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Šī diena - 16. 
marts - Latviešu 
leģiona diena. 
Mēs dodamies pie 
Brīvības piemi-
nekļa un uz Les-
teni pieminēt sa -
vus tautiešus, kas 

bija vācu okupācijas varas tērpti 
tās formās, lai cīnītos pret sarka-
no kaŗapūļiem. Leģionāri zināja, 
kas ir Baigais gads. Neviens to 
nevēlējas redzēt atkārtojamies.

Ko gan nozīmē „pieminēt”? - 
Publiski atsaukt atmiņā pagā -
jušos notikumus un tajos iesais tī-
tos cilvēkus, lai novērtētu viņus 
ar atbilstīgo cieņu. Īsi sakot – 
godinātu. 

Kāpēc mums tas ir svarīgi? Mēs 
taču neatceramies visu, kas jeb-
kad noticis. Atmiņa ir selektīva. 
Un vēl vairāk selektīva ir vajadzī-
ba godināt. 

Kāds leģionārs ir sacījis: “Pie-
tiek atņemt tautai tās varoņu kul-
tu, lai tai atņemtu uzticību sev, 
ticību nākotnei un to pakļautu 
neatvairāmai bojā ejai; jo varo - 
ņu kults ir viens no tautas dziļā-
kiem dzīvības avotiem.”

Leģionāru cīņa un upuŗi ie -
mie soja ko mūsu tautai ļoti bū -
tisku - tās pastāvēšanu, brīvības 
alkas, valstisko esību. Tās bija vi -
ņu augstākās vērtības, kuŗu dēļ 
daudzi palika kauju laukos. Jau 

Pieminēt un godināt
Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. (2 Kor 3, 17)
minētais cīnītājs vēstī: “Latviešu 
leģions Otrā pasaules kaŗā bija 
tas latviešu kaŗavīru kodols, kas 
nostājās aci pret aci, durkli pret 
durkli pret sarkanarmijas ma -
sām, kuŗas vēlās uz mūsu zemi, 
lai nolaupītu to, kas tām nekad 
nebija piederējis, – mūsu zemi. 
Latviešu leģionāri negribēja ne -
vienu tautu iekaŗot. – Latviešu 
leģionāri gribēja vienīgi pasargāt 
to, kas piederēja viņu tautai.”

Tā kā mums joprojām svarīgas 
ir tās pašas vērtības, par ko viņi 
cīnījās toreiz, un tā kā ģeopolī-
tiskā attieksme no austrumiem 
principā ir palikusi tā pati - im -
periski šovinistiskā, tad atliek 
secināt, ka beigusies ir tikai mili-
tārā, bet ne principu un vērtību 
cīņa. Diemžēl. Nevienam nav no -
slēpums, ka Krievijas ģeopolītikā 
mēs joprojām tiekam skatīti kā 
tās „tuvējā pierobeža”, „ietekmes 
zona”, „īslaicīgi atšķēlusies ter ri-
torija” u.tml. Karaganova dok-
trīna vēstī: „Krievvalodīgie iedzī-
votāji ir (..) varens Krievijas a k -
tīvs. Jādara viss iespējamais, lai 
atstātu krievvalodīgos iedzīvo-
tājus tajos reģionos, kur tie pa š-
reiz atrodas. (..) tāpēc, ka mums 
tur jāatstāj ietekmes sviras ar 
tālāku perspektīvu.” Referendums 
par otru valsts valodu nebija 
nejaušība. 

Kā gan mums - suverēnai val- 

s tij un brīvību mīlētājai tautai uz 
to reaģēt? Katra Latvijas valsts 
piekāpšanās cerībā uz kompromisu 
arī no Krievijas puses tur tiek 
saprasta kā vājuma pazīme. Vēs -
ture ir parādījusi, ka viņpus aus-
trumu robežas saprot tikai spēka 
valodu, tāpēc mums ir jāieņem 
stingra morāla un garīga stāja. 

Tauta  to ir sapratusi jau sen un 
spontāni paudusi savu attieksmi 
pret Krievijas tīkojumiem un pret 
varas polītkorrekto gļēvlatvis ku-
mu. Kamēr mēs konsekventi ne -
atbrīvosimies no okupācijas se -
kām - no bijušās iekaŗotājvalsts 
ie  tekmes visos sabiedrības do -
mā šanas, attieksmes un rīcības 
līmeņos, šī diena būs arī simbols 
tautas pretestībai ne vien pret 
ārē jiem tīkotājiem pēc Latvijas, 
bet arī pret pašmāju polītisko iz -
dabāšanu un lokanību. Tāpēc 
tautā šo dienu jau sāk dēvēt par 
Nacionālās pretestības dienu. Jo 
nevis piekāpšanās, bet stingrs mu -
gurkauls, principiālitāte, vēr tīb ap-
ziņas nelokāmība ir mūsu - nācij-
valsts pastāvēšanas nosa cī jums. 

Tas nav tikai jautājums par 
vēstures zināšanu. Jautājums ir 
dziļāks - par to, kas mēs esam. Ko 
16. martā pie Brīvības piemi -
nekļa nozīmē būt latvietim un 
savas valsts patriotam? 

Lai to saprastu, vispirms atra-
dīsim atbildi uz pārsteidzošu jau-

tājumu: kas kopīgs Luteram, Rai-
nim un brīvības cīnītājam Jurim 
Ziemelim? 

Luters ir pazīstams ar savu ti -
cības stāju Romas imperijas va  ras 
priekšā: „Šeit es stāvu, un citādi 
es nevaru!” Rainis teica: „Mēs 
būsim lieli tik, cik mūsu griba!” 
Ziemelis: „Mēs būsim brīvi tik, 
cik paši to gribēsim!” 

Ja Luters būtu varējis citādi, 
Re formācija, iespējams, toreiz un 
tādējādi nenotiktu. Raiņa vārdi 
mūs ir iedvesmojuši neskaitā -
mas reizes. J. Ziemeļa pārliecība 
motīvēja enerģiskai rīcībai „Hel-
sinki – 86” grupas dalībniekus. 
Lutera, Raiņa un Ziemeļa iztei-
kumi ir brīvības formulas va -
rianti. Kamēr varēsim pastāvēt 
citādi nekā brīvību mīlētāja tauta, 
mēs būsim mazdūšīgi un gļēvi. 

Jautāsim sev: kas esam savā 
konsekvencē – cīnītāji vai miet-
pilsoņi? Patiesības kaŗavīri vai 
pašlabuma ierāvēji? Uzvarētāji 
vai manipulējama pelēcība? Lat-
viešu tautas vēsture rāda, ka aiz-
vien esam pretojušies svešu varu 
uzmācībai. Tādi bija arī 16. mar -
tā godināmie mūsu vectēvi un 
vecvectēvi. Ja būsim stipri kā viņi 
savā stājā, pārliecībā, ticībā, tad     
tā nekavēsies īstenoties atbil-  
stīgā rīcībā. Katra ārējā uzvara 
vis pirms ir izcīnīta iekšēji. Tā ir 
izšķiršanās – kalpot augstākām 

vērtībām un patiesībai vai sa -
vam savtīgumam un ambīcijām. 
Kons  truktīva, enerģiska, dros mī-
ga rīcība nav raksturīga mīkst-
miešiem, gļēvuļiem, neziņiem, 
vienaldzīgajiem. Principiāla iz -
šķiršanās par savas identitātes 
īstenošanu ir veids, kā no vidu-
vējībām, pelēcībām, nothing spe-
cial-iem topam par patriotiem, 
cīnītājiem, varētājiem. 

Minētais Dieva vārds māca, ka, 
pakļaujot sevi augstākām vērtī-
bām, topam brīvi no sīkumai nī-
bas, maziskuma, savtīguma, ru  tī-
nas, pelēcības. Brīvība liek atteik-
ties – tā prasa nodzīt garīgos un 
morālos taukus, lai mēs būtu ga -
tavi darbam un cīņai savas tautas 
un valsts labā. Tas liek saprast 
šodienas latvieša lozungu – 
„kamēr cīnos, tikmēr esmu!”. 

Mēs bieži sev atkārtojam, ka 
mums jāmācās no savas vēstures. 
Ko tas nozīmē šeit un tagad? 

Pirmā mācība – mūsu brīvī - 
bas stājas lozungam jābūt: „Ka -
mēr cīnos, tikmēr esmu!” Otrā – 
mums ir tikai jāiztur, ļaunums 
sabruks pats. Tas ir solīts, sakot: 
„Visi dēsti, ko Mans Debesu Tēvs 
nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm” 
(Mt 15, 13). Un trešā, svarīgākā: 
Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga 
Gars, tur ir brīvība. Dievā ir brī-
vība - sev, savai tautai un vals tij!

Guntis Kalme, mācītājs

16. MARTS RĪGA, PIE BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA
Foto: Dainis Mjartāns

Vairāk lasiet 15. lpp.
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –
2012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

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

Maksa  US $25,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

Paldies visiem 
atbalstītājiem

Šī gada sākumā Latvijas viras 
jeb zupas virtuves saņēma devīgu 
ziedojumu no labvēļiem Buks-
kauntijā, Pensilvānijā. Vēstures 
sabiedrība Haycock jau piekto 
gadu pēc kārtas rīkoja Ziem svēt-
ku tirdziņu Kringle Shoppe 
Bukskauntijas latviešu baptistu 
baznīcā Aplebachsvilā. Tirdziņā 
tika aicināti piedalīties arī vietē-
jās draudzes locekļi, ierīkojot 
„Latviešu kiosku” un iepazīstinot 
vietējo sabiedrību ar latviešu 
mākslas izstrādājumiem.

Baznīcas telpas bija krāšņi ro -
tātas ar smaržīgu priežu zaru 
vītnēm un sarkanām, zaļām un 
zelta krāsas lentēm. Mūzikai ska-
 not, simtiem tirdziņa apmeklē-
tāju ar interesi aplūkoja vietējo 
mākslinieku bagāto piedāvājumu 
klāstu: gleznas, fotografijas, grā-
matas un keramikas izstrādā-
jumus, dekorātīvos rotājumus 
un adījumus. Īpašu interesi iz -
raisīja latviešu tautiskie darinā-
jumi, tostarp dzintara rotas, 
dažādi māla izstrādājumi, adīti 
vilnas cimdi un, protams, latviešu 
ēdieni – pīrāgi, piparkūkas, sald-
skābās maizes klaipiņi, kā arī 

sautētie kāposti ar desiņām. Visi 
šie gardumi bija pārdošanā, lai 
iegūtu līdzekļus Latvijas viras 
virtuvju atbalstam. Tā kā eko-
nomiskais stāvoklis Latvijā pa  -
sliktinājies, strauji pieaugusi va -
jadzība pēc financiāla atbalsta 
labdarības pasākumiem, lai tos 
varētu turpināt.

Ziemsvētku tirdziņš Buks-
kauntijas latviešu baptistu baz-
nīcā ilga trīs dienas, un tā kul-
minācija bija oikūmenisks diev-
kalpojums mācītāja Ulža Uksti -
ņa vadībā. Ziemsvētku melodi-
jas dievnamā skanēja vēl ilgi pēc 
dievkalpojuma beigām, drau -
dzes korim turpinot dziedāt un 
iepriecinot tirdziņa apmeklē-
tājus. 

„Latviešu kioska” darbinieces 
Silvija Augstroze un Karīna Ril -
linga sirsnīgi pateicas vēstures 
sabiedrībai Haycock par iespēju 
ierīkot „Latviešu kiosku” Ziem-
svētku tirdziņā un nopelnīt lī  -
dzekļus viru virtuvju atbalstam 
Latvijā. Paldies visiem dzintara 
rotu ziedotājiem, kuŗi atsaucās 
Silvijas Augstrozes sludināju-
mam laikrakstā „Laiks” un ar 
savu dāvinājumu veicināja 
līdzekļu vākšanu. 

Silvija Augstroze

Lūgums
paskaidrot

Laika nr. 7 11. – 17. febr. 
pirmajā lappusē ievietotajā 
rakstā „Tautieši!...” DV priekš-
nieks un DVCV priekšsēdis 
A. Mežmalis aicina ziedot lī -
dzekļus projektam „Par latviešu 
valodu, uzdodot arī Daugavas 
Vanagu Centrālās valdes pār -
stāvības Latvijā kontu.

Daugavas Vanagi ir palīdzības 
organizācija ar labdarības sta-
tusu – tā nav polītiska organi-
zācija. Ar atklātu aicināšanu 
presē ziedot polītiskam mērķim 
DV vārdā varam zaudēt lab  da -
rības statusu. To A. Mežmalis, bū  -
dams DV priekšnieks un DVCV 
priekšsēdis, nedrīkstēja darīt.

Mirdza Lejiņa, 
DV mūža biedre

Atbilde
Sveicieni! 

Mēs, DV, esam nacionāla 
latviešu cīnītāju kopība, kas 
saskaņā ar DV CV Statūtu 6. 
pantu, esam gatavi “Cīnīties par 
mūsu tēvu zemes brīvības un 
neatkarības nodrošināšanu”.  
11. pants nosaka, ka “Orga ni-
zācija atbalsta saskaņotu darbu 
Latvijas valsts labā un noraida 
savstarpēju apkaŗošanos.” Cī  nī-
ties par latviešu valodas sa  gla-
bāšanu nenozīmē pie  slie šanos 
kādai polītiskai partijai; to mēs 
nedarām, jo Statūtu 9. pants ļoti 
skaidri pasaka, ka “Polītiskajā dar-
 bībā DV orga  nizācija nepieslie-
nas nevienai polītiskai partijai 
vai grupē jumam, bet ikreiz at  -
balsta to, kas rīkojas saskaņā ar DV 
or  ganizācijas idejām un mēr ķiem.” 
Tas pilnībā saskan ar 5.pantu – 
“Stiprināt pārliecību un darbību, 
ka mūsu tēvu ze  me ir un paliek 
LATVIJAS VALSTS.” Šo domu 
ļoti skaidri formulēja agrākais 
DV CV priekšnieks Varimants 
Plūdons: “Nav latviešu valodas, 
nav lat viešu tautas; nav latviešu 
tautas, nav Latvijas.” Mēs atbal-
stījām latviešu tautu un neesam 
pār  kāpuši DV CV Statūtus. Ne -
 kāda polītiska darbība nenotika 
un neviena polītiska partija ne  -
tika atbalstīta. Atbalstīta tika lat -
viešu tauta un Latvijas Satver sme, 
un tas bija saskaņots darbs Lat-
vijas valsts labā! Mums arī ir 
jātur prātā, ka ikkatrai DV 
zemei ir savi tās zemes Statūti, 
bet zemes valdes pamatā vadās 
no DV CV noteikumiem.

Cieņā –
Andrejs Mežmalis,

DV priekšnieks un DV CV 
priekšsēdis
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MIERVALDIS POLIS
Kurzemniece un vainadziņš, 
1980
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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 Lieldienu numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

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

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu
līdz  30. martam 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?
DV ASV 62. delegātu sapulce 

un 58. vanadžu salidojums šogad 
notiks Crowne Plaza Cleveland 
Airport viesnīcā (7230 Engle 
Road, Middleburg Heights, OH 
44130, tālr.: 440-243-4040) no 
piektdienas, 20. aprīļa, pēcpus-
dienas līdz svētdienas, 22. aprīļa, 
priekšpusdienai (nedēļu pirms 
Kanadas DV sapulces Toronto). 

Visiem, kuŗi gatavojas pieda-
līsies, jāievēro divi svarīgi datu-
mi. Pirmais ir piektdiena, 6. ap -
rīlis, kas ir pēdējā diena, kad var 
rezervēt istabu viesnīcā par pa  -
zeminātu cenu ($99 plūs nodok-
li), kā arī pēdējā pieteikšanās 
diena delegācijām, rakstot vai 
zvanot Rīcības komitejas kasie -
rim Laimonam Krūmiņam (6758 
Commonwealth Blvd., Middle-
burg Heights, OH 44130), tālr.: 
440-843-9084, e-pasts laimonis@
sbcglobal.net 

Otrais svarīgais datums ir otr-
diena, 10. aprīlis, līdz kuŗam vie-
siem, kuŗi vēlēties piedalīties 
atklāšanā ($20) un ballē ($50) jā -
piesakās un jāsamaksā kasierim. 
Atklāšanas sarīkojumā piedalīsies 
vietējie mākslinieki, būs iespēja 
apskatīt unikālu izstādi par Viet -
namā kritušajiem 14 latviešu 

Klīvlandē gaida
DV sapulces delegātus un viesus

Amerikāņu choreografs Tonijs 
Viljamss divu nedēļu laikā ar 
deju grupu „Dzirnas” gatavo 
mūsdienīgu versiju par baletu 
„Riekstkodis”, šādu izrādi katru 
gadu Bostonā izrāda deju kom-
panija Ballet Rox. Šajā dejas 
izrādē tiek apvienoti baleta, laik -
metīgās un džeza dejas, kā arī 
hip-hop stili. Latvijā ieradušās 
arī divas Ballet Rox dejotājas – 
Karolīna Kona un Džanella Gil-
krista. „Lielpilsētas Riekstkoža” 
pirmizrādes notiks 23. un 24. 
martā deju grupas „Dzirnas” 
studijā Brīvības gatvē 224. 

Tonijs Viljamss ir deju studijas 
Ballet Rox dibinātājs un māk -
slinieciskais vadītājs. Bostonas 
baleta trupai viņš pievienojās 

Amerikāņu choreografs kopā 
ar deju grupu „Dzirnas” gatavo izrādi

1964. gadā, pēc trīs gadiem kļuva 
par galveno dejotāju un vēlāk 
par deju skolotāju. Karjēras sā -
kumā Viljamss mācījās pie lie -
tuviešu izcelsmes balerīnas Tat -
janas Babuškinas un, ieguvis 
Bos tonas baleta skolas stipendi-
ju, pie Bostonas baleta dibinātājas 
E. Virdžīnijas Viljamsas un 
Sidnija Leonarda. 

Izveidojot daudzveidīgu deju 
studiju un deju skolu, Ballet Rox 
mērķis bija nojaukt barjēru starp 
rasēm un bagātināt mākslas sa -
turu. Ballet Rox piešķiŗ stipen-
dijas riska grupu bērniem, ne  -
atkarīgi no viņu profesionāla  jiem 
nākotnes plāniem. Bērni Ballet 
Rox nodarbībās iemācās discip-
līnu, pašcieņu un pašnovērtē-

jumu, kā arī apgūst baleta pama-
tus, iepazīst dažādus deju stilus 
– džeza, modernās, stepa un hip-
hop dejas.

„Deja palīdz pārvarēt valodas 
barjēru un nojaukt kultūras 
barjēras. Mēs esam priecīgi par 
lielisko iespēju turpināt Ballet 
Rox misiju, viesoties skaistajā 
Latvijas pilsētā Rīgā un, izman-
tojot dejas daudzveidību inter-
pretēt pasauli,” teica Tonijs 
Viljamss.

Ballet Rox mājaslapa: http://
www.balletrox.org/ 

ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

 

Latvijas izstāde „Nozīmīgie 
Latvijas laikmetīgie mākslinieki” 
tiks parādīta trīs pilsētās Ame-
rikas Savienotajās Valstīs.

Izstādes mērķis ir iepazīstināt 
Amerikas publiku ar latviešu 
glezniecības pērlēm. Ceļojošā 
izstāde viesosies trīs lielās ASV 
pilsētās – Ņujorkā, Vašingtonā 
un Čikāgā, pēc tam jūnijā tā būs 
apskatāma Latvijas Nacionālajā 
Mākslas mūzejā Rīgā. Izstādē 
būs kopumā 36 mākslas darbi, 
ko radījuši 9 mākslinieki. At -
lasītos darbus var aplūkot tīmek-
 ļa vietnē – www.importantlatvi-
anartsts.lv.

Izstādes norise:
03.04. – 20.04.2012.

Nacionālais
Mākslas klubs Ņujorkā

(The National Arts Club)

Latviešu mākslas pērles ASV
26.04. – 12.05.2012.

Latvijas Republikas
vēstniecība Vašingtonā

(Latvian Embassy)

18.05. – 21.05.2012.
Driehaus mūzejs Čikāgā
(Šajā laikā notiks arī G8

un NATO līdeŗu tikšanās,
ko plāno apmeklēt arī
LR valsts prezidents)

Noslēgums
08.06. – 22.06.2012.

Latvijas Nacionālajā
Mākslas mūzejā. 

Izstādes goda komitejā – ASV 
Kongresa deputāti un Baltijas 
sanāksmes līdzpriekšsēdētāji: 
Džons Šimkus (Ilinoijas štata 
pārstāvis), Deniss Kusiničs 
(Ohaijo štata pārstāvis); ASV 
vēstniece Latvijā Džūdita G. 
Gārbere; Latvijas vēstnieks ASV 

kaŗavīriem. Atklāšanā par uzko-
dām nebūs jāmaksā, dzērieni 
jāpērk pašiem. Ballē deju mūziku 
atskaņos latviešiem jau pazīstams 
orķestris.

Bez samaksas un pieteikšanās 
varēs apmeklēt vanadžu salido-
juma darba sesiju 20. aprīļa pēc-
pusdienā, kā arī vanagu delegātu 
darba sesijas 21. aprīļa priekš-

pusdienā un pēcpusdienā un 22. 
aprīļa priekšpusdienā.

