas, dzimtās puses 
klā tiene, pat savā veidā mītiska 
vai sakrāla. Bez zemes ne iemigt, 
ne mosties. „Te zeme,/te tauta – /
tautai zeme/zemei tauta – /savieši 
sasaucas/svešais aujas – / Mirstī-
gie/nemirstīgie/mirst – /Izmi ru-
šie/nemirstīgie/ atdzimst.”

Veltas Tomas dzejā svarīgi ir 
simboli – ūdens, maize, senlat-
viete, māja, zeme, tajā dominē 
ilgas pēc cilvēkiem, pēc cilvēku 
mīlestības. „Sarunāties ar sa -

viem sapņiem,/Zemē, par kuŗu/
ik nak  tīs sapņots/un dienās do -
māts - /Svešā pusē bez saknēm 
gai dot/brīdi, kad visi/pār laika 
telpu/mēs tiksim mājās -.” Un 
reizēm arī sāpīga atziņa, ka at -
ceļa nav. Un „mana tauta, dzin-
tara tauta,/tērauda jūras jozta.”

1980. gadā ar Māŗa Čaklā ie -
vadu un viņa sakārtojumā izdota 
(cenzūrai pakļauta arī) izlase 
„Maize no mājām”. Uz dzejnie -
ces 85. dzimšanas dienu arī Mā -
ŗa Čaklā sakārtojumā tapa maz-
grāmatiņa „Piezīmes par sevi 
pašu un 33 dzejoļi, kas atgriežas 
mājās” (1997), bet uz deviņ des-
mitgadi iznāca izlase „Aizejot, 
at  nākot” (2002), kuŗā ietverta 
gan agrāk publicētā dzeja, gan 
arī pirmpublicējumi. Veltas To -
mas dzejoļu krājumiem un iz -
lasēm ir pat simboliski, jēgpilni 
nosaukumi „Minējums”, „Lat - 
vie ša sieva”, „Mūžīgā spēle”, „Pēc 
uguns”, „Maize no mājām” un 
citi. Atkārtoti 1991. gadā Latvijā 
izdeva arī viņas romānu „Al -
daune” (pirmizdevums 1960. g.), 
kuŗā Velta Toma jo spēcīgi, psī-
cho loģiski smagi/smalki „ie -
rakstījusi” arī savu biografiju. 

Veltas Tomas viesošanās Lat-
vijā allaž bija ar kādu literāru 
sarīkojumu un pēc tam ar atbalsi 
šejienes preses izdevumos. 1992. 
gadā viņa kļuva par LZA Goda 
locekli, 1995. gadā ieguva Triju 
Zvaigžņu ordeni. 1997. gada 31. 
janvārī Ave sol koncertzālē, tiesa, 
bez dzejnieces klātienes, notika 

viņas 85 gadu godināšanas va -
kars. Viņai Latvijā bija daudz 
draugu, kuŗiem gan rakstītas 
vēstules, gan veltīti dzejoļi (kā 
sarunas – „tāla tava balss/ no 
mā  jām” (Mārim Čaklajam). 
Šķiet, būtu visai grūti atrast vēl 
kādu dzejnieku, kuŗam būtu tik 
daudz veltījumu dzejoļu. Māris 
Čaklais atzinis, ka „ir divi cil -
vēki, latviešu dzejnieki trimdi-
nieki, kuŗiem Latvijas pieskā-
riens ir tādā pakāpē kvalitātīvi 
bijis ne  pieciešams, un tie ir Olafs 
Stumbrs un Velta Toma”.

Dzejniece Māra Zālīte viņas 
personībā saskatīja trīs pulsā-
cijas: 1) spēcīga, latviska, tradi ci-
jā, valodā dziļi sakņota dzeja; 2) 
polītiskā nozīmība; 3) ārkār tīgi 
atraktīvā, suģestējošā, cil vē ciskā 
būtība. Augsti novērtējot Veltas 
Tomas uzticēšanos un ti  cī  bu 
vispārējā neuzticēšanās gai s otnē. 

1999. gada 24. septembrī bei-
dzās Veltas Tomas zemes gaitas. 
Mūžīgu palikšanu viņa rada 
dzimtajos Neretas Ķestera kapos 
līdzās brālim un mātei. Vaira 
Vīķe-Freiberga, dzejniecei Veltai 
Tomai aizejot, rakstīja: „Velta 
Toma bija sieviete, kuŗai Dievs 
bija daudz devis, bet no kuŗas 
tika arī ļoti daudz prasīts. Viņa 
bija apveltīta ar neparastu skais-
tumu, ar daiļu vaigu, ar staltu, 
sievišķīgu augumu, ar neaiz mir-
s tami izteiksmīgu balsi. [..] Velta 
bija atjautīga un šerpa, Velta bija 
zinīga, Velta bija prasīga. Velta 
bija personība. Bet vairāk par 
vi su viņa bija dzejniece – vārda 
visīstākajā nozīmē. [..] Velta To -
ma savā mūžā piedzīvoja daudz 
prieka un gandarījuma un arī 
ļoti daudz sāpju. [..] Ļaunām ne -
valodām cauri Velta izgāja pacel-
tu galvu, bet asiņojošu sirdi.” 
Gribētos ticēt, ka Veltas Tomas 
personības un daiļrades, būtī -
bas atklāsmes ceļš ir vēl priekšā. 
Viņa būtu pelnījusi prasmīgu, 
faktoloģiski precīzu, laikmetu 
dokumentējošu monografisku 
grāmatu, papildinātu ar šejie -       
nes tikšanās stāstiem, kas atklātu 
tik sarežģīto latvieša „dzīvošanu” 
trimdā (kas ne vienmēr ir tel-
piski definējama). „Es aizmirsu 
pateikt,/lai jūs man neuzspiežat/
svešu ģīmi un līdzību - /varbūt/
es esmu spoks,/velis vai ragana - 
/ bet es esmu sava/pati un vie -      
na - /Kad mani sauks vārdā/ma -
na tauta uz savas zemes/es at -
balsošos – cilvēks.” 

Veltu Tomu viņas lielajā gads-
kārtā 31. janvārī atminējās dzim-
tās Neretas puses ļaudis, bet 1. 
februārī Rakstniecības un mūzi-
kas mūzejā notika literārs sa   rī-
kojums „Viņa – Velta Toma”, bija 
iespējams iepazīties arī ar Veltas 
Tomas kollekcijas materiāliem 
mūzejā. Šajā atceres reizē nevē-
lējos daudz atkārtot citur jau 
teikto un sīkāk kavēties bio gra-
fiskās detaļās, par Veltu Tomu 
rakstīts samērā daudz (Sk. Sir so-
ne, I. Ezergaile, M. Čaklais u. c., 
arī dzejniece pati stāstījusi par 
sevi), arī apjomīgajā sējumā „100 
Latvijas sievietes kultūrā un po -
lītikā” (2008), bet mēģināt caur 
sevi saprast, pašai lasot un do -
mā jot. Varbūt esot tikai savu 
atzi ņu sākumā. 

Inguna Daukste-Silasproģe
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LABOJUMS

V I E D O K L I S

V A L Ū T A S  K U R S S

I N T E R E S A N T A  P I E R E D Z E

Lielā brēka, kas nu jau labu 
laiku dažādās toņkārtās atbal-
sojusies (visbiežāk minorā) un 
gand rīz vai dominējusi gan pre-
ses slejās, gan pārrunās, drīz    
vien būs izbrēkāta (cerams!). 
Lasot un klausoties dažādos uz -
skatus, neviļus jādomā, kāpēc 
kaut kur pazudis pats svarīgā-
kais, ko derētu atcerēties, – kādā 
valstī dzīvo, tādas valsts oficiālajā 
valodā jāsazinās – vismaz izejot 
no mājas, dzīvokļa vai citas vie-
tas. Katrs savā privātā pajumtē 
var runāt pēc labpatikas, izvēles 
vai vajadzības – krieviski, tatā-
riski, ķīniski, spāniski, vāciski, 
es  peranto utt. (Šis rakstiņš ir par 
īsu, lai uzskaitītu visas pasaules 
valodas...!) Prast valsts valodu 
ta   ču ir pats elementārākais veids, 
kā apliecināt savu piederību un 
savā ziņā arī pateicību par privi-
lēģiju dzīvot attiecīgajā valstī. 
Vismaz tāda pieeja ir t.s. „klaida” 
latviešiem, kuŗi devās trimdā, 
cerot, ka kaut kur atradīs pajum-
ti līdz brīdim, kad varēs atgriez-
ties dzimtenē. Ikviens, kas atrada 
patvēruma zemi, bija pateicīgs, 
ka var tajā uzturēties, izglītoties, 
nopelnīt dienišķo maizi. Pats par 
sevi bija saprotams, ka jārunā       
tās valsts valodā, kuŗā dzīvo. Tā -
pēc tiem, kuŗi izvēlējušies dzīvot 
citā, nevis savā valstī, būtu vēl 
lielāks pienākums apgūt savas 
dzīvesvietas valodu! 

Lasīt Latvijā publicētos laik-
rakstus vienmēr ir interesanti. 
Ne tikai lai iegūtu informāciju, 
bet arī lai sekotu izteiksmes veida 

Ai, valoda, valodiņa...
attīstībai. Ir labi, ka valoda „ne  ie-
salst”, bet attīstās reizē ar citām 
aktīvitātēm. Arī Latvijā tagad 
vai  rāk uzmanības pievērš valo-
das attīstībai, lietošanai un citām 
parādībām. Jau 2001. gada sep-
tembrī Rīgas Latviešu biedrības 
paspārnē tika nodibināta Latvie-
šu valodas attīstības kopa ar mēr-
ķi veicināt valodas attīstību sa -
skaņā ar divu izcilo valodnieku – 
J. Endzelīna un K. Mīlenbacha  
at  zinumiem par tās pareizību, 
pētīšanu, veidošanu un sagla bā-
šanu. Šī kopa izrauga ,,gada vār-
du”, „gada nevārdu” un „spārno-
to teicienu”. Divi šādi teicieni 
īpaši labi iespiedušies atmiņā – 
„vanags noknāba cālīti” un „na -
sing spešl”.

Taču, lai pienācīgi saprastu šā -
dus vērtējumus, lasītājam tomēr 
vismaz minimāli jāprot latviešu 
valoda. Diemžēl gandrīz vai kat-
ru reizi, kad lasu kādu rakstu 
Latvijas avīzēs, atkārtoti pārlie-
cinos, ka manas latviešu valodas 
zināšanas ir gaužām vājas. Uz -
drošinos cerēt, ka kāds no lasī-
tājiem varēs man paskaidrot, ko, 
piemēram, nozīmē vārdi: atzī-
mē ties, pienelis, sierelis, smē-
reklis, šķebelēt, varturis. Šķiet,   
tie ir mēginājumi atrast latvisku 
nosaukumu kādai pārlieku mo -
dernai nodarbībai, produktam 
vai kam citam.

Kamēr gudroju, ko katrs no 
šiem vārdiem varētu nozīmēt 
(pareizrakstības vārdnīcā, kas ir 
manā rīcībā, nevienu neatradu), 
uzdūros uz pavisam cita veida 

problēmu, proti, ja neprastu 
an gļu valodu, tā arī paliktu 
neziņā. Dažu pēdējo mēnešu 
laikā laikrakstu slejās pamanīti 
šādi vārdi: autsiders, denonsēt, 
finišēt, glamūrīgs (arī glamūrs), 
hepenings, komunicēt, konso li-
dēt, kontaktēties, konvojēšana, 
meikaps, pakete, politiskais šovs, 
puzle, šoks un daudzi citi. 

Jau sen esmu pieradis pie fakta, 
ka latviešu valodas pareizraks-
tība, ko lieto Latvijā, atšķiŗas no 
ārpus Latvijas lietotās. Esmu 
samierinājies ar to, ka „r” vairs 
ne  mīkstina, raksta „politika”, ne -
vis ,,polītika”, ka atmesta „ch” 
lietošana utt. Reizēm pareiz raks-
tības modernizācija skaŗ arī ik -
vienas personas vissvarīgāko 
identitāti – tās vārda rakstību! 
Piemēram, uzvārds „Apple”, at -
spo guļojot kāda ierēdņa iedo-
mātu šī uzvārda  izrunu,  Latvijā 
pārvērtās par „Epel” un radīja 
sa  traukumu un oficiālus sarež-
ģījumus abās okeana pusēs...

Par spīti visai šai valodniecis-
kai jezgai, es tomēr ceru, ka 
būsim prātīgi un nobalsosim 
pret divām oficiālām valodām 
mūsu mazajā Latvijā! Vienalga, 
kādā versijā, latviešu valoda ir 
jāsaglabā, jākopj un jāsarga!       
Nez ko par visu šo domātu abi 
izcilie valodnieki? 

Ticot mūsu visu veselajam sa -
prātam par iespēju saglabāt Lat-
vijā tikai vienu valsts valodu, 
cerībā staro 

Smīns 

Laikrakstā publicētajā rakstā 
„Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Atbalsta biedrība pateicas 
ziedotājiem” kļūdaini ierakstīts 
ziedotāju Anša un Mirdzas Ro -
zenbach vārds. Sirsnīgi atvaino-
jamies par sagādātām neērtī-
bām.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība

Dr. Kārlis I. Āboliņš

Tas notika nu 
jau tālajā 2001. 
vai 2002. gadā. 
Toreiz vadīju 
k o n s u l t a n t u 
gru   pu Šanhajā, 
Ķīnas Tautas 
R e p u b l i k ā 
(ĶTR). ĶTR 

bija spiedīga vajadzība iestā -
ties Pasaules tirdzniecības or -
ga  nizācijā (PTO), lai būtu pēc 
iespējas mazāki šķēršļi ekspor-
tam. Taču viens no šķēršļiem,       
lai iestātos PTO, bija ĶTR val-  
stij piederošo banku organizācija, 
jo tā kropļoja konkurenci ar ār- 
ze mju bankām. Biju priecīgs, ka 
man piedāvāja vadīt to konsul-
tantu grupu, kuŗa veidos garan-
tiju institūtu, kas toreiz vēl ne -
bija ne Šanhajā, ne ĶTR vispār. 
Priecīgs biju tāpēc, ka skaidrs: 
vispirms jāpārorganizē bankas 
un tad attiecīgi jāveido garan - 
tiju likums un garantiju institūts. 

Lai uz šī fona man Šanhajā 
būtu lustīga dzīvošana, par savu 
pārinieku uzaicināju kollēgu         
no Italijas – izskatīgu, šarmantu, 
labu dziedātāju. Nu tāds īsts 
Berluskoni tips – tikai daudz 
jaunāks.

Par Ķīnas organizāciju un ķīniešu, 
krievu, latviešu valodu

Šanhajā mani pārsteidza, ka 
garantiju grupai ir vairāk ķī -
niešu līdzstrādnieku nekā ban -
ku grupai. Vajadzēja taču būt 
otrādi. Izskaidrojums un pama-
tojums tam nāca drīz. Problēma 
ar ĶTR valsts bankām bija ne 
tikai konkurences kropļošana, 
bet arī tas, ka, financējot valsts 
uz  ņēmumus, tie neatmaksāja - 
kā jau agrāk arī Padomju Sa -
vienībā - saņemtos kreditus. 
Bankas bija techniski bankrotas 
un tāpēc nevarēja financēt ma -
zos un vidējos privātos uzņē-
mumus ĶTR. Tā kā it sevišķi jau 
toreiz mazo un vidējo uzņēmu -
mu plaukšana un attīstība bija 
ļoti svarīga tieši Šanhajai, tad 
projektu, lai uzlabotu mazo un 
vidējo uzņēmumu financēšanu, 
īstenoja Šanhajā visas ĶTR va -
jadzībām. 

Tur tad arī veidojās innovātī-
vais piegājiens mazo un vidējo 
uzņēmumu financēšanai. Parasti 
uzņēmējs ar savu ideju, projek -
tu iet vispirms uz banku, tur 
izklāsta savu projektu, un banka 
pieprasa garantiju, ja projektam 
nav pietiekamas ķīlas. Šanhajā 
un šodien visā ĶTR uzņēmējs 
vispirms iet uz garantiju insti-

tūtu, tur saņem garantiju un tad 
izvēlas banku, kuŗa ir izdevīgākā 
vai zinīgākā attiecīgu projektu 
financēšanā. Lai iegūtu projekta 
financēšanai vajadzīgo naudu, 
banka var emitēt obligācijas, ku -
ŗas toreiz garantēja Šanhajas pil-
sēta. Tā arī plaši atvēra vārtus 
pro duktu un dizaina plaģiātis-
mam ĶTR, kas tur vēl mīt šo 
baltu dienu. Ar vai bez plaģiātis-
ma šis financēšanas veids ir pie-
mērots autoritātīvai, ātrai eko-
nomikas attīstībai.

Saprotams, ka man toreiz Šan-
hajā sanāca nevis kāda lustī ga 
dzīvošana, bet gan pamatīga no -
strādāšanās par diviem. Mans 
italiešu kollēga domāja, ka es 
viņu esmu atvilinājis uz Šan - 
haju smagam darbam, kas viņam 
nebija vajadzīgs. Viņš daudz sli-
moja un, kad ieradās kantorī: 
„Karrrlisse, ver iz ze progresse?”

Mani izglāba mana ķīniešu 
līdzstrādnieku grupa ar apbrī  -
no jamām darba spējām 24 stun-
das diennaktī - vienīgi šad tad   
pa stundai guļot ar galvu uz 
galda. Grupas vadītājs un mans 
asistents bija Nandžingas uni-
versitātes makroekonomikas 
pro fesors, ar kuŗu man vēl šo -

dien ir labs kontakts. Uz to, ka 
viņš nav vienkārši ķīnietis, norā-
dīja arī kollēgas ģimene - viņam 
bija divi bērni: puisītis un mei-
tenīte.

Kādu dienu nostājies mana 
gal da priekšā, viņš noprasīja: 
„Bos no Baltijas, kādās valodās 
tad tur, tanīs Baltijas valstīs, 
runā?”

„Pavisam vienkārši,” atbildēju, 
„Igaunijā runā igauniski, Latvijā 
runā latviski un Lietuvā runā 
lietuviski.” Izstiepies visos savos 
155 centimetros, viņš  paceltu 
galvu atmeta: „Bos no Baltijas, es 
un pat mani studenti zina, ka 
Igaunijā un arī Latvijā ir daudz 
cilvēku, kuŗi runā vienīgi krie-
viski. Vai tad nebūtu pareizi, ja 
krievu valodai Igaunijā vai Lat-
vijā būtu oficiālas valodas sta-
tuss?”