Pirms sapulces atklāšanas, ja ir 
kādi jautājumi, var zvanīt Rīcības 
komitejas priekšēdim Vilnim 
Kubuliņam (pēc darba stundām), 
tālr.: 440-786-9341.

Klīvlandes DV apvienības Rī -
cības komitejas darbinieki sir-
snīgi aicina apmeklēt sapulci.

Andrejs Pildegovičs; Latvijas 
vēstnieks ANO Normans Penke, 
Latvijas Saeimas deputāts un 
Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs 
Kalniņš. 

Darbu atlases komisijā darbo-
jas: Helēna Demakova, kurātore 
un mākslas zinātniece, kas 2008. 
gadā saņēmusi Francijas valdības 
Chevalier dans l’Ordre des Arts et 
des Lettres apbalvojumu; Irēna 
Bužinska, Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja kurātore; Sirje 
Helme, Igaunijas Mākslas mū -
zeja, Dr. Alla Rozenfelde, Ņu -
jorkas izsoļu nama European 
Evaluators pētniece un bijusī 
Nortona un Nensijas Dodžu 
padomju nonkonformisma māk -
slas kolekcijas kurātore Zimmer-
li Mākslas muzejā Ratgersas 
universitātē (tajā atrodas lielākā 
Baltijas mākslas kollekcija Rie -
tumos); Eleonora Hārtnija, izde-
vuma Art in America redaktore 

un autore, AICA-USA (Starptau-
tiskās mākslas kritiķu asociācijas 
ASV nodaļas) bijusī prezidente, 
kas 2008. gadā saņēmusi Fran-
cijas valdības apbalvojumu Che -
valier dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres.

Izraudzītie mākslinieki ir Kas -
pars Brambergs, Harijs Brants, 
Andris Eglītis, Ieva Iltnere, 
Ernests Kļaviņš, Daiga Krūze, 
Leonards Laganovskis, Inga 
Meldere un Miervaldis Polis.

Izstādi rīko ASV–Baltijas fonda 
līdzpriekšsēdētājs Hamids Lad -
jevardi, sadarbībā ar Latvijas 
Transatlantisko organizāciju 
LATO.

Par godu šai izstādei ir izvei-
dots speciāls katalogs, tā māk-
slinieks/noformētājs ir Ojārs 
Pētersons. Ievadu par Latvijas 
glezniecības nozīmību ir sarak-
stījis amerikāņu mākslas kritiķis 
un Ohaijo Universitātes profe-

sors – Marks Švēde, priekšvārda 
autore ir amerikāņu mākslas 
kritiķe Eleonora Hārtnija.

2012. gada DV delegātu sapulces Rīcības komitejas darbinieki 
Klīvlandē; no kreisās: Zigurds Rīders, kasieris Laimonis Krūmiņš, 
Oļģerts Kubuliņš, priekšnieks Vilnis Kubuliņš, Francis Bauers, 
Silvija Resne, Zigurds Reineks, Rīcības komitejas priekšnieka 
vietnieks Ēriks Reineks, Informācijas nozares pārstāve Baiba 
Apele, Vita Reineka
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Droši vien Jāni Doredu daudz-
viet uzrunāja ne tikai šajos, no 
„Jānis” atvasinātajos vārdos, jo 
pasaulē ne visiem ir tik lokana 
mēle kā latviešiem. Viegli kļū  dī-
ties, cenšoties nosaukt valodas, 
kādās prata sarunāties leģendārais 
latvietis, ko kaut cik nopietni Lat -
vijā iepazinām tikai neilgi pirms 
viņa 130. dzimšanas dienas at  -
ceres. Dzīves gaitā Jānim Dore-
dam droši vien latviešu valodā 

Jāņa, Ivana, Džordža, Huana Doreda
dzīves nepārspējamā daudzkrāsainība

žurnālists ar kinokameru rokās. 
Mūsu dienās katrs puika, kam 

vien ir kabatas tālrunis, var kļūt 
par vēstures dokumentētāju: atliek 
vien būt interesantu notikumu 
tuvumā, bet toreiz... Šim toreiz ir 
ļoti konkrēts izcelsmes laiks: 

Viņa dzīves gaitas ir raibas un 
riskantas, bet tās apliecina arī to, 
ka fotografu un žurnālistu profe-
sija patiešām ir viena bīstamā-
kajām.

Nav iespējams uzskaitīt visus 
vēstures notikumus, kādus J. Do -
 redam lemts iemūžināt (to var 
izlasīt viņa grāmatā un tīmeklī), 
bet pietiks ar pieminējumu, ka 
Doreds izpelnījies epitetu „vis vai  -
rāk arestētais filmētājs pasaulē”. 
Taču ar šo „pagodinājumu” vēl nav 
gana, par Ļeņina bēŗu filmēšanu 
1924. gadā (bez atļaujas, bet Ame  -
rikas ziņu aģentūras uzdevumā) 
Doredam nekavējoties piesprie-
da nāvessodu, tomēr gandrīz 
neticamā kārtā viņu izlaida no 
Ļubjankas cietuma, uz mūžu 
izraidot no Krievzemes. Šo zemi 
J. Doreds paspēja ne tikai iemīlēt, 
bet arī bagātīgi filmēt. Cars Ni  -
kolajs II viņa rīcībā nodeva lid -
mašīnu ar pilotu, un monarchs 
arī iepazīstināja viņu ar augst-
dzimušu jaunavu, kas kļuva par 
Doreda sievu un dēlu māti. Var -
būt neticami, bet fakts, ka, dēliem 
paaugoties, kad viņi sāka ap  -
meklēt kinoteātri un sajūsmi nā-
ties par indiāņu chronikas kad-
riem, tēvs smaidīdams atzina, ka 
tie ir... viņa filmēti! Jānis Doreds 
varbūt varētu būt prototips Fo  -
restam Gampam, jo paspējis 
pabūt visās sava laikmeta vēstures 
krustugunīs.

Siguldas jaunajās, plašajās bib-
liotēkas telpās par godu kino-
dokumenārista Jāņa Doreda 130. 
dzimšanas dienas atcerei iekār-
tota izstāde „Leģendārais kino-
operātors un fotografs Jānis Do  -
reds (1881-1954)”. Apmeklētāji 
var apskatīt daudzas fotografijas, 
uz kuŗām redzamas J. Doredam 
piederējušās kaŗa korespondenta 
lietas (masīvu, ar metallu apkaltu 
koka kasti rotā uzraksts Para -
mount News, New York), kā arī 
daudzi dokumenti. Jāņa Doreda 
un viņa dzīvesbiedres Elizabetes 
vēstules ir pamats Dzintras Gekas 
filmai „Džona Doreda sala” (2007), 
ko arī bija iespējams noskatīties 
siguldiešiem. Sarīkojuma dalīb-
nieku pulkā bija fotovēstures 
pētnieks Pēteris Korsaks, un viņš 
pastāstīja, ka līdz šim par Jāņa 
Doreda dzīvi bija zināmi atsevišķi 
spilgti fakti, kopaina izveidota 
tikai pamazām. Par laimi izde-
vies satikt un iepazīties ar Jāņa 
Doreda dēlu Eiženu Doredu, kas 
dzīvo Dienvidkalifornijā, un tieši 
viņam jāpateicas, ka šī izstāde ir 
tik krāsaina.

Fotografijas ir liecinieki: tās 
stāsta gan par fotografētāja inte-
resi, gan par fototechnikas iespē-
jām. Mierlaika Latvijā Jānis Do -
reds bija centies iemūžināt vēs-
tures fundamentālās liecības, daži 
attēli laimīgā kārtā sagla bājušies: 
Raunas pilsdrupas, Vaives krogs, 

Ar “Trīcēj kalni, skanēj’ meži” 
kopdziesmu 2012.gada 10. martā 
Floridas St. Pētersburgas Latviešu 
biedrības koris un klausītāji ap -
sveica diriģentu Vladimiru Hoh -
lovu viņa jubilejas koncertā. Šo -

Diriģenta Vladimira Hohlova jubilejas koncerts
ties pie Leņingradas konservā-
torijas piesaistītā mūzikas skolā 
speciāli apdāvinātiem jauniem 
mūziķiem. Pēc sekmīgas konser-
vātorijas klavieŗu klases pabeig-
šanas un vairākiem īsiem ko -

mandējumiem 
viņš 1974. gadā 
pārcēlās uz Rīgu 
un tur 17 gadus 
darbojās Latvijas 
Valsts Filhar mo-
nijā, ar klavieŗu 
spēli pavadot vi  -
sus slavenos ope-
ras solistus, to -
starp arī Kārli 
Zariņu, Sergeju 
Martinovu, Inesi 
Galanti un dau -
dzus citus. 1991. 
gadā Vladimirs 
Hohlovs ar sievu 
Irisu un dēlu 
Mar   ku izceļoja 
uz ASV un ap  -
metās uz dzīvi 
Floridas pilsētā 
Tampā. Jau lid -
laukā viņu sagai-

 dīja koŗa priekšnieks Andris 
Ritums. Vladimirs un arī Irisa 
tūlīt tiek iesaistīti vietējās St. 
Pētersburgas Latviešu biedrības 
korī, mazliet vēlāk Vladimirs 
kļūst par koŗa diriģentu un Irisa 
– par biedrības sekretāri.

Koris jubilejas koncertu uzsāka 
ar Jāņa Norviļa patriotisko “Pie -
mini Latviju” (Jaunsudrabiņa/A. 
Brastiņa vārdi). Tad sekoja Jāņa 
Cīruļa “Maldi” (K. Skalbes vārdi) 
un Jāņa Kalniņa “Dieviņš gāja tī  -
rumā”  ar tautas dziesmas tekstu. 
Sekoja Jāņa Cīruļa “Saule laivā” 
(A. Švābe), un tad koris zāli pie -
pildīja ar Jāņa Cimzes vareno 

“Rīga dimd”. Pirmā koncerta da   ļa 
tika pabeigta ar Jāņa Norviļa “Tum-
 sa, tumsa”. Tad diŗiģents koristiem 
un klausītājiem deva mazu at   pūtu 
no “Jāņu” dziesmām, jo, pārskatot 
koncerta pirmo daļu, izrādījās ka 
visi komponisti ir Jāņi.

Starplaikā diriģents par 20 ga   du 
sastrādāšanos ar koristiem saņē ma 
pateicības rakstu no St. Pēters bur  -
gas Latviešu biedrības priekšnieka 
un arī apsveikumus no Daugavas 
Vanagu un draudzes pārstāvjiem. 
Tika nolasīti arī no Latvijas 
atsūtītie apsveikumi.

Koncerta otrā daļa sākās ar A. 
Žilinska “Pilna upe baltu ziedu” 
tautasdziesmu apdari. Tad sekoja 
J. Ozoliņa jauktajam korim sakār-

totā “Kādu birzi cauri gāju” (G. 
Selgas vārdi). Diriģents uzstāja, 
ka šo dziesmu jādzied “plūstoši 
un mierīgi”, kā to bija noteicis 
komponists. Varbūt tāpēc ka šis 
bija jubilejas koncerts, koristi bija 
ļoti uzmanīgi un precīzi sekoja 
katrai diriģenta norādei un līdz 
izpelnījās gandrīz tādu kā puss-
maidu no diriģenta puses. Tad 
sekoja modernāka Daces Štau-
veres-Aperānes “Ziedi, ziedi 
rudzu vārpa”.

Koncerta pēdējā daļā bija var -
būt koristiem un arī klausītājiem 
mīļākās dziesmas, visas trīs Vla  di-
mira Hohlova apdares (piemē-
rotas šī koŗa iespējām). Pirmā 
bija E. Rozenštraucha “Vaidava”. 

Tad sekoja R. Paula “Vēju stundā” 
(J. Petera vārdi) un beidzot G. 
Dovgjallo “Tēvu zeme” (G. Selgas 
vārdi). Koncerta beigās koris un 
diriģents izpelnījās skaļus un ilg-
 stošus aplausus. Smaidīja ne tik-
vien diri  ģents, bet arī visi koristi, 
jo koris tiešām bija šim koncer-
tam labi sagatavots un nodziedāja 
visas dziesmas pirmklasīgi. Vla -
dimirs tika apbalvots arī ar 
bagātīgu puķu klēpi un ar dažām 
gaŗākām un slaidākām paciņām.

Pēc koncerta visi mākslinieki 
un klausītāji pakavējās pie vīna 
glāzes un čaklo biedrī bas saim-
nieču sarīkotām uzkodām.

Gunārs Liepiņš

Siguldas novada bibliotēkas vadītāja Ligita Zīverte (no kreisās) 
iepazīstina siguldiešus Māru Dzeni, Annu Jurkāni un Aivaru 
Janelsīti ar Jānim Doredam veltīto izstādi

Siguldas pirmskaŗa dzelzceļa sta -
cija u. c. Taču tad laikmets iemeta 
drosmīgo ceļotāju citu par citu 
satraucošākos notikumos: bija 
revolūcijas, sacelšanās, kaŗi. Un 
arī tajos (it sevišķi Abesīnijas cil-
 vēku portretējumos un pašpor tre-
tos) Jānis Doreds meklēja mieru 
un harmoniju. Katrā attēlā jū -
tamas viņa simpatijas pret cilvē-
kiem, kuŗus viņš fotografēja un 
filmēja, nojaušams arī, ka viņu 
vidū viņš pats juties kā savējais, 
nevis kā ziņkārīgs kritiķis. Otrā 
pasaules kaŗa laikā, būdams ame-
 rikāņu ziņu reportieris, Jānis Do -
reds guva atziņu, cik universāla 
ir kaŗavīra cepure – fizisks un 
morāls aizsargs, ūdens smeļamais, 
mutes bļoda, ēdiena trauks! 

Mūža nogali Jānis Doreds pa  -
vadīja tālu prom no pasaulīgās 
kņadas – pats uz savas saliņas 
Norvēģijas ūdeņos. 

Dzintras Gekas filmu noska tī-
jušies, siguldieši teica: nesakā pi-
nāts mīlestības stāsts, kas pār lie-
cina. Šos visus acīm un ausīm 
aptveŗamos faktus kopā, gluži kā 
saliekamās bildītes sabīdot, ar 
prieku jāsecina, ka Jāņa Doreda 
leģendārās, bet daudziem nezi nā   -
mā, bagātīgā dzīvesceļa ēnas saru-
kušas īsākas un kļuvušas blāvākas.

Vēl varētu piebilst, ka Jāņa Do -
 reda vitālā gara pārmantotājs bija 
arī Andris Slapiņš. Mūsu puiši – 
Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne, 
Juris Podnieks ar Jāni Doredu 
priekšgalā veido kinodokumen-
tāristu slavas aleju, ar kuŗu var 
lepoties ne tikai latvieši. 

Anita Mellupe

izdevās runāt vismazāk, jo plašā 
pasaule agri, ļoti agri atvēra vār -
tus, lai puisis pelnītu ne tikai 
iztiku, bet ik pa solim tuvotos 
dzīves neatvairāmajam aicinā-
jumam, kam viņa jaunības laikā 
pat īsti vēl nebija nosaukuma: 

Jānis Doreds dzimis Cēsīs 1881. 
gada 23. aprīlī. Jau pagājušā gad-
simta pirmajā desmitgadē viņš, 
iepazinis Maskavu, Parīzi un Lon -
donu, aizceļoja uz Ameriku. Jāņa 
Doreda lietotās pirmās fotoka-
meras bija no koka, uz ritenīšiem. 

ziem pagāja 20 gadi, kopš Vla -
dimirs uzņēmās atbildību par 
koŗa diriģēšanu. Lai gan tautiešu 
skaits St. Pētersburgā, tāpat kā 
citos lielākos Ziemeļamerikas cen -
tros, ar katru gadu lēnām, bet 
neatlaidīgi samazinās, šeit Lat -
viešu biedrības koris vēl vienmēr 
pastāv un rīko vairākus, nepa-
cietīgi gaidītus koncertus katru 
sezonu. Par to liels nopelns pro -
fesionālam mūziķim Vladimiram 
Hohlovam, jo viņš ar lielu prasmi 
un bezgalīgu pacietību māk 
izvilināt  no koristiem to labāko.

Vladimirs savu profesionālās 
mūzikas izglītību ieguvis, mā  co-

Biedrības priekšnieks Gunārs Liepiņš pasniedz 
diriģentam Vladimiram Hohlo vam Pa  teicības 
rakstu par Floridas Latviešu biedrības kora 
vadīšanu

Floridas Latviešu Biedrības koris ar diriģentu Vladimiru Hohlovu 2012.g. 10. marta koncertā. 
Pirmā rindā no kreisās: Astra Kriņģele, Anita Rollis, Zenta Elberta, Mārīte Prāvs, diriģents 
Vladimirs Hohlovs, Ariāna Liepiņa, Zigrīda Dambis, Irisa Kaupmane, Maija Hohlova. Otrā rindā 
no kreisās: Al  eksandra Rituma, Irma Pelds, Irēne Ezeriņa, Daina Jumiķe, Mārīte Rubīns, Rasma 
Adams, Karmene Lūsis. Trešā rindā: pianiste Māra Rituma, Richards Rollis, Aivars Vilemsons, 
Mārtiņš Sausiņš, Andris Ritums, Ilmārs Vilmanis, Gunārs Liepiņš. Cetrālajā rindā: Aivars Pelds, 
Māris Šlakāns, Marks Hohlovs
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(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 12)
Atis Bērtiņš

Šoreiz – stāsts par latviešu 
kaŗavīru dziesmām. Bellaccord 
Electro skaņuplatēs tās kuplā 
skaitā bija pārstāvētas Otrā 
pasaules kaŗa gados – vācu 
okupācijas laikā, kad latviešu 
kaŗavīriem bija jācīnās Aus-
trumu frontē. Iepriekšējā 
Belakorda darbības laikā ka -
ŗavīru tema bija palikusi tikpat 
kā neskarta, jo dienas kārtībā 
jau nebija kaŗošana, bet gan 
darbs Latvijas uzplaukumam. 
Tagad dziesmas par tēvu zemes 
aizstāvēšanu, par kaŗavīra il -
gām pēc dzimtenes un mīļotās 
meitenes dzima cita pēc citas 
viena, gan svinīgi nopietnas, 
gan jautras un bezbēdīgas. 
Savus pirmatskaņojumus Bela-
korda platēs tās parasti pie-
dzīvoja radio viļņos, kur arī 
turpināja skanēt pēc tam vēl un 
vēl. 

Domāju, ka tāpēc stāsts jāsāk 
ar gandrīz 70 gadu vecām, tālām 
atmiņām par svētdienu, 1942. 
gada 12. aprīlī, kad plkst. 19.15 
Rīgas radiofonā atskanēja ap -
mēram šāds pieteikums:

Austrumi zemes raidītāju 
grupa! Šeit galvenais raidītājs 
Rīga ar raidītājiem Madonā, 
Kuldīgā un Liepājā. Sākam 
mūsu jauno raidījumu – Latvie-
šu brīvprātīgajiem kaŗavīriem 
veltīto pusstundu. 

Tā ar Jēkaba Graubiņa ”Dau-
gavas Vanagu dziesmu” (ar 
Plūdoņa vārdiem) sākās pir-
mais latviešu kaŗavīriem veltī-
tais raidījums. Turpmāk dzies-
ma vai tās motīvs instrumentālā 
izpildījumā skanēja visu 553 
raidījumu ievadā un nobei-
gumā. Nav gluži skaidrs, kuŗš 
pirmais bija ierosinājis veidot 
raidījumu latviešu kaŗavīriem, 
lai uzmundrinātu un garīgi 
stiprinātu mūsu kaŗotājus Aus-
trumu frontes tranšejās. Ir 
domas, ka iniciātors bijis ra -
dioinženieris Jānis Linters vai 
arī komponists Alfreds Vinters. 
Taču ideju atbalstījuši visi ra dio 
latviešu darbinieki. Tikai ne 
vācu kungi! Latvijas radiofons, 
kā zināms, jau 1941. gada beigās 
nonāca pilnīgā Lielvācijas ra -
dio pakļautībā. Un Austrum-
zemes raidītāju grupas (Son-
dergruppe Ostland) vācu kungi 
nepavisam nevēlējās paplašināt 
latvisko raidījumu apjomu. Un 
arī zināmu polītisko apsvēru -
mu dēļ. Nacistiskie okupanti 
baidījās no latviešu nacionālās 
stājas izpausmēm, tā teikt, uz 
Latvijas vāciskošanas fona. Ti -
kai ar lielu pacietību un ne -
atlaidību redaktoram Leonam 
Liepiņam, latviešu kaŗavīru 
pusstundas galvenajam veido-
tājam, izdevās izkaŗot atļauju 

Bellaccord stāsti
Latviešu kaŗavīru dziesmas

šim, neapšaubāmi patriotiska-
jam raidījumam. Kaŗavīru 
pusstundās bieži vien atskaņoja 
Belakorda plati ar pavisam 
jauniņā komponista – kareivja 
Alberta Melbārža kompoziciju 
„Dziesma meitenei dzimtenē”. 
Roberta Zuļģa vārdi, to dziedāja 
latviešu leģionāru ansamblis.