 Es savukārt izstiepos krēslā, 
pacēlu galvu un mazliet pikti 
atcirtu: „Klausies, man te augu 
dienu jāstrādā Ķīnas labā! Man 
nav ne laika, ne gribas ar tevi       
vai jums vēl diskutēt par valo-
dām Baltijas valstīs! Saki - ko        
tev vai jums vajaga!?”

Sašļucis savā krēslā, viņš stās-
tīja: „Zini, bos no Baltijas, Krie-
vijas austrumos legāli vai nele -
gāli dzīvo kādi piecdesmit mil-
joni ķīniešu. Ja kāda no Baltijas 
valstīm dotu krievu valodai ofi-
ciālas valodas statusu, tad nā -
kamā dienā ĶTR pieprasītu 
Krie vijai, lai Ķīnas mandarīna 
valoda ir oficiāla valoda Krie-

vijā.” Un skatījās manī lielām, 
šķībām, lūdzošām acīm. Pielēcu 
kājās, divos lēcienos biju pie viņa 
krēsla, aiz padusēm izstiepu viņu 
gaŗumā un sacīju: „Klausies, 
katrs īstens igaunis vai latvietis 
novēl jums, lai mandarīna valo-
da būtu oficiāla valoda Krievijā. 
Tikai, lūdzu, Baltijas valstis ir par 
mazām, lai varētu jums palīdzēt, 
kā panākt mandarīna valodas 
oficiālu statusu Krievijā. Bet da- 
riet taču tā: noorganizējiet Ķīnu 
līdz Urālu kalniem. Līdz Urā -
liem ķīniešu valoda oficiāla. Tur 
jums nevajaga palīdzību ne no 
vienas citas valsts.”

Tagad tikai jākonstatē, vai 
mans asistents Ķīnā nav atmetis 
domu, ka ar kādas Baltijas valsts 
palīdzību var panākt ķīniešu va -
lodas oficiālu statusu Krievijā. 
Lai viņam pierādītu, ka manis 
toreiz teiktais bijis pareizi teikts, 
visiem jāiet 18. februārī balsot 
pret.
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L A T V I E Š I  V Ā C I J Ā

Ir atkal janvāris – īpašs mēnesis 
tiem Vītolu fonda stipendiā tiem, 
kas augstāko izglītību ie gūst ar 
Anglijas Latviešu izglītī bas fonda 
(ALIF) atbalstu. 20. jan  vārī, kad 
Latvijas zemi beidzot gaišu un 
tīru bija padarījis tikko uzsnigu-
šais sniegs, pa baltiem ceļiem        
ar baltām domām un baltām 
cerī bām uz  Balto namu, ALIF 
priekš  sēža Andreja Ozoliņa ai -
cināti, atkal, jau sesto reizi devās 
piecdesmit Vītolu fonda stipen-
diāti, lai kopā noskatītos baleta 
izrādi ,,Tango”. 

Dulcie un Andrejs Ozoliņi 
stipendiātiem bija ne tikai sa -
gādājuši biļetes, bet   arī sarūpējuši  
kafijas galdu viesnīcā ”Rīga”. Šo -
reiz viesu vidū bija ziedotājas 
Astrīda Jansone un Biruta Heis-
tere, kuŗa savus trīs stipendiātus 
arī iepriecināja ar iespēju ap -
meklēt baleta izrādi. Visus ar 
priekšnesumu priecēja Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka dē-

„LAI LATVIJAI KLĀTOS LABI...”
mijas 1. kursa studente Dārta 
Treija.

Jaunieši augstu novērtēja skais-
to baleta izrādi, bet vislielāko 
prieku viņiem sagādāja iespēja 
būt kaut vienu vakaru kopā ar 
šiem dāsnajiem, labestīgajiem  
un dzīvesgudrajiem cilvēkiem - 
Ozoliņu ģimeni. Agnese Katlapa, 
Korp!Imeria, Anglijas kopas sti-
pendiāte, atzīst: Dzīves laimi vei-
do tie mazie prieka mirkļi, ko 
pie  dzīvojam savā ikdienā. Šis va -
kars bija viens no tādiem mirk-
ļiem, ko atcerēties mūžam. 

Īpaši uzmanīgi stipendiāti ie -
klausījās viņiem veltītajā And reja 
Ozoliņa uzrunā: Jūsu svarī gākais 
darbs pašreiz ir mācīša nās. Mā  cie-
ties tā, ka vispār dū  šīgāk nespējat, 
lai nekad jums dzīvē nebūtu jāsaka: 
ja nu es  tikai mazliet vairāk būtu 
pacenties, rezultāts būtu daudz la -
bāks. Augstu izglītības līmeni sa -
snie guši,  iniciātīvas bagāti studen -
ti ir tie, kas Latvijai ir vajadzīgi, lai 

valsts varētu attīsties visos virzie-
nos. Nevienas citas valsts pilsonis 
negādās par to, lai Latvijai klātos 
labi.

Lai Latvijai klājas labi - tāda 
allaž ir bijusi Andreja Ozoliņa 

vēlme, ne velti tik daudz spēka, 
līdzekļu un sirds siltuma veltīts 
jauniešu izglītošanai.

***
Uzziņai. Anglijas Latviešu iz -

glītības fonds jau astoņus gadus 

palīdz veidot stipru Latviju, snie-
dzot nesavtīgu palīdzību maztu-
rīgiem, bet talantīgiem Latvijas 
jauniešiem. 2011./2012. mācību 
gadā ar ALIF atbalstu Latvijā 
studē 14 studenti. Vītolu fonds 
ad  ministrē divas Andreja un 
Dulcie Ozoliņu, četras ALIF, trīs 
Metas Ūdres piemiņas, vienu 
Korp! Imeria Anglijas kopas, 
vienu Laimas Speakmasn-Brown 
piemiņas, divas Veltas Skultānes 
piemiņas, vienu Pēteŗa Pēterso -
na un Aivara Juŗa Sinkas stipen-
diju. Anglijā cilvēki ziedo, atstāj 
novēlējumus testamentos, uzti-
cas ALIF un Vītolu fondam, jo       
ir pārliecināti, ka viņu devums 
būs būtisks ieguldījums Latvijas 
nākotnē. Ar lielu atbildības ap -
ziņu fonda priekšsēdis A. Ozo-
liņš kopā ar valdi izvērtē, kā   
ziedojumus tērēt. Ar ALIF atbal-
s tu studē vai jau ir izstudējuši       
140 jaunieši. 

Vita Diķe

Drīz būs pagājis gads, kad 
pēc Latvijas pievienošanās Ei -
ro  pas Savienībai beidzās sep- 
t iņu gadu pārejas periods, kas     
tā dēvētajām “vecajām” Eiropas 
Savienības dalībvalstīm deva 
iespēju izmantot brīvas darba-
spēka kustības ierobežojumus 
strādājošajiem no astoņām  jau-
najām dalībvalstīm. Šos ie  ro be-
žojumus līdz pēdējam ie  spē ja-
mam termiņam saglabāja Vā -
cija un Austrija, no kuŗām lie -
lāko latviešu darba meklētāju 
plūsmu paredzēja tieši Vāci jai. 

Kā norāda Vācijas oficiālā sta-
tistikas biroja DESTATIS dati,  
uz 2010. gada 31. decembri Vā -
cijā kopumā bija reģistrēti gan-
d rīz 15 000 latviešu. Interesanti     
ir tas, ka salīdzinājumā ar ie -
priekšējo gadu  vislielākais cittau-
tiešu ieceļotāju pieplūdums Vā -
cijā bijis tieši no Latvijas – plūs 
22,4%. Tomēr jāievēro, ka šī sta-
tistika nav pilnīga, jo par latvie-
šiem netiek norādīti tie, kuŗiem 
ir piešķirta Vācijas vai arī kādas 
citas valsts pavalstniecība, kā arī 
tie, kas Vācijā strādā neoficiāli. 
Kā skaidro Daugavas Vanagu 
Vācijas valdes loceklis Pēteris 
Vīgants, pēc plašsaziņas līdzekļu 
ziņām Vācijā ir aptuveni 20 000 
līdz 30 000 latviešu, tomēr arī šis 
skaits nav tik liels, kā sākotnēji  
daudzi bija cerējuši vai baidījušies. 

Daudzu to latviešu dzīvesstāsti, 
kuŗi izvēlējušies doties prom no 
dzimtenes darba meklējumos 
ārzemēs, ir atšķirīgi, tomēr gal-
venais iemesls visiem bijis vie-
nāds – iespēja pelnīt vairāk un 
dzīvot labāk. Līga Janīte un Jānis 
Šteinbergs ir vieni no daudza-
jiem, kas no Latvijas devušies 
prom uz Vāciju, lai strādātu la -
bāk atalgotu darbu. 

Kad jūs aizbraucāt uz Vāciju?
Līga Janīte: 2011. gada 15. 

mar tā, kad  iesēdos lidmašīnā uz 
Vāciju un pieņēmu izšķirīgo lē -

Latvieši Vācijā: aizbraukt, lai pelnītu vairāk un dzīvotu labāk
mumu doties projām, man bija 
pietiekami daudz iemeslu, lai 
vē lētos strādāt ārpus Latvijas. 
Skaidri zināju, ka negribu doties 
uz Lielbritaniju vai Īriju. Gal ve-
nais bija strādāt valstī, kuŗā es 
neizjustu lielu atšķirību  kultūrā 
salīdzinājumā ar vietu, no kuŗas 
nāku. Vācija likās man vispie-
mērotākā un savā ziņā līdzīga 
Latvijai kaut vai kulinārijas un 
tradiciju ziņā. 

Jānis Šteinbergs: Kad man bija 
12 gadi, mana mamma iepazinās 
ar vācieti, un rezultātā mēs pār-
vācāmies uz Vāciju. Pēc skolas 
pabeigšanas es atgriezos Latvijā, 
lai izglītību un darba gaitas tur-
pinātu dzimtenē. Kaut arī bija 
liela vēlme palikt Latvijā, tomēr 
četrus gadus vēlāk es atgriezos 
Vācijā, jo tur ir iespējams no -
pelnīt vairāk nekā dzimtenē. 

Vai kāds jums palīdzēja sa -
meklēt darbu?

Līga Janīte: Darbu sameklēt 
man palīdzēja draudzene, kas 
ieteica, kā pareizāk meklēt. Ne -
vienam nesakot, es sameklēju 
darba piedāvājumu, uzrakstīju 
pieteikuma vēstuli, īsu aprakstu 

par sevi un ieliku tīmeklī. Ja cil-
vēks zina, ko meklēt, tad, pro-
tams, ir vieglāk sameklēt, bet, ja 
nezina, ko grib darīt, tad ir ļoti 
daudz aģentūru, kuŗas par atlī-
dzību naudā palīdz sameklēt 
darbavietu. Jebkuŗā gadījumā 
vajag gribēt un uzdrošināties 
kaut ko meklēt, jo vienmēr jau 
viss jaunais ir mazliet nezināms 
un sākas pārdomas: “Kāpēc?” - 
“Varbūt labāk nevajadzētu!”

Jānis Šteinbergs: Darbu atrast 
man neviens nepalīdzēja. Viss 
bija paša rokās un apņēmībā. 
Sākumā bija grūti, jo, kaut arī 
Latvijas izglītība šeit ir pielīdzi-
nāma un atzīta vienā līmenī ar 
vācu izglītību, reālitātē darba 
devējs dod priekšroku strādnie-
kiem ar vācu izglītību. Sākotnēji 
es biju pavisam viens, jo tajā vie-
tā, kur biju dzīvojis agrāk, nebija 
daudz paziņu. Tagad dzīvoju 
Hiddenhausen, kur dzīvo daudzi 
vecie draugi no Latvijas. Strādāju 
firmā Haustechnik – apkalpoju, 
darbinu un laboju industriālās 
ie  kārtas. 

Vai darba tirgus atvēršana ir 
mainījusi darba apstākļus un 
atalgojumu? 

Līga Janīte: Tā kā maz kontak-
tējos ar cilvēkiem, kuŗi strādā 
cita veida darbus, grūti spriest. 
Zinu, ka tie latvieši, kas strādā 
Vācijā, ir apmierināti ar savu 
algu un zina, ka par tādu darbu 
Latvijā viņi neko nenopelnītu. 

Jānis Šteinbergs: Atalgojums 
nav mainījies, jo tas šeit ir no -
teikts stingri ar likumu – lielākā 
daļa iebraucēju saņem fiksētu 
minimālo algu. Apstākļi arī nav 
mainījušies, vienīgi vācieši no tā 
iegūst, jo ir vairāk strādnieku, 
kuŗi nemāk vācu valodu un strā-
dā darbus, ko vietējie nevēlas 
strādāt. Agrāk šiem darbiem bija 
sarežģīti atrast darbiniekus, bet 
tagad ir daudz poļu, rumāņu un 
baltiešu. Svarīgi ir būt piesardzī-

giem! Darba devēji bieži ārval- 
stu darbiniekus apmāna, jo tie 
ne  zina savas tiesības un Vācijas 
likumus. 

Vai latviešu skaits Vācijā ir 
palielinājies?

Līga Janīte: Manuprāt, latviešu 
skaits ir pieaudzis, bet no savas 
puses neesmu apzinājusi daudz 
cilvēku, ar kuŗiem uzturēt kon-
taktus, zinu tikai divus, bet tie 
nedzīvo tik tuvu. To, ka latvieši 
brauc uz Vāciju, parāda palieli-
nājusies aktīvitāte domubiedru 
grupās. 

Jānis Šteinbergs: Kopumā lat-
viešu skaits ir palielinājies gan 
visā valstī, gan arī Niedersachsen 
apgabalā. Par to esmu pārlieci-
nāts, jo pazīstu cilvēkus, kuŗiem 
Vācijā ir darbā iekārtošanas fir-
mas. Katru nedēļu iebrauc jauni 
darba meklētāji no jaunajām Ei -
ropas Savienības valstīm. Pašlaik 
šeit, Hiddenhausen, mazā pilsētā, 
ir ap 70 latviešu – tas ir daudz un 
būs vēl, jo, ja latviešiem ir izvēle 
braukt uz Angliju, Īriju vai Vā -
ciju, viņi parasti izvēlas Vāciju! 
Šeit viss ir labāk sakopts, mazāka 
kriminālitāte un visiem iebrau-
cējiem sākumā nav jādzīvo kop-

mītnēs. Atalgojums ir lielāks, lai 
arī nedaudz – ja ņem vērā vidējo 
atalgojumu. Protams, vienmēr 
būs atsevišķi varianti, kur cilvēki 
izsitušies un dzīvo labi gan An -
glijā, gan Vācijā.Viens no iemes-
liem ir arī Vācijas ģeografiskais 
novietojums – tā ir tuvāk un ēr -
tāk sasniedzama no Latvijas ne -
kā Anglija. 

Kā jums liekas - vai jaunie-
braukušie latvieši Vācijā meklē 
kontaktus ar citiem latviešiem?

Līga Janīte: Tas ir ļoti atkarīgs 
no cilvēka. Es nemeklēju kontak-
tus – tie cilvēki, kuŗus iepazinu, 
paši atrada mani. Sākotnēji gri-
bēju iepazīties ar vienu meiteni, 
kas dzīvo netālajā Hamburgā, 
bet beigās vairs neprasījās pēc 
sa  biedrības. Gribējās vienai pašai 
piedzīvot un izbaudīt visu. Pie  - 
re ģistrējos domubiedru grupā, 
tur arī iepazinos ar savu pašrei-
zējo puisi – latvieti. Zinu, ka kat-
ra mē  neša otrā piektdienā Ham-
bur gā krodziņā Roxie notiek lat-
viešu sanākšana. Jāatzīst, ka šo -
brīd vēl nav bijusi vēlme šo sa -
nākšanu apmeklēt. Esmu piere-
ģistrējusies arī pie Hamburgas 
latviešiem, tāpēc uz e-pastu man 
nāk dažādi jaunumi par sarī-
kojumiem. 

Jānis Šteinbergs: Īpaši ne, kat-
ram ir savs bariņš un ir labi. Tie, 
kas nepazīst nevienu un neprot 
vācu valodu, meklē kādu sarun-
biedru. Protams, domubiedros 
bieži ir vērojams, ka tiek organi-
zētas kopīgas Jāņu svinēšanas, 
piemēram, Minsterē. Tas ir pozi-
tīvi. Pats esmu braucis uz Jāņu 
svinībām, bet uz citiem sarīkoju-
miem – ne. Esmu dzirdējis, ka ir 
daudz kopīgu dievkalpojumu. 
Manuprāt, vajadzētu biežāk rīkot 
latviešu saietus, jo latviešu meite-
nes ir skaistas, bet skaistuma 
nekad nav par daudz. 

Ar Līgu Janīti un Jāni Štein-
bergu sarunājās Indulis Bērziņš Līga Janīte

Jānis Šteinbergs

Andrejs un Dulcie Ozoliņi
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Krustvārdu mīklas (BL Nr.5) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Austrija. 8. Kale-
vala. 10. Usuri. 11. Svēte. 12. Pe -
rikards. 16. Rumbas. 19. Plicis. 20. 
Barakas. 21. Tirza. 22. Aknas.  23. 
Lēcas. 24. Satīt. 25. Osaka. 28. 
Rampa. 30. Lielība. 31. Karūsa. 32. 
Eseksa. 36. Pastaigas. 40. Ronis. 41. 
Kauls. 42. Saraksts. 43. Neit rons. 

Stateniski. 1. Asars. 2. Bistes. 3. 
Rauti. 4. Skara. 5. Slaidi. 6. Balvi.   
7. Austrumi. 9. Astēnija. 13. Kedas. 
14. Paralakse. 15. Albatrosi. 17. 
Kabacis. 18. Salambo. 26. Staniols. 
27. Sloka. 29. Pastelis. 33. Kadisa. 
34. Valsis. 35. Sidrs. 37. Talsi. 38. 
Irā na. 39. Kaŗot.        

1 2 3 4 5 6 7
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30

31 32 33 34

35 36
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Austrumlatvijā  iestājusies īsta ziema ar salu līdz pat minus 11 
gra  diem. Siguldā  izveidojusies biezākā sniega sega Latvijā - 27 centi-
metru (cm) augstumā, Alūksnē – 26 cm, Pļaviņās – 22 cm, bet Kurzemē  
5 – 7 cm, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Valmierā, Jāņa Daliņa stadiona territorijā, izveidota 1,5 km gaŗa 
distanču slēpošanas trase, ko izmantot bez maksas aicinātas ģimenes un 
ikviens ziemas aktīvitāšu cienītājs. Trase  marķēta un tumšajās va  kara 
stundās apgaismota, lai dotu iespēju slēpot arī pēc darba dienas beigām.

Ērgļos 10. - 11. februārī notiks 18. Latvijas Jaunatnes ziemas olim-
piada, kuŗu rīko Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar Ērgļu 
novada domi un kuŗā skolēni no visiem valsts novadiem sadalīs 76 
medaļu komplektus kamaniņu braukšanā, distanču un kalnu slēpo-
šanā, biatlonā, hokejā, snovbordā un slidošanā.

Latvijas pārtikas ražotāji 19. - 29. janvārī piedalījās Vācijā no -
tikušajā 77. Starptautiskajā izstādē Internationale Gruene Woche Ber-
lin 2012 (Zaļā nedēļa). Apmeklētāju aptaujā noskaidrojās, ka garšīgākie 
Latvijas produkti ir Rīgas šprotes, ceptuves „Lāči” maize, glazētais biez-
piena sieriņš „Kārums”, Skrīveŗos ražotās konfektes “Gotiņa” u. c. Iz -
stādes laikā notika arī 5. Lauksaimniecības ministru forums.

Siguldā 22. janvārī 100 gadu jubileju nosvinēja Irmai Blektei. Ju -
bilāri sveica novada domes priekšsēdis. Viņas ieskatā svarīgi ir saglabāt 
pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, Siguldas 
novadā šogad 100 un vairāk  nekā 100 gadu svin pieci iedzīvotāji.

Ar Austrālijas Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas financiālu at-
balstu Krustpils pagasta bērnam ar īpašām vajadzībām nopirkta speciālā 
gulta, bet Sūnu pamatskolas bērniem nodrošinātas brīvpusdienas.

Ventspils brīvostas pārvalde veiksmīgi īsteno rūpniecības attīstī-
bu. Kopš 2002. gada Ventspilī piesaistīti 18 jauni ražojošie uzņēmumi 
(mašīnbūve un metalllapstrāde) un divkāršojies ražošanā strādājošo 
skaits. Par 10 % palielinājusies rūpnieciskās produkcijas izlaide.

Latvijā no 10. janvāŗa līdz 9. februārim jau septīto reizi notiek 
Baltijā lielākais asins donoru projekts „Mīlestības svētki 2012”, kuŗa 
laikā daudzās augstskolās sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru 
(VADC)  tiek rīkotas asins ziedošanas dienas. Iepriekšējo sešu gadu 
laikā projektā iesaistījās 3204 jaunieši, kuŗi nodeva 1442 litrus asins.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 1. Latviešu dzejnieks 
(1841-1902). 4. Latvijas prezidents. 
9. Apdzīvota vieta Talsu novadā. 
11. Plēsīgi kaķu dzimtas dzīvnieki. 
13. Automobiļu marka. 14. Pulku 
pulkiem. 15. Pasekla ieloce; arī ne -
gludums; grumba. 16. Kopt, pie-
skatīt (mazu bērnu). 18. Ļaužu 
ko  pas, ko saista zeme, valoda, 
vēsture. 20. Noteikts masas dau-
dzums. 21. Apstrādāt tā, lai kļūst 

biezs, blīvs. 22. No papīra darināts 
iesaiņojums. 23. Kamieļu dzimtas 
dzīvnieki.  26. Rīks asmeņu asinā-
šanai. 28. Neapģērbtas. 30. Zilupes 
pieteka. 31. Lieli, lapaini koku       
zari telpas izdaiļošanai. 33. Trauks, 
kuŗā uzglabā pēc nāves sadedzi-
nāto pelnus. 35. Sīkumtirgus. 36. 
Būvkonstrukcijas elements. 37. 
Ap  ņemt; apjēgt. 38. Kvalificēti pa -
līdzēt.

Stateniski. 1. Īss, tēlains iztei-
ciens. 2. Celtne, nams. 3. Priekš-
mets, parādība, kas saglabājusies 
kā seno laiku palieka. 5. Lielupes 
satekupe. 6. Nolietoties, novalkā-
ties. 7. Panākumi, veiksme. 8. Rī t-
ausma. 10. Tas, kuŗš nodarbojas ar 
(bērna) auklēšanu. 12. Katoļu      
klo s teŗa priekšnieks. 17. Pilsēta 
Lie tuvā. 19. Latviešu rakstniece 
(1890-1985). 22. Patiess, taisnīgs. 
23. Ļaut virzīties; neaizkavēt. 24. 
Purva gāze. 25. Kakla mugurējā 
daļa. 26. Elastīgs materiāls, ko 
iegūst no kaučuka. 27. Iegūt izlo zē, 
spēlē. 29. Beigt naidoties. 32. Pilsēta 
Zemgalē. 34. Nonākt, no  kļūt.   

V.Lōcis piedzima  1912. gada 26. 
janvārī Dricānu pagasta Lōču 
ciemā. Viņa mājās bija saglabā-
jušies laikraksta Dryva izdevumi, 
tos lasot, Vladislavs iepazīst  Fran-
ča Trasuna, brāļu Skrindu un     
citu Latgales atmodas darbinieku 
paus  tās idejas. Pirmās literāta ie -
maņas viņš gūst Aglonas ģimna-
zijā, rakstot skolas žurnālam Cen-
sūnis  un darbojoties jauno literā -
tu pulciņā „Austra”, taču par rakst-
nieku ar lielo burtu V. Lōcis ne -
kļūst, viņa sūtība ir rakstītā vārda 
nešana tautā. Kopā ar domubied-
ru J.Cybuļski viņš nolemj veidot 
modernu izdevniecību, taču tikai 
1939. gadā K.Ulmaņa Ssabiedris-
ko lietu ministrija viņiem piešķiŗ 
izdevējdarbības atļauju. Sākās iz -
devēja Vladislava Lōča dzīves 
posms, kas noslēdzās 1984. gada 
30. decembrī tālu no dzimtenes, 
Minchenē, Vācijā. 

Dunot  Otrajam pasaules ka -
ŗam, Daugavpilī, Alejas ielā 3, jau 
bija iekārtota izdevniecība ar 32 
štata darbiniekiem un sākts vei -
dot grāmatu tirdzniecības tīklu. 
Apbrīnojama bija V. Lōča apņē-
mība par katru cenu no Latviešu 
pašpārvaldes un atbildīgajām vā -
cu okupācijas iestādēm panākt 
nepieciešamās atļaujas izdot grā-
matas, žurnālus, kalendārus un 
laikrakstus latgaļu rakstu valodā.

Zviedrijā dzīvojošais izdevēja 
do  mubiedrs un „Latgaļu literātū-
ras vēstures” autors M. Bukšs šos 
centienus raksturoja šādi: 1941.
godā jys dabōja atļōvi izdūt tikai 
„Tāvu zemes kalendāri”. Un tai pat 
tys beja ari 1942.godā. Tys beja sa -
t rīcūši. Bīži vīn lykōs, ka vysas lat-
gaļu ceiņas par sovu drukotū vōr -
du beigsīs piļneigi bez rezultāta. Bet 
mēs nazaudējom dūšu, ni cereibas. 
Kolom plānus, uzturējom mūžu 
go  ru storp Latgolas kulturas darbi-

Latgalei veltīts mūžs
Šinīs dienās Rēzeknē un Dricānu pagastā tiek pieminēta Trimdas 

latgaļu izdevēja Vladislava Lōča simtgade

nīkim un gaidejom uz vacō lada 
salaužšonu.s  

1943. gada 16. oktobrī beidzot 
tika saņemta laikraksta Latgolas 
Bolss izdošanas atļauja. Pieprasī-
jums pēc laikraksta latgaļu rakstu 
valodā bija necerēti liels. Pirmais 
laikraksta Latgolas Bolss metiens 
bija 21 000 eksemplāru, bet 1944. 
gadā 18.–22. numurs jau tika dru-
kāts 33 000 lielā metienā. Kopu -
mā laikraksts  nepilna pusotra 
ga   da laikā iznāca 1 281 800 ek-  
s emp lāros. Bremzējošs faktors bija 
negātīvā Latviešu pašpārvaldes 
nostāja, kas neļāva laikrakstu Lat-
golas Bolss izplatīt ārpus Latga -      
les. Par to savās atmiņās raksta         
V. Lōcis. Pēc pirmō „Latgolas Bol-
sa” numura iznōkšanas Latvīšu 
poš pōrvalde ar generāļim Danke -
ru un Bangerski  priekšgolā pījēma 
lēmumu, ka latgaļu aveižu nabyus 
un tos ir aizlīdzamas. Reichsko mi-
s aram beja īsnīgts apgolvojums, ka 

latgaļi asūt  tykai Daugavpils piļ-
sātā  un apkōrtnē. Tyku izsaukts uz 
Daugavpils komisariatu un vālōk 
uz Reichskomisariatu dūt paskaid-
rojumus šamā lītā. Tur nūlyku 
dokumentus par latgaļu daudzu-
mu un izplateibu. Lai gandareitu 
Latvīšu pošpōrvaldi, vōcīši panō - 
ca kompromisu, ka latgaļu aveizi 
nedreikstēja syuteit uz pōrējū Lat-
viju. Nav zināms, vai laikrakstu 
saņēma Latviešu leģiona kaŗavīri 
frontē. 

Nepilnu divu gadu laikā V. Lōča 
izdevniecība izdeva 30 grāmatas, 
kuŗu kopējais ekemplāaru skaits 
bija 277 283. 

1944. gada 27. septembrī V. Lō -
cis un izdevniecības darbinieki 
saņēma evakuācijas atļauju un ar 
kuģi devās uz Vāciju. Otrā  pasau-
les kaŗa beigas V. Lōcis kopā ar 
kollēgām sagaidīja Dienvidvācijā, 
kur turpināja Daugavpilī uzsākto 
darbu, nodibinot Latgaļu izdev-

nie  cību. V. Lōcis un trimdas lat-
gaļu kultūras darbinieki konsek-
venti lietoja apzīmējumu latgaļi  
kā etnisku jēdzienu, jo pēc viņu 
domām latgalieši ir visu Latgales 
terrritorijā dzīvojošo iedzīvotāju 
apzīmējums.

Dienvidvācijas bēgļu nometnēs  
dzīvoja ievērojama daļa Latgales 
kultūras darbinieku - J. Klīdzējs,   
L. Latkovskis, F. Murāns, O. Ru  -
painis, F. Teirumnīks, N.Trepša 
u.c. Kaut gan no visa Rietumu 
emigrācijas kopējā latviešu skaita 
tikai nepilni 10% bija Latgales 
iedzīvotāji, Latgaļu izdevniecības 
iz  devumi turpināja  preses tradi-
cijas, uzturot dzīvu žurnālistiku 
latgaļu rakstu valodā; padomju 
Latvijā tas nebija iespējams. Vla-
dislavs Lōcis joprojām izdeva laik-
rakstu Latgolas Bolss, žurnālu 
Dzei ve, „Tāvu zemes kalendari”, 
„Acta Latgalica”, kā arī romānus, 
stāstu un dzejas krājumus, grāma-
tas par Latgales kultūrvēsturi. 

Rietumu  latviešu emigrācija par 
vienu no galvenajiem mērķiem 
bija nospraudusi  radioraidījumu 
organizēšanu uz Latviju. Pēc  vai-
rāku gadu nesekmīgiem centie-
niem, apelējot pie Radio Vatikāns 
un Amerikas Balss latviešu raidī -
ju mu redakcijām, šo mērķi kopā 
ar domubiedriem sasniedza arī   
V. Lōcis, raidījumu Latgolas Bolss  
integrējot Radio Brīvā Eiropa lat-
viešu redakcijas sagatavotajās pro-
grammās, kas tika raidītas no 
Minchenes. 1983. gadā V. Lōcis  
par līdzstrādniekiem raidījumu 
veidošanā piesaistīja Valdi La -
binski un Daini Mjartānu. Mate-
riālus savās mītnes zemēs sagata-
voja vēsturnieks Tadeušs Puisāns, 
filozofs Alberts Spoģis, literātūr-
zinātniece Paulīna Zalāne, dzej-
nieks Francis Murāns, Dr. Eduards 
Upenieks, Jānis Trūps, Alberts 
Pleišs, prof. Leonards Latkovskis, 
Ontons Zvīdrs, Jānis Dimants. Par 
reliģiskajiem jautājumiem uzstā-
jās prāvests Miķelis Lizdiks un 

Staņislavs Škutāns, filozofijas prof. 
Staņislavs Ladusāns. Lielākā daļa  
Latgolas Bolss līdzstrādnieku sa -
vus honorārus ziedoja A. Jūrdža 
fonda darbībai, tādējādi financējot 
grāmatu un periodikas izdošanu 
latgaliski.

Latgolas Bolss redakcija laika 
posmā no 1975. gada līdz 2003. 
gada decembrim sagatavojusi ko -
pumā 559 stundas gaŗus oriģināl-
raidījumus. Redakcijas ierosmē 
Rēzeknē 1992. gadā notika I. Pa -
saules latgaliešu konference. V. 
Lōcis neatlaidīgi apelēja pie ANO 
un citām starptautiskām institū-
cijām pret Latvijas rusifikāciju, 
panāca Daugavpils Sv. Pēteŗa un 
Pilcenes dievnamu saglabāšanu, 
aizsāka padomju režīma represē -
tā bīskapa Kazimira Duļbinska 
rehabilitācijas procesu, protestēja 
pret Stepona Seiļa represēšanu. 

V. Lōcis, pieticīgi dzīvodams 
nelielā Austrumeiropas bēgļu cie-
matā Minchenes pievārtē, bija at -
teicies no karjēras un integrācijas 
vācu sabiedrībā.  Darbu drukāta -
vā viņš saistīja vienīgi ar iespēju 
iespiest grāmatas, kas tika drukā-
tas ar domu, ka, Latvijai atgūstot 
neatkarību, tās tiks nogādātas lasī-
tājiem Latvijā. Tāds brīdis pienāca. 
No Alberta Spoģa Minsterē no -
organizētās grāmatu krātuves 
„Lat gaļu sāta” V. Lōča izdotās grā-
matas nonāca Latgales bibliotē -
kās. Piepildījies arī viņa novēlē-
jums dusēt dzimtās zemes kapos 
Pilcenē. V. Lōča mūža darbs at -
spoguļots „Latgalīšu rakstnīcei -
bys muzejā” Rēzeknē. Ar ideālis-
mu, neatlaidību un nesatricinā -
mu ticību Latvijas neatkarībai un 
Latgales uzplaukumam Vladislavs 
Lōcis savu mūžu veltīja tautas 
kultūras un valodas saglabāšanai. 
Dižā patriota lielās atceres dienā 
mūsu pienākums ir pateicībā 
noliekt  galvu un uzdot jautāju -
mu - ko mēs pēdējo 20 gadu laikā 
esam darījuši Latgales labā?

Dainis Mjartāns

Latgales kultūras darbinieki pirms Otrā pasaules kaŗa: Jōņs  
Cybuļskis (pēc izsūtījuma dzīvoja Latvijā), dzejniece Marija 
Andžāne un rakstnieks Konstantins Strods-Plencinīks (dzīvoja un 
strādāja ASV), aizmugurē stāv Vladislavs Lōcis
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Oregonas latviešu evaņģeliski 
luteriskā draudze dibināta pirms 
60 gadiem. Draudzes jubileju 
Portlandē svinēja 22. janvārī, un 
šajā dienā amatā ievadīja arī 
jauno diakoni Rutu Bambani. 
Četras dienas pirms ievērojamā 
notikuma draudzes vadība ne  zi -
nāja, vai svinības varēs rīkot, jo 
diakones amatā ievadīšanā jā -
piedalās kādam LELBĀL virsval-
des pārstāvim. Mums tuvākais 
LELBĀL virsvaldes pārstāvis dr. 
Juris Cilnis dzīvo Sietlā, un ie  -
priekšējā nedēļā tā bija tīta snie-
gos un ledos. Par laimi laikapstākļi 
mainījās, jubilejas dievkalpojumā 
piedalījās Juris Cilnis, Sietlas 
draudzes mācītāja Daira Cilne, 
Oregonas draudzes agrākais mā -
 cītājs Edgars Petrēvics, Oregonas 

Oregonas draudzei 60 gadu
mus – draudzei uzcītīgi mācīt 
dievišķo patiesību, vadoties no 
Svētajiem Rakstiem, un mudināja 
diakoni stiprināt draudzes lo   cek-
ļus, atrodot īsto padomu, kad tas 
nepieciešams, domāt par jaunat-
ni un rādīt tai ceļu.

Juris Cilnis jautāja: „Vai esi 
ap ņēmusies Dieva un draudzes 
priekšā uzņemties svēto diakones 
amatu, lai par savu kalpošanu 
varētu atbildēt mūsu Ganam Jē -
zum Kristum, kas tevi šai darbā 
aicinājis? Ja tu to esi apņēmusies, 
tad atbildi, sacīdama: jā, ar Dieva 
palīgu.”

Diakone Ruta Bambane to ap -
solīja. 

Juris Cilnis uzrunāja arī drau-
dzes locekļus, jautājot: ,,Vai vēla-
ties diakoni pieņemt par savu 
dvēseļu ganu un kopēju, vai so  -
lāties atbalstīt viņu darbā, lai tas 
būtu draudzei par laicīgu un 
mūžīgu svētību?”

Un viņi atbildēja ar noteiktu „jā”.
Jauno Oregonas draudzes dia-

koni Rutu Bambani, uzliekot 
roku viņai uz galvas un teicot 
svētības vārdus, apsveica garīdz-
nieki, un sirsnīgi ar viņu sarokojās 
Juris Cilnis. Viņš jaunībā bija 
Oregonas draudzes loceklis, kad 
draudzes mācītājs bija viņa tēvs 
Jānis Cilnis.

Pēc dievkalpojuma dāmu ko -
mitejas locekles Oregonas lat -
viešu centra zālē aicināja tukšot 
glāzi vīna un piedāvāja mielastu. 

Diakoni Rutu Bambani apsvei-
ca Rita Sēja, pārstāvot dāmu ko  -
miteju, Ieva Dekstere (Dexter) – 
latviešu skolu un kopā ar trim 
skolēniem pasniedza baltu orchi-
deju, Rūta Jurisone – Portlandes 
un Seatlas korporācijas Imeria 
kopu un sniedza rozes, Vaiva 
Puķīte – Studenšu korporāciju 
kopu, Ināra Beitlere – Oregonas 
latviešu biedrību, personīgi dr. 

Aina Pamovska.
Dairai Cilnei spēlējot pavadī-

jumu, dziedājām korāļus. 
Draudzes priekšnieks Juris 

Orle pastāstīja par draudzes tap-
šanu, veidošanos, maiņām gadu 
gājumā, pieminēja bijušos mā  cī-
tājus un draudzes dibinātājus. 