Leona Liepiņa laikabiedrs, 
žurnālists Kārlis Krūklītis lat-
viešu kaŗavīru pusstundas 
sakarā savās atmiņās raksta: 
„Cik reižu gan pēc tikko 
notikušās uzturēšanās un pār-
runām attiecīgajā vācu kungu 
darba kabinetā Liepiņš, košam 
sārtumam vaigu galos, pukojās, 
ka nu atkal malies cauri nervu 
bendēšanas dzirnavām, pie -
rādot, ka raidījuma sakarā nav 
nekā tāda, kādēļ vācu kungi 
aizliegtu šo vai citus nākamos 
raidījumus…” Praktiskajā darbā 
Liepiņam palīdzēja viņa neno-
gurdināmā palīdze Valeska 
Lāne, arī Belakorda plašu gā  -
dātāja. Viņa ar patafonu un 
Belakorda platēm devās uz 
slimnīcām pie ievainotajiem 
latviešu kaŗavīriem, lai uz -
klausītu viņu vēlmes mūzikas 
laukā. Lai arī daudzi māksli-
nieki kaŗavīru pusstundā pie-
dalījās, kā saka, dzīvajā priekš-
nesumā, bez skaņuplatēm iztikt 
nevarēja. Ļoti pieprasīta bija 
Eižena Freimaņa dziesmiņa ar 
Teodora Tomsona vārdiem 
„Divi bija”, ko platē iedziedāja 
vīru dubultkvartets „Tēvija”.   

Varētu jautāt, kas tad bija 
latviešu kaŗavīru pusstundu 
saturā? Īsi sakot, bija uzruna ar 
uzdevumu uzturēt nepār trauk-
tas saites starp kaŗavīru uguns-
līnijā un tautu dzimtenē, 
populāra mūzika un dziesmas 
lielākoties no Belakorda ska -
ņuplatēm, kāds humors, ab -
pusēji sveicieni. Lielai daļai 
klausītāju tieši vēstuļu apmaiņa 
bija pusstundas dvēseliskais 
punkts. No mūzikas vienkāršo 
kaŗavīru sirdis visvairāk iesildī-
ja vieglākas un jautrākas ska-
ņas. Vieglajā žanrā ražīgi bija 
pastrādājis Alfreds Vinters. 
Populārs kļuva viņa „Pasta ba -
lodītis” Vintera trio ieska ņo-
jumā. Pēc parādīšanās skaņu-
platē tas skanēja gandrīz vai 
katrā otrā kaŗavīru pusstundā.

Šī dziesmiņa Rīgā turpināja 
publiski skanēt vēl 1946. gadā, 
kad to seansu starplaikos mēdza 
atskaņot kinoteātrī Splendid 
Palace, kamēr laikraksts Cīņa 
nopublicēja sašutušo pa   domju 
darbaļaužu sūdzības. 

Kaŗa gados pieprasījums pēc 

Bellaccord Electro skaņuplatēm 
ievērojami pieauga. 1943. gada 
aprīlī laikraksts Daugavas 
Vanagi rakstīja – ja agrāk fab -
rika gadā saražojusi 100 līdz 
120 tūkstošus plašu, tad tagad, 
lai apmierinātu frontes pie -
prasījumu, produkcija sasnie-
gusi jau 180 līdz 200 tūkstošus. 
Savukārt laikraksts Līdums 
1944. gadā ziņoja, ka tagad no 
tūkstots izgatavotām platēm 
brīvā pārdošanā nonāk tikai 
simt, pārējās saņem kaŗavīri 
frontē un speciālie pasūtinātāji. 
Un tad, kā rakstīja kāds kaŗa 
ziņotājs 1943. gada decembrī: 
„Pāri Volchovas purviem un 
mežiem lēns vakara vējš nes 
patīkamas mūzikas skaņas, 
kuŗas brīžiem pārtrauc kaŗa 
kanonāde. Kaut kur starp 
kroplajām purva priedītēm un 
ciņiem paslēpies leģionāru 
dzīvojamais bunkurs... Skan 
pazīstamās kaŗavīru dziesmas 
„Paliec sveiks, mans mazais 
draugs” melodiskais vijums, ko 
še tālu no dzimtenes atskaņo 
patafona skaņuplatē...”

Šo kaŗa laika vispopulārāko 
dziesmu 1942. gadā Austrumu 
frontē bija komponējis kaŗa  vīrs 
Ēvalds Siliņš, vārdus sacerējis 
frontes sanitārs Ādolfs Urbāns. 
To aranžēja komponists Oļģerts 
Kreišmanis, vīru dubultkvar-
tets „Tēvija” iedziedāja Bela-
korda skaņuplatē. Dziesma 
kļuva par tādu kā neoficiālu 
leģionāru himnu. Tā skanēja 
visur un skan vēl līdz mūs-
dienām. 2010. gadā Okupācijas 
mūzejs pat uzņēma dokumen-
tāli mūzikālu filmu par šo 
dziesmu un tās autoriem. Par 
viņu dzīves gaitām pēc kaŗa 
zināms, ka komponists Ēvalds 
Siliņš ar izcilību beidzis Latvijas 
PSR konservātorijas koŗa di -
riģentu klasi, viņa dziesmas 
dziedātas skolēnu Dziesmu 
svētkos, bet Ādolfs Urbāns 
strādājis par Garkalnes astoņ-
gadīgās skolas direktoru. 

No vieglā žanra kaŗavīru 
dziesmām Belakorda darbības 
beigu cēlienā platēs iekļuva 30. 
Visvairāk Alfreda Vintera un 
Alberta Melbārža darbu. Savu 
ārtavu bija devis arī Viktors 
Sams ar savu vīru vokālo 
kvartetu. Nezinu, vai starp tiem 
var ierindot Sama komponēto 
„Zilo lakatiņu” ar dzejnieces 
Valdas Moras vārdiem. Dzej-
niece atceras, ka Sama kompo-
zīciju tango ritmos kvartets 
dziedājis kaŗavīru pusstundās, 
bet tautā populārāks kļuvis 
Eduarda Rozenštraucha kom-
ponētais valsis. Kuŗam tad 
dziesma ieskaņota Belakorda 
platē un vai vispār – jautājums 
paliek atklāts, jo nekādu pie-
rādījumu nav.
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Vasaras vidū pie lasītājiem 
nonāks grāmata “Dziesmu laivā 
sasēduši. Ņurjokas latviešu koris” 
– četri simti divdesmit lappuses ar 
atmiņu stāstījumiem, laikrakstu 
recenzijām, ne  skaitāmām fo  to -
grafijām un in  for-
māciju par koŗa 
repertuāra skaņ-
darbiem, eso ša-
jiem un bi   juša-
jiem koris tiem 
un koŗa sa   dar bī-
bas par tne ŗiem. 
Grāmatas tap-
šanas ceļš bi   ja 
ļoti gaŗš – pa   gā-
juši turpat des   mit 
gadi, kopš viena 
no koŗa ilggadē-
jām dzie  dātājām 
Gita Pa  dega nāca 
kla  jā ar ideju 
iemū žināt koŗa 
tolaik 25 gadus 
ilgo pagātni grā -
ma tā. Grāmatas 
izdošanu pilnībā 
financējis Juris Padegs, kuŗš gan 
diemžēl pašu grāmatu skatīs jau 
no mākoņa maliņas. Grāmatas 
tapšanā pa šiem gadiem iesais-
tījušies ļoti daudzi. Savās atmiņās 
par lielākiem un mazākiem noti-
kumiem koŗa dzīvē dalījušies gan 
tagadējie un bijušie koristi, gan 
koŗa atbalstītāji, draugi un sa  -
darbības partneŗi. Rezultātā ta -
pusi grāmata, kuŗu nevarētu 
nosaukt par koŗa vēsturi, bet gan 
drīzāk par koŗa memuāriem, kuŗi 
ir tikpat daudzbalsīgi kā pats 
koris. Šī daudzbalsība, grāmatu 
veidojot, ir apzināti saglabāta, 
nemeklējot vienīgo patieso vēsturi, 
bet ļaujot katram stāstītājam 
paust savu pagātnes notikumu 
interpretāciju un to darīt savā 
“balsī” – arī valodas, leksikas un 
ortografijas (piemēram, mīksti-
nātā ŗ lietojuma) ziņā. Grāmatas 
sastādītāja ir Maija Spuriņa (An -
 dersone), literārā redaktore – Guna 
Pence. Māksliniecisko sa   kārto-
jumu veidojusi Inta Sarkane. 

Šeit pāris fragmenti no pirmā 
koŗa priekšnieka Māŗa Stūrāna 
un diriģenta Andreja Jansona 
atmiņām, kas iekļautas grāmatas 
pirmajā nodaļā “Pirmsākumi. 
20.gadsimta 70. gadi”.

Māris Stūrāns, 
ŅLK tenors, koŗa priekšnieks 

1975–1978
 Ņujorkas latviešu 
koŗa pirmais gads 
1975. gadā, kad radās doma 

par jauna koŗa dibināšanu, Ņu  -
jorkā aktīvi darbojās tikai Dau -
gavas Vanagu vīru koris Edvīna 
Stota vadībā. Līdz ar bijušā Ņu -
jorkas Latviešu evaņ ģēliski lu  -
teriskās draudzes jauktā koŗa 
diriģenta Bruno Skultes veselības 
stāvokļa pasliktināša nos un Jon -
keru baznīcas koŗa diriģentes 
Ritas Pētersones aiz  braukšanu 
uz Kaliforniju pār  trūkusi bija 
plašāka koŗu darbī  ba. Likās, ka 
vecākā paaudze, kas līdz šim 
koŗu dziedāšanu bija uzturējusi, 

Dziesmu laivā sasēduši. Ņujorkas latviešu koris
Maija Spuriņa atrada izdevīgu brīdi atvilkt elpu 

un gaidīt uz jau  nākiem darba 
turpinātājiem. Vidējā paaudze 
savukārt likās tik aizņemta ar 
bērnu vadāšanu uz skolām, 
skautiem, nometnēm, ka negri-
bēja domāt par kādas jaunas 
organizācijas dibināšanu vai vis-

Padegu, Sembu, Slokenbergu, 
Stūrānu un Zeidenbergu ģi   me-
nes. Tomēr sākumā vairāki ve -
cāki kautrējās paši piedalīties un 
atveda tikai bērnus. Tādas bija 
Ansonu, Bataragu, Eikstrēmu, 
Gaujenieku, Raudzēnu, Stotu un 
Veisu ģimenes. Īsā laikā koristi 

NYSCA) bija līdzekļu pārpali-
kums, kas bija jāizlieto līdz no  -
teiktam datumam, un katrai vie -
nībai, kuŗa varēja daudzmaz iz  -
pildīt priekšnoteikumus, bija vai    -
rāk nekā labas izredzes saņemt 
pabalstu.

Sarunā ar šīs iestādes pārstāv-

tās lielā mērā būs atkarīgs Ņu  -
jorkas štata naudas piešķīrums. 
Atbilde nāca pavisam negaidīta. 
Kāpēc mums va  jagot inkor porē-
ties? Lai izstās tām viņam savas 
vajadzības, un Koŗa apvienība, ja 
atzīšot projek tu par pieņe ma mu, 
pieprasīšot līdzekļus mūsu vietā. 

Ne tikvien tas, bet 
reizē arī Darba 
birojs aiz  sūtīja in  -
kor po rācijas ie  -
stā dei protesta 
vēstuli ar norā dī-
 jumu nepie šķirt 
mums iesniegto 
nosaukumu. Tā -
 lākās sarunās 
Darba biroja va -
 dītājs neielai -
dās, pa   skaidrojot 
mums: ja jau aug  -
stie valdības kun  gi 
cēluši iebildu-
mus mūsu no  sau   -
kumam, Koŗu 
apvie nība neva -
rot viņu viedokli 
apšaubīt.

Nekas cits ne  -
atlika, kā sākt visu no gala un ie  -
sniegt ar citu nosaukumu in   kor-
porēšanās pieprasījumu. Tumšie 
spēki bija panākuši savu – ter  miņš 
bija nokavēts, līdzekļus mums 
nepiešķīra, un mūsu no  saukums 
tika izmainīts uz New York Lat vian 
Concert Choir, Inc., kuŗš šoreiz ap  -
gaismotajam štata ierēd nim bija 
pieņemams. Bruno Skulte nomira, 
savu darbu ne   dzir  dējis atskaņotu 
ar simfonisko or  ķestri. Aizgā  ju -
šajam Bruno Skul  tem bijām ap  -
solījuši “Daugavu” atskaņot ar or   -
ķestri, un atpa  kaļ ceļa vairs nebija. 
Ar lielu enerģiju uzsāktā naudas 
vākšanas akcija nesa rezultātus, 
un drīz kon sta tējām, ka spēsim 
salīgt koncertam Ņujorkas Pil -
sētas operas orķestŗa mūziķus.

Arī mūzikāli strādājām cītīgi. 
Talkā nāca “Rotas” koris no Man-
 česteras Valža Aldiņa vadībā. Ar šo 
kori izveidojās lieliska sadarbība, 
kas turpinājās ilgus gadus. Mēs 
braucām pie viņiem uz mēģinā-
jumiem, viņi pie mums, un “Dau -
gavas” sagatavošana virzījās uz 
priekšu. Bet kas tev deva! Kādi 
bijušie Skultes koŗa dalībnieki bija 
izdomājuši, ka “Daugavai” jā   no -
mirst reizē ar tās autoru, jo neviens 
cits koris vai diriģents nebūšot 
spējīgs to pienācīgi sagatavot. 
Sākās aktīva kampaņa šo kon-
certu neapmeklēt, jo no tā nekas 
neiznākšot. Kā nekā arī šo šķērsli 
pārvarējām. Cilvēki nāca vai nu 
kuriozitātes dēļ, lai redzētu, kā tad 
nu būs, ka pavisam “zaļš”, nepilnus 
divus gadus vecs koris dziedās 
Linkolna centrā ar profesionālu 
orķestri, vai arī ticot mūsu gribai un 
spējām. Koncerts bija līdz pēdējai 
vietai izpārdots un atsauksmes 
laikrakstos pozitīvas. Varējām būt 
apmierināti ar paveikto. Vislie-
lākais gandarījums bija tas, ka ar 
mums dziedāt pieteicās rinda 
bijušo Skultes koristu, kuŗi nebija 
līdz šim brīdim mūsu ierindās 
redzēti. Koncertu arī apmeklēja 
Ņujorkas štata Mākslas padomes 
(NYSCA) pārstāvji un nākamajā 
gadā piešķīra mums pabalstu.

(Turpmāk vēl)

pār par piedalīšanos kādās jaunās 
nodarbībās. Jāatzīst, ka jaunā 
paaudze bija vienīgā, kas vēlējās 
vairāk aktivitātes, un tādēļ viņi 
uzskatāmi par īstajiem Ņu   jorkas 
latviešu koŗa dibinātājiem.

Vadājot bērnus katru nedēļu 
uz latviešu skolām un nemanot 
brīva laika draudzības saišu 
attīstīšanos ne viņu, ne vecāku 
starpā, likās, ka viss mūsu darbs 
var aiziet vējā, ja nerodam vidi, 
kuŗā bērni kopā ar vecākiem 
varētu aktīvi piedalīties kā darbā, 
tā izpriecās. Bija gan šaubas, vai 
varēs atrast koŗa diriģentu, kuŗš 
būtu ieinteresēts strādāt kopā ar 
vecākiem un bērniem vienā koŗa 
vienībā. Ar zināmām bailēm, bet 
lielām cerībām, griezos pie An -
dreja Jansona. Varbūt tāpēc, ka 
Andrejs bez sava maizes darba 
kā profesionāls mūziķis un mū  -
zikas skolotājs jau ilgus gadus 
vadījis latviešu jaunatnes koŗus 
un ansambļus un nekad nav bai-
 dījies meklēt jaunus ceļus mū  -
zikas laukā, viņš ļoti pozitīvi, bez 
aizspriedumiem piekrita do mai 
par ģimenes kori un bija gatavs 
katrā laikā uzsākt mēģinājumus.

Vēl mazliet baidoties no jauna 
koŗa iesākšanas bez noteikta 
atbalsta, stājos sakaros ar Ilgu 
Upmani un Viju Siksnu, kuŗām 
bija plaša pieredze Ņujorkas 
mūziķu aprindās. Visi četri vie -
nojāmies nosaukties par “Ņu  -
jorkas latviešu kori” un izsūtīt 
pirmo aicinājumu uz mēģinājumu 
1975. gada 11. septembrī jaunajā 
Daugavas Vanagu namā, ko 
mums atvēlēja bez maksas.

Mēģinājumā sanāca pāri par 
40 dziedātgribētāju ar caurmēra 
vecumu zem 20 gadiem. Vairā-
kumā bija vecāki kopā ar bēr-
niem. Te minamas Abenu, divas 

radīja tuvas draudzības saites, un 
pēc atzinību pilna pirmā kon-
certa 1976. gada 12. jūnijā arī citi 
vecāki pievienojās korim. 

Andrejs Jansons, 
ŅLK, diriģents

Dzemdību sāpes un 
lielummānija

[...] Nebijām vēl nodziedājuši 
gadu, kad kādā koŗa valdes sēdē, 
1976. gada pavasarī, pārrunājām 
jaunā koŗa un latviešu koŗmūzikas 
nākotni. Kāda nākotne mūsu 
korim un latviešu mūzikai sa  -
gaidāma, ja turpināsim dziedāt 
tikai paši sev, pieticīgās un dzie -
dāšanai ne vienmēr piemērotās 
telpās. Kādēļ neizmēģināt plašā-
kas telpas, kā, piemēram, Lin-
kolna centru, un kādēļ neiestudēt 
kādu lielāku latviešu skaņdarbu 
ar simfonisko orķestri? Vieno jā-
mies par Bruno Skultes “Dau -
gavu”, kas pēdējo reizi bija ska -
nējusi 1962. gadā autora vadībā. 
Komponists vairs nebija pie labas 
veselības, bet izrādīja lielu sajūs-
mu par šo projektu, jo nebija ce  -
rējis, ka savā mūžā piedzīvos sava 
nozīmīgākā skaņdarba atskaņo-
ju mu ar pilnu simfonisko orķestri.

Kad šo projektu stādījām 
priekšā visam korim, atskanēja 
arī izmisīgas balsis, vai tikai mēs 
esam labi diezgan Linkolna cen-
tram, vai spēsim “Daugavu” iz  -
dziedāt un kas būs, ja mēs izgā -
zīsimies. Virsroku tomēr guva 
“jā” balsis, un projektu varējām 
uzsākt. Akūts bija jautājums par 
līdzekļiem, kā samaksāt par sim-
fonisko orķestri. To gadu Ņujor-
kas štata Mākslas padomei (New 
York State Council onthe Arts jeb 

jiem mums praktiski apsolīja 
līdzekļus simfoniskā orķestra at  -
algojumam, ja mēs varētu līdz 
termiņam nokārtot inkorpo rē-
šanu un piereģistrēties kā kul -
turāla bezpeļņas organizācija. 
Strādājot pēc darba, starp kora 
mēģinājumiem un pa naktīm, 
koŗa legālais padomnieks un 
kasieris Juris Padegs īsā laikā 
sagatavoja attiecīgos dokumen-
tus un iesniedza Ņujorkas štatam 
pieprasījumu inkorporēties ar 
nosaukumu New York Latvian 
Choral Society.

Kāds, ne pārāk gaišs valdības 
ierēdnis, pētot inkorporēto orga-
nizāciju sarakstus, ieraudzījis 
Latviešu koŗu apvienības nosau-
kumu – Latvian Choir Association 
in the U.S., savā apgaismotībā 
nāca pie slēdziena, ka visi nosau-
kumi, kuŗos parādās vārds Lat-
vian, izklausās līdzīgi un ka Koŗu 
apvienība varētu celt iebildumus 
pret mūsu izvēlēto nosaukumu.

Lai izvairītos no jebkāda var-
būtēja konflikta, ierēdnis mums 
paziņoja, ka no Koŗu apvienības 
jādabū oficiāla vēstule, apstipri-
not, ka tai nav iebildumu pret 
mūsu izvēlēto nosaukumu. Tajā 
pašā vakarā griezos pie toreizējā 
Koŗu apvienības priekšsēža un 
lūdzu tādu vēstuli uzrakstīt. Ne  -
saskatījis abiem nosaukumiem 
nekādu līdzību, viņš apsolījās 
vēstuli nekavējoties uzrakstīt. 
Pagāja nedēļa, un pastā nekas 
nepienāca. Pēc divām nedēļām 
atkal zvanīju priekšsēdim, bet 
saņēmu visai dīvainu atbildi – 
šādu vēstuli rakstīt neesot tik 
vienkārši, jo Koŗu apvienības 
Darba biroja vadītājs tam ne -
piekrītot. Zvanīju Darba biroja 
vadītajam un lūdzu viņu ar vē  s-
tules rakstīšanu nekavēties, jo no 

Koris vasaras nometnē 1977. gadā. 1. rindā no kreisās: Māra Abene, Ināra Eikstrēma, Vija Eikstrēma, 
Sandra Zeidenberga, Andris Slokenbergs, Roberts Laiviņš, Ivars Slokenbergs; 2. rindā: Ilze Akerberga, 
Ieva Eikstrēma, Ieva Slokenberga, Ilze Padega, Ilze Abene, Silvija Padega, Sandra Padega, Laura 
Padega, Aija Slokenberga, Hedviga Harju, Elizabete Stota, Juris Padegs, Māris Stūrāns, Alvis Eikstrēms, 
Ēriks Zeidenbergs, Edgars Stūrāns, Edgars Zālīte; 3. rindā: Andrejs Jansons, Vija Siksna, Biruta Skulte, 
Dace Štauvere-Aperāne, Maija Zeidenberga, Zinta Poilova, Dagmāra Poilova, Ilga Upmane, Gita 
Padega, Mirdza Kalniņa, Vita Ramane, Maija Laiviņa, Anna Abene, (?), Sandors Abens, Andris Padegs, 
Raimonds Kerno, Edvīns Stots (jun.); 4. rindā: Ieva Bērziņa, Astrīda Muižniece, Mirdza Balode, Biruta 
Sūrmane,(?), Gatis Gaujenieks, Jānis Baļķītis, Jānis Abens, Jānis Straubergs
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Sākot ar 2012. gadu Latvijas 
vēstniecība piedāvā Latvijas 
valsts piederīgajiem iespēju sa -
ņemt Latvijas pasi dažādos ASV 
reģionos. Šim nolūkam ir ie -
gādāta mobilā (pārvietojamā) 
pasu darbstacija, kas ļauj, iepriekš 
atsūtot savus dokumentus pases 
nomaiņai uz vēstniecību, foto-
grafēties pasei un nodot biometri-
jas datus ārpus Latvijas vēst nie-
cības telpām.

Mobilās pasu darbstacijas nā -
kamais pieturas punkts paredzēts 
Ņujorkā, Latvijas pārstāvniecībā 
ANO, adrese: 333 East 50th Street, 
New York, NY 10022, USA.

N.B. Lai pieteiktos mobilo 
pases darbstacijas apmeklēju-
mam Ņujorkā, dokumenti uz 
Latvijas vēstniecību ASV jā -
nosūta līdz 23.martam.

Dokumenti jāsūta uz consul-
ate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 
(202)328-2860, obligāti norādot 
savu kontaktinformāciju (tele-
fonu, e-pastu). Par precīzu laiku, 
kad Jums būs jāierodas nodot 
biometrijas datus, Jums tiks pa  -
ziņots pēc 23.marta. Precīzs da  -
tums, kad mobilā pasu stacija 
ieradīsies Ņujorkā, būs zināms 
pēc tam, kad tiks saņemts pie -
tiekams skaits pasu pieprasī-
jumu izbraukuma vizītes orga -
nizēšanai.

Kādi dokumenti 
jāiesniedz?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, 
izmantojot mobilo pasu staciju, 

To der zināt!
nepieciešams iepriekš uz Latvijas 
vēstniecību ASV nosūtīt šādu 
dokumentu kopijas:

1. Latvijas pases kopiju. Ja pasi 
pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta 
dzimšanas apliecības kopija un 
apliecinājums par personas koda 
piešķiršanu;

2. Dokumenta, kas apliecina 
legālu uzturēšanos ASV (ASV 
pase, permanent resident card, 
ASV vīza) kopija;

3. Aizpildītu iesniegumu ;
4. Ja pieprasa pasi bērnam, tad 

jāatsūta bērna dzimšanas aplie-
cības kopija. Pasi var pieprasīt tas 
bērna vecāks, kas ir Latvijas pil-
sonis, vai arī vecāks, kurš ir citas 
valsts pilsonis, uzrādot otra ve -
cāka notariāli apliecinātu (ar 
Apostilli apliecinātu) piekrišanu 
pases dokumentu iesniegšanai 
un bērna pases saņemšanai. No 
15 gadu vecuma pats var pieteik-
ties pases saņemšanai.

Iesniegums pieejams arī “Word” 
formātā

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāiesniedz, ierodo-
ties uz fotogrāfiju uzņemšanu 
un pirkstu nospiedumu nodo-
šanu attiecīgā pilsētā. Tad arī 
jāmaksā valsts un konsulārās 
nodevas (samaksa veicama 
skaid rā naudā vai ar Money 
order uz Embassy of Latvia). 
Pases apmaiņas gadījumā ko -
pējie izdevumi 110 USD, līdz 
20 gadu vecumam un pēc 62 

gadu vecuma samaksa 90 USD 
(ietver arī pases nosūtīšanu uz 
norādīto dzīvesvietu). Par pa -
pildu samaksu (20 USD) pase 
tiks nogādāta ar Federal Express 
kurjerpastu uz pases īpašnieka 
dzīvesvietu.

* * * * *
Biežāk uzdotie 

jautājumi
I Vai iesnieguma lapa un 

dokumenti vēstniecībai jāsa-
ņem pirms var uzņemt foto grā-
fiju un pirkstu nospiedumus?

Jā, visi nepieciešamie doku-
menti elektroniski vai pa faksu 
jānosūta uz vēstniecību pirms nāk -
šanas nodot biometrijas datus.

II Vai dokumentu kopijas var 
iesniegt elektroniski un kam 
tās jāadresē?

Jā, dokumentus var sūtīt elek-
troniski uz epasta adresi consu-
late.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 
(202) 328-2860 un obligāti ir jā  -
norāda sava kontaktinformācija 
(telefons un epasts).

III Kādi dokumenti ir jā -
iesniedz, ja:

– ir beztermiņa pase, izsnieg-
ta deviņdesmitajos gados?;

– ir ceļošanai derīga pase, 
kuras termiņš nav notecējis?;

– ir ceļošanai derīga pase, 
kuras termiņš ir notecējis?

Visos šajos gadījumos ir jāie -
sniedz vieni un tie paši doku-

menti, kas minēti augstāk (vecā 
pase, dokumenta, kas apliecina 
legālu uzturēšanos ASV kopija, 
aizpildīts iesniegums).

IV Kas jāiesniedz, ja ir perso-
nas kods, bet pase nekad nav 
izņemta?

Šādā gadījumā ir jāiesniedz 
dzimšanas apliecības kopija, do -
kumenta, kas apliecina legālu 
uzturēšanos ASV kopija, aizpil-
dīts iesniegums.

V Vai dubultpilsoņi var pie -
prasīt dubultpilsonību saviem 
bērniem?

Jā, ja bērni vēl nav sasnieguši 
18 gadu vecumu.

VI Kādi dokumenti ir jāie -
sniedz, ja deviņdesmitajos ga -
dos izdotā pase un/vai personas 
kods ir pazaudēts?

1. Jāiesniedz visi tie paši doku-
menti, tikai nozaudētās pases 
vietā jāiesniedz paziņojums par 
pases zudumu, kurā detalizēti 
jāapraksta pases nozaudēšanas 
laiks, vieta un apstākļi. Ja pase 
nozagta vai nolaupīta, tad jāie -
sniedz policijas izziņa.

2. Jāsazinās ar vēstniecību, kura 
atradīs iedzīvotāju reģistrā Jūsu 
personas kodu, pēc citiem Jūsu 
datiem (vārda, uzvārda, dzim-
šanas datuma, vietas);

3. Pases nozaudēšanas gadī-
jumā, valsts nodeva par pases 
izgatavošanu ir lielāka.

VII Vai ir iespējams pieteik-
ties pases saņemšanai, ja ir mai-

nījies uzvārds noslēdzot/šķirot 
laulību? Kādi dokumenti ir 
jāiesniedz, lai mainītu uzvārdu 
Latvijas pasē?

Vispirms ir jāveic izmaiņas 
Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad 
var pieteikties pases saņemšanai. 
Lai veiktu izmaiņas Iedzīvotāju 
reģistrā jāiesniedz noteiktas for-
mas iesniegums, laulības aplie-
cības oriģināls (apliecināts ar 
Apo  stilli) vai arī tiesas spriedums 
par laulības šķiršanu (ar Apos-
tilli), kā arī abu laulāto pasu 
kopijas. Šo dokumentu kopijas 
tiek nosūtītas uz Latviju, kur tiek 
veiktas izmaiņas Iedzīvotāju re -
ģistrā un tikai pēc izmaiņu veik -
šanas ir iespējams pieteikties 
pases saņemšanai.

VIII Cik ilgi aizņems bio-
metrijas datu nodošana?

Aptuveni 20 minūtes.
IX Cik ilgi aizņems pases 

izgatavošana un kā tā tiks 
nogādāta pases personai, kura 
mainīja/saņēma jaunu pasi?

Jaunā pase tiks izgatavota un 
nodota pases pieprasītājam vidēji 
6 nedēļu laikā (plus/mīnus 2 
nedēļas atkarībā no diplomātiskā 
pasta sūtīšanas datumiem). Pase 
pēc īpašnieka lūguma un par 
papildus samaksu (20 USD) tiks 
nogādāta ar Federal Express kur -
jerpastu uz pases īpašnieka 
dzīvesvietu.

Mobilo pasu darbstacija 2012.
gada janvārī darbojās Indianapolē 
un Sanfrancisko, kopā tika pie -
ņemti 70 pasu pieteikumi.

Latvijas vēstniecība ASV

Pēc publikācijas Laikā aizvadītā 
gada rudenī atsaukušies labvēļi 
Latvijā un ASV, lai palīdzētu 44 
gadus vecajam Agrim Makare-

Lai Agris atgūtu redzi
Irēna Dubkēviča no sirds patei-
cas ikvienam no ziedotājiem. Tie 
ir: labvēlis, kas vēlas palikt ano-
nīms, ASV tautietis, kuŗš ziedojis 

vičam veikt acu operāciju Mas-
kavā (redakcijas rīcībā ir doku-
mentāri apstiprinājumi gan par 
Agŗa veselības stāvokli – viņš ir 
redzes invalids –, gan par to, ka 
Latvijā šo operāciju nav iespējams 
veikt).

Ir saziedota gandrīz puse no 
nepieciešamās summas, t.i. Ls 
4606,40. Kā mēdz teikt – sunim 
pārkāpts, jāpārkāpj vēl tikai astei! 
Agris ir atguvis cerību – un tā jau 
ir puse veiksmes. Makarēviču 
ģimene un atbalsta iniciātore 

lauvastiesu – 2500, – latus, Dub-
kēviču ģimene, Hilda Reinhold, 
Jūlijs Krūmiņš, Nellija Klauža, 
Asnate Alksne, Valda Karlsone, 
ASV vēstniecības darbinieki Lat-
vijā, Māra Jenze, Irina Sigaļetova, 
Valentīna Zauere, Gunta Em -
mons, Hilgords Jakstiņš, Ligita 
Kovtuna, Ike Mayrens, Malda 
Irbe, Ernests Ukstiņš, Valentīna 
Ukstiņa.

Labvēle Gunta Emmons no 
ASV raksta: „Novēlam Makare-
viča kungam un ģimenei visu 

labāko 2012. gadā un ceŗam, ka 
drīzi saņemsim ziņu, ka vajadzīgā 
summa savākta un acu operācija 
labi izdevusies. Kopš bērnības 

mammīte mums mācīja: „Dievs 
dod devējam.” Tāda ir arī mūsu 
pieredze.”

Ja arī jūs nolemjat ziedot, lai 
Agris jo drīzi varētu doties uz 
operāciju, naudu ieskaitiet:

Receiver name: Agris Makarē-
vičs, pers. kods 271066-11302

Received IBAN: 
LV03HABA0551030896597

Received bank: SWEDBANK, 
Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, 
Latvia

SWIFT address/BIC: HABALV22

Ciemos pie Agŗa aizvadītā gada nogalē. No kreisās:  Ligita Kovtuna, Agris, Irēna Dubkēviča

Tiem, kuŗi iebilda pret latviešu 
leģionāru un viņa atbalstītāju 
pulcēšanos 16. martā pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā, derētu redzēt, cik 
daudz Toronto pensionāru iera-
dās saietā 15. martā, lai pieminētu 
un godinātu varonīgos leğionārus.

Vispirms priekšniece Valija 
Briksne ziņoja par pārmaiņām val -
dē. Viņas palīdze turpmāk būs 
Valija Purmale. Ģedimins Krauja 
vairs nebūs valdes loceklis, bet viņš 
apsolījis aktīvi palīdzēt. Pārmai ņas 
ir arī Revīzijas komisijā: tās priekš   -
sēdis turpmāk būs Arturs Ķesteris.

Programmā ansambli „Pus stun-
da” papildināja Daugavas Vanagu 
apvienības vīru koŗa dalībnieki, 
pavisam kopā bija 12 dziedātāju. 
Diriģente Irisa Purene ievadam bija 
izvēlējusies piecas tautasdziesmas, 
kuŗās attēlotas kaŗavīru gaitas, sā -
 kot ar bravurīgo „Es karā’i aizie-
dams” un beidzot ar „Div’ dūji ņu” 
skumjo „Man saulīte norietēja uz 
tām prūšu robežām”.

Ēriks Eislers īsā uzrunā aicināja 
atcerēties tos, kuŗi nepārnāca un 
atdusas zināmos vai nezināmos 
kapos. Okupācijas gados kritušo 
kaŗavīru kapi bieži tika nolīdzi-
nā ti līdz ar zemi. 

Toronto pensionāri
godina latviešu leģionārus

Imants Lapiņš nodziedāja „Vi  -
siem rozes dārzā zied”, un visi 
saieta dalībnieki kopā „Nu, ardie-
vu, Vidzemīte” un „Es vēlos mā  -
jās pārnākt”.

Vīru ansamblis vēl dziedāja Il  -
māra Kalniņa „Gaidi mani Ventas 
krastā” un dziesmu no Rencēnu 
Prāğeŗu repertuāra, apliecinot – 
„Dzimtene, es tevi neaizmirstu, / 
Sirds pēc tevis mūžam ilgojās”. 
Sekoja Jāņa Norviļa „Klip klap” 
un E. Freimaņa „Divi bija, divi 
bija”. Pirms nākamās dziesmas, 
Jāņa Miķelsona „Paliec sveika, 
baltā bērzu birze”, diriğente pa  -
stāstīja, ka tā komponēta austrumu 
frontē 1943. gada novembrī. Bei-
 dzamai dziesmai, „Kaŗavīru mar-
 šam”, arī ir sena vēsture. Latviskais 
teksts piemērots maršam, ko kom -
ponējis Viljams Stefe (William 
Steffe) 1856. gadā. Ar pazīstamo 
piedziedājumu Glory, glory, Halle  -
lujah tas kļuva populārs Amerikas 
pilsoņu kaŗa laikā, iegūstot nosau -
kumu Battle Hymn of the Republic. 
Papildinātais ansamblis maršu no  -
dziedāja tik braši, ka to nācās at -
kārtot, turklāt klausoties grūti bija 
noticēt, ka dziedātāji ir pensionāri.

da
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Šī pārskata mērķis ir īsumā pa -
stāstīt par Amerikas latviešu ap -
vienības (ALAs) valdes darbu un 
paveikto, kā arī lielo atbalstu, kas 
saņemts no biedru organizācijām, 
biedriem un biroja darbiniekiem 
aizritējušā gadā un šogad līdz ALAs 
kongresam. Te nebūt nav uzskai-
tīts viss paveiktais. ALAs darbu 
pamatīgāk atspoguļos ALAs „Gada 
grāmata”, ko visi ALAs biedri sa  -
ņems pirms mūsu organizācijas 
61. kongresa, kas notiks Mičigenas 
pavalsts Anarboras pilsētā no 4. 
līdz 6. maijam. 

1. Veicinot valsts un tautas cen-
tienus Latvijā un ASV:

■ Sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu 
komisiju un Ārlietu ministriju ALA 
palīdzēja izveidot 13 vēlēšanu ie  cir -
kņus 2011. gada 23. jūlija tautas no -
balsošanai par 10. Saeimas atlaišanu.

■ Sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu 
komisiju un Ārlietu ministriju ALA 
palīdzēja izveidot 13 vēlēšanu ie  -
cirkņus Latvijas Republikas 11. Sa -
 eimas velēšanām 17. septembrī.

■ ALAs valdes locekļi cieši sa -
dar  bojās ar Latvijas vēstniecību 
un Latvijas valdību. ALAs valdes 
pār  stāvji 13. jūlijā tikās ar minis-
tru prezidentu Valdi Dombrovski, 
pār   runājot ALAs iesaistīšanos 
Lat  vi jas ekonomiskajā attīstībā. 
Tikša nās laikā ministru preziden-
tam tika pasniegtas vairāk nekā 
1000 ap  taujas veidlapu, kuŗās 
ASV latvieši rakstīja par vēlēšanos 
iegūt Lat vi jas pavalstniecību vai 
atjaunot Lat vijas pasi savā pilsētā, 
izmantojot pārvietojamo pasu 
darbstaciju.

■ Atsaucoties ALAs ierosināju-
miem, Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija un Iekšlietu ministrija 
nogādājušas Latvijas vēstniecībā 
Vašingtonā pārvietojamo pasu darb -

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
2011. gada darbības pārskats 
un 2012. gada darbība līdz 61. kongresam 
staciju, ko varēs aizvest uz visiem 
latviešu centriem Ziemeļamerikā. 
Latvijas valsts darbinieki 2012. 
gadā sadarbībā ar Amerikas lat-
viešu apvienību aizveda pārvieto-
jamo pasu darbstaciju uz Indiana-
poli un Sanfrancisko. Rezultātā 
balsošanā par valsts valodu bal-
sotāju skaits šajos divos iecirkņos 
bija divreiz lielāks nekā 11. Sa  ei  mas 
vēlēšanās. Drīzumā pasu darbsta-
cija tiks nogādāta Ņujorkā.

■ ALA sadarbībā ar PBLA un 
Dau  gavas Vanagu apvienību ASV 
17. februārī, dienu pirms tautas 
no   balsošanas ievietoja Rīgas, 
Jēkab pils, un Daugavpils lielākajos 
laik  rakstos reklāmu, aicinot bal-
sot „pret” krievu valodu kā otru 
valsts valodu.

■ Sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu 
komisiju ALA palīdzēja izveidot 
13 vēlēšanu iecirkņus 2012. gada 
18. februāŗa tautas nobalsošanai 
par likumprojektu „Grozījumi 
Lat  vijas Republikas Satversmē”. 
[Balsotāji noraidīja krievu valodu 
kā otru valsts valodu].

■ Sadarbībā ar Apvienoto baltiešu 
komiteju (JBANC) ALA 1. un 2. 
aprīlī Vašingtonā rīkoja JBANC 
50 gadu jubilejas konferenci. 
Latvijas valsts prezidents Valdis 
Zatlers piekrita atklāt konferenci 
un teikt galveno uzrunu. 

■ Atbalstījām svinīgas ceremonijas 
rīkošanu Latvijas vēstniecībā 6. 
septembrī, kuŗā Victims of Com -
munism Memorial Foundation 
priekšsēdis godināja bijušo Lat-
vijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi-
Freibergu, pasniedzot viņai Truman-
Reagan Medal of Freedom. 

■ Turpinām darbu, lai Latvijas Sa -
 eima grozītu LR Pilsonības likumu 
un piešķirtu dubultpavalstniecību 
tiem rietumu latviešiem, kuŗi tai 

nepaspēja pieteikties pirms ie  -
priekšējā termiņa 1995. gadā. ALA, 
PBLA un Daugavas Vanagi ASV 
financiāli atbalstīja konferenci 
„Latvijas pilsonība 21. gadsimtā”, 
ko Saeima rīkoja sadarbībā ar 
Latvijas Universitāti 2. martā Rīgā 
(Informācijas nozare).

2. Atbalstot latviešu tautu Latvijā:
■ ALA ar ziedotāju atbalstu 

2011. gadā pārsūtīja uz Latviju 
$287 035, lai ar Latvijas Bērnu 
fonda starpniecību atbalstītu daudz -
bērnu ģimenes un ar stipendijām 
studentus-bāreņus vai studentus 
no daudzbērnu ģimenēm. Kopš 
1994. gada ALA Latvijas Bērnu 
fondam pārsūtījusi apmēram $1,75 
miljonus (Sadarbība ar Latviju nozare).

■ Atbalstīts Mazpulku darbs 
Latvijā, piešķiŗot vairāk nekā 
$5000 (Latviešu Institūts).

3. Veicinot latviešu Izglītību, 
kul  tūru un sportu ASV:

■ ALA rīkoja ,,Sveika, Latvija!” 
programmas XXV un XXVI brau-
 cienus uz Latviju ASV latviešu 
skolēniem. Aizvadītajā vasaŗā pie -
teicās rekordskaits dalībnieku – 
46. Notika arī Hello, Latvia! ceļo-
jums tiem, kuŗu latviešu valodas 
zināšanas ir trūcīgākas (Izglītības 
nozare).

■ Izglītības nozare sakopoja 
ALAs pārbaudījumu rezultātus 
un sagatavoja Atzinības rakstus 
skolēniem. 

■ Izglītības nozare rīkoja Sko -
lotāju konferenci 2012. gadā no 2. 
līdz 4. martā Bostonā.

■ ALA sadarbībā ar Minesotas 
uni  versitātes Imigrācijas vēstures 
pētniecības centru (IHRC Immi-
gration History Research Center) un 
mūzeju „Latvieši pasaulē” (LaPa 
mūzejs) rīko „Trimdas latviešu 
archīvu un materiālās kultūras 

konferenci”. Konference notiks 
no 12. līdz 14. aprīlim Mineapolē 
(ALAs Kultūras fonds).

■ ALA piešķīra stipendijas sep-
tiņiem Amerikas latviešu sabied-
rībā aktīviem augstskolu studen-
tiem, kopsummā $10 500. Tika 
piešķirta viena $10 000 stipendija 
doktorantūras studentei. ALA fi -
nanciāli atbalstīja Okupācijas 
mūzeja vasaras praktikantu, kā 
arī visus jauniešus, kuŗi piedalījās 
vasaras baltiešu programmā 
(BALSSI) (Izglītības nozare).