Juris Cilnis apsveica draudzi 
LELBĀL, savas ģimenes un Siet-
las draudzes vārdā, atceroties 
savu tēvu, mācītāju Jāni Cilni. 

Svētības vārdus teica emeritētais 
Oregonas draudzes mācītājs 
Ed gars Petrēvics. 

Rūta Jurisone pateicās par at -
balstu skolai, kuŗā kādreiz bija 27 
skolēni un astoņi skolotāji, bet 
tagad ir desmit skolēnu un daži 

skolotāji. Koŗa priekšnieks An -
drejs Grīslis pateicās draudzei 
par atbalstu.

Draudzes mācītājs Viesturs 
Bam bans sirsnīgi tencināja drau-
dzi par sirsnību, kopš viņš ar 
dzīvesbiedri ieradās Oregonā.

LELBĀL archibīskapa Elmāra 
E. Rozīša atsūtīto apsveikumu 
nolasīja draudzes priekšnieks. 
Apsveikumu atsūtīja arī LELBĀL 
garīgā viceprezidente māc. Lau ma 
Zušēvica un Rietumu apgabala 
prāvests Dāvis Kaņeps.

Bijušie draudzes locekļi Astrīda 
Sēja-Kaugara no Milvokiem un 
viņas brālis jurists Tālis Sēja no 
Bostonas, kuŗi Oregonas draudzē 
uzauga, atsūtīja apsveikumu un 

Pirmā rindā no kreisās: Māris Graube, Ināra Beitlere, Juris Orle, Rūta Jurisone, Ruta Bambane, Tamija 
Firmane (Tammy Firman), Aina Pamovska, Rita Sēja, Ilga Zariņa; otrā rindā: Džozefs Turners, Gunta 
Turnere, Rejs Deprofio, Aija Ūdre, Anita Deprofio, Silvija Orle, Viktors Jurisons, Juris Cilnis, Andrejs 
Grīslis, Māra Reinolde, Vaiva Puķīte, Sandra Brigsa, Irēna Smiltiņa, Dace Garuta, Gunta Grīsle; trešā 
rindā: Ilmārs Smiltiņš, Dāvids Firmans (David Firman), viņam priekšā māc. Edgars Petrēvics, Vija 
Džonsone (Johnson), Jānis Zommers, māc. Daira Cilne, Violeta Beideke, viņai priekšā Marta Loceniece, 
Katrīna Loceniece, Ilva Metlāne, Jānis Locenieks, māc. Viesturs Bambans

Oregonas latviešu ev. lut. drau-
dzes jaunā diakone Ruta Bambane

LELBAs Jaunatnes nozares 
projekta „Būsim gudri!” vadītājs 
Dāgs Demandts, viņa dzīves bied -
re Edija un Sarma Straumane 14. 
janvāŗa agrā pēcpusdienā iepa-
zīstināja Mineapoles latviešus ar 
jauno projektu „Būsim gudri!”.

Vispirms Dāgs pastāstīja, ka 
par pērngada projektā „Lai rit!” 
savāktajiem ziedojumiem varēja 

Prāta asināšana Mineapolē, atbalstot projektu „Būsim gudri!”
teicīgās sejas.

Šogad rūpju lokā ir desmit 
trūcīgākie Vidzemes pagasti, kur 
ar savāktiem līdzekļiem palīdzēs 
skolēniem iegādāties skolas so  -
mas, skolas piederumus un sa -
maksāt par siltām pusdienām. 
Arī šoreiz plānota sadarbība ar 
luterāņu draudzēm, skolām un 
pašvaldībām.

Pirms sākām piepildīt tukšo 
mugursomu, bija jāpierāda, vai paši 
vēl atceramies, ko esam vēstures, 
literātūras stundās vai dzīves 
skolā mācījušies. Sarma Strau-
ma ne prāta asināšanas sa  cen  sī-
bās bija izvēlējusies asprā tī gus 
vienību nosaukumus: „KrĀSS ne -
ses un lASSītājas”, „ASSpāzijas 
un Raiņi”, „BASSi, tenori un citi”, 
„Jaunie ASSnI”. Prāta asināšanas 
spēles sešās katēgorijās katrā bija 
12 jautājumu. Dāgs vadīja spēli, 
Edija pierakstīja iegūtos punk-
tus, bet Sarma raudzījās, lai viss 
būtu atbilstoši noteikumiem. Ja 
kāda vienība nevarēja atbildēt, 
punktus varēja mēģināt iegūt 
nākamā. Edija bija ievērojusi, ka 
mēs nesākām ar 100 vai 200 
pun ktu jautājumiem, bet ķērā-
mies pie grūtākajiem. 

Nevarējām izcelties ar zinā ša-
nām par Latvijas pagastiem, bet 
tā kā mūsu vienībā bija Ģirts 
Jātnieks – viszinīgākais jautā ju mos 

par baznīcu un Bībeli, uzvarēja 
„BASSu, tenoru un citu” vienība. 
Mūs izglāba arī jaunākā dalīb-
niece, deviņus gadus vecā Katrīna 
Dinglija (Dingley), pareizi atbil-
dot uz jautājumu: „Kas ir Mine-
sotas pavalsts dzēriens?” (PIENS!) 
„ASSpāziju un Raiņu” vienības 
gados vecākā dalībniece Aina 
Dravniece prata nosaukt Mine-

Prāta asināšanas sacensībās Mineapolē uzvarēja vienība „BASSi, tenori un citi”. Pirmā rindā Laima 
Dinglija, Kristīne Ģiga, Inta Lāčplēse; otrā rindā: Katrīna Dinglija, Ģirts Jātnieks, Visvaris Ģiga, 
Laila Švalbe, Selga Pētersone, Inta Grāvīte

Diakons Dāgs Demandts stāsta 
par jauno projektu „Būsim gudri!”

nopirkt vairāk nekā 200 divriteņu 
trūcīgiem Latgales un Sēlijas bēr-
niem un pieaugušajiem, tādējādi 
sagādājot viņiem transportlī-
dzekli. Attēlos redzējām daudz 
laimīgu bērnu priecīgās un pa  -

sotas moto jeb saukli, kas nezin 
kāpēc ir franču valodā: „L’Étoile 
du Nord”. „Jauno ASSnu” vienībā 
ļoti zinīga bija iesvētes mācības 
dalībniece Laura Kontere. 

Nepilnu trīs stundu laikā mēs: 
1) lieliski atpūtāmies; 2) at  bal stī-
jām LELBAs jaunatnes nozares 
projektu, piepildot jauno mugur-
somu ar $1320, no kuŗiem $120 

bija no dāmu saimes groziņa; 3) 
Tīna un Dzintars Josti gādāja, ka 
varējām pēc sirds patikas izdzie-
dāties un doties mājās laimīgi, jo 
šogad bijām pirmie programmas 
„Būsim gudri!” atbalstītāji.

Aicinām visus, kuŗi uzzina par 
šo programmu, atbalstīt bērnu 
izglītību Latvijā!

Inta Lāčplēse

pateicības vēstuli par atbalstu 
viņu latviskajā izglītībā draudzes 
skolā un Kursā.

Atkārtoti ar dziesmu ieprieci-
nāja kvartets – Juris Cilnis, Ruta 
Bambane, Sandra Brigsa un Ta -
mija Firmane. Dāvids Firmans 
ar flautu, Tamijai spēlējot kla-
vieres, atskaņoja Gabriela Forē 
(Fauré) „Šūpuļdziesmu”.

Dāmu komitejas priekšniece 
Rita Sēja pateicās savām čaklajām 
palīdzēm, pasniedzot rozes, kā 
arī vi  siem garīdzniekiem, drau-
dzes priekšniekam Jurim Orlem 
un Jurim Cilnim. 

Lietainajā Oregonā šī jaukā 
diena sasildīja sirdi visiem, ku -
ŗiem draudze ir mīļa un kuŗi 
draudzei vēlē Dieva svētību nā -
kamos desmit un vairāk gadus.

 Zinta Kūlīte

draudzes mācītājs Viesturs Bam-
bans, diakone Ruta Bambane un 
četrdesmit draudzes locekļu. 
Daži no viņiem draudzē ir kopš 
tās dibināšanas.

Dievvārdus teica mācītāja 
Daira Cilne, liturģijā piedalījās 
visi mācītāji un diakone Ruta 
Bambane. Dievkalpojumā divas 
dziesmas dziedāja četrbalsīgs an -
 samblis, Dāvidam Firmanim spē -
lējot flautu un Tamijai Firmanei 
klavieres. 

Juris Cilnis atgādināja diakonei 
Rutai Bambanei viņas pienā ku-
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Viņš jau ir izcietis vairākas 
rehabilitācijas tūres ne tikai 
Latvijā vien, un tagad, turoties 
tētim tikai pie vienas rokas, 
pienāk man pavisam braši un 
pasniedz skaistu mārtiņrozes 
zaru, bet man nezin kāpēc acīs 
radies slapjums. Tādēļ arī tieši 
Linards ir tas, kuŗš no manis 
saņem aploksni, bet es pretī 
atkal ciešu apkampienu.

Saprotams, tāpat kā vienmēr, 
šie sarīkojumi Latvijas Bērnu 
fondā beidzas ar lielu plastikas 
maisu katram bērnam, kur iekšā 
visādi svētkiem domāti un 
citādi labumi, un ar ierasto 
fotografēšanos un at  spirdzinā-
jumiem. Tiem gan man laika 
neatliek, jo gandrīz visi grib 
pienākt un man personiski 
pateikt paldies, lai tos nododu 
Amerikas latviešiem, par to, ka 
viņi nav Latviju un tās bērnus 
aizmirsuši, un apsveic mani, ka 
esmu atradusi ceļu atpakaļ uz 

Negaidītie Ziemsvētki...

Andra Lapiņa ar Lauru un Linardu

dzimteni. Man gandrīz ar visiem 
jāfotografējas, un tagad man ir 
bildes gan no ģimenēm, gan 
atsevišķiem bērniņiem un stu-

dentiem, turklāt viena ir ar 
diviem tik gaŗiem studentiem, 
viņi jau pieliekušies izskatās vai 
pusmetru gaŗāki par mani. Bija 

jāuzņem arī attēls ar visiem, kas 
šodien te ieradušies no Kan-
davas, gan Alūksnes, gan Prei-
ļiem un Valmieras apkārtnes.

Kad es no šiem brīnišķīgajiem 
cilvēkiem atvados, redzu, ka 
Bērnu fonda Vaira jau dabūjusi 
man divus palīgus, kas palīdz 
aiznest puķes, piparkūku mā -
jiņu, divas pašu bērniņu da -
rinātas gleznas, tradicionālo 
medus burciņu, lielu kaudzi 
konfekšu, šķīvja lieluma collu 
biezu pūdeŗcukurā izrotātu 
piparkūku un vēl pāris skaistu 
egļu zariņu, kam piesietas 
krāsainas bumbiņas. To visu 
saliek mašīnā un aizved mani 
ne tikai līdz mājas durvīm, 
bet dāvanas uznes arī manā 
dzīvoklī.

Ar to vēl mani negaidītītie 
Ziemsvētku prieki nav beigu-
šies. Kad vakarā pie durvīm 
atskan zvans, tās atveŗot, man 
acu priekšā parādās eglīte un 

aiz tās smaidīga meitenes sejiņa. 
„Tas ir sveiciens no Latvijas 
Bērnu fonda,” viņa man pasaka 
un ienes arī kasti ar ziliem, 
apgleznotiem bumbulīšiem. 
Eglītei ir arī kāja, kur to iestip-
rināt, un tikai tad, kad eglīte tur 
stāv stingri un nekustīgi, 
Ziemsvētku „vecenīte” man 
novēl svētku prieku un atvadās. 

Ārprāts, man, cilvēkam, kas 
svētkus nav svinējis jau 13 
gadus, nu ir ne tikai eglīte ar 
visām rotām, bet arī galds, 
apkrauts ar dažādām dāvanām. 
Es apzinos, tas viss nav domāts 
man, bet simboliski arī Ame-
rikas latviešiem, un tomēr 
priecājos, ka esmu atkal atra-
dusi Ziemsvētkus un ceru, ka 
ALA man šo pienākumu tik 
drīz neatņems. Tagad man šie 
negaidītie svētki tiešām ir 
svētki!

Astrīda

Bostonas latviešu skolas saime, 
radi un draugi pulcējās Ziem-
svētku eglītes sarīkojumā 17. de -
cembrī. Sarīkojumu atklāja sko-
las pārzine Krisīte Skare, mācītāja 
Jogita Mazura vadīja īsu svētbrīdi. 
Pievienodamās skolēniem uz ska-
tuves kāpnēm, viņa runāja ar bēr-
niem par Jēzus zvaigznīti. Ska tī-
tāji nodziedāja kopdziesmu „Līk-
smi lai skan”, tikmēr skolēni ga -
tavojās uzvedumam – gads kār-
tējai Ziemsvētku lugai.

Skolas skolotāja Andra Bovdiča 
(Bowditch) sacerējusi modernu 
un asprātīgu ludziņu ar nosau-
kumu „Latviešu Ziemsvētki pa -
saulē”. Galvenajās lomās bija pieci 
7. klases skolēni Anna Aldiņa, 
Māra Dinberga, Maija Grinberga, 
Pauls Galiņš un Melisa Kreiš ma ne. 
Viņi tēloja mūsdienu ģimenes 
locekļus Rīgā, Ziemsvētku vakarā 
tie sazvanās ar radiem un draugiem 
četrās zemēs: Honkongā, Zvied-
rijā, Brazīlijā un Īrijā. Pārējie lat -
viešu skolas bērni sarunājoties, 
dziedot un dejojot, atveidoja 
latviešus, kas dzīvo šajās zemēs. 
Uz skatuves bija minēto valstu 
karogs, bērni ģērbušies atbilstīgi 
šo zemju klimatam. Piemēram, 
Hongkongas meitenes bija ķī   nie-
šu tērpos, turēdamas krāsainus 
saulessardziņus, viņas sudraba 
zvaniņu pavadījumā skaisti no -
dziedāja „Sidrabiņa lietiņš lija” 
austrumnieciskā aranžējumā. 
Katras grupas dialogā varēja just 
vietējās kultūras iespaidu. Zvied-
rijas latviešus pārstāvēja septiņi 
īgni, drūmi „veči” ar biezām au -
sainēm galvā un alus kausu rokā. 
Viņi skumjās balsīs stāstīja, kā 
centušies sevi uzjautrināt: labā 
restorānā ēduši ļoti garšīgu surst-
rőmming – zviedru pūdētās  siļķes, 
un paši sacerējuši dainas, pie  mē-
ram: „Skumsti, skumsti, bālēliņ, 
Ziemassvētku vakarā, atkal māte 
dāvināja divus pāŗus apakšbikšu!”

Daudz jautrāku iespaidu atstāja 
brazīlieši puķainās cepurēs, peld-
kostīmos un futbolistu treniņ-
tērpos. Viņi paskaidroja, ka Ziem-
svētku vakarā cep pīrāgus un 
bolo de rolo un jūrmalā salasījuši 
gliemežvākus, ar ko pušķot eglīti. 
Īrijas latviešu grupiņa bija mazliet 
nopietnāka. Meitenes, tērpušās 

Ziemsvētki Bostonā un Zielinsku fonds
zaļos, rūtainos svārciņos, stāstīja 
cik grūti strādāt, auklējot bērnus, 
ravējot dārzus un darot daudz un 
dažādus citus viesstrādnieku dar -
bus, un pēc tam nodejoja tautas-
deju „Cūkas griķos” īru stilā.

Pastnieks atnesa Rīgas ģimenei 
Ziemsvētku kartītes un sveicie-
nus no latviešiem dažādās pa -
saules zemēs, un bērni atgādināja 
skatītājiem, cik daudz latviešu 
katrā zemē dzīvo: Anglijā – 40 
000; Krievijā – 30 000; Austrālijā 
– 40 000, Brazīlijā – 25 000, 
Skandinavijā – 10 000; Vācijā – 
10 000; ASV – 100 000. Lugas 
beigās kokļu un stabuļu pava-
dījumā visi bērni nodziedāja 
„Eņģeļus mēs dzirdējām”. 

Ieradās arī ilgi gaidītais Ziem-
svētku vecītis. Vispirms gan viņš 
pasūdzējās pārzinei, cik dārgi 
tagad izmaksā briežu barošana 
un kamanu īrēšana. Katras lat -
viešu skolas klases audzēkņi dek-
lamēja īsu dzejoli vai parādīja 
citu priekšnesumu un balvā no 
Ziemsvētku vecīša saņēma saldu-
mus. Beigās skolēnu koris no -
dziedāja „Iesim, bērni, čigānos!” 
un „Ziemassvētki sabraukuši”, un 
bija manāms, ka vienam otram 
koristam ļoti kārojās uzzināt, kas 
atrodas no Ziemsvētku vecīša 
saņemtajā sainītī. 

Bostonas lastviešu skolas saime 
pateicas visiem rīkotājiem un 
dalībniekiem, īpaši Andrai Bov-
dičai, Valdai Grinbergai par lugas 
iestudēšanu, Krisītei Skarei un 
Pēterim Aldiņam par mūzikas 
aranžējumu, Renātei Kennijai 
par lugas rediģēšanu.

Ziemsvētku priekšvakarā Bos-
tonas latviešu skola nodibināja 
Zielinsku fondu, un mēs aicinām 
Laika lasītājus ziedot Zielinsku 
ģimenes atbalstam. Zielinsku ģi -
menē ir divi bērni – divus gadus 
veca meitenīte un astoņus gadus 
vecs zēns, viņi bijuši Bostonas 
latviešu skolas audzēkņi. Dzintra 
Zielinska jau vairākus gadus ir 
mūsu skolas skolotāja. Neilgi 
pirms Ziemsvētkiem Stīvenam 
Zielinskim tika atklāta smaga 
slimība, un viņa atkopšanās pēc 
sarežģītas operācijas būs ļoti ilga. 
Tā kā Zielinsku ģimenei patla-
ban nav nekādu ienākumu, BLS 

pārzine Krisīte Skare sākusi vākt 
ziedojumus, ko skola nodos ģi -
menei. Tos, kuŗi vēlas palīdzēt 
šai ģimenei, lūdzam izrakstīt 
čeku Boston Latvian Sunday 
School ar norādi „Zielinsku fon-
dam” un nosūtīt skolas pārzinei: 
c/o Krisīte Skare, 263 Chestnut 
Avenue #5, Jamaica Plain, MA 
02130. Jau iepriekš pateicamies 
par atbalstu!