■ ALAs valde atbalstīja Gaŗezera 
vasaras vidusskolu ($10 000) un 
Kursas vasaras vidusskolu ($3000). 
Šie līdzekļi bija paredzēti skolēnu 
stipendijām.

■ ALAs un ALJAs sadarbības pro -
jekts „Amerikas latviešu jaunatnes 
organizāciju sabiedrisko darbi-
nieku MEISTARKLASES” notika 
8. oktobrī Čikāgā (Kultūras nozare).

■ Nākamos trīs gadus ALA ziedos 
$4000 gadā Vašingtonas universi-
tātes bibliotēkas Baltiešu nodaļas 
darbībai, materiālu iegādei (Izglī-
tības nozare).

■ ALAs Kultūras fonda valde 
2011. gadā piešķīra $23 000, at   bal -
stot 18 vērtīgus kultūras projektus.

■ ALAs Sporta nozare sadarbībā 
ar Klīvlandes latviešu sporta klu  bu 
rīkoja ALAs 14. atklātās un ASV 
latviešu 58. meistarsacīkstes, ku  ŗās 
piedalījās vairāk nekā 150 spor-
tistu, 19 vienību (piecas sieviešu 
volejbola, piecas vīriešu basket-
bola, septiņas vīriešu volejbola un 
divas hokeja vienības, no ASV ar 
Kanadas). Meistarsacīkstes 2012. 
gadā notiks Toronto, Memorial 
Day nedēļas nogalē.

■ ALA Sporta nozares Latvijas 
turneja notika no 2011. gadā 10. 
līdz 24. jūnijam. Šī bija sestā spor-

tistu turneja Latvijā. Spēles notika 
Jelgavā, Pūrē, Rencēnos un Ma  -
tīšos. Turnejā piedalījās 26 spor-
tisti, četri treneri, četri vadītāji, 
apmēram 12 līdzbraucēju. Nāka mā 
turneja paredzēta 2014. gadā.

■ ALA atbalstīs 2012. gada XIII 
vispārējo ASV latviešu Dziesmu 
svētku galvenos sarīkojumus, pie-
 šķirot $30 000. Dotāciju pārrau-
dzīs ALA Kultūras fonds.

4. Saglabājot darbspējīgu orga -
ni zāciju:

■ ALA rīkoja līdzekļu vākšanu, 
kuŗā ieņemtā ziedojumu summa 
pārsniedza $100 000. ALAs augļi no 
ieguldījumiem pārsniedza $100 000. 
ALA saņēma arī testamentārus 
novēlējumus $450 000 apmērā.

■ Testamentāro novēlējumu daļa, 
valdei balsojot, tika ieguldīta ne  -
aizskaŗamajā „ALA Simtgades tes -
tamentāro novēlējumu fondā”, kuŗā 
patlaban sakrāts 40% no piecu 
miljonu dolaru mērķa. Fonda 
augļi tiek izlietoti, lai atbalstītu 
ALAs darbību.

■ ALAi pašlaik ir apmēram 5100 
biedri. Sirsnīgi aicinu katru Ame-
 rikas „latviešu ciemu” sacensties 
ar milvokiešiem, kuŗi 2011. gadā 
piesaistīja vairāk nekā 80 jaunu 
biedru. ALA pateicas Maijai Strēl-
niecei par neatlaidīgo darbu!

■ Šajā ALAs 60. darbības gadā 
ALA valde nolēma sakopot plašu 
informāciju par Amerikas latvie-
šiem un viņu organizācijām. Līdz 
61. kongresam ALA sakopos ie  -
gūto informāciju no ALAs biedru 
organizāciju aptaujām (līdz šim 
atbildējušas 70 organizācijas), in -
dividuālo Amerikas latviešu ap  -
taujām un tautas viedokļiem, kādi 
pausti 10+ „pārrunu grupās” no 
krasta līdz krastam. Informācija 
tiks publiskota ALAs 61. kongresā, 
lai veicinātu ALAs nākotnes 
darbības plānus.

ALA DARA DAUDZ. 
KOPĀ DARĪSIM VĒL VAIRĀK!

ALAs valdes priekšsēdis
Juris Mežinskis

Pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas sarīkojumu Jonkeru 
baznīcā ievadīja māc. Juŗa Sai -
vara vadītais dievkalpojums, 
kuŗā tika godināti Kalpaks ar 
Latvijas brīvības cīnītājiem un 
demonstrēti diapozitīvi un fil-
mas par šo varonības un brīvī-
bas ilgu apdvesto laiku. Diev-
kalpojumu kuplināja latviešu 
un amerikāņu skaņu māksli-
nieki – Inese Cēderbauma, 
Vilnis Klīmanis, Lett. Džesika 
Sandidža un Dāvids Moors, 
atskaņojot Skultes, Verdi, Haid-
na un Mocarta skaņdarbus. Pēc 
dievkalpojuma, atklājot svinīgo 
aktu baznīcas lejas zālē, K!K!Ņ! 
viceseniors Juris Bērziņš, Sel., 
savā uzrunā norādīja, ka šogad 
aprit 130 gadi kopš Kalpaka 
dzimšanas. Aprit arī 90 gadi, 
kopš Latvijas Brīvības cīņu 
kaŗavīri rīkoja pirmo Kalpaka 
piemiņas aktu un balli Rīgā.

No vēsturiskām kalpakiešu 
cīņu dienām jau pagājuši 94 
gadi. Šīs cīņas, kas ievadīja 
mūsu tēvzemes atbrīvošanu no 
austrumu un rietumu varām, 
galarezultātā atbrīvoja mūs no 
gadu simteņu svešu varu jūga, 
kad varējām sākt veidot dzīvi 
savā brīvā, neatkarīgā Latvijas 
valstī. 1918. gada 18. novembrī 
Tautas Padomes locekļi svinīgā 

Kalpaka un viņa bataljona piemiņa Ņujorkā

aktā Nacionālajā teātrī Rīgā 
proklamēja Latvijas neatkarību. 

Kas tajā brīdi – 1918. gada 
beigās – bija Latvijas Pagaidu 
valdības rīcībā? Itin nekas. Un 
tomēr, visu iztrūkstošo atvietoja 
griba un apņemšanās cīnīties. 

Tas nebija viegli panākams – 
Brīvības cīņas prasīja smagus 
upuŗus, bet vainagojās ar uz -
varu. 1919. gada 3. martā Kal -
paka bataljons no Ventas kras-
tiem Kurzemē iesāka uzbruku-
mu, iezvanot cīņu sākumu 

Borcha bataljonu pie „Airītēm” 
krīt plkv. Oskars Kalpaks un 
Studentu rotas komandieris 
kapt. Nikolajs Grundmanis, kā 
arī citi cīņu biedri. Kalpaka 
bataljona komandēšanu pār-
ņem kapt. J. Balodis, bet Stu -
dentu rotu – virsleitnants A. 
Galindoms. 

Katru gadu 3. martā – Kalpaka 
bataljona piemiņas dienā – mēs 
godbijībā noliecam galvas par 
tiem varoņiem-cīnītājiem, kas 
„uz ežiņas galvu lika”, sargājot 
savu tēvu zemi. Šodien mēs 
pieminam Kalpaku un viņa 
bataljona kaŗavīrus, un visus 
cīnītājus, un esam vienoti savā 
garā ar tiem, kas savu pienāku-
mu ir izpildījuši un nolikuši uz 
tēvzemes altāŗa dārgāko – savu 
dzīvību. Pieminam arī tos 
brīvības cīnītājus, ko Dievs aiz-
saucis pie sevis vēlāk. Pēc 
„Dievs, svētī Latviju!” nodzie-
dāšanas sekoja Dr. Izoldes Zī -
versas-Preisas akadēmiska ru   na. 
Viņa pievērsās Lāčplēša temai, 
kā tā izpaužas tautas teikās un 
Pumpura un Raiņa epos un 
vainagojas cīnītāju tēlos Latvijas 
Atbrīvošanas kaŗā. Pēc Gau -
deamus igitur nodziedā šanas 
sākās saviesīga dzīve pie vīna 
un S!K!K! sarūpētā cienasta.

Vilnis Vīksne, Gers

Pulkveža Oskara Kalpaka  piemiņas sarīkojuma dalībnieki 4. martā Jonkeru baznīcā Ņujorkā. Pirmā 
rindā no kr.: Ārija Kats, Daug., Baiba Kļaviņa, Daug., Izolde Zīversa-Preisa, Dzintra, K!k!Ņ! sen. 
Vilnis Vīksne, Gers., māc. Juris Saivars, K!K!N! vice sen. Juris Bērziņš, Sel., DV Ņujorkā priekšnieks 
Imants Kalniņš. Maija Cace, Varavīksne, Erita Dzilna, Varavīksne

mūsu tēvzemes atbrīvošanai no 
svešām varām. Tautas sakām-
vārdā „Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu” atrodama atbilde jau -
tājumam par pulkveža Kalpaka 
nozīmi Latvijas vēsturē. 

Kaujā ar Dzelzs divīzijas 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents

 apsveic jaun ievēlēto 
Vācijas prezidentu

Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš 18. martā nosūtīja apsvei-
kumu jaunievēlētajam Vācijas Fe -
derātīvās Republikas prezidentam 
Joachimam Gaukam (Joachim 
Gauck) ar izturības un panākumu 
vēlējumiem tik atbildīgā amata 
pienākumu veikšanā.

Prezidents vēstulē norāda, ka 
attiecības starp Latviju un Vāciju 
ir vērtējamas par vēsturiski cie  -
šām un draudzīgām, ar tālejošu 
nākotnes perspektīvu un vēl neiz-
mantotu potenciālu: „Mūsu abu 
valstu saites ir ciešas, tās, manu-
prāt, var padarīt vēl ciešākas ar 
eko  nomisko un kultūras sadar-
bību. Jūsu līdzšinējā sabiedriskā 
un polītiskā darbība ir aplie ci-
nājums tam, ka Jūs vislabāk spējat 
novērtēt demokratiskas valsts vēr-
tību, kuŗas pamatā ir brīvība, at -
bildība, tolerance un cieņa pret 
katru cilvēku, un tas ir svarīgs 
priekšnoteikums demokratiskai 
un sevi cienošai valstij. Jums stā-
joties tik atbildīgā amatā, es savā 
un Latvijas iedzīvotāju vārdā no -
vēlu Jums izturību un panāku-
mus, kā arī aicinu Jūs personiski 
iesaistīties Latvijas un Vācijas 
divpusējo attiecību stiprināšanā.”

***
Priekšlikumi Latgales 
problēmu risināšanai

Intervijā Latvijas Radio  vides 
aiz  sardzības un reģionālās attīs tī-
bas ministrs Edmunds Sprūdžs 
(ZRP) norādīja, ka Darba grupa 
Latgales problēmu risināšanai un 
reģiona attīstībai saņēmusi vairāk 
nekā 300 dažādu nevalsts organi-
zāciju, uzņēmumu un individuālu 
personu priekšlikumu. Ministrs 
uzsvēra, ka vajag nevis censties 

pārveidot Latgali no Rīgas, bet 
gan sakopot tās idejas, kas Latgalē 
jau ir, un ideju tur esot ļoti daudz. 
Darba grupas galvenais uzde -
vums būs radīt ietvaru, kuŗā var 
darboties  paši Latgales iedzīvo -
tāji. “Viņi visu var, viņi visu paši 
izdarīs. Galvenais ir netraucēt un 
tikai mazliet pavirzīt, dot stimu -
lu,” teica ministrs.

Viena no pārliecinošāk pausta-
jām idejām ir visu veidu uzņē - 
mēj darbības mācīšana jauniešiem 
skolās. Uzņēmējdarbība ir reāla 
problēma Latgalē. Šajā reģionā, 
rēķinot uz 100 iedzīvotājiem, ir 
trīs uzņēmumi. Latvijā šis rādītājs 
ir caurmērā septiņi uzņēmumi. 
Arī fondu investicijas uzņēmēj-
dar bībā Latgalē ir vismazākās. Iz -
teikti ļoti daudzi priekšlikumi,   
kas saistīti ar uzņēmējdarbību un 
infrastruktūras attīstību.

Darba grupa šos priekšlikumus 
sakopos, struktūrēs un izvirzīs 
prioritātes. Tie ir daudzi mazi dar-
bi, kas dos daudzus mazus pozi-
tīvus rezultātus, kuŗi summēsies  
un dos reālu ieguldījumu reģiona 
attīstībā. Tie būs piezemēti risi nā-
jumi konkrētai rīcībai, nevis vis-
pārīgu, lielu programmdoku men-
tu rakstīšana.

*** 
2012. gada 16. marts bez 

nopietniem 
starpgadījumiem

Pēc policijas sniegtās infor mā-
cijas, leģionāru piemiņas gājiens 
Rīgā 16. martā noticis bez nopiet-
niem starpgadījumiem. Gājienā, 
pēc policijas aplēsēm, piedalī ju šies 
aptuveni 2000 cilvēku. Atšķirībā 
no citiem gadiem gājiena dalīb-
nieki nav apsaukāti. Ziedus viņi 
nolika, ejot caur karogu aleju.

Piemiņas gājienā piedalījās vai-
rāki Nacionālās apvienības Visu 
Latvijai!/Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK  polītiķi – VL/TB/LNNK 
Sa   eimas frakcijas deputāti Kārlis 
Krēsliņš, Dzintars Rasnačs, Inese 
Laizāne, Vineta Poriņa, Dzintars 
Kudums, Ilmārs Latkovskis, Ināra 
Mūrniece, Raivis Dzintars, Jānis 
Dombrava un Imants Parādnieks.  
Gājienā piedalījās arī Saeimas 
deputāti Einārs Cilinskis un Dāvis 
Stalts, kā arī bijušie deputāti Juris 
Dobelis un Pēteris Tabūns, Rīgas 
domes deputāti Jānis Mārtiņš Sku-
ja, Jānis Atis Krūmiņš,  bijušie pa š- 
valdības deputāti Dainis Kalns un 
Modris Jaunups, Tieslietu mi -
nistrijas parlamentārais sekretārs 
Jānis Bordāns un bijušais tēvze-
miešu ministrs Normunds Broks.

Pret leģionāru piemiņas gājienu 
pie Brīvības pieminekļa protes tēja 
daži desmiti cilvēku, kas sevi dēvēja 
par antifašistiem. Šogad viņi neiz-
kliedza skaļus saukļus, tikai iesais-
tījās diskusijās ar pie miņas sarīko-
juma dalībniekiem par vēsturi.

Rīgā notikuši tikai trīs pieteik -
tie sarīkojumi, nesankcionēti sa -
ieti nav konstatēti. Policijas dar-
binieki bija pietiekamā skaitā, lai 
nepieļautu pretējo pušu sadur- 
s mes. Aizturēti trīs cilvēki.

*** 
Latvijas institūts 

pēc 16. marta 
secinājis, ka  ārvalstīs pamazām 

pieaug izpratne par Latviešu le -
ģiona lomu Otrajā pasaules kaŗā.

Latvijas institūta (LI) direktores 
Karinas Pētersones ieskatā pēc 
ārvalstu plašsaziņas līdzekļu mo -
nitoringa rezultātiem varam re -
dzēt pozitīvas pārmaiņas. Pama-
zām sarūk klišejas un stereotipus 
atražojošu publikāciju skaits. Tā 
vietā nāk vēstures analize un mē -
ģinājumi saprast Latvijas sarežģīto 
situāciju. Izņēmums gan esot 
Krievijas plašsaziņas līdzekļi, bet 
tā esot  “sistēmiska problēma”, ne -
vis neizpratne. Arī institūts savu 
iespēju robežās skaidro 16. marta 
nozīmi un leģionāru lomu, saga-
tavojot īpašas faktu lapas, kas tiek 
izsūtītas aptuveni 2000 adresā -
tiem vairāk nekā 100 valstīs.

***
Ministru prezidents Somijā

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis 23. martā dosies vi -
zītē uz Somiju, lai piedalītos nefor-
mālā sanāksmē. Tajā  diskutēs par 
pārmaiņām pasaules ekonomikā 
un veidiem, kā atrisināt ekono mi-
kas krizi Eiropā. Sanāksmes da -
lībniekus uzņems Somijas prem -
jērministrs Jirki Katainens, tajā 
piedalīsies arī Pasaules Tirdz nie-
cības organizācijas ģenerāldi rek-
tors Paskāls Lamī, Eiropas Ko  mi-
sijas viceprezidents Olli Rēns, 
Spānijas ES lietu valsts sekretārs 
Inigo Mendes de Vigo un Eiropas 
Centrālās bankas valdes loceklis 
Jergs Asmusens.

Polītiķi un eksperti īpaši anali-
zēs, kā ekonomiskā un polītiskā 
situācija citās pasaules valstīs ie -
tekmē ES ekonomiku un kā mai-
nās ES vērtības jaunajā globālajā 
vidē. Sanāksmes ietvaros tiks 
mek lēti jauni veidi ES valstu iz -
augsmes un konkurētspējas vei-
cināšanai ilgtermiņā.

***
Nodibināta partija 
Gods kalpot Rīgai!

Partijas Gods kalpot Rīgai! 

(GKR) dibināšanas kongresā 17. 
martā  par partijas priekšsēdi vien-
balsīgi tika ievēlēts vienīgais iz -
virzītais kandidāts - Rīgas domes 
priekšsēža vietnieks Andris Ame-
riks. Ievēlēta arī valde - 20 locek ļu.

Polītologu vienprātīgā ieskatā 
izveidotajai partijai GKR  trūkst 
līdeŗu. Andris Ameriks noteikti 
ne  esot spilgts un charismatisks 
vadītājs, turklāt ne īpaši pozitīvi 
tiek vērtēs fakts, ka tā izveidota uz 
Šlesera partijas paliekām. Līdz ar 
to  augstu netiek vērtētas arī jau-
nās partijas izredzes.

Pēc polītologa Ivara Ījāba do -
mām, ja GKR salīdzinātu ar LPP/
LC, tad būtiskā atšķirība būtu tā, 
ka šajā partijā nav Aināra Šlesera. 
Tā ir gan šīs partijas vājā, gan stip-
rā puse. Turklāt tai varētu būt 
diez gan lielas problēmas ar līde-
rības nodrošināšanu, jo Andris 
Ame riks esot gan polītiski piere-
dzējis, taču nepiederot pie tiem 
polītiķiem, kas vairākuma rīdzi-
nieku acīs būtu pirmā līmeņa 
figūra.

***
Vai Latvijā ir nepieciešama 
prezidentāla valsts iekārta?
Intervijā NRA atbild juridisko 

zinātņu doktors Juris Bojārs.
„2001. gadā es pats izstrādāju 

jaunu Satversmes projektu, bet 
tagad domas esmu mainījis – Lat-
vijā nav vajadzīga prezidentāla 
valsts iekārta (izcēlums mūsu – 
red.). Mēs jau tos tautas preziden-
tus esam izbaudījuši. Vienu pa   vi-
sam nesen, kas gribēja būt visas 
tautas prezidents, un jūs redzējāt, 
ar ko tas viss beidzās, - viņš pa -
sludināja, ka viņu ar tankiem no 
Saskaņas centra neatraus. Pirms 
tam bija vēl viens prezidents – 
Kārlis Ulmanis, kuŗš bija ļoti 
sekmīgs tautsaimnieks, bet ļoti 
nesekmīgs valsts aizsardzības po -
tenciāla nostiprinātājs. Visa tauta 
viņam uzticējās, un mēs redzam, 
kur tas noveda. Mums visapkārt    
ir valstis, kas iejaucas mūsu iek-
šējās lietās un var ietekmēt Lat-
vijas vēlēšanas un dabūt savu cil-
vēku par Latvijas Valsts preziden-
tu. Tāpēc tāds modelis, kāds ir 
patlaban, ir vairāk  līdzsvarots. 
Īpaši redzot, cik ļoti ietekmējams 
ir mūsu elektorāts, un  zinot, ka 
mūsu elektorātā ir vismaz 200 
tūkstoši tādu šaubīgo pavalst-
nieku, bet latviešu elektorāts ir 
sašķelts.”

***
Lindermana kampaņām 

izlietotā nauda
Preses konferencē  biedrības 

Dzimtā valoda līderis Vladimirs 
Lindermans  informēja par valo-
das referenduma kampaņā 2011. 
gadā izlietoto naudu. Tie bijuši  
ne   pilni 17 000 latu. Biedrība  ie -
snie gusi gada pārskatu, kuŗā esot 
dati par biedrības ieņēmumiem 
un izdevumiem no tās dibinā-
šanas 2011. gada martā līdz gada 
beigām. Šajā laikā iztērēti 16 766 
lati, par kuŗiem notikusi kampa -
ņa diviem parakstu vākšanas po -
smiem. Aptuveni 15 000 latu iz  tē-
rēts savākto parakstu notāriālajai 
apstiprināšanai, savukārt reklā -
mai esot izlietots tikai nedaudz 
vairāk nekā 1000 latu. Biedrības 
ienākumus līdzīgās daļās - aptu-
veni pa 8000 latu - ienesuši ziedo-
jumi un biedru maksas. Kopumā 
ziedotājas bijušas 267 personas, 

vi  dēji katra - 33 latus. Ziedojumi 
bijuši robežās no viena lata līdz 
1000 latu. Tos devušas gan juridis-
kas, gan fiziskas personas, gandrīz 
visas no Latvijas. Divus ziedoju-
mus gan devuši arī nerezidenti, 
kopā 235 latus.