Pērn par Bostonas latviešu 
skolu un tās audzēkņiem stāstīja 
Latvijas televīzijas raidījumā „Viss 
notiek” (http://www.vissnotiek.
lv/kurs-kuram-pieies-pirmais/). 

Annija Reinberga

Latviešu meitenes Honkongā dzied „Sidrabiņa lietiņš lija” austrumnieciskā aranžējumā, no kreisās: 
Alise Galena, Aiste Braunfelda, Lilija Puriņa, Sofija Raiena (Ryan), Aina Sēja, Tija Dilba

Latviešu puiši Zviedrijā deklamē pašsacerētas dainas; no kreisās: Miks Ramanis, Kristofs Ruščiks (Ruszczyk), 
Jonas Braunfelds, Vilis Veidis, Kārlis Grava, Aleksandrs Kennijs (Kenney), Nikolass Kennijs (Kenney)

Latviešu meitenes Brazīlijā dzied „Ak, eglīte” Dienvidamerikas 
stilā; no kreisās: Sabīne Raiena (Ryan), Elise Dinberga, Diāna 
Kreišmane, Anneli Ramoliņa, Audra Jurgela
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Izcilais žurnālists, bijušais ,,Či -
kāgas Ziņu” redaktors Alberts 
Raidonis aizgāja mūžībā 2011. 
gada 27. decembrī, sasniedzis 
gandrīz mūža 98. gadu. A. Rai -
donis dzimis 1914. gada 20. mar-
tā Nirzas pagastā Latgalē. Beidzis 
Ludzas valsts komercskolu, die-
nējis Latvijas armijā, iegūstot 
rezerves virsnieka pakāpi. Pēc 
kaŗadienesta strādājis par grā-
ma tvedi Šoseju un zemesceļu 
departamentā. Dzīvodams kul-
tūrāli aktīvajā Rēzeknē, A. Rai -
donis iesaistījās pilsētas sabied-
riskajā dzīvē, darbojās Latgales 
teātrī, rakstīja vietējā presē, kopā 
ar rakstnieku Albertu Sprūdžu 
izdeva un vadīja avīzi „Rēzeknes 
Ziņas”. A. Raidoni 1943. gadā ie -
sauca Latviešu leģionā, pēc kaŗa 
viņš nokļuva gūstekņu nometnē 
Vācijā, vēlāk Beļģijā. Par spīti 
grūtajiem apstākļiem, nometnes 
preses izdevumos „Nameja gre -
dzens”, „Staburags”, „Laika grie-
žos” u. c. Alberts Raidonis patrio-
 tiskos rakstos aicināja nepa kļau-
ties izmisumam, bet domāt par 
nākotni un cerīgāku rītdienu, tā -
dējādi stiprinot savus likteņbiedrus.

Pēc gūsta A. Raidonis 1946. 
gadā apmetās Hanavas latviešu 
nometnē, strādāja Bēgļu palī-
dzības organizācijas birojā (IRO) 
un rakstīja rakstus trimdas pre-
ses un nometnes izdevumiem. 
Amerikā viņš ieceļoja 1950. gada 
pavasarī un apmetās uz dzīvi 
Čikāgā. Te jau bija sabiedriski un 
kultūrāli aktīvs latviešu centrs, 
un Albertam Raidonim bija dar-
ba pilnas rokas. Gatavojoties I 
ASV latviešu Dziesmu svētkiem 
1952. gadā, svētku reklāmēšanai 
sākās latviešu radioraidījumi, un 
A. Raidonis bija dedzīgs to at  bal-
stītājs un darbinieks, kā arī dar-
bojās Dziesmu svētku komitejā.

Gadu gaitā A. Raidonis dar-
bojies Čikāgas latviešu organi zā-
ciju apvienībā, Latviešu preses 
biedrībā, Daugavas Vanagu ap -
vienībā, katoļu apvienībā un 
korporācijā Lacuania. Daudzkārt 
viņš bijis ALAs kongresu delegāts 

Alberts Raidonis mūžībā
un pārstāvējis Čikāgas latviešus 
arī citās sanāksmēs un to norisi 
atspoguļojis latviešu preses izde-
vumos. Nedēļas nogalēs A. Rai-
donis strādāja Alfreda Kalnāja 
grāmatu spiestuvē par burtlici, 
bet vakaros Ziemeļrietumu uni-
versitātē studēja polītiskās zināt-
nes. Viņš publicējis daudz rakstu 
par Baltijas valstu okupāciju, sa -
gatavojis un latviešu saietos vai 
radioraidījumos lasījis referātus 
par sabiedriskiem un polītiskiem 
tematiem.

A. Raidoņa no -
pelns grāmat nie-
cībā ir nenovēr tē-
jams. Viņš bijis 
redaktors dau  dzām 
grāmatām, žur nā-
liem, rakstu krāju-
miem, Dziesmu 
svētku vadoņiem, 
organizāciju un 
dažādu jubileju 
izdevumiem. Po -
pulāro ikmēneša 
žurnālu ,,Čikāgas 
Ziņas” Alberts Rai-
 donis rediģēja un 
sagatavoja iespie-
šanai gandrīz 20 
gadu, arī žurnālus ,,Strēlnieks”, 
,,Ziemeļnieki”, ,,Aglonas Vēstis” 
u. c. Daudz viņa rakstu publicēti 
laikrakstā ,,Laiks”, ,,Latvija Ame-
rikā” un citos izdevumos. 

Alberta Raidoņa ģimenes mājā 
bija ļoti plaša grāmatu un žurnālu 
bibliotēka, kuŗas plauktos bija 
daudz retu izdevumu, avīžu un 
žurnālu komplekti, kā arī polī-
tisku karikatūru izgriezumi no 
vietējiem laikrakstiem un daž-
dažādi citi materiāli. Vairākkārt 
pārvācoties, daudz grāmatu un 
žurnālu nosūtīts Latvijas bib lio-
tēkām vai nodotas Čikāgas lat-
viešu biedrības bibliotēkai.

Alberts Raidonis dzīvoja skais-
tā dzīvoklī tuvu Ciānas baznīcai, 
priecājās, ka viņu apciemoja 
draugi, bet pēdējā laikā, gadu 
nastai augot, pārcēlās tuvāk 
meitai Pērlei un dzīvoja Čikāgas 
debesskrāpja 14. stāvā, no kuŗa 

varēja raudzīties uz pilsētu un 
redzēt viļņojam Mičigenas ezeru. 
Ik pirmdienu viņš klausījās lat-
viešu radioraidījumus, sekoja po -
lītiskām norisēm šeit un Latvijā. 
Viņš vienmēr palika uzticīgs dzim -
tenei un, kaut vairāk nekā seš -
des mit gadu dzīvoja svešumā, bija 
Latvijas pavalstnieks. Tiesa, Lat-
vijā kopš tās atstāšanas viņš nebija 
viesojies, taču ar pārliecību teica: 
,,Manas domas ik dienas lido uz 
to vietu, no kuŗas esmu nācis, un 
savā ikdienā to vienmēr pieminu.”

mas – Endrū Loida Vebera Pie 
Jesu un A. Emericha „Mana 
dvēsele ir klusa pie Dieva”.

Atvadu vārdus teica J. Valainis, 
pārstāvot Čikāgas latviešu katoļu 
kopu un pensionāru biedrību, J. 
Vilciņš – Čikāgas latviešu orga-
nizāciju apvienību un Čikāgas 
latviešu biedrību, I. Kēlers – 
Čikāgas DV apvienību, A. Gaiķis 
– korporāciju Patria, I. Bergmanis 
– „Čikāgas Ziņas”, mācītāja I. 
Rautenšilde, V. Galenieks un J. 
Valainis – Čikāgas latviešu 

radiokomiteju, J. 
Meisters – Čikāgas 
korporāciju kopu.

Čikāgas latviešu 
organizāciju ap -
vienības priekš-
sēdis Jānis Vilciņš 
raksturoja Alberta 
Raidoņa devumu 
latviešu sabied-
rībai:

„Albertam Rai -
donim aizejot, Či -
kāgas latvieši zau-
dējuši vienu no 
mūsu „varonīgās 
paaudzes” dalīb-
niekiem. Šīs paau-

dzes pārstāvji ieradās Amerikā 
aizvadītā gadsimta 50. gadu sā -
kumā, vēl neprotot valodu, 
strādājot neierastu darbu, bet 
dibināja latviešu draudzes, orga-
nizācijas un skolu, cēla baznīcu 
un nopirka namu. Viņi lika mūsu 
sabiedrībai pamatus, kuŗi ir stip-
ri vēl tagad, 60 gadu un trīs 
paaudzes vēlāk.

Alberts Raidonis, ierodoties 
Čikāgā 1950. gada pavasarī, tūlīt 
iesaistījās sabiedriskajā darbā. 
Viņš kļuva par 1. latviešu Dzies-
mu svētku komitejas locekli, 
viens no latviešu radioraidījumu 
dibinātājiem, ilggadējs „Čikāgas 
Ziņu” redaktors, aktīvi darbojās 
Čikāgas latviešu organizāciju ap -
vienībā, Latviešu preses biedrībā, 
Daugavas Vanagu apvienībā, Či  -
kāgas latviešu katoļu apvienībā 
un, tiklīdz nodibinājās Čikāgas 
latviešu biedrība, kļuva par tās 

pirmo biedru.” 
Meitas Pērle un Laura pateicās 

atvadu vārdu teicējiem un lat -
viešu un angļu valodā stāstīja par 
tēvu un viņa ietekmi abu dzīvē:

„Tētis bija ļoti liels patriots un 
mīlēja savu Tēvzemi, mācīja arī 
mums to mīlēt un runāt latviešu 
valodā. Viņš ļoti mīlēja savu 
ģimeni.

Tēvu ļoti interesēja izglītība un 
zināšanas. Viņš vienmēr mācījās 
– no grāmatām, no cilvēkiem, no 
dzīves. Viņš prata daudz valodu. 
Pūce ir gudrības simbols, un viņa 
māja bija pilna pūcēm.

Viņam bija svarīgs respekts 
pašam pret sevi un citiem. Viņš 
vienmēr uzposās, kad gāja ārā no 
mājas.

Cilvēks ir izturīgs. Tētis daudz 
ko pārdzīvoja: kaŗa gadus, jauno 
dzīvi Amerikā un vēlāk slimības. 
Viņš mīlēja dabu – putnus un 
dzīvniekus, īpaši kaķīšus. Viņš 
atļāva mums adoptēt daudzus 
bezmājas kaķus.

Viņam patika humors un stāstīt 
anekdotus. Vēl mūža pēdējās ne -
dēļās viņš savām māsām stāstīja 
anekdotus. Mēs pateicamies tē -
vam par visu, ko viņš darījis 
mūsu labā.”

Immaculate Conception baznīcā 
(Čikāgas latviešu katoļu kopai 
šajā baznīcā notiek dievkalpojumi) 
3. janvārī piemiņas misi aizgā-
jējam vadīja šīs draudzes prāvests 
Eriks Meijers (Eric Meyer, C. P.). 
Svētos rakstus lasīja meitas Pērle 
un Laura, soliste Māra Ruskule 
dziedāja F. Šūberta Ave Maria un 
C. Franka Panis Angelicus. Diev-
kalpojumam beidzoties, gara bē -
rinieku automašīnu rinda pava-
dīja nelaiķi uz Mt. Olive kapsētu, 
kur jau atdusas daudzi Alberta 
Raidoņa un mūsu laikabiedri, 
radi un draugi. Albertu Raidoni 
guldīja līdzās dzīvesbiedrei Bro-
ņislavai. Lūgšanu vadīja prāv. 
Eriks Meijers un mācītājs māc. 
Oļģerts Cakars. Bēŗu mielasts 
notika Old Warshav restorānā.

Juris Valainis

Čikāgas latviešu sabiedrība no 
nelaiķa atvadījās 2. janvārī Matz 
bēŗu namā. Mācītājs Oļģerts 
Cakars svētrunā „Dzīvības Dievs” 
pieminēja aizgājēju un apcerēja 
viņa aktīvo, darbīgo dzīvi. Beigu 
lūgšanā mācītājs teica: „Kungs, 
mūsu Dievs, mēs Tev pateica-
mies par dzīvību un mīlestību. 
Mēs pateicamies Tev par Alberta 
Raidoņa dzīvi, par to, ka Tu esi 
bijis viņa Pestītājs, par to labo un 
svētīgo mīlestību, ko viņš deva 
un atstāja, savas zemes gaitas 
staigājot. Ievēro un spirdzini 
bēdu nospiestās sirdis. Dod tām 
savu mieru un iepriecinājumu! 
Tavs vārds lai ir mūžam teikts un 
slavēts! Āmen.”

Atvadu dziesmām „Augšā aiz 
zvaigznēm...” un „Tuvāk pie 
Dieva kļūt” ērģeļu pavadījumu 
spēlēja Māra Ešmite. Soliste Mā -
ra Ruskule dziedāja divas dzies-

Vērtīgs izdevums
Pirms 53 gadiem Toronto 

dibinātā latviešu Kreditsa bied-
rība izveidojusi vispusīgu fi -
nanciālu darbību, sekojot arī 
latviešu organizāciju sabied-
riskai dažādībai. Pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas Kre-
ditsabiedrības darbība papla-
šinājās ar organizāciju, draudžu 
un privātpersonu naudas pār-
vedumiem uz Latviju. Kā nau-
das iestāde Kreditsabiedrība 
tautā dēvēta par „Latviešu 
banku”, jo tā varēja kārtot arī 
naudas noguldījumus un aizde-
vumus.

Tad dažus gadus pēc dibi nā-
šanas Kreditsabiedrība sāka iz  -
dot gada grāmatu – kalendāru, 
kas bez kalendārija un latviskām 
vārdadienām ietveŗ arī bagātīgu 
informāciju par Latvijas vēsturi, 
nacionālām organizācijām un 
pasākumiem visās mītņu zemēs 
un arī Latvijā, ieskaitot pat 

Saeimas deputātu vārdus. Arī šā 
gada kalendāra 190 lappuses 
ietveŗ bagātīgu informāciju par 
Latviešu sabiedrības nacionālām 
organizācijām un saimniecis-
kiem pasākumiem Kanadā un 
ASV un sniedz ziņas arī par 
latviešu dzīvi Austrālijā, Jaun-
zēlandē, Anglijā, Zviedrijā, Vā -
cijā un citās Eiropas zemēm, 
kur nonākuši latvieši. Toronto 
Latviešu Kreditsabiedrību vada 
biedru ievēlētā valde, pašreiz 
priekšsēža V. Vagnera vadībā. 
Biroja darbu Toronto Latviešu 
Centrā vada administrātors 
Andris Lagzdiņš, administrā-
tore Dzintra Jansone un aizde-
vumu pārzine Inga Irbeniece. 
Hamiltonas nodaļā biroju vada 
Māra Leja. Kreditsabiedrības 
bilance jau pārsniedz 47 milj.  
dolaru. Organizācijas, draudzes 
un privātas personas ar Kre  dit-
sabiedrības starpniecību uz Lat-
viju pārsūtījušas vairāk par 75 
milj. dol. Kreditsabiedrība fi -

nanciāli atbalstījusi arī Toronto 
Latviešu skolu un latviskās 
audzināšanas darbu. Toronto 
Latviešu Kreditsabiedrības gal-
venais birojs Latviešu Centrā 
atvērts otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās no 
plkst. 10 līdz 19. Sestdienās no 
plkst. 9 līdz 12. Hamiltonas 
nodaļā birojs Latviešu namā 
atvērts ceturtdienās un piekt-
dienās no plkst. 17 līdz 19, 
sestdienās no plkst. 10 līdz 13. 
Vasaras mēnešos biroji sest-
dienās slēgti.

R. Norītis

Toronto pensionāri 
atceras Draudzīgā 

aicinājuma 
pirmsākumus

Toronto pensionāru saiets 26. 
janvārī iesākās ar rindu pazi-

ņojumu. Maija Ķuze lūdza zie-
dot vai aizdot kokles latviešu 
skolas „Valodiņa” koklētāju 
grupai. Latviešu nacionālās 
apvienības Kanadā (LNAK) 
pārstāvis atgādināja, ka 18. feb-
ruārī notiks tautas nobalsošana 
par likumprojekta „Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē” 
pieņemšanu, kas paredz krievu 
valodai noteikt otras valsts va -
lodas statusu. Iespējams balsot 
arī pa pastu. 

Apvienības priekšniece Valija 
Briksne lūdza ierasties uz piln-
sapulci 23. februārī vai arī piln-
varot balsot kādu citu. Kan di-
dātiem valdē jāpieteicas no 2. 
līdz 9. februārim. Valdis Vagners 
aicināja talciniekus LNAK vēs-
tuļu izsūtīšanai 31. janvārī no 
plkst 9.30. Sarīkojumu vadītāja 
Liene Martinsone ziņoja, ka 
nākamā nedēļā programma 
sāk  sies pusstundu agrāk, jo 
paredzēta filma „Vadonis” par 
Kārli Ulmani.

Lolita Gulbe referēja par 
Draudzīgo aicinājumu, salī-
dzinot to ar zelta ābeli. Viņa 
nolasīja izvilkumus no Alfreda 
Bērziņa grāmatas, kā pamazām 
veidojies Kultūras fonds, un 
par tā darbību. Referente no -
lasīja arī divus fragmentus no 
Kultūras fonda Tautas balvas 
laureāta Aleksandra Čaka grā-
matas „Mūžības skartie”.

Tālivaldis Kronbergs domā, 
ka Draudzīgajam aicinājumam 
bijusi ļoti liela nozīme latvietības 
saglabāšanā ārzemēs, jo esam 
atbalstījuši skolas. Viņš nosauca 
iespaidīgas summas, kādas 
LNAK Kultūras un izglītības 
fonds ziedojis skolām, piešķiŗot 
stipendijas skolēniem un lī -
dzekļus skolām. Aicinājums – 
ziedojiet vēl!

Labi skanēja Īrisas Purenes 
vadītās četras tautasdziesmas.

da
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MI)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Trimdas draudzes namā (58 
Irving Street Brookline, MA 
02445), tālr.: 617-232-5994.

• 26. februārī plkst. 2.00 Anitas 
Kuprisas jaunā profesionālā Laby -
rinth Choir koncerts Amazing 
Things Arts Center, (160 Hollis 
St, Framingham, MA), tālr.: 508-
481-2453. Biļetes $15 un $14 
(varēs nopirkt pie ieejas). Infor-
mācija: www.labyrinthchoir.org 

• 10. martā plkst. 7.30 Labyrinth 
Choir koncerts Hancock baznīcā 
(1912 Mass Ave, Lexington MA), 
diriģente Anita Kuprisa.