Dzimtās valodas financējumam 
līdzi sekojuši arī Saeimas Nacio-
nālās drošības komisijas (NDK) 
deputāti un Drošības policija. Tās  
aprēķini gan nesaskan ar Linder-
mana apgalvojumiem. NDK 
priekš sēdiss Valdis Zatlers (ZRP) 
paziņojis, ka parakstu vākšanas 
kampaņai vien varētu būt iztērēti 
300 000 latu, bet pirmsreferen-
duma aģitācijai – vēl 200 000. Pēc 
gada pārskata iesniegšanas būs 
nopietns darbs Drošības policijai 
smalkāk izvērtēt Dzimtās valodas 
financējuma avotus. Zatlera ie  ska-
tā, ievērojot pieredzi ar divvalo-
dības referendumu, deputāti ne -
drīkst vilcināties ar tāda likuma 
izstrādi, kas rēgulētu aģitāciju 
pirms tautas nobalsošanām.

***
Dome piešķirs līdzekļus

Rīgas dome plāno piešķirt 122 
tūkstošus latu, lai pabeigtu Torņ a-
kalna memoriāla otrās  kārtas dar-
bus. Piemiņas monumentu te at -
klāja 2001. gadā, taču līdzekļu 
trū  kums neļāva ieceri īstenot pil-
nā apjomā.

***
Cik ilgi pastāvēs 
latviešu valoda?

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
aka   dēmiķa Jāņa Stradiņa ieskatā  
viens no redzamākajiem jaunlat-
viešiem Krišjānis Valdemārs kādā 
no savām agrīnajām grāmatām 
par latviešu valodas nepiecie ša-
mību ap 1850. gadu sacījiss, ka tas 
varētu būt uz 200 gadiem. K. Val-
demārs iestājās par latviešu valo-
das modernizāciju. Taču viņš bija 
ļoti reāli domājošs cilvēks, kuŗš jau 
tad saskatīja globālizācijas agrī nās 
pazīmes Eiropā. Latviešu valodas 
modernizācijai, ko pamatoja K. 
Valdemārs un Krišjānis Barons,  
visvairāk tomēr deva Juris Alu-
nāns un Kronvaldu Atis. Toreiz 
ti  kai šaurs cilvēku loks vispār ti -
cēja latviešu valodas nākotnei, un 
šajā sakarā Valdemārs izmeta     
savu slaveno teicienu, ka vismaz 
200 gadu latviešu valoda dzīvos. 
Kronvaldu Atis savā brošūrā „Tau-
tiskie centieni” paredzēja latvie-
šiem nākotni, tomēr domāja, ka 
pēc piecām paaudzēm, tātad ap 
1975. gadu, latviešu nācija varētu 
pamazām pagurt. Tā arī bija, bet, 
par laimi, nāca atmoda.

***
Mazbānīša 

jubilejas kilometri
Gulbenes-Alūksnes bānītis 17. 

marta pēcpusdienā devās savā   
100 000. braucienā. No 20. gad-
simta sākumā būvētās šaursliežu 
dzelz ceļa līnijas Stukmaņi (Pļa vi-
ņas) - Valka mūsdienās daļēji sa -
glabājies un joprojām tiek izman-
tots 33 kilometrus gaŗais tā posms, 
ko dēvē par Gulbenes-Alūksnes 
bā  nīti. Tas piedzīvojis gan krizes, 
gan pasažieŗu pieplūduma brīžus. 
Bā  nītis pazīstams ar to, ka ir vie  - 
nī gais rēgulāri kursējošais šaur -    
slie žu dzelzceļš Baltijas valstīs. 
Kopš 1998. gada tas ir valsts no -
zīmes kultūras piemineklis.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Tā dēvētajā pēc pa-

domju telpā dzīve      
un sadzīve divos ga -
du desmitos pārvēr-
tusies līdz nepazī ša-
nai. Dzelzs priekš -
kars izgaisis, it kā tāds 
nekad nebūtu bijis, 

un viena no būtiskajām brīvī -        
bām - iespēja brīvi pārvietoties - 
apžilbinājusi miljonus.

Šī iespēja, šī brīvība, bez šaubām, 
ir svētība, paveŗot vēl nebijušus ap -
vāršņus. Bet tā ir arī lāsts, kas ap -
draud skaitliski nelielu tautu izdzī-
vošanu.

Aizraujas elpa, kad apzināmies, 
cik lielā mērā internets jeb tīmeklis 
pārvērtis cilvēci par vienas sādžas 
sābŗiem: ļaudis zibensātrumā sazi-
nās, sarakstās, saskatās (Skype) di -
gitāli pa diagonāli, teiksim, kas 
Van kuveru savieno ar Adelaidi vai 
Špicbergenu ar Patagoniju.

Teicams ārsts pusnaktī sēž pie 
da  tora, konsultējot pacientu, kas 
pretējā Zemes puslodē, okeana otrā 

Pārvietošanās brīvība - svētība un lāsts
krastā, nupat pusdienojis. Un tāda 
spraiga mijiedarbība notiek visās 
jomās, piepalīdzot angļu valodai, 
bez kuŗas mūsu 21. gadsimtā nav 
iespējams iztikt.

Globālizācija, jāatzīst, ir abpus-
griezīgs zobens: augsti attīstītās 
valstīs lielfirmas pārceļ savas ra  žo-
šanas jaudas uz zemēm, kur iespē-
jams maksāt krietni zemākas al -
gas. Šis outsourcing pazemina ražo-
jumu pašizmaksu un palielina to 
noietu, taču attīstīto valstu iedzīvo-
tāju pirktspēju ierobežo tas, ka uz 
citurieni pārvietoto ražotņu per - 
so nāls tiek atlaists un spiests iztikt 
ar bezdarba pabalstu.

Vakareiropā pietrūkst aprūpes 
nozares darbinieku - turp dodas, 
labo mēnešalgu pievilināti, šo dar-
bu pratēji/pratējas ne tikai, teiksim, 
no Filipīnām, bet arī no Baltijas. 
Pā rvietošanās brīvības izpausme...

Ekonomiskā emigrācija no Lat-
vijas uz turīgākajām ES dalībval- 
s tīm un mazākā mērā arī uz Zie-
meļameriku, kuŗras virpulī tiek 

ierauti arvien vairāk gados jauni  
un apdāvināti cilvēki, kļūst par 
draudu pamattautas izdzīvošanai 
dzimtenē. Patlaban ārvalstīs ofi-
ciāli dzīvo vairāk nekā 72 tūkstoši 
“Latvijas valstspiederīgo”, no ku -
ŗiem vismaz puse ir latvieši. Neofi-
ciāli, ieskaitot tos, kas “varbūt kād-
reiz atgriezīsies”, tādu izceļotāju 
skaits varētu sasniegt 200 tūksto-
šus. Tā kā pērn LR iedzīvotāju 
kopskaits tik tikko sasniedzis divu 
miljonu robežu, ir jāsecina: des-
mitā daļa ir prom. Cik daudzi no 
tiem “uz neatgriešanos”?

LR vēstnieks Londonā Eduards 
Stiprais konstatē: “Tad, kad nopirka 
vēstniecību, Lielbritanijā dzīvoja 
2500 - 3000 latviešu, tagad - vairāk 
nekā simt tūkstoši.” Man 1986. 
gadā bija prieks tikties “Straumē-
nos” ar Anglijas “vecās” trimdas 
jau no paaudzi. Lieliski puiši un 
jau  nietes. Saglabājuši latvietību. 
Jautāju: “Nu kā tur jūsu karaliene?’ 
Atbilde skanēja: “Ak, kāda vēl ka -
raliene? Mēs esam latvieši!” Baidos, 

ka tagadējam simttūkstotim ele-
men tārais, mūžsenais dzinulis - 
darbs un maize - vājinās etniskās 
piederības izjūtu.

Pašā Latvijā, kas atzīta par Eiro-
pas viszaļāko zemi, dabas relātīvā 
neskartība neatsveŗ šīs Dievzemī-
tes lāstu - zemo dzimstību. Prof. 
Arturs Priedītis atgādina, ka nāci-
jas izdzīvošanai nepieciešams šāds 
dzimstības koeficients: uz vienu 
sievieti - 2,5 bērni. Latvijā šis koe-
ficients ir 1,3. Par maz, lai tauta iz -
dzīvotu! Diemžēl tā pati problēma 
grauž arī Vakareiropas valstis, kur 
atšķirībā no Baltijas aug musulma-
ņu imigrantu skaits, kuŗi, piedo-
diet, sparīgi vairojas: Francijā vidē-
jais dzimstības koeficients ir 1,8, 
bet šis zemes arabu izcelsmes pa -
valst niekiem - 8,1 ! 

Kad Latvijai pietrūks darbaspē-
ka, vai būs jāielūdz viesstrādnieki 
no Uzbekistānas vai Tadžikistā -  
nas? Tiem daudzbērnu ģimenes ir 
norma...

Kāds ārpusnieks, kam klāstīju 

Lat  vijas demografiskās ķezas, sa  ru-
nā nāca klajā ar, baidos, ūtopisku 
priekšlikumu: vai Latvija, Lietuva 
un Igaunija nevarētu - ES ietva -     
ros - izveidot reģionālu konfede -
rā ciju? Ja Šveice ir Confederatio 
Helvetica (CH), vai nebūtu iespē -
jama Confederatio Baltica (CB), 
kur tautsaimnieciskais potenciāls, 
satiksmes tīkls u.tml. būtu kopīgs, 
arī ārpolītika saskaņota. Trīs pa -
mattautas, trīs valsts valodas, viss 
koordinēts. Triju mazvalstu vietā 
viena vidēja lieluma valsts – 175 
000 kvadrātkilometru. Iedzīvotāju 
kopskaits (patlaban) 6,6 miljoni - 
“pavisam cita lieta”, un te nu aptu-
veni miljons krievvalodīgo nebūtu 
tāds bieds - arī psīcholoģiski, un 
viņiem būtu grūtāk nākt ar uzpūs-
tām statusa prasībām.

Šķiet, ka tas tomēr nav reāli. Bet 
tad būtu vieglāk kopīgi izdzīvot. 
Un varbūt saruks aizbraucēju skaits 
un mātes tomēr dzemdēs vairāk 
bērnu?

Franks Gordons

Viņu pazīst kā 
Eiropas pēdējo 
dik tātoru. Savu 
valsti viņš pārval-
da kopš visnotaļ 
tālā 1994. gada, 
viņš to dara ar 
sting ru roku, lai 

neteiktu – ar dūri. Viņa valsts 
atrodas Latvijai kaimiņos. Un   
par to šonedēļ ir mūsu stāsts.

Runa, protams, ir par Baltkrie-
viju un tās diktātoru Aleksandru 
Lukašenko. Kā jau vairākumā dik-
tātūru, arī Baltkrievijā rēgulāri no -
tiek demokratisku procesu imitā-
cija, valstī ir gan parlaments, gan 
prezidenta vēlēšanas. Protams, 
vārds „vēlēšanas” Baltkrievijas ga -
dījumā būtu jāliek pēdiņās, jo par 
godīgām tās var uzskatīt tikai cil-
vēki no valstīm (piemēram, no 
Krie vijas), kuŗās vēlēšanas ir tikpat 
„godīgas”. Pēdējo reizi, kad valstī 
bija prezidenta „vēlēšanas”, - 2010. 
gadā, Lukašenko it kā saņēma 
79,65 procentus balsu, bet tas bija 
tikpat ticami, kā pirms pāris ne  dē-
ļām Krievijas prezidenta vēlēšanās 
kvazidiktātora Putina  iegūtie va i-
rāk nekā 60 procenti balsu. Ne vie-
nā, ne otrā gadījumā valdošā kliķe 
neiztika bez krāpšanās un rezultā -
tu viltošanas. Lukašenko ievēlēšanā 
četrus gadus pirms tam, 2006. ga -
dā, „oficiālie” rezultāti uzrādīja glu-
ži vai PSRS cienīgu rezultātu – 93,5 
procentus balsu. Tas bija tik maz-
ticami, ka  Lukašenko (vismaz tā 
viņš pats ir apgalvojis) lika rezultā-
tus revidēt, lai parādītu, ka viņš ir 
saņēmis „tikai” 86 procentus balsu. 
Vārdu sakot, īstas vēlēšanas Balt-
krievijā ir tikai sapnis.

Taču 2010. gadā cilvēks beidzot 
aizgāja par tālu. Vēlēšanu vakarā 
di  vi viņa sāncenši prezidenta ama-
tam opozicijas demonstrāciju lai -
kā tika smagi piekauti. Viens no 
tiem - Vladimirs Nekljaevs nonāca 
reanimācijā, no turienes viņu no -
lau pīja baltkrievu varas iestādes,  
un viņš tika ieslodzīts  cietumā. Īsi 
pēc vēlēšanām aiz restēm nonāca 

Vērtībām saduŗoties ar reālitāti
arī septiņi citi prezidenta amata 
kandidāti. Apmēram tas pats būtu, 
ja Amerikā, piemēram, uzvarētu 
Ba  raks Obama un pēc tam cietu-
mā sabāztu Romniju, Santorumu, 
Pau lu, Gingriču, Bahmani, Pavlen-
tiju un visus pārējos tikai par to, ka 
viņi uzdrīkstējušies stāties viņam  
pretī. Protams, Amerika ir demo-
kra tija (lai gan ar katru dienu vai-
rāk un vairāk nosacīta – īsta demo-
kratija tomēr netur pati savus pil -
so ņus nebrīvē bez jebkādām tiesī  -
bām kontaktēties ar advokātu un 
bez jebkādas informācijas par to,  
kas ar viņiem notiek, kā tas ir bijis 
ar Vikilīka dokumentu nopludi nā-
tāju Bradliju Meningu, nemaz ne -
runājot par to ārprātīgo kauna trai-
pu, kas ir Gvantanamo cietums 
Ku  bā). Baltkrievija ļoti uzskatāmi 
nav demokratija.

Ilgu laiku Eiropa ar Baltkrieviju 
auklējās, daļēji tāpēc, ka  Lukašenko 
ir viltīgs radījums, visnotaļ līdzīgs 
Ziemeļkorejas diktātoriem. Te pa -
rāda zobus, te atkal kļūst mīlīgāks 
(vienu brīdi viņš kļuva tik mīlīgs, 
ka 2009. gadā viņu Romā pieņēma 
pats pāvests Benedikts, lai gan, pro-
tams, tas bija brīdis, kad viens dik-
tātors pieņēma otru, jo citādi kā 
par diktātoru arī Vatikāna valdnie-
ku grūti uzskatīt). Baltkrievijas ga -
dījumā tas ir bijis tāpēc, ka gluži vai 
schizofreniskas ir Lukašenko attie-
cības ar Krieviju. Jau ilgāku laiku ir 
klīdušas pārdomas par kaut kādas 
savienības izveidošanu starp Krie-
viju un Baltkrieviju – ja ne gluži 
vie  na valsts, tad vismaz kopēja va  -
lūta, kaut kāda tirdzniecība, varbūt 
plašāka militāra sadarbība. Nelai-
me tikai tāda, ka to patiesībā nav 
gri  bējusi ne Krievija, ne Baltkrie-
vija. Krievijai Lukašenko ir sava 
vei  da kauna traips. Aiz „slavu drau-
dzības” it kā jāatbalsta, bet nu bau-
ris visīstākais, pie galda klāt nevar 
laist, visa Eiropa uz viņu šķībi ska-
tās, un Krievijai tomēr Eiropa un 
tās tirgus ir  daudz vairāk vajadzīgi 
nekā Eiropai Krievija.  

Savukārt Minskā  Lukašenko pats 

droši vien saprot, ka savas valsts 
pilnīgu pārdošanu Kremlim viņa 
paša tautieši varētu  nesaprast, bet 
vislielākās bailes, protams, viņam ir 
no iespējas, ka Baltkrievijā varētu 
atkārtoties Ukrainas oranžās vai 
Gruzijas rožu revolūcijas variants. 
Par iespējamiem protestētājiem 
dik  tātors gan reiz ieteicās, ka tiem 
„pārgriezīs rīkli kā pīlēm”, bet sa -
vus cilvēkus Lukašenko tur pie ļoti 
īsas pavadas, taču gadīties jau var 
visādi. Jādomā, ka īsi pirms minē -
tās oranžās un rožu revolūcijas tie, 
pret kuŗiem tās tika vērstas, pat 
murgos neiedomājās, ka tas varētu 
beigties ar viņu pašu pazušanu no 
skatuves. Nemaz nerunājot par to, 
kas pērn notika Afrikas ziemeļos, 
kur viena cilvēka pašaizdedzināša-
nās maksāja amatu ne tikai viņa 
valsts diktātoram, bet arī vairāku 
citu valstu ilggadējiem vadoņiem. 
Tādi notikumi, protams, pasaulē  
vēl atlikušos diktātorus padara ner-
vozus, un Lukašenko nav nekāds 
izņēmums.

Tomēr tas, kā šis cilvēks izrēķinā-
jās ar saviem pretiniekiem pēc aiz-
pērnā gada vēlēšanām,  kā jau teicu, 
bija pārāk tālu sperts solis. Eiropas 
Savienība jau iepriekš bija noteikusi 
Lukašenko aizliegumu iebraukt     
ES, vizīte pie pāvesta bija pirmā 
reize, kad viņš vispār nokļuva Rie-
tumeiropā, un arī tas kļuva iespē-
jams pēc tam, kad viņš īsu brītiņu  
bija  uzvedies mazliet glītāk. Bet pa -
gājušā gada jūnijā, kad kļuva   
skaidrs, ka no izrēķināšanās ar polī-
tiskajiem pretiniekiem „Eiropas pē -
dējais diktātors” nebūt negrasās at -
teikties, ES pret Baltkrieviju vērsa 
jau daudz nopietnākas, tostarp arī 
ekonomiskas sankcijas. Situācija sa -
milza  tik smaga, ka Lukašenko bija 
spiests ar cepuri rokā doties gan uz 
Maskavu, gan arī pie Starptautiskā 
valūtas fonda, taču negūstot īpašu 
veiksmi. Un nu ir pienācis brīdis, 
kad Lukašenko joprojām uzvedas 
slikti, polītisko cietumnieku viņa 
valstī ir vairāk, un Eiropa domā par 
jaunām, vēl stingrākām sankcijām.

Brīdī, kad tika noteiktas pirmās 
sankcijas, divām ES valstīm pret to  
bija iebildumi. Viena bija Italija, ko 
toreiz pārvaldīja visnotaļ dīvainais 
Silvio Berluskoni, un viņam nekādu 
pretenziju pret Lukašenko un tā 
„valdīšanas” stilu nebija (tāpat tādu 
nebija arī tikpat dīvainajam Vene-
cuēlas bosam Čavesam). Brīdī, kad 
otrreiz tika noteiktas  sankcijas, at -
kal divām ES valstīm radās iebildu-
mi. Viena ir Slovēnija, un otra abos 
gadījumos  ir mūsu pašu Latvija.

Paskatieties kartē, un taps skaidrs, 
kāpēc tas ir tā. Esam kaimiņi. Kāds 
ir aprēķinājis, ka patlaban pare-
dzētās sankcijas Latvijai nozīmētu 
480 milj. eiro zaudējumus, jo sa  ma-
zinātos tirdzniecības apgrozījums.  
Kādā Latvijas laikrakstā teikts, ka 
sankcijas pret Baltkrieviju no ES 
puses patiesībā būtu sankcijas pret 
Latviju. Arī Saeimas deputāts Ojārs 
Kalniņš (lasītāji Amerikā viņu at -
cerēsies kā kādreizējo Amerikas lat-
viešu apvienības aktīvistu un arī 
Lat  vijas vēstnieku ASV) ir teicis, ka 
pašreizējā variantā sankcijas vis vai-
rāk ietekmētu tieši Latvijas intere ses 
un tāpēc tās esot nepieņemamas. 
To pašu ir apgalvojušas frakcijas Sa -
eimā.