ČIKĀGA (IL)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Ciānas draudzes telpās 
(6551 W Montrose Ave. Chicago 
II. 60634).

DETROITA (MI) 
• 12. februārī plkst. 11.30 Lat -

viešu apvienības Detroitā gada 
sapulce. 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Sv. Pāvila draudzes sabied-
riskajā centrā (30623 West Twel-
ve Mile Rd, Farmington Hills. 
MI 48334).

• 26. februārī plkst. 11.30 Dau-
 gavas Vanagu un vanadžu gada 
sapulce. 

• 3. martā plkst. 6.00 Pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona 91 
gadu dibināšanas atceres balle 
Italian-American Banquet & Con-
 ference Center (39200 5 Mile Road, 
starp Newburgh Rd. un I-275 
Livonia, Michigan), vēlams va  kar-
tērps. Rīko Studenšu korporāciju 
kopa Detroitā un Korporāciju 
kopa Detroitā. Dalības maksa ar 
vakariņām, dzērieniem (open 
bar) un deju mūziku $75.00, stu-
dentiem $40.00. Pieteikties, sazi-
noties ar fil. Janu Āboliņu, daug.,: 
410 River Lane, Dearborn, MI 
48124-105, tālr.: 313-561-1609, 
e-pasts: abolins@comcast.net, un 
samaksājot pilnu maksu līdz 14. 
februārim. Čeki izrakstāmi Janai 
Āboliņai. Izdevīgākās apmešanās 
vietas: divas tuvu Sv. Pāvila baz-
nīcai Courtyard by Marriott, tālr.: 
248-553-0000; Fairfield Inn & 
Suites, tālr.: 248-442-9800; trešā 
netālu no balles zāles – Radisson 
Hotel, tālr.: 734-464-1300.

FILADELFIJA (PA) 
• 5. februārī pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 11.00, Draudzīgā 
aicinājuma atceres sarīkojums.

• 7. februārī plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās (531 
North 7th Street). Valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība, pārrunas 
par jaunākajiem notikumiem, 
dzimšanas atceres dienu svinē-
šana, kafijas galds. Viesi arvien 
laipni gaidīti. 

• 7. februārī Filadelfijas Flyers 
latviešu vakars Wells Fargo Cen-
ter, Filadelfijā. Informāciju var 
iegūt, zvanot vai rakstot Kārlim 
Bērziņam, tālr.: 215-479-6279, 
e-pasts: berzins.karlis@gmail.com

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Brīvo latvju biedrības 
namā (531 North 7th Street 
Philadelphia, PA 19123).

• 18. februārī mūsdienu Fila-
deflijas latviešu mākslinieku iz -

stā de būs atvērta no plkst.10.00. 
Plkst. 2.00 dr. Reinera Hausa re  ferāts 
par mūzikas terapiju Latvijā. 

• 19. februārī plkst. 2.00 pieņem-
šana ar goda viesiem. Kārļa Bēr-
ziņa referāts par Brīvo latvju 
biedrības dalībniekiem un vēs turi. 
Svinīgas vakariņas ar šampanieti 
un 120 cm gaŗu torti. 

• 3. un 4. martā plkst. 10.00 no 
rīta divu dienu latviešu kaŗavīru 
seminārs, pirmo reizi ASV iz -
stāde par latviešu leģionāriem; 
viesosies vēsturnieks K. Špēlis no 
Latvijas un režisors A. Saulītis ar 
filmām „Sarkanais un brūnais”, 
„Bermontiāde”, „Keep Smiling”. 
Ievas Zaķes referāts par leģionāru 
atspoguļojumu presē, A. Ezer-
gai ļa komentāri neklātienē. 3. 
martā retro naktsklubs, pieda-
līsies soliste Jūlija Plostniece un 
mūzikas ansamblis, vakariņas. 

• 30. martā plkst. 7.00 lejas zālē 
un bārā: izstāde par operu dīvām; 
būs iespēja noklausīties operu 
ārijas, Guntas Plostnieces ko  men -
tārus un apskatīt Latvijas Nacio-
nālās operas izrāžu kostīmus. 

Informācija: www.latviansoci-
ety.com

GRANDRAPIDI ( MI) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā latviešu biedrības namā 
(504 Grand Avenue, NE Grand 
Rapids, MI 49503).

INDIANAPOLE (IN) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā latviešu sabiedriskā centra 
„Rīgas zālē” (1008 W. 64th Street 
Indianapolis, IN 46260).

KATSKIĻI (NY) 
• No 24. līdz 26. februārim Jau-

 niešu dienas; vadītāja Austra Zub -
kova. Istabu var rezervēt, rakstot: 
jauniesudienas2012@gmail.com 
Informācija: www.facebook.com/
events/145180922260707 

KLĪVLANDE (OH) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā Klīvlandes latviešu apvie-
notās draudzes telpās (15120 Det-
roit Avenue Lakewood, OH 44107).

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 12. februārī plkst. 12.00 Lo -

san dželosas latviešu nama biedru 
(ziedotāju) pilnsapulce (1955 Ri -
 verside Dr., Los Angeles Ca 
9003903704). 

• 12. februārī plkst. 12.30 Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīko jums 
latviešu skolā (skolēniem iz  sniegs 
mācību pirmā pusgada liecības; 
būs skolas audzēkņu priekšne-
sumi, vecāku sagādāts cienasts). 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Dienvidkalifornijas lat viešu 
sabiedriskajā centrā (1955 River side 
Dr. Los Angeles, CA 90039).

• 4. martā plkst. 12.30 pulkveža 
Oskara Kalpaka un Latviešu le  -
ģiona atceres DK DV apvienības 
sarīkojums. 

• 18. martā plkst. 12.30 Dien-
vidkalifornijas latviešu biedrības 
biedru pilnsapulce. 

DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas bi  -
ļetens tīmeklī: www.biletens.com

MILVOKI (WI) 
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Latviešu ev. lut. Svētās trīs-
vienības draudzes telpas (1853 
N. 75 th Street Milwaukee, WI 
53213); tālr.: 414 258 8070.

MINEAPOLE (MN) 
• 4. februārī plkst. 6.00 sadzie-

dāšanās draudzes nama telpās 
(3152 - 17th Ave.,South); jāņem 
līdzi groziņi. LOAM sagādās 
atspirdzinājumus. Ieeja par zie-
dojumu. 

• 11. februārī no plkst. 1.00 līdz 
5.00 Valta Līdakas fotografiju 
izstāde draudzes namā. Ieeja par 
ziedojumu. Izstādi varēs apsskatīt 
arī 12. februārī no plkst. 9.30 
līdz. 4.00, kā arī turpmāko divu 
nedēļu nogalēs. 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Mineapoles latviešu drau-
dzes namā (3152 17th Avenue 
South Minneapolis, MN 55407).

• 18. martā plkst. 1.00 draudzes 
nama telpās režisora Anša Epnera 
1990. gada filma „Es esmu latvie tis” 
– intervijas ar latviešiem visā pa -
saulē. Ieeja $ 5.00, būs kafijas galds.

• No 12. līdz 14. aprīlim Trim-
das latviešu archīvu un kultūras 
konference Elmer L. Andersen Lib  -
rary telpās, Minesotas universitātē 
(222 - 21st. Ave., South) sadarbībā 
ar Amerikas latviešu apvienību, 
mūzeju „Latvieši pasaulē” un 
IHRC. Dalības maksa $80.00 vai 
$35.00 dienā. Pieteikšanas: www.
alausa@org vai zvanot pa tālr.: 
301-340 -1914.

ŅUJORKA (NY) 
• 11. februārī plkst. 2.00 DV 

namā Bronksā (115 W 183 Str.) 
„Sirsniņu dienas´ sarīkojums, 
kuŗā svinēs romantiskās dzej-
nieces Klāras Zāles 100 gadu 
dzimšanas atceres dienu. Pie da-
līsies dzejnieces meita Gunta 
Aleksandere (Alexander), Eleo-
nora Šturma un dzejnieki Vol -
demārs Avens, Rita Gāle un Jānis 
Krēsliņš. Dalības maksa ar pus-
dienām $15.00 Aicina Ņujorkas 
vanadzes. 

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -
karā Latvijas pārstāvības ANO 
telpās (333 East 50th Street, New 
York, NY 10022).

• 19. februārī plkst.11.30 Lat-
vie šu federālās kreditsabiedrības 
gadskārtējā biedru pilnsapulce, 
Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 
Riga Lane, Melville, NY. Dienas 
kārtība: Kvoruma konstatēšana; 
Iepriekšējās gada sapulces pro-
tokola pieņemšana; Valdes 
priekš sēdētāja ziņojums; Kasieŗa 
ziņojums; Aizdevuma komisijas 
ziņojums; Revīzijas komisijas 
ziņojums; Vēlēšanas; Dažādi jau-
tājumi. Pēc sapulces – cienasts. 
Jauni biedri mīļi gaidīti! Atseviš-
ķus paziņojumus kreditsa bied-
rības biedriem neizsūtīs.

• 26. februārī plkst. 11.00 Rīgas 
90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu 
vienību 63 gadu jubilejas sarīko-
jums Jonkeru baznīcā (254 Va -
len tine Lane, Yonkers NY 11705) 
– dievkalpojums un akts, vienību 
dalībnieku uzvedums „Raibā 
pasaka”, siltas pusdienas, izlozes 
un saviesīga pēcpusdiena. Visi 
agrākie un tagadējie vienību 
dalībnieki un labvēļi mīļi aicināti 
un gaidīti. Ieeja par ziedojumu.

SANFRANCISKO (CA)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Ziemeļkalifornijas latviešu 
draudzes namā (425 Hoffman 
Avenue San Francisko, CA 94114).

SIETLA (WA)
• 18. februārī tautas nobalsošana 

no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va  -
karā Latviešu biedrības Vašing-
tonas štatā telpās (11710- 3rd Ave-
 nue, N. E. Seattle, WA 98125).

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 11. februārī plkst. 5.00 bied-

rības namā (1705 9th Ave North 
St. Petersburg, FL 33706) „Sir sni-
ņu ballē” Toronto viešņu Sandras 
Ķuzes un Maijas Ķuzes mūzikāla 
programma un īsluga „Es esmu 
Jānis”; viņu priekšnesumus pa -
pildinās vietējie mākslinieki An -
dris Ritums un Vladimirs Hoh-
lovs. Deju mūziku atskaņos Il  mārs 
Dzenis un Pēteris Ozols. Būs sil-
tas vakariņas, notiks izloze. Da -
lības maksa – vismaz $25.00 zie-
dojums.

• 14. februārī plkst. 100 bied-
rības namā Latvijas Nacionālā 
teātrī iestudētā Kaspara Dimitera 
un Zigmāra Liepiņa mūzikālā uz -
veduma „Vadonis” videoizrāde. Būs 
kafija un cepumi, dalības maksa 
par vismaz $3.00 ziedojumu.

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 
vakarā latviešu biedrības nama 

karā Latvijas vēstniecības ASV 
telpās. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): dievk. 5. febr., 12. 
febr. ar dievg., 19. febr., 26. febr. 
ar dievg.; pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. Dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr.: 12. febr. plkst. 2.00 
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk. 
kafija. 19. febr. plkst. 3.00 Lan -
kasterā dievk. Māc. Dr. R. Zie -
done un emer. māc. Dr. A. Ziedonis.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 5. 
febr. dievk.; pēc dievk. draudzības 
stunda. 12. febr. dievk. ar dievg. 
19. febr. dievk., pēc dievk. 
pankūku pēcpusdiena. 26. febr. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. DV 
apvienības un vanadžu kopas 
gada sapulce. Dievk. sākas plkst. 
10.00 Draudzes māc. A. Greiema, 
tālr.: 517- 614-4853. Ērģ. R. 
Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. Upīte.
 

telpās (1705 9th Ave North St. 
Petersburg, FL 33706). 

• 18. februārī plkst. 1.00 bied-
rības namā biedrības pilnsapulce, 
kuŗā vēlēs jaunu valdi; pēc vē -
lēšanām cienasts. 

• 28. februārī plkst. 1.00 bied-
rības namā režisora Jāņa Streiča 
mākslas filmas „Rūdolfa manto-
jums” izrāde. Būs kafija un cepu-
mi. Dalības maksa – vismaz 
$3.00 ziedojums.

• 10. martā, plkst. 2.00 biedrības 
namā diriģenta Vladimira Hoh-
lova 20 gadu darbības jubilejai 
veltīts biedrības koŗa koncerts.

• Biedrības bibliotēka atvērta 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00; bibliotēkā 
ir gan grāmatas, gan videolentes. 

VAŠINGTONA (DC) 
• 11. februārī plkst. 11.00 no -

vusa turnīrs ,,Vēstniecības kauss 
2012” Latvijas vēstniecības ASV 
telpās (2306 Massachusetts Ave,. 
NW Washington, DC 20008). 
Dalības maksa $5.00. Pieteikties 
līdz 9. februārim, rakstot valdis.
bormanis@mfa.gov.lv Kontakt-
persona Valdis Bormanis, tālr.: 
.202-468-9854 Sīkāka informaci-
ja: http://www.novussusa.com

• 18. februārī tautas nobalsošana 
no plkst. 7.00 rītā līdz 10.00 va -

 • Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Shepard of the Coast Lutheran 
Church 1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). 19. febr. 
dievk. vadīs diak. I. Kaņeps. 18. 
martā dievk., pēc dievk. drau-
dzes gada sapulce. Dievk. sākas 
plkst. 2.00. Pēc dievk. groziņu 
azaids. Diakone Abija Venta, 
tālr.: 954-427-3558.. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): dievk. 
5. febr., 12. febr. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. D. Kaņeps.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 5. 
febr. plkst. 11.00 dievk., pēc dievk. 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums. Māc. Jāņa Siliņa sti-
pendijas fonda izloze. 12. febr. 
plkst. 11.00 dievk. angļu val. ar 
dievk. 19. febr. plkst. 11.00 dievk. 
26. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. draudzes gada 
sapulce. 

 Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. draudze 29. janvārī par draudzes 
mācītāju ievēlēja Aiju Greiemu (vidū), pa kreisi pensionējies māc. 
diak. Fricis M. Sīpols, BP, pa labi draudzes priekšnieks Atis 
Markovs
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L A S Ī TĀ J U  B A L S I S 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 KOMPĀNIJA PĒRK MEŽUS AR ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Pērkam arī meža izstrādes tiesības. Augstas cenas.

Palīdzēsim juridiski pareizi sakārtot visa veida dokumentus.
Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz epastu

mezs.latvija@gmail.com vai zvanīt 0037129331441
Mūsu pārstāve ASV – Astrīda Rīdere, tel.nr. 0014409305847

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA Century Bequest 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

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā saviem biedriem*  
iespēju APCIEMOT LATVIJU 2012. gadā!

„Hello, Latvia!/ Sveika, dzimtene!”– divvalodu ceļojums pieaugušajiem, ģimenēm – 
no 24. jūlija līdz 7. augustam. Iespēja iepazīt Rīgu, apceļot Latviju un noklausīties 
izcilus koncertus Siguldas Operas svētkos. Ceļojums būs pa visu Latviju, ar īpašu 
uzsvaru uz VIDZEMI. Rezervējiet vietu, iesūtot $500 iemaksu. Maksimālais 
dalībnieku skaits ir 20 – vietas tiek aizrunātas pieteikšanās kārtībā. Cena $3300-  
ieskaita lidojumu turp/atpakaļ uz Rigu no Newark (EWR).

„Heritage Latvia” – angļu valodas ceļojums jauniešiem no 17. – 31. jūlijam. 
Jaunieši (13-15 g.v.) iepazīsies ar Rīgu, apceļos Latviju, satiksies ar sava vecuma 
jauniešiem divās Latvijas skolās. Programma līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam, 
tikai informāciju sniedzam angļu valodā. Cena $3,000 – ieskaita turp/atpakaļ 
lidojumu uz Rīgu no Washington Dulles lidostas (IAD). 

Tuvāka informācija par abiem ceļojumiem, kontaktējoties ar Anitu Juberti:
 tālr. (301) 340-8719, e-pasts: projekti@alausa.org

Pieteikšanās termiņš abiem ceļojumiem ir līdz 2012. gada 28. februārim. 
Pieteikšanās veidlapas ir pieejamas ALAs mājas lapā www.alausa.org. Lūdzu, tās 
izdrukājiet, izpildiet un kopā ar iemaksu (čeks rakstāms American Latvian 
Assocation) iesūtiet: 

ALA  
Att:  Anita Juberts

400 Hurley Avenue
Rockville Maryland 20850

*Katrs var kļūt par ALA biedru! – ALA Gada biedra maksa – $30

Latviete
iznomā divistabu dzīvokli 

Rīgā, centrā,
uz jebkuru laiku.

RudzitisA@gmail.com
(+371) 28359125.

Lasot Laiku, domās bieži at -
griežos Vācijas bēgļu nometnē. 
Jau toreiz ievēroju, ka latviešu 
ziņojumos par kādu sarīkojumu 
bija rakstīts: tiks „turēta runa”, 
burtiski tulkojot vācisko „Rede 
halten”.

Toreiz gadījās būt vāciešu bē -
rēs, un tuvinieki gan sludinājumos 
vietējā laikrakstā, gan atvadu 
diev kalpojumā solīja nelaiķi ,,in 

Turēt, paturēt, noturēt
Erinnerung behalten”. Šķiet, 
daudzi latvieši uz mūžīgiem lai-
kiem iegaumējuši šo vārdkopu, 
jo sēru sludinājumos atkal un at -
kal jālasa burtisks tulkojums: 
,,piemiņā paturēs”, lai gan tās 
nozīme latviešu valodā ir ,,nekad 
neaizmirsīs”.

Vēl lasu, ka Toronto latviešu 
centrā mācības „notur” divas 
sko las. ALAs valdes izbraukuma 

sēdi plāno „noturēt” 10. martā 
Priedainē. Varbūt mācības un 
sēdes var notikt  bez kādas īpašas 
„turēšanas”? 

Svešas valodas nevajadzīgi vār-
di pielīp ļoti ātri. Mums visiem 
derētu vairāk padomāt, kā rak stām. 
Runas kļūdas tik ļoti „neuzkrīt”,  
„neduŗas acīs” jeb tās nepamana.