Te nu ir  kārtējais gadījums,  kad, 
pa durvīm ienākot ekonomiskām  
interesēm, viss pārējais acumirklī 
iz  lido pa logu laukā. Arī pat vismi-
nimālākās rūpes par tādu „abstrak-
tu” jēdzienu kā cilvēktiesības. Tikai 
pirms pāris dienām Lukašenko re -
žīms izpildīja nāves sodu diviem 
cilvēkiem, kuŗi it kā spridzinājuši 
metro Minskā, lai gan arī par viņu 
„tiesāšanu” pasaulē bija radies pie-
tiekami daudz jautājumu, un nāves 
sods  Eiropā jau ļoti sen ir atzīts par 
nepieļaujamu. Tāda nu ir tā mūsu 
pasaules reālpolītika. Brīdī, kad 
bijušais Valsts prezidents Valdis 
Zat  lers brauca skatīties Olimpiskās 
spēles Ķīnā (un tur palika arī tad, 
kad Krievija uzbruka Gruzijai), viņš 
jau iepriekš bija pateicis, ka ne ar 
kādiem tibetiešiem netiksies un 
nekāda saruna par cilvēktiesībām  
ar ķīniešiem nenotiks. Aptuveni to 
pašu viņš sacīja, kad devās uz 
Turkmēniju, Uzbekistānu un Ka -

zachstānu, kuŗās pie teikšanas arī 
bija cilvēki, ko citādi kā par diktā-
toriem nav iespējams dēvēt, turklāt 
piedevām Turkmēnijā ilgu laiku  
pie vadības grožiem turējās īsts ma -
niaks. Bet tirdzniecība, mīļie, tirdz-
niecība, sakari, partneŗattiecības... 
Arī amerikāņi minētajā reģionā ir 
bijuši vairāk nekā gatavi pievērt 
acis, piemēram, uz to, ka Uzbe kis-
tānas diktātors savus pretiniekus 
mē  dzis mest verdošas eļļas katlā, jo 
pamanījies būt „labiņais” jautāju -
mā par ASV klātieni netālajā Afgā-
nistānā. PSRS laikā pasaule tirgojās 
ar Padomju valsti un ignorēja totā-
litārismu, daudzas valstis tirgojās     
ar Dienvidafriku un ignorēja apar - 
t eidu, patlaban visas valstis tirgojas 
ar Ķīnu un ignorē militāristisku 
diktātūru, kuŗa ir bīstama ne tikai 
savā reģionā vien. Nauda nesmird, 
tāds dzirdēts teiciens. Varbūt. Bet 
veids, kā nauda tiek iegūta, var būt 
smirdīgs.

Es, protams, nevēlu Latvijai zau-
dēt daudzus simtus miljon latu ie -
ņēmumu. Ja sankcijas pret Baltkrie-
viju tik tiešām ļoti kaitēs mūsu 
vals tij, tad piekrītu, par tām ir 
jādomā tālāk, par to ir jāpārliecina 
arī citas valstis, jo, piemēram, Por-
tu galei vai Beļģijai par tirdzniecību 
ar Baltkrieviju var būt pilnīgi viens 
pīpis, kamēr Latvijai, cik var spriest, 
tas ir visai eksistenciāls jautājums. 
Taču tas nenozīmē, ka man par to 
būtu jāpriecājas. 21. gadsimtā tam 
vajadzētu būt anachronismam, ka 
tik daudzi cilvēki pasaulē dzīvo 
nebrīvē. Mūsu tauta no totālitāris-
ma izlauzās tikai pirms 22 gadiem, 
vai tik ātri mums būtu jāaizmirst, 
ko tas nozīmēja? Protams, būs tie, 
kuŗi teiks, ka pašiem baltkrieviem 
viss ir OK, jo Lukašenko viņiem 
no  drošina to pašu, ko Krievijā it kā 
nodrošina Putins un viņa kliķe, – 
„stabilitāti.” Bet abās minētajās val-
s tīs tas nozīmē cilvēka tiesību pilnī-
gu ignorēšanu, un tāpēc es būtu 
tikai priecīgs, ja arī Latvija piedalītos 
spie dienā, lai tas tā vairs nebūtu. Sa -
protu, kāpēc Latvija to nedara. Bet 
saku atkal – reizēm nauda vai vismaz 
tās pelnīšanas veids smird gan.

Kārlis Streips
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Horācijs kādreiz 
teicis: Bis repetita 
placent. (Atkārtotas 
lietas patīk). Ir vēl 
citas izteikas par  
at  kārtošanos, taču 
šo  reiz šis sakāmais 

pārfrazējumā būtu tāds: „Sliktu 
lietu atkārtošana ir neveiksmes 
māte.” Varbūt pārdroši un pār-
steidzīgi teikts par februāŗa kon-
certu plānošanu ar marku „Vī -
nes klasika, austriešu vīns”. Taču 
man garšo  vīns ar īpašu, savda bī-
gu aromatu. Ne jau dārgais, bet 
parastais austriešu galda vīns.  
Arī austriešu mūzika, kuŗa nav 
smelta no komponista mūzikā la-
jām aplikācijām, bet noslēpu mai -
ni dzirkstī pilnmēness gaismā. 

Vīnes klasika un austriešu 
vīns bija izvēlēts februāŗa Latvijas 
koncertu moto. Koncertos ska nē-
ja Mocarta, Bēthovena, Brāmsa 
un arī kāda tikai vīniešiem zinā-
ma Helmūta Šmīdingera skaņ-
darbi. Ideja kārtējo reizi atskaņot 
rīdziniekiem zināmus un mazāk 
zināmus klasiķu darbus ir svē-
tīga. Tā apliecina zināmo patie sī-
bu, ka atkārtota patiesība var       
kļūt par mītu vai arī tā var ne -
kļūt. Viss atkarīgs no patiesības 
kvalitātes. 

7. februārī Lielajā ģildē Liepājas 
simfoniskais orķestris lietuviešu 
diriģenta (arī pašreizējā operas 
vadītāja) Modesta Pitrena vadībā 
atskaņoja Bēthovena, Richarda 
Štrausa un Šūberta darbus. Solisti 
bija mūsu izcilā čelliste Kristīne 
Blaumane un krievu vijolnieks 
Ser gejs Dogadins. Bēthovena 
Trīs kāršajā koncertā in C-dur 
op.56  klavieres spēlēja piānists 
no Izraēlas Gils Šohats.

Pateicībā princim Lobkovicam 

Starp Apolonu un Dionīsu
Bēthovena 1805. – 1806. gadā sa -
ce rētais koncerts nav ne popu-
lārs, ne īpaši iezīmīgs. Šajā kon-
certā atšķirībā no meistara citiem 
darbiem nav vēriena, aizrautī bas. 
Liekas, komponistam šis darbs 
noderējis par vijoles un čello spē-
les iespēju skiču burtnīcu. Tās 
tiešām ir ārkārtīgi grūtas salī - 
 dzi nājumā ar klavieŗu partijas 
pieti cību. Šķita, ka instrumentā -
lo partiju atskaņojums ir grūtāks 
par gaidīto māksliniecisko rezul-
tātu. Abi stīgu instrumentu so -
listi bija labi sagatavojušies, īpa -       
ši Blau manes čello atskaņojums 
aiz  slaucīja gaŗlaicību kopumā 
vienmuļajā darbā, tāpat kā Kris-
tīnes vecvectētiņa Arvīda Blau-
maņa brālis Rūdolfs Blaumanis 
aizpildīja sadzīviski pliekanās ai -
nas ar savu ģeniālo humora devu: 
„Bet filozofs es esmu tā kā tā!” 
teica Noliņš. Orķestris spēlēja ļoti 
romantiski, gandrīz kā Šuberta 
simfoniju. Varbūt pat nedaudz 
par saldu....

Rīgā reti spēlētās Richarda 
Štrau sa „Metamorfozas” priecēja 
ar 81 gadu vecā vācu mūzikas 
lielmeistara neiedomājami bagā-
to skaņu zīmju un simbolu pār-
bagātību. Komponists savu darbu 
pieticīgi nosaucis par „studijām 
23 stīgu solistiem”. 1945. gadā 
rakstītā kompozicija ir gāzusi no 
kājām daudzus diriģentus. Ne 
katrs spēj sakārtot darbu loģiskā 
mūzikālās domas attīstības ielo-
gā. Biežie autocitāti, Bēthovena 
vai Vāgnera mūzikas citāti pārāk 
reljefi izlec no izpildījuma kon-
teksta, atstājot tikai neskaidru, 
mig lainu kopainu. Pitrens ņē -
mās vaiga sviedros, lai šajā mūzi-
kālo temu – tēlu biezoknī sagla-
bātu kaut cik skaidru autora 

domu. „Atcerieties, jums diriģē-
ša nas laikā nevajadzētu svīst, lai 
silti kļūst klausītājiem,” teicis 
Richards Štrauss jaunajiem diri-
ģentiem. Svīšana bieži saistīta ar 
skaņdarba paviršu pazīšanu. Pit-
rens lika svīst Liepājas orķestrim, 
kuŗam šis opuss bija pēdējo gadu 
cietākais rieksts. Taču godīgi pār-
kosts un atklāts tā bagātais saturs. 

Kādēļ koncerta organizātoriem 
bija nepieciešams L. Bēthovena 
C-dur Mesas (op. 86, 1807)  at -
ska ņojums, kuŗu Bērhovens pats 
kādā vēstulē nosaucis par savu 
„jaunības dienu spēli ar Kerubīni 
un Mocartu”? Mesas atskaņojums 
Sv. Jāņa baznīcā 11. februāŗa 
vakarā, piedaloties Latvijas Radio 
korim un Sinfonietta Riga mūzi-
ķiem, kā arī Nacionālās operas 
solistiem, pārsteidza ar savu mū -
zikālā satura pieticību. Acīmre-
dzot diriģents Sigvards Kļava  
šajā koncertā meklēja dionīsis -
kas labskanības nektaru kā apol-
lo niskā satura dziļdziļos ūdeņus. 
V. A. Mocarta litanija Loretas 
Dievmātei (Litaniae Lauretanae 
1774. gadā), kaut nepretendē uz 
meistardarba nosaukumu, to -
mēr novēdīja ar rokoko laika 
esprit un vieglu Prātera aromu. 
Diriģents centās gan Bēthovena, 
gan Mocarta darbus parādīt jau-
nā gadsimta vērtību skālā. Dio -
nīss cīnījās ar visu savas emocio-
nālitātes arsenāla spēku , cenšoties 
zem sava papēža palikt Apollona 
prātojuma nastu. Diriģents Kļa -
va mēģināja mūs pārliecināt, ka 
abi mūzikas lielgari ir kļūdīju -   
šies savu darbu novērtējumos. 
Vai mēs viņam piekritām? 

17. februārī Lielajā ģildē bija 
Vīnes festivāla pēdējais nobeigu-
ma koncerts. Programmā vēlreiz 

Bēthovens - Otrais Klavieŗ kon-
certs 8-dir, op. 19, 1795 (?), pir-
mais pilnīgi saglabātais koncerts. 
Daudz reižu tas labots vēlākos 
gados, taču Bēthovenu darbs nav 
pilnīgi apmierinājis: „Mans agrī-
nais un ne labākais darbs.” Trīs-
daļu koncerta ciklā maz oriģinā -
lu vaibstu. Te daudz līdzības var 
saklausīt ar J. Haidna mūziku. 

Otro klavieŗkoncertu ar t. s. 
Ham merklavier atskaņoja pia-
nists no Nīderlandes – Kristians 
Bezaudenhauts, diriģēja Nor-
munds Šnē ar savu Sinfonietta 
Riga. Grūti spriest par pianista 
ģeniālitāti, kā to vēstīja prog ram-
miņa, jo mūziku viņš no  spēlēja 
negaidīti pelēcīgi. Pār mēru ro -
mantizētā interpretācija padarīja 
šo Bēthovena darbu visai primi-
tīvizētu. „Tam dzejas gabalam 
viela smirdoši veca un romantis-
ka,” savulaik rakstīja minētais 
Blaumanis. Varbūt āmuriņ kla vie-
res nedeva vēlamo un gaidīto?

Protams, Bērhovena VII A-dur, 
op. 92, 1812,  vienmēr tiek gaidīta. 
Iespējams, tālā 1813. gada atska-
ņojuma triumfs ar komponistu 
pie diriģenta pults ir kā ne  mir- 
s tības zīme, kuŗa nav dzisusi līdz 
mūsdienām. „Zaratustras gud rī-
bas” iemiesojums, kā savulaik 
rakstīja kāds pētnieks, bet varbūt 
tikai Bēthovena paša gandarī-
jums par otrās daļas ģeniālās 
temas atradumu ir šī darba pa -
nākumu atslēga. Bēthovenam ar 
grūtībām padevās romantiski 
slaidas un no ekstazes pilošas 
mel dijas. Viņš nebija ne Šūberts, 
ne Mocarts. Katra tema puskur-
lajam meistaram bija sevī jāiz-
cīna, jāizkaļ ar neatlaidīga un 
mokpilna kalējdarba paņē mie-
niem. Katru temu viņš veidoja, 

slīpēja, laboja un sāka bieži visu 
no jauna drīzāk kā akmeņkalis, 
nevis pulksterņmeistars. Šo mok-
pilno radošo procesu var redzēt 
viņa „Sarunu burtnīcās”. Varbūt 
šai simfonijai ir lieliskāki pa - 
raugi – sēra Saimona Retla, Klau-
dio Abado vai Marisa Jansona 
interpretācijās, taču Šnē tika ar   
šo darbu galā veiksmīgi. Par to 
liecināja dāsnie aplausi. 

24. februārī Lielajā ģildē Lat-
vijas Radio koris un solisti Inga 
Kalna, Egils Siliņš, klavieŗu duets 
Diāna Ketlere un Reinis Zariņš 
diriģenta Kaspara Putniņa vadībā 
atskaņoja Rīgā bieži spēlēto Jo -
han  nesa Brāmsa „Vācu rekviē-
mu”. Šis darbs mūsu klausītā -
jiem piejaucēts jau sensenis. Un 
sensenas ir šī darba atskaņoša -
nas tradicijas un arī... atskaņo-
juma priekšstati. 

Diriģents bija izvēlējies visai 
riskantu interpretējumu: sim fo-
niskā orķestŗa vietā izmantot ti -
kai divas klavieres! Brāmsa mū -
zikas emocionālā atturība ir vis-
pārzināma, to daļēji kompensē 
viņa orķestŗa krāsas. Tagad to 
nebija. Askētiskums atskaņoju -
mā vēl vairāk izcēla šī darba sau-
les smaguma nosacītību, pelē -  
kās krāsas dominanti. Kādēļ di -
riģents izvēlējās tik pārdrošu, 
gandrīz pašnāvniecisku uzdevu-
mu, atsakoties no orķestŗa, var 
tikai minēt. Taču vairāk par stun-
du gaŗais rekviēms man nešķita 
gaŗlaicīgs un neemocionāls. Kas-
para Putniņa eksperimentētāja 
dotības šī darba atskaņošanā ap -
liecināja uzdrīkstēšanās iespējas 
un nepieciešamību mūsdienu 
postmodernajā kultūras telpā. 

Pauls Dambis 

Ar Latviešu fonda atbalstu 
iz  dota grāmata – “Sibirijas 
bērni” 1.sējums angļu valo-
dā (340 intervijas ar 1941. 
gadā uz Sibiriju aizvestajiem 
bērniem).

“The Children of Siberia”
var pasūtināt, sūtot čeku 
pēc adreses: A.Jerumanis 

1600 El. Rito Ave, Glendale, 
CA 91208, USA.

Grāmata kopā ar sūtīšanu
maksā 70 USD.

Ir dīvaini, ka latviešiem pēdējo 
divdesmit gadu laikā ir jāatgā -
dina, ka mūsu vēsture ir svarīga, 
ka ir normāli par to interesēties,   
to pētīt, lai atrastu savu mentāli-
tāti, savas īpašās rakstura iezīmes, 
savus kompleksus, ārstēt un iz -
prast rētas un traumas – visu to, 
ko laika gaitā nodēvē par tautas 
vēsturisko apziņu un tradiciju.

Kamēr citas tautas uz šīs nepie-
lūdzamo vēsturisko batāliju bazes 
veido izcilas mākslas filmas un pa -
cie šamus, kā arī neciešamus se  ri ā-
lus, raksta lugas un romānus, lat-
vieši gluži vai kautrējas skatīties 
pagātnē. Psīchoterapijas kundzī  bas 
laikmets it kā būtu viņiem iedvesis 
vainas izjūtu pat par to, ka, tulkojot 
vēsturi, viņi neizbēga mi raugās 
pagātnē, nevis saulai najā nākotnē. 
Pagātne tiek uztver ta kā trauma, 
un sliktais tonis ir - to pieminēt. 

Bet ikvienam radošam cilvēkam 
ir svarīgi būt gan liecinieka, gan 
prokurora, gan advokāta lomā,     
lai saprastu mūsu tautā piedzīvoto  
un palīdzētu sev un sabiedrībai 
at  tīstīt savu cilvēcisko apziņu šī 
laikmeta koordinātās.

Fonds „ Sibirijas bērni” (dibināts 
2000. gadā), kas apvieno vairāk 
nekā sepstiņsimt 1941. gada re- 
p re sijās izsūtītos cilvēkus un viņu 
pēctečus, un režisore Dzintra Ge -
ka ir radījusi 10 filmas, ir izdotas 
grāmatas ar izsūtīto likteņstās-
tiem, ir rīkotas konferences, 
piemiņas koncerti 14. jūnijā, orga-

Lai pagātne neatkārtotos!
nizēti braucieni pa Sibiriju, atzī-
mējot izsūtījuma vietas ar piemi-
ņas plāksnēm, intervēti tālumā   
vēl dzīvi palikušie latvieši, neļau -
jot atmiņai aizaugt ar zāli. 

Veicot šo svēto misiju, ir gūts 
morāls gandarījums. Bet tas vien-
mēr ir bijis privāti organizēts brau-
ciens valsts vārdā. Ja valsts aiz -
sma kusi ekonomiski polītiskās 
krizēs un kaŗos, „Sibirijas bērni” 
tās vārdu tomēr nav centušies ne 
mazināt, ne apkaunot par neiein-
teresētību. Taču ir pagājuši 11 ga -
di un fondam joprojām ir vitāli 
nepieciešams atbalsts. Fonds ir 
palīdzējis Latvijas Polītiski repre-
sēto apvienības ļaudīm, ir infor-
mējis un apgaismojis šodienas 
jaunatni par viņu tēvu un vectē - 
vu vēsturi (ko nav spējusi izglītība, 
visus šos gadus atsevišķi nemācot 
Latvijas vēsturi), t.i., palīdzējusi 
attīstīt domāšanu kopsakarībās. 
Latvijas turīgajiem un patriotis-
kajiem cilvēkiem ir jānāk talkā,      
lai valstij nepienāktu laiki, kad       
par tās vēsturi, izdzīvošanas stās-
tiem un upuŗu traģēdijām vēstīs 
tikai izklaidējoši mūzikli. Ir jāpa-
līdz, lai arī šogad, 2012. gadā, 
brau ciens uz Sibiriju varētu no -
tikt. Ir pienācis brīdis, kad fon -
dam ir jāpalīdz, lai misija netiktu 
pārtraukta.

Šīsvasaras brauciena maršruts    
ir Rīga-Maskava-Blagoveščenska-
Kanska-Krasnojarska-Pēter bur ga-
Rīga no 15. līdz 29. jūnijam. Gru-

pā ir septiņi cilvēki, kuŗi, vēl bū -
dami bērni, 1949. gadā tika izvesti 
uz Tālajiem Austrumiem. Septītā 
nodaļa pie Belogorkas pilsētas ir 
vieta, kur bijuši izsūtīti simtiem 
latviešu. Kopā ar mācītāju G. Kal-
mi ir plānots izvietot viņiem pie-
miņas plāksni pilsētas mūzejā. 
Četrās dienās iecerēts apbraukt 
izsūtījuma vietas Amūras apga ba-
lā, tikties ar tur palikušajiem lat-
viešiem. Tālāk ar vilcienu dosi-
mies uz Krasnojarskas apgabalu. 
Pēc divarpus dienu ceļa ar vilcie -
nu plānots ierasties stacijā Tai -
šeta, kur bijušas ieslodzījuma vie-
tas. Tur bijis mūsu ievērojamais 
dzejnieks un publicists Alek -
sandrs Pelēcis. Grupā iekļauta ār- 
s te Marija Krūmiņa, kuŗas tēvs – 
mācītājs Rumba bijis ieslodzīts 30 
km attālajā cietumā Rešoti, kas 
šobrīd saglabājies kā dzelzceļa sta-
cija. Paredzēta tikšanās ar vietē-
jiem iedzīvotājiem un iespēja-
miem aculieciniekiem. Tālāk ceļš 
vedīs uz Kanskas rajonu. Grupā 
brauks Juris Vidiņš, nonācis Tase-
jevā kā deviņgadīgs puika, no šīs 
vietas kājām atbēdzis uz mājām. 
Kanskā paredzēta tikšanās ar 
1941. gadā no Latvijas izsūtītajiem 
ebrēju bērniem Simonu Viņņiku 
un Frīdu Poļakovu. Tiks apmek-
lētas arī latviešu sādžas Suchanoja 
un Malij Imbež, kur joprojām dzī-
vo 1941. gadā no Latvijas iz  vestās 
meitenes Selga Jankovska un Zai-
ga Rozenvalde. Krasnojarskā pa -

re dzēta tikšanās ar Latviešu bied-
rības pārstāvjiem un 1941. un 
1949. gadā izsūtītajiem un viņu 
pēctečiem.

Brauciena laikā tiks filmēts, uz -
filmētais materiāls būs redzams 
filmā “Kur palika tēvi”. Fondam ir 
archīvs, kuŗā viss safilmētais tiek 
uzglabāts, jo fonda materiālus bie-
ži izmanto televīzijas, kā arī repre-
sēto biedrības un citi interesenti. 
Rakstniece Gundega Repše vāks 
materiālus romānam. Arī viņas 
mamma 1941. gadā bija izsūtīta 
un pavadīja Sibirijā 14 gadus.

Lai arī neviens fonds, ne filma 
vai grāmata nespēj represētajiem 
atdot viņu zaudētos tuviniekus un 
bērnību, mēs vēlamies sniegt no -
mocītajiem morālu gandarījumu 
un apliecinājumu, ka viņi nav 
aizmirsti. Latvijas iedzīvotājiem 
savukārt gribam atgādināt mūsu 
neseno pagātni ar cerību, ka tā 
nekad neatkārtosies. 