Viktors Līcis-Līcītis
Ņujorkā

Gadskārtējās Draudzīgā aicinā-
juma atceres rīkotājas parasti ir 
Grandrapidu latviešu biedrības 
dāmas. Šoreiz 29. janvārī uz šo 
sarīkojumu sniegputeņa dēļ ie  ra-
dās mazāk dalībnieku nekā citgad. 
Sarīkojuma programmas vadītāja 
Lidija Tarbunas teica īsu uzrunu, 
piebilstot, ka Latvijas prezidents 
Kārlis Ulmanis 1935. gada 28. jan-
 vārī aicināja Latvijas iedzīvotājus 
financiāli atbalstīt savas skolas un 
dāvināt tām mācīblīdzekļus. L. Tar-
 bunas pateicās visiem Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojuma apmeklē-
tājiem un atbalstītājiem iepriek-

Draudzīgā aicinājuma 77. gadadienas 
svinības Grandrapidos

27. janvārī svinīgā ceremonijā 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 

Vēstnieks pasniedz Triju zvaigžņu ordeni 
bijušajam ASV Valsts sekretāra vietniekam 

Strobam Talbotam

šējos gados. Tādējādi bijis iespē-
jams atbalstīt gan biedrības bib lio-
tēku, gan citus izglītības mērķus. 

Runu teica Olga Jansone, atgā-
dinot, ka svinam Draudzīgā aici-
nājuma 77. gadadienu. Draudzīgā 
aicinājuma ideja vēl aizvien ir dzīva. 
Kopš 1935. gada līdz Lat vi jas ne -
atkarības zaudēšanai 1940. gadā 
Latvijas skolas no saviem biju šiem 
audzēkņiem saņēma ļoti ievēro-
jamus ziedojumus. O. Jansone pie -
minēja mazpulku organizācijas 
Lat  vijā, kuŗu izveidošana arī 
veicināja Kārlis Ulmanis. Ame-
rikā viņš iepazinās ar 4-H klubu 

un tā darbību un, atgriezies Lat-
vijā, šo klubu populārizēja. K. 
Ulmanis vēlējās, lai līdztekus hu -
mānitārai audzināšanai jauniešus 
iepazīstinātu ar saimniecību, jo 
Latvijas lauki, zemniecība, nodro-
  šina valsts pamatus, rada stabi-
litāti. Pirmais mazpulks nodibi-
nājās 1929. gadā Ezeres pamat-
skolā; 1935. gadā 807 mazpulkos 
bija 18 300 biedru. Runas beigās 
O. Jansone citēja rindas no Kārļa 
Ulmaņa runas kādos mazpulku 
svētkos.

Biedrības dāmas Valijas Rau -
cepas vadībā bija sagatavojušas 
bagātīgu mielastu. Notika arī 
mantu izloze. Tikmēr sniegpute-
nis bija mitējies, sāka spīdēt 
saule. Visi devās mājup krietni 
pamielojušies un laimīgi.

Zigfrīds Zadvinskis 

vēstnieks Andrejs Pildegovičs 
Valsts prezidenta vārdā pasnied-
za augstāko Latvijas Republikas 
apbalvojumu, Triju Zvaigžņu 
ordeni bijušajam ASV Valsts 
sekretāra vietniekam un taga dē-
jam Brookings institūta (Vašing-
tonas domnīca) prezidentam 
Strobam Talbotam. Ceremonija 
notika S. Talbota ģimenes lo  -
cekļu, Valsts departamenta amat-
personu un Baltijas un Ziemeļu 
valstu vēstnieku klātienē. 

Šo apbalvojumu S. Talbots sa -
ņēma par ievērojamo ieguldīju-
mu Latvijas neatkarības atjau-
nošanā un nostiprināšanā, kā arī 
neatsveramo atbalstu Latvijas 
ceļā uz iestāšanos NATO.
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(Turpināts no 20. lpp.)

D I E V K A L P O J U M I
Viņsaulē aizsaukts mūsu mīļais

ĀRIS ŠLESERS, M.D.
Dzimis 1942. gada 22. septembrī Rīgā,

miris 2012. gada 8. janvārī Toronto

Šīs zemes gaitas beidzis

ĢEDIMINS GROTUSS
Dzimis 1919. gada 17. novembrī Sv. Pētersburgā, Krievijā,

miris 2011. gada 14. decembrī Chattanooga, Tenesijā

AUSMA PIRKTIŅA
Dzimusi 1936. gada 19. martā Rucavā,

mirusi 2011. gada 19. novembrī North Olmsted, OH

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļa

ANNA (CYBULSKIS) RAGAUSS
Dzimusi 1927. gada 16. septembrī Rogovkā, Latvijā,

mirusi 2011. gada 21. decembrī Grand Rapids, Michigan

DZIDRA OLGA ALBERTSEN,
dzim. ZUBOVA

Dzimusi 1924. gada 16. maijā Jaunpils pagasta Induļos, Latvijā,
mirusi 2012. gada 16. janvārī Orhusā, Dānijā

SĒRO ĢIMENE UN RADI KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Dziļās sērās paliekam...
SIEVA VERA UN MEITA JANA

Tevi mīļā piemiņā paturēs
KLĪVLANDES LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS SAIME

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA HELENA RAGAUSS

DĒLS CHARLES UN PETER RAGAUSS
ĢIMENE ASV UN RADINIEKI LATVIJĀ

Skumjās viņu piemin 
DĒLI KAI UN IVARS AR ĢIMENĒM

UN RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): dievk.: 12. 
un 26. febr. plkst. 10.00. Pēc 
dievk. informācijas sanāksmes 
pie kafijas un groziņiem. Bazn. 
tālr.: 616-361-6003. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Ka -
lamazoo, MI 49996): 5. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 12. febr. plkst. 10.00 
dievk., pēc dievk. kafija. 16. febr. 
plkst. 4.00 Bībeles stunda Ciemā 
„Latvija”. 19. febr. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafija. 
22. febr. plkst. 10.00 Pelnu 
trešdienas dievk. ar dievg. 26. 
febr. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. B. Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107) dievk.: 5. 
febr. (ar dievg.), 12. febr. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. Dr. S. 
Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut dr.: 5. 
febr. plkst. 2.00 dievk. University 
Lutheran Church (1020 S. Har-
rison Road, East Lansing, MI), 
pēc dievk. draudzes pilnsapulce 
un kafijas galds. Māc. A. 
Greiema. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 25. febr. plkst. 11.00, 
dievk. ar dievg.; māc. D. Salnīte. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): Māc. L. 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com; 
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): 5. febr. plkst. 
11.00 sveču dienas dievk., īpaša 
mūzika; pēc dievk. sadraudzība. 
12. febr. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg., īpaša mūzika, pēc dievk. 
kafija, dāmu saimes pilnsapulce 
un valdes vēlēšanas. 16. febr. 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 19. 
febr. plkst. 11.0 dievk., īpaša 
mūzika, pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce un amatpersonu 
vēlēšanas. 26. febr. plkst. 11.00 
dievk. ar dievg., piedalīsies 
draudzes koris; draudzes dar-
binieku ievadīšana amatā, pēc 
dievk. sadraudzība. 1. martā 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 4. 
martā plkst. 11.00 Kalpaka 
piemiņas dievk., dziedās J. Sku-
jiņš, pēc dievk. sadraudzība. 
Māc. M. Cepure-Zemmele, tālr.: 
763-546-8178, e-pasts: maija.
cz@gmail.com Informācija: 
www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 5. febr. plkst. 
8.30 dievk. Leikvudā (Igauņu 
bazn. 607 E. 7th St.). 12. febr. 
dievk. nebūs. 19. febr. plkst. 8.30 
dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St.). 22. 
febr. plkst. 10.00 Pelnu dienas 
svētbrīdis draudzes dievnamā 
Īstbransvikā; launags un Bībeles 
stunda (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). 26. febr. plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 

Ave, East Brunswick, NJ); gro-
ziņu pusdienas; draudzes piln-
sapulce (sliktu laikapstākļu ga -
dījumā pilnsapulce tiks pārcelta 
uz 11. martu). Māc. I. Pušmucā-
ne-Kineiko, tālr.: 908-638-1101; 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
febr. plkst. 10.00 Jonkeru 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. 12. febr. dievk. 
Jonkeru bazn. plkst. 11.00; pēc 
dievk. draudzes gada sapulce.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 19. febr. 
plkst. 1.00 dievk., pēc dievk. gada 
pilnsapulce. 18. martā, plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 
Māc. R. Franklins. Dr. sekretāre 
Vija Āriņa: vijaarins@yahoo.com

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): dievk. 11. febr. un 24. 
martā plkst. 12.00; pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. D. Kaņeps. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 12. febr. 
plkst. 11.00 dievk. 22. febr. plkst. 
3.00 pelnu trešd. dievk. 26. febr. 
plkst. 11.00 dievk. Māc. Kārlis 
Žols. Inf.: www.lvnc.org

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 5. febr. plkst. 10.30 
dievk.; pēc dievk. Bībeles stunda. 
12. febr. plkst. 10.30 angļu val. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
Bībeles stunda. 19. febr. plkst. 
10.30 dievk., diak .G. Galiņa. 26. 
febr. plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Bazn. mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707): 5. 
febr. dievk., kokli spēlēs Ilmārs 
Vilmanis. 19. febr. pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce. Dievk. 
sākas plkst. 2.00. 22. febr. plkst. 
1.00 biedrības namā (1705 9th 
Ave North St. Petersburg, FL 
33706) svecīšu svētbrīdis. Bībeles 
stunda biedrības namā12. febr. 
plkst. 11.00. 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., Willimantic, 
CT). Draudzes priekšn. V. 
Bachmute, tālr.: 860-644-3268.

Paliek pāri
neizdzerts
malks
dzīvības 
alku.
(Velta Toma)

Tava dzīve bij puteņi, vētras,
daudz saulainas dienas,
dziesma un mīlestība.
Rimis nu viss…

Uz saules pusi putni steidzas
Un jaunu pavasari rod.
Mums šeit, kad mūža gājums beidzas, 
Dievs debess pavasari dod.
Turp aiziet dvēseles un dziesmas,
Turp aiziet puķes, aizdzirkst liesmas.
(Elza Ķezbere)

Ar balodi ziņu sūtu 
Tālajiem radiņiem,
Lai nāk mani pavadīt
Baltā smilšu kalniņā.
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Mūžībā aizgājusi

SILVIJA LIDIJA BARONS
Dzimusi 1927. gada 13. aprīlī Jelgavā,

mirusi 2011. gada 17. novembrī Toronto

Mūsu labā ilgu gadu draudzene

DZIDRA LAMBERGS,
dzim. ALSIŅŠ

aizgāja mūžībā 2012. gada 5. janvārī.

Dieva mierā aizgājis mans mīļais brālis

ERVINS GANGNUS
Dzimis 1926. gada 27. augustā Dobelē,

miris 2011. gada 28. decembrī Drexel Hill Pa.

Dieva mierā aizgājusi

ZENTA RUICIS,
dzim. KUPČS

Dzimusi 1913. gada 13. decembrī Mālupē, Latvijā,
mirusi 2011. gada 19. oktobrī Bostonā

Skumjās piemin
RASMA ENCE UN IMANTS, VĒRA, INGRĪDA, DAINA PLATAIS

Skumjās
MAIJA UN RITVARS ASBERGI

KRUSTMEITA LOLITA ULE

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA RUTA, RADI VĀCIJĀ

DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Viņu piemin
RŪTA UN ZIGRĪDA

Mūžībā aizgājusi mūsu dibinātāja

DZIDRA NEMETH,
dzim. NESAULE

Dzimusi 1928. gada 24. janvārī Ainažos,
mirusi 2012. gada 17. janvārī Tillsonburgā, Kanadā

Mūsu mīļā 43.c. filistre

ILZE CIMERMANE,
dzim. VEINBERGA

Dzimusi 1936. gada 17. septembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 11. janvārī Virdžīnijā, ASV

Mūžībā aizgājuši mūsu draudzes locekļi:

JĀZEPS VINGRIS
Dzimis 1924. gadā 30. oktobrī Līksnā,

miris 2011. gada 15. maijā San Diego, Kalifornijā

ROBERT KARL KLEEGE
Dzimis 1920. gada 16. oktobrī Denton, Nebraska
miris 2011. gada 9. augustā San Diego, Kalifornijā

VILIS MAJEVSKIS
Dzimis 1923. gada 8. oktobrī Bauskas apriņķī,

miris 2012. gada 11. janvārī La Mesa, Kalifornijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTA

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Sērās piemin
SAN DIEGO LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Gaiši saules stari apspīdēja aiz-
 gājēja pēdējo zemes ceļu uz Ri -
versaides kapsētu. Gaišas labes-
tības pilna bija viņa dzīve, viņa at -
tieksme pret cilvēkiem, pret dabu.  
Kā atvadu sveicienā tika rakstījis 
LVA vecākais archīvārs, māk sli-
nieks Guntis Švītiņš: „Ja man 
būtu jāraksturo Jānis Balks ar 
vienu vai divi vārdiem, es noteik-
ti teiktu – Gaisma un Labestība.”

Jānis Balks dzimis 1916. gada 
26. oktobrī Tadaiķu pagasta „Kār-
kli ņos”, viņš ir Krista un Annas 
Balku  piektais dēls. Pēc Liepājas 
valsts ģimnazijas absolvēšanas 
1936. gada iestājies LU Tautsaim-
niecības fakultātē. 1944. gada ru -
denī, bēgdams no otrreizējās ko -
mūnistu okupācijas, līdz ar pā -
rējo bēgļu pulku nonācis Vācijā, 
pēc II  Pasaules kaŗa DP nometnē 
„Valka”. 1949. gadā emigrējis uz 
ASV, vispirms apmeties Miči-
ganas pavalsts pilsētā Betlkrīkā 
(Battle Creek), vēlāk Kalamazū. 
Bērnībā un jaunībā visi brāļi 
bijuši lieli dziesmu zinātāji un 
dziedātāji, bet Jānim tuva bijusi 
arī zīmēšana. Tā 1964. gadā viņš 

VADIET MANI DZIEDĀDAMI, NEVADIET RAUDĀDAMI
22. janvārī Kalamazū no šīs zemes dzīves šķīrās mākslinieks JĀNIS BALKS

beidzot va  rēja pie -
pildīt savu bēr-
nības un jau  nības 
sapni, un, pabei-
dzis ne  klā tienes 
kursus ICS Skran-
tonā (Scran ton, 
PA)., kļuva par 
erudītu akvarelis-
tu. Viņš rīkojis 
izstādes viens, gan 
kopā ar ko  lēģiem 
kā latviešu, tā 
ameri kāņu vidē 
un ie  guvis vairā-
kas akvareļu iz  -
stāžu godalgas. 
Mākslinieks pats 
reiz teicis: „Es 
esmu par ātru, lai 
lietātu eļļas krāsas, un negribu 
gaidīt, kamēr tās nožūst. Jauniem 
māksliniekiem varu teikt: ”Glez-
nojiet! Gleznojiet! Gleznojiet, jo 
ne tikai talants, bet pacietība un 
pieredze dos jums panākumus”. 
Bet Jānim Balkam ir arī otra talan ta 
dzirksts: ar segvārdu Kaldejs 
Arums viņš rakstījis bērniem un 
jaunatnei piemērotus stāstus,  

kas sacerēti uz latviešu folkloras 
pamatiem. Viņa grāmatiņas par 
mīluļiem kaķīšiem Murcīšiem 
un Pincīšiem ir nonākušas arī 
Latvijā. Autora spalvai pieder arī 
lugas, kas izrādītas pat Austrālijā, 
un par lugu „Trejdevītais vilnis”  
1984. gadā ieguvis DV godalgu 
īslugu sacensībā. Kopā ar dzī ves-
biedri dzejnieci Austru Pāvelkopu  

Balks sakārtojis abu dzejoļu krā-
jumu ”Ilgu trauksme”, kas 1993. ga -
dā nākusi klajā Latvijā. Jāņa Balka 
sirds piederēja arī dziesmai. Viņš 
dziedājis koŗos jau jaunībā, Vācijā 
„Dziesmu Vairo gā”, Kalamazu vī -
ru korī. Vēl pirms trim nedēļām, 
pirms ieslīga ne  būtībā, kopā no -
dziedājām „Pūt, vējiņi, dzen lai -
viņu, aizdzen mani Kurzemē” – 
Jāņa Balka dzimtajā Kurzemē. 

Par sava tēva brāli onkuli Jāni 
ar dziļu mīlestību un neizsmeļamu 
pašaizliedzību rūpējās Dr.Edīte 
Balka-Walter, Irēne Balka un 
Zane Balka-Russell, apmeklē da-
mas Jāni viņa pašceltajā mājiņā, 
kuŗā, pēc dzīvesbiedres Austras  
aiziešanas mūžībā 1997. gadā, 
mitinājās ar savu mīļoto kaķīti 
Pinci, gan atveseļošanās iestādē. 

Sēru dievkalpojumu vadīja māc. 
R. Franklins (Franklin). Savā aiz-
lūgumā viņš minēja Dieva vār-
dus: ”Mēs piederam Dievam, un 
Dievs pieder mums”. Jānis Balks 
līdz pēdējam brīdim atcerējās 
dievnamā saņemto Vakarēdienu, 
kad baznīcā viņu riteņkrēslā ie  -
veda brāļameita Dr. Edīte Balka-

Walter. Viņa dziļākā vēlē šanās bija 
pavasarī atkal nokļūt dievnamā. 
Jānis Balks piederēja Dievam, un 
Jānim Balkam pie  derēja Dievs un 
līdzcilvēki, kuŗus arvien sa  gai dīja 
un pavadīja sir snīgā draudzībā. 
No aizgājēja bēŗu namā atvadījās 
Kalamazu latviešu Apvienotās 
draudzes priekšnieks U. Grīn bergs, 
no KLB M. Skrupšķele, no DV 
A. Minka, no vīru koŗa tā 
priekšnieks R. Ķeņģis, citēdams 
I. Tomsona dzejoli „Aijā” un I. 
Šīmane. Atvadu dziesmas pava-
dīja draudzes ērģelniece D.
Koplande (Copeland).

Jānis Balks bija cieši  vēlējies, 
lai viņa bērēs dziedātu tautas-
dziesmas, kapā līdzi mestu sar-
kanas rozes, jo ar katru rozi tiktu 
nosaucītas asaras, un rūgtajā 
malkā dzert sarkanu vīnu. Šīs 
vēlēšanās izpildīja brāļameitas, 
aicinādamas visas kapos esošās 
dāmas kapā guldīt rozi un bēŗu 
mielastā visiem dziedāt tautas-
dziesmas.  Dziesmu un ziedu 
pavadīts, bija Jāņa Balka ceļš 
mūžībā.

Ilze Šīmane    

Aiz klusuma sliekšņa 
Mīlestība, cilvēks un mūžība 
Iet roku rokā. 
(Z. Liepa)

Mīlestība nekad nebeidzas.
Tu dzīvosi manās atmiņās mūžīgi.

Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles.
(Ā. Elksne)

Klusi, klusi ratiņš rūc...

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaipusē.
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Pārsteigums 
Austrālijas  novusa 

meistarsacīkstēs 
Austrālijas latviešu  meistar-

sa  cīkstes (ALM) novusā Sid ne-
jas Novusa kopas sarīkojumā 
notika 14. un 15. janvārī Sid-
nejas Daugavas vanagu namā. 
Vienspēlēs piedalījās 27 novu-
sisti (to skaitā četras dāmas) – 
seši no Melburnas DV novusa 
kluba (n. k.) četri no Adelaides 
ASK un 17 no Sidnejas n. k. 

No piecām apakšgrupām ikreiz 
divi veiksmīgākie iekļuva A 
finālā, nākamie divi – B finālā, 
pārējie – C finālā.

1. grupā sekmīgākais bija R. 
Kārkliņš ar 7 p.,  2./3.v. dalīja E. 
Nemme  un A. Grimms ar 6 p. 
Pārspēlē uzvarēja un vietu A 
finālā ieguva Nemme. Sekoja A. 
Ernšteins – 5, A.Jumiķis – 4, un 
J. Lindbergs – 2. p.

2. grupā A finālam kvalificējas 
D. Pešudovs ar 6 un S. Andersons 
ar 5 p., atstājot P. Danci ar 4 p. un 
A. Kārkliņu ar 3 p. B finālā, 
Gundegu Zariņu – C finālā.

3. grupā R. Puisēnam – 7 p., 
un J. Brakovskim – 6 p. no  dro-
šināja vietu A finālā. A. Ruņģis ar 
4 p. un A. Miglis ar 3 p. iekļuva B 
finālā, atstājot Lindu Pešudovu C 
finālā.

4. grupā pārsteidza B. Delforce 
– 9 p. apsteidzot JDV meistaru E. 
Kaufmani – 8 p. Delforce,  Jaun-
dien   vidvelsas (JDV) latviešu 
sporta vadītāja Juŗa Katužana 
mazdēls, reti piedalās turnīros 
un ārpus Sidnejas nekad. Viņa 
pēdējie ranga (vērtējuma) tabu-
las punkti bija iegūti 2007. gada 
JDV dubultspēļu meistarturnīrā. 
Ar B finālu bija jāsamierinās ne 
vien I. Graudiņam – 5, bet arī I. 
Mirovicam – 4 p. C finālā nonāca 
Anita Misiņa – 2 un V. Timšāns – 1 p.

Vissīvākās sacensības bija 5. 
grupā, kur trīs spēlētāji  ieguva 5 
punktus.  Ē. Paeglim 9 uzvarēti 
seti nodrošināja vietu A finālā, 
bet R. Nemmem un ievērojami 
progresējušajai Selgai Pešudovai  
(katram ar 8 setiem) bija jāpār-
spēlē. Uzvarēja Nemme (līdzīgi 
kā viņa brālis 1. grupā).  B finālā 
vēl iekļuva R. Senkēvičs – 3, C 
finālā D. Palejs – 2 p.

A finālā pārliecinoši uzvarēja 
Berins Delforce (SNK), sakrājot 
14 p. un iegūstot tiesības uz gadu 
paturēt Adelaides DV nodaļas 
dāvāto ceļojošo kausu.

Sudraba medaļu izcīnīja R. 
Nemme (SNK) ar 11 p., bronzas 
– S. Andersons (Melburnas DV 
n. k.) 10 p. Pārējie beidza, cieši 
sablīvējušies, un vietas izšķīra 
uzvarētie seti un savstarpējo 
spēļu rezultāti.

Ceturto vietu izcīnīja  E. Kauf-
manis (SNK) – 9, (18 seti), piekto 
– D. Pešudovs (SNK/CKN), arī 9 
p., (18 seti), sesto – R. Kārkliņš 
(Melburnas DV n. k.) – 8 (17 seti), 

septīto – J. Brakovskis (ASK) – 8 
(17 seti), astoto – R. Puisēns – 8 
(16 seti), devīto – Ē. Paeglis 
(Melburnas DV n. k.) – 7, desmi-
to – E. Nemme (SNK) – 6 p.

B finālā A. Grimms un I. Mi -
rovics (abi Melburnas DV n. k.) 
ieguva 14 p. Uzvara savstarpējā 
spēlē pirmo vietu deva Grimmam. 
Trešajā vietā  – A. Kārkliņš (SNK) 
– 11, ceturtajā –  P. Dancis (ASK) 
– 10 p. Pirmie četri, kā arī visi A 
fināla spēlētāji, ieguva ranga ta -
bulas punktus.

Tālākajās vietās sarindojās R. 
Senkēvičs (SNK), A. Ernšteins 
(SNK/CKN), I. Graudiņš (SNK) 
un Selga Pešudova (SNK/CKN). 
Selga līdz ar to ieguva sieviešu 
meistartitulu un tiesības uz vienu 
gadu paturēt Jāņa Tiliba ceļojošo 
balvu.

C fināla vietu kārtība: Anita 
Misiņa (ASK), D. Palejs (SNK), J. 
Lindbergs (ASK), G. Zariņa (SNK), 
Linda Pešudova (SNK/CKN) vie-
 nādi ar A.Jumiķi (SNK), V.Tim-
šāns (SNK).

Vietu kārtība dāmām: 1. Selga 
Pešudova, 2. Anita Misiņa, 3. Gun-
dega Zariņa, 4. Linda Pešudova.
Jaunas sejas dubultspēlēs

Otrā sacensību dienā dubult-
spēlēs piedalījās 14 pāŗi, viņu 
vidū divi 14 gadus veci zēni. Bens 
Šelkross (Shallcross) spēlēja kopā 
ar savu vectēvu O. Danci, un 
Stjuarts Pešudovs – pārī ar savu 
vecomāti Selgu Pešudovu (abi 
pāŗi no CKN). Katrs pāris spēlēja 
ar katru divu setu partijas (diem-
žēl jau vairākkārt lietota sistēma, 
lai izvairītos no grupām).

Uzvarēja Ē. Paeglis ar I. Mi -
rovicu (Melburnas DV n. k.) – 
22 p., izrāvušies līdzīgi kā vien-
spēlēs – trīs setus priekšā nāka-
majam pārim. R. Puisēns (SNK)/D. 
Pešudovs (SNK/CKN) ieguva 19 
setus. Trešo vietu izcīnīja E. Kauf-
manis/I.Graudiņš (SNK) – 18 seti.

Kārkliņš (SNK) pa 13 setiem. 
Sekoja O. Dancis/B. Šelkross 
(Shallcross) (SNK/CKN) – 11, J. 
Brakovskis/J.Lindbergs – 10, Anita 
Misiņa/P. Dancis (abi pāŗi ASK) 
– 10, Selga Pešudova/S.Pešudovs 
(SNK/CKN) – 4 un Gundega 
Zariņa/V. Timšāns (SNK) – 2 s.

Nobeiguma  kopīgo pusdienu 
laikā notika apbalvošana. ASK 
priekšnieks J. Lindbergs ALSP 
vadītāja G.Bērzzariņa vārdā pas-
niedza balvas un medaļas vien-
spēļu uzvarētājiem. Dubultspēļu 
balvas un medaļas pasniedza 
SNK priekšnieks R. Kārkliņš.

Nobeigumā Centrālkrasta No -
vusa priekšnieks A. Ruņģis pas-
niedza uzmudinājuma balvas 
jaunekļiem Stjuartam Pešudovam 
un Benam Šelkrosam par viņu 
uzņēmību piedalīties sava pir-
ma   jā atklātajā novusa turnīrā.

Turnīra priekšdarbu galvenais 
sagatavotājs bija SNK priekšnieks 
R. Puisēns. Turnīra laikā admi-
nistrātīvo daļu ar parasto kom-
petenci veica Melburnas viešņas 
Gunta Vagars un Silvija Miglis. 
Par pusdienām un atspirdzi nā-
jumiem spēļu laikā bija rūpējušās 
Daugavas vanadzes vai SNK dā -
mas Ilga Niradija, Gundega Za  ri -
ņa, Vinne Jumiķis ar meitu Dženu, 
Ivonne Puisēns un Dagnija 
Marošekija (Maroszeky).

Ranga (vērtējuma) tabulas
Pēc Austrālijas latviešu meistar-

sacīkstēm Melburnas DV novusa 
kopas sekretārs A. Grimms sa -
stādīja un izziņoja  jaunas ranga 
tabulas. Vispārējā vienspēļu ta -
bulā par divām vietām pakāpies 
I. Mirovics, par vienu - D. 
Pešudovs. Tabula: R. Kārkliņš - 
76, D. Pešudovs - 67, A. Vālodze 
- 53, I. Mirovics - 46,5, R. Puisēns 
- 46, Ē. Paeglis - 44, E. Kaufmanis 
- 35, R. Nemme - 34,5, S. An -
dersons - 31, A. Grimms - 27, J. 
Brakovskis - 25, G. Kaufmanis - 

19, G.Bērzzariņš un 
E. Nemme 17. Ko  pu-
mā punktus ieguvusi 
32 spēlētāji.

Dāmu tabula: 
Ausma Pūce - 32, 
Anita Misiņa (kas 
pakāpusies no 3. uz 2. 
vietu.) - 29, Dzidra Ce -
kuliņa - 22, Regīna 
Berķis - 17,5, Skaidrīte 
Stonka - 12, S. Pešu-
dova (pakāpusies no 
10. uz 6.v.) - 11,5, 
Irēna Ellisa un Irēna 
Sproģe - pa 7, Dzintra 
Sudimte - 5, Herta 

Kondarovska - 4, Gundega Zari ņa 
- 3, Vija Stīle - 2, Linda Pešudova - 1.

Dubultspēļu tabula: I. Miro-
vics - 34, R. Kārkliņš - 31,5, Ē. 
Paeglis - 30, S. Andersons - 27, 
D. Pešudovs, R. Puisēns - pa 25, 
E. Kaufmanis - 17, J. Brakovskis 
un A.Vālodze - pa 16, R. Nemme 
un E. Nemme - pa 14,5, A. 
Strauks un J. Kondarovskis - pa 

13, G. Kaufmanis, I. Graudiņš - 
pa 12, A. Grimms - 10, R. Sen-
kēvičs - 7, E. Smalkais - 6, J. Veiss 
un Irēna Sproģe - pa 5. Kopumā 
punktus ieguvuši 29 spēlētāji.

G.E.B.

Latvijai divi pasaules 
junioru čempionu tituli 
Pasaules junioru čempionātā 

bobslejā divnieku ekipāžām  
Austrijā, Īglsas trasē triumfēja 
Latvijas sportisti Oskars Mel-
bārdis un Jānis Strenga. Viņi 
bija labākie abos braucienos.

Otra mūsu ekipāža – Uģis Ža -
ļims/Raivis Zīrups 27 ekipāžu kon -
kurencē izcīnīja ceturto vietu. 
Viņi no čempioniem atpalika par 
1,02 sekundēm, pirmajā brau-
cienā iegūstot astoto labāko re -
zultātu,  otrā nobraucot kā trešie 
ātrākie.

Ar šo panākumu Melbārdis un 
Strenga nodrošināja vietu Lat vi jas 
Olimpiskajā vienībā. Melbārdis 
portālam bobslejs.lv atzina, ka šī 
uzvara ir patīkamāka nekā pērn 
novembrī iegūtā pirmā vieta Ei -
ropas kausa izcīņas posmā Kē -
nigzē. Melbārdis atzina – lai arī 
šīs ir junioru meistarsacīkstes, 
tik un tā konkurence ir pietieka-
mi spēcīga, ar ko arī nopietni 
jārēķinās. 

Zelts arī četriniekos 
Latvijas bobsleja četrinieku 

ekipāža Oskars Melbārdis, Hel-
vijs Lūsis, Arvis Vilkaste un 
Jānis Strenga divu braucienu 
kop sum mā izcīnīja pirmo vietu 
pasaules junioru meistarsacīkstēs 
Īglsas trasē Austrijā.

Otrs Latvijas četrinieks – Uģis 
Žaļims, Kristaps Kalniņš, Raivis 
Voitkūns un Raivis Zīrups divu 
braucienu kopsummā ierindojās 
piektajā vietā, Melbārdim zau-
dējot 0,84 sekundes.

labu rezultātu visā nobraucienā, 
un man prieks, ka puiši cenšas. 
Dabīgi – joprojām ir kļūdas, bet 
mēs vēl aizvien mācāmies. 
Turklāt ne tikai iesācēji kļūdās,” 
atzina treneris.

Ātrslidošana
Haralds Silovs Kalgari pasaules 

meistarsacīkstēs sprintā 500 m 
distancē sasniedza jaunu Latvijas 
rekordu – 35,55. Šis rezultāts 
viņam deva 27. vietu 33 sportistu 
konkurencē.

1000 m distancē Silovs ar 
rezultātu 1:7,98 izcīnīja piekto 
vietu. Viņš no uzvarētāja nī -
derlandieša Stefana Grothuisa 
atpalika 1,02 sekundes.

Lipmans nolēmis 
necīnīties par 2017. gada 

pasaules hokeja 
meistarsacīkšu rīkošanas 

tiesību iegūšanu
Latvijas Hokeja federācijas 

(LHF) prezidents Kirovs Lipmans 
ir sašutis par valsts polītiķu un 
ierēdņu vienaldzīgo attieksmi 
pret hokeju, tāpēc nolēmis ne -
cīnīties par 2017. gada pasaules 
hokeja meistarsacīkšu rīkošanas 
tiesību iegūšanu.

“Man ir sajūta, ka Latvijai šīs 
meistarsacīkstes nav vajadzīgas, 
tāpēc pats pieņēmu lēmumu, ka 
necīnīšos par šīm tiesībām. Jū  -
nijā, kad notiks Starptautiskās 
Hokeja federācijas (IIHF) kon-
gress, Latvijas kandidātūru at -
saukšu,” aģentūrai BNS sacīja 
Lipmans un piebilda, ka viņš 
vairs nav gatavs vienatnē bez 
atbalsta cīnīties par rīkošanas 
tiesību iegūšanu.

“Man vienam tas nav va  ja-
dzīgs, tāpēc pieņēmu šādu lē -
mumu. Jo neviens nevēlas par 
to runāt, neaicina mani un 

nevēlas uzklausīt,” 
pa  skaidroja LHF va -
dītājs.

Lipmans ir šokēts 
par valsts attieksmi, 
ka valsts uzņēmums 
Latvijas Valsts meži 
ar dāsnu financiālo 
palīdzību atbalstījis 
privātos basketbola 
klubus un lielu atbal-
stu sniedzis Latvijas 
basketbolam, bet ho -
kejs, kam, viņaprāt, 

ir krietni lielāki panākumi un 
nopelni Latvijas vārda nešanā 
pasaulē un popularizēšanā, ticis 
ignorēts.

“Man nav saprotams, ka valsts 
iegulda privātā klubā. Šie klubi 
nodarbojas ar biznesu, un lai 
tad paši arī tiek galā. Savukārt 
mums financējums arvien tiek 
samazināts, un situācija ir 
drausmīga. Hokejs ir gadiem 
augstu nesis Latvijas vārdu 
pasaulē, trīs reizes pēc kārtas 
piedalījies olimpiskajās spēlēs, 
bet basketbolā tikai vienu reizi 
sieviešu izlase tur spēlējusi. Vai 
ir jēga dot naudu privātam bas-
ketbola klubam, kuŗā arvien 
vairāk un vairāk ir leģionāru, 
bet rezultāti neuzlabojas. Man 
šāda rīcība ir šoks, taču tas lieku 
reizi pierāda vadošo amatper-
sonu negodīgo attieksmi pret 
hokeju,” uzskata LHF vadītājs.

P. Karlsons

Tuvojoties referendumam, kuŗā tiks lemts par oficiālas valodas statusa noteikšanu krievu valodai, ar 
paziņojumu pie Latvijas iedzīvotājiem vērsušies arī hokejisti Miķelis Rēdlichs un Rodrigo Laviņš.

Rēdlichs uzsveŗ, ka referendumā piedalīsies pats un aicina balsot PRET arī citus Latvijas iedzīvotājus.
Pie „visiem Latvijas lojālajiem iedzīvotājiem” video paziņojumā vēršas arī Laviņš. Ja gribam, lai arī pēc 

100 gadiem šeit runātu latviešu valodā, viņi norāda, jāņem pases, jānāk uz referendumu un jābalso 
P R E T .

Hokejisti aicina referendumā balsot PRET

Tālākajās vietās ierindojās R. 
Nemme/E.Nemme (SNK) – 17,  
R. Kārkliņš/S. Andersons (Mel-
burnas DV n.k.) – 16, R. Sen-
kēvičs/A.Jumiķis (SNK) – 14 seti. 
Pirmie seši pāŗi ieguva ranga 
tabulas punktus. 7.-9.vietu dalīja 
A.Grimms/A.Miglis (Melburnas 
DV n. k.), A. Ernšteins/A.Ruņģis 
(SNK/CKN) un A. Kārkliņš/M.

Centrālā Krasta Novusa priekšnieks ar „Uz -
mudinājuma balvas“ saņēmējiem Stjuartu 
Pešudovu un Benu Šallkrosu

Oskara Melbārža pilotētais četrinieks
Latvijas bobsleja izlases vecā-

kais treneris Sandis Prūsis pauda 
gandarījumu par Latvijas spor-
tistu sniegumu: “Protams, Oska-
ram šī nedēļas nogale atnesa 
divkāršu prieku – gan divniekos, 
gan četriniekos izcīnot zeltu. 
Taču es kopumā gribu uzteikt 
visus mūsu sportistus – gan abas 
divnieku ekipāžas, gan abus 
četriniekus. Pilnīgi droši varam 
teikt, ka patiešām bija vērts 
braukt uz šīm sacensībām un šo 
nedēļu neesam veltīgi pavadījuši, 
ko apliecina arī rezultāti.”

Viņš atzinīgi novērtēja arī Lat-
vijas bobslejistu cīņas sparu, ko 
apliecina arī tas, ka četrinieku 
sacensībās tieši starta ieskrējienā 
Melbārža četrinieks sasniedza 
pirmo labāko rezultātu, savukārt 
Žaļima četriniekam bija trešais 
labākais starta laiks. “Ir skaidrs, 
ka tieši starta ieskrējiens ir viens 
no būtiskākajiem, lai sasniegtu 