Iespējamais ziedojums sūtāms:
Nodibinājums
„Fonds Sibirijas bērni”
Rīgā, Graudu ielā 41a, LV 1058
Reģ. Nr. 40008057169
SEB banka, kods:UNLALV2X
Konta Nr.
LV47UNLA0002058469357

Ziedojumu čekus ASV var sūtīt 
Aivaram Jerumanim – 1600 El. Rito 
ave, Glendale, CA 91208, USA 

Koordinācijas tālrunis – 
Dzintra Geka- 29273016
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 Meitenītes vārdi
Kad tu Veļu vakarā mani gaidīsi, 

neklāj bagātīgu galdu, māt. Ielej 
manā krūzītē skaidra ūdens lāsi, 
manā krūzītē, ko tu joprojām gla-
bā. Bērna krūzītē ar padzisušu 
pu  ķi uz sāna. 

Viena ūdens malka toreiz pie-
trūka, lai es izdzīvotu. Lai izaugtu 
liela, iepazītu mīlestību, auklētu 
bērnus, dārzā audzētu puķes. 
Skaidra ūdens malka pietrūka tajā 
karstajā vasarā, kad mūs veda tik 
ļoti tālā, tik nepazīstamā, tik bie-
dējošā ceļā.

Un nemoki vairs sevi, jo tā ne -
bija tava vaina, ka vilciens apstājās 
tik tuksnesīgā vietā, tā nebija tava 
vaina, ka akā ūdens tik dziļi, tā 
nebija tava vaina, ka akai kāds no -
rāvis ķēdi, nozadzis spaini, tā 
nebija tava vaina, māt. Tu izmi su-
mā raudāji, tu būtu atdevusi dzī-
vību par pašu parastāko spaini, 
bet spaiņa nebija, māt. Tu noraisīji 
lakatu, saplēsi strēmelēs, sēji tās 
kopā, galā piesēji krūzi. Bet tava 
virve bija par īsu, tā nesniedzās 
līdz ūdenim, tā nesniedzās līdz 
glā biņam, un tad tu gribēji plēst 
kopā kreklu, un nebija tava vaina, 
ka nepaguvi; tā nebija tava vaina, 
ka vilciens stāvēja tik īsu brīdi. 
Beidz sevi šaustīt ar pārmetu-
miem, māt, un nenosodi arī veco, 
nu jau aizbērto aku, tā nebija akas 
vaina, jo akai ūdens nebija žēl.

Ielej kādu ūdens lāsi manā krū-
zītē, kad tu Veļu vakarā klāsi gal-
du, mani pieminēdama, māt.

Puisīša vārdi
Neizlaid pavardā uguni, māt! Lai 

kuŗas pavasaŗos, kad mūsu dārzā 
sirma salna, lai nenodziest, kad 
vasaras saule šūpojas ābeļu vaina-
gos, lai sprēgā rudens lieta vās, lai 
gaiši liesmo ziemas spel gonī, kad 
lauskis rībinās ap mājas pakšiem. 
Neizlaid pavardā uguni, māt, tad 
vienmēr paliksi kopā ar tiem, kas 
tagad tev līdzās, un tev nebūs jāsil-
da ar dvašu kāda dzies toša dzīvība, 
kā tu pūlējies sasildīt mani tundras 
polārās nakts stin dzinoši saltajā 
ziemā mūsu šķir bai najā būdā.

Tā nebija tava vaina, ka sniega 
vētra būdu ieputināja, tā nebija 
tava vaina, ka būdai iebruka jumts, 
tā nebija tava vaina, ka mitrie ža -
gari nedega. Ar savu augumu tu 
mani sargāji no Baltās Sievas, kas 
stiepa pēc manis kaulainas rokas, 
ar dvašu kausēji asaras, kas sasala, 
pār maniem vaigiem ritot; tu 
gribēji saukt kādu palīgā, bet bū -
da bija ieputināta. Tu cerēji uz 
glābiņu, bet būda bija ieputināta, 
un mūsu guļvietas kājgalī nepa-
cietīgi mīņājās Baltā Sieva, vedi-
nā dama mani sev līdzi, solīdama 
atsvabinājumu no sala un bada, 
solīdama mieru. Tu neļāvi man 
viņai sekot, tu sildīdama kļāvi 
ma nu augumu sev klāt, tu dzini 
viņu prom, bet viņa negāja. Jo 
būda bija ieputināta un sniega 
vētra negribēja rimties…

Kurini pavardā uguni, māt, lai 
tiem, kas tagad tev līdzās, asaras 
nesasalst skropstās. Glabā uguni, 
neļauj tai dzist! Un Veļu vakarā, 
mani pieminēdama, liec tai spoži 
uzliesmot, māt.

 Koncerts-defilē
Daugavpils. Vienības laukumā 

pulcējas ļaudis. Jaunieši, ģimenes 
ar bērniem, pa vidu dažs vecākā 
gadagājuma cilvēks. Vietējā avīzē 
lasīta ziņa, ka šajā stundā te pa  re-

VEĻU VAKARĀ
dzēts brīvdabas koncerts. Ar ne -
dzirdētu nosaukumu „Defilē”. Kā 
tulkojams šis vārds, vai tas no 
franču valodas? „Pirms kaŗa teica: 
defilēt,” atceras kāds seniors. „Va -
karos jaunieši defilēja gar Dau - 
gav malu pa dambi. Līdz cietoks-
nim un atpakaļ. Tagad teiktu: pa -
staigājās.” Ak tā? Bet kāds tam sa -
kars ar koncertu? Pats tiešākais. 
Avīzē teikts: gājiens sāksies Rīgas 
ielā no dzelzceļa stacijas. Kā tajā 
vecajā dziesmā – „Dziedādami, 
spē lēdami…”.

Gājiena priekšgalā virsnieks ar 
atkailinātu zobenu rokā. Aiz viņa 
stalti vīri armijnieku vasaras ie -
tērpā. Mirdz saulē instrumenti, 
gaisā viļņo pacilājošas skaņas. Na -
cionālo bruņoto spēku pūšamo 
instrumentu orķestris. Senči to 
dēvētu par ragu orķestri. Gā -      
jiens – ‘defilē’ -- tuvojas Vienības 
laukumam, kur malā izvietoti 
sēdekļi. Ir tveicīga 2009. gada 31. 
jūlija diena.

„Arī togad bija pats vasaras 
vi dus,” saka sirma sieviete, no -
ņem dama no galvas salmu cepuri 
ar zīda ziedu vienā malā. Blakus 
stāvētāja pavīpsnā. Nav pirmā 
reize, kad dzirdēts kādu saru-
nājamies pašam ar sevi… 

***
Viņi gāja projām tādā pašā sau-

lainā vasaras dienā, tikai agrākā – 
rīta stundā. Eskadrons pēc eskad-
rona. Brūni zirgi, bēri zirgi, melni 
zirgi, salni. Priekšgalā baltu zirgu 
seglos vīri saulē mirdzošām tau-
rēm. Klusajā Andreja Pumpura 
ie  lā atskanēja pazīstamas dzies-
mas melodija: „Šalc zaļais mežs, 
kur lakstīgala dzied…” Eskadrons 
aiz eskadrona. Balti zirgi, bēri 
zirgi… Vīriem zaļi formastērpi ar 
saules krāsas uzšuvēm. Koncerts-
defilē… Pie kādas mājas vārti-
ņiem stāvēja bižains meitēns un 
pavadīja viņus ar skatienu. Baltos 
zirgus, melnos zirgus, ābolainos, 
bēros. Un jātniekus ar dzeltenām 
cepuŗu apmalēm.

***
Kopš tā rīta, kad ceļu pretim mū -

žībai sāka par neatkarīgās Lat vijas 
lepnumu dēvētais jātnieku pulks, 
vēsturē iegājis jau vesels cilvēka 
mūžs - sešdesmit deviņi gadi. 

- Viņi nekad vairs nenāks atpa-
kaļ, - teica cilvēks, kuŗš stāvēja 
meitēnam līdzās. 

Šie vārdi iespiedās atmiņā, un 
kopš tās dienas viņa zīmēja zir -
gus. Baltus, melnus, brūnus, ābo-
lai nus, salnus. Uz dzēšlapām, uz 
pierakstītu burtnīcu vākiem, par 
kabatas naudu iegādātā kladē. Bal-
tus zirgus, melnus zirgus, brū - 
nus, ābolainus, salnus.

Cilvēkbērnam pieaugot, ap  mā tī-
ba pieņēmās spēkā. To nedrīkst at -
stāt aizmirstībai, domāja tā, ku  ŗai 
bērnībā bijušas gaŗas, pelēkas pī -
nes. Lielajā gleznā, ko uzburs viņas 
ota, būs redzama Andreja Pum-
pura iela ar tās zemajām ēkām, 
dzi ļajiem notekgrāvjiem, brauk-
tuves bruģi. No bruģa ak  meņiem 
šķils dzirkstis zirgu pa  kavi, saule 
mirdzinās jātnieku taures.

Balti zirgi, brūni zirgi, melni, 
salni, ābolaini. Un pie kādas mājas 
vārtiņiem meitēns, burzīdams     
pe  lēkā pīnē iesietu lenti…

***
- Ainavas un klusās dabas glez-

niņas jums izdodas, - sacīja tēlo-
tājas mākslas studijas vadītājs, – 
bet sarežģītām figūrālām kompo-
zi  cijām ar trim mācību gadiem 

par maz, Sāciet ar vienkāršāku si -
žetu, uzzīmējiet, piemēram, pāris 
cilvēku, kas mūzejā aplūko sta -
tuju. Līdz nākamai nodarbībai 
mājās uzmetiet dažas skices.

Viņa nezīmēja cilvēkus mūzejā, 
viņa zīmēja zirgus. Zirgus, zirgus, 
zirgus. Un jātniekus ar taurēm, un 
meiteni pie vārtiņiem. Atkal un 
atkal zirgus, jātniekus, meiteni. 
Zirgus, jātniekus, meiteni. Līdz 
ap  jauta, ka pūles izsviestas vējā. 
Vienā lapā jātnieki, zirgi, otrā 
meitene ar gaŗajām pīnēm. Zīmē-
jumus apvienot pietrūka prasmes.

- Lai kaut ko attēlotu, nav katrā 
ziņā jāķeŗas pie zīmuļa un otām, - 
sprieda literātūras zinātnieks, kuŗš 
bija cēlis dienasgaismā dažu vi -
ņas stāstu. – Jums veiksies labāk, 
ja gleznosiet ar vārdiem.

Izdevās! 
- Šis darbs ir jāekrānizē, jāuz-

ņem filma, - teica rakstnieks ar 
skaisto segvārdu Birze. - Zirgi Lat-
vi  jas debesīs. Klusumā. Bez ska ņas. 

Kāpēc klusumā? Tas taču bija 
ATVADU KONCERTS! Tomēr, 
negribēdama rakstnieku aizvai-
not, savas domas viņa paturēja pie 
sevis. 

Filmu neuzņēma, vārdiskais 
gleznojums palika grāmatas vā -
kos - Rekviēms cilvēkiem un zir-
giem, par kuŗiem teikts, ka tie 
vairs nenāks atpakaļ.

***
 Viņi tomēr atgriezušies. Arī pēc 

daudziem gadu desmitiem jauni 
un stalti. Tikai formas tērps tiem 
nevis zaļš, bet melns un zirgu 
viņiem nav. 

Kādā janvāŗa vakarā viņi atkal ir 
Jaunbūvē, tajā pilsētas daļā, kur 
pirmskaŗa laikā atradās jātnieku 
pulks. Pēc agrāko gadu ieraduma 
par „Vārpu” dēvētais novada kul-
tūras centrs, kur paredzēts kon-
certs, ir tikai trīs īsu kvartālu attā-
lumā no Andreja Pumpura ielas. 
Līdz kādreizējam pulka stābam, 
staļļiem, slidotavai dažu minūšu 
gājiens.

Atjaunotās Latvijas Nacionālo 
bruņoto sauszemes spēku orķes- 
t ris Daugavpilī izveidots pirms 
astoņiem gadiem. Kultūras cen- 
tra zālē lielākoties jauni cilvēki - 
mūzikas kolledžas un universitā-
tes studenti. Šur tur pa kādai baltai 
galvai.

Vai viņu vidū ir vēl kāds, kuŗš 
atceras aizejošā pulka atvadu kon-
certu? Šķiet, viņa vienīgā, tā, kuŗa 
toreiz stāvēja pie vārtiņiem.

Uz skatuves uznāk mūziķi ar 
saviem pūšamajiem instrumen-
tiem. Koncerta repertuārā klasi -
ka - dažādu operu melodijas. Skan 
brīnišķīgā Johana Helmicha Ro -
mana astoņpadsmitajā gadsimtā 
Zviedrijas karaļa kāzām veltītā 
„Svīta no Dritingholmas mūzi-
kas”. Antonio Vivaldi grūto Pikolo 
flautas solo skaisti atskaņo Maija 
Silova. Seko norvēģu komponista 
Džona Brakstadta variācijas or -
ķest rim, Nino Rotas, Gunāra Or -
de lovska, Imres Kalmāna, Astora 
Pjacollas skaņdarbi. Pieteicot pro-
grammu, nosaucot diriģentu un 
solistu vārdus un dienesta pakā-
pes, skan tīra, skaidra latviešu va -
loda. Arī starpbrīdī, izgājuši vesti-
bilā, viņi sarunājas tīrā, skaidrā 
latviešu valodā. 

Klausītāja, kuŗai bērnībā bija ga -
ŗas, pelēkas pīnes, jūtas laimīga. 
Atgriezušies. VIŅI ir atgriezušies! 
Zina - tas tikai šķitums, tomēr 

illū zija paliek. Vismaz līdz kon-
certa beigām. 

***
Pavasaŗa pusē vēl viens kon-

certs. Tajā pašā kultūras centrā, 
kas dažu minūšu gājienā no An- 
d reja Pumpura ielas, kur kādreiz 
atradās jātnieku pulks. Stābs, zirgu 
staļļi, ziemā slidotava. Orķestris 
snie dzis koncertus arī citās Lat ga-
les pilsētās, bet nu ir atpakaļ Dau-
gavpils daļā, kas pirms pusotra 
gadsimta iedēvēta par Jaunbūvi. 
Šis koncerts, tāpat kā iepriekšējie, 
visiem pieejams – bez maksas.

Šoreiz repertuārā laikmetīgie 
skaņdarbi. Dzīvespriecīgi, skaļi. 
Sir mām galvām mazāk sapro -       
ta mi, bet sirmu galvu zālē nav 
daudz. Jauno sajūsma ir neviltota. 
Mūziķiem tiek aplausi, ziedi, jau-
tājumi.

- Kad nākamais koncerts?
***

Nākamais skan Rīgas ielā. Mū -
ziķi nāk taisnās rindās, spēlēdami 
līksmas melodijas. Bet kādēļ klau-
sītājiem acīs asaras? Tie, kuŗi la -
sījuši avīzi, jau zina: šis, tāpat kā 
pirms sešdesmit deviņiem ga -
diem Andreja Pumpura ielā ska-
nē jušais, ir atvadu maršs. Jo Dau-
gavpils militārais orķestris tiek 
lik vidēts, turklāt zīmīgā laikā – 
Latvijas bruņoto spēku izveides 
deviņdesmitajā gadskārtā. 

Vienības laukumā mūziķi ie -
ņem vietas, koncerts turpinās. Ar 

skaļiem aplausiem un atzinības 
saucieniem klausītāji uztveŗ katru 
izpildīto skaņdarbu. Te pēkšņi lie-
tusgāze. Tāda, kas mērcē līdz ādai, 
bet viņi turpina spēlēt. Daža tālre-
dzīga klausītāja, kam līdzi lietus-
sargs, to izpleš pār kāda mūziķa 
galvu. Šim paraugam seko vēl 
dažas, bet visiem lietussargu ne -
pietiek. Viņi tomēr turpina, turpi-
na spēlēt. Kad lietus mitējies, or -
ķestris sniedz programmas īpašo 
daļu - defilē.

Izskanot pēdējam akordam, 
klausītāji neizklīst. Vēl jāredz mū -
ziķu apbalvošana un dāvanu pa -
sniegšana tiem, kuŗi nolēmuši 
die  nestu neturpināt. Daļa mūzi -
ķu dosies uz Rīgu un Liepāju, kur 
saglabātas Stāba orķestŗa un Jū -
ras spēku orķestŗa filiāles. Kāds 
varbūt nokļūs Afgānistānā… 

Kaŗavīru orķestŗa pēdējais – 
Daugavpilij veltītais koncerts iz   -
skanējis ar vārdiem: „Es zinu, ka 
mēs kādreiz satiksimies.” Jūs jau-
tājat – kad? Pēc gadiem trim vai 
varbūt četriem, līdzko neredza-
mais simtkājis, kas mūsu zemei 
izsūc dzīvības sulas, būs samīts, 
uzveikts, iznīcināts.

- Jūs nāksiet atpakaļ, – vienam 
no mūziķiem saka klausītāja, kuŗai 
pirms daudziem gadiem bija 
gaŗas, pelēkas pīnes. - Un mēs jūs 
gaidīsim. Mēs ļoti gaidīsim. Ļoti!

 (Turpmāk vēl)

Augustdorfas saiets
no 4. līdz 6. jūlijam

Augustdorfa, Blomberga, Detmolda mūs gaida
Apmešanās un pulcēšanās vieta:
Landhotel Gut Rothensiek, Rothensieker Weg 50, 32805 Horn-

Bad Meinberg, pilsētas daļa Leopoldstal. Tālr.: 0049 5234 20070, 
info@gut.rothensiek.de mājaslapa www.gut-rothensiek.de

Cenas divvietīgai istabai EUR 104,- un vienvietīgai istabai EUR 
64,- par diennakti ar brokastīm  plūs vakariņas vienam vakaram! 
Iespēja rezervēt istabu arī trešai naktij no piektdienas, 6.7., uz sest-
dienu, 7.7., par EUR 90,- dubultistabai,  EUR 57,- vienvietīgai is  ta-
bai;  tas būtu jāpiesaka, sazinoties ar viesnīcu. Lūdzam ikvienu  
PERSONISKI sazināties ar viesnīcu un apstiprināt istabas re  zer-
vāciju divām vai trim naktīm ar  kodu LETTENTREFFEN, vēlā-
kais, līdz 5. maijam.

Hotelis ar vērienīgu iekārtu bijušās muižas territorijā, 13 km no 
Detmoldas. Mēs rūpēsimies par ērtu nokļūšanu no Detmoldas       
uz hoteli, plašāka informācija sekos. Nokļūšana līdz Detmoldai: 
tuvākais starptautiskais lidlauks Hannoverā (Hannover). Vilcieni 
no Minsteres uz Detmoldu (NordWestBahn 2 st.) brauc ik stundu, 
no plkst. 8.17 līdz 21.17. Skatīt dzelzceļa informāciju.

Paredzētā programma
Trešdien, 4. jūlijā: sabraukšana. Check in no plkst. 13.00. Vēlāk 

došanās uz Blombergas kapiem, īss svētbrīdis un saruna pie lat-
viešu pieminekļa un saruna ar Blombergas archīvāru.

18.30 vakariņas
20.00 atpazīšanās, vēsturisks atskats ar Dr. Kārli Kangeri un da -

lībniekiem. Iepazīšanās ar filmrežisori Dzintru Geki un kino pēt-
nieku Agri Redoviču, kuŗi pieteikušies mūs dokumentēt savā 
projektā „Trimdas bērni”.

Ceturtdien, 5. jūlijā: autobusa brauciens uz Augustdorfu, pie-
ņemšana pie birģermeistara Dr. Vulfa (Wulf). Sekos kazarmu 
(Rom mel-Kaserne), respektīvi, bijušās bēgļu nometnes apmeklē-
jums ar evtl. pārsteigumu.

Pēcpusdienā leģendārā kaŗavadoņa Hermaņa pieminekļa un 
mistisko klints veidojumu Eksteršteinu (Extersteine) apskate. No -
stalģiskajās atmiņās tītais Derengrogs (Doerenkrug) nometnes 
pie  vārtē ir slēgts. Pēc vakariņām Velga un Ģirts Zēgneri rādīs bil-
des no veciem Augustdorfas laikiem. Lūdzu, ņemiet visi līdzi fo -
tografiijas, lai Velga un Ģirts var savu krājumu paplašināt. Varbūt 
Dz. Gekas filmizrāde.

Piektdien, 6. jūlijā: Check out tiem, kas pēcpusdienā dodas mā -
jup. Pēc brokastīm visi dodamies  uz Detmoldu, pilsētas apskate 
bijušā birģermeistara vadībā. Sekos pieņemšana rātsnamā ar pa  š-
reizējo birģermeistaru Helleru. Saieta izskaņa brīnišķīgā Det-
moldas alus brūzī. Tiem, kas vēl nakti paliek hotelī, vakarā grillē-
šana un izpriecas.

Rīkotājas Aija Ebdena, Māra Apel-Blūmiņa, Ieva Suermann, Ieviņa 
Picka-Emhardt, Rūta Buklevics (ruta.buklevics@gmail.com), šeit 
iespējams vēl pieteikties.
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Kartē raugoties, tā 
mūsu zemīte izska-
tās itin prāva, bet, ja 
sāk braukt, tik pāris 
stundu – un no Rī -
gas esmu Liepājā, ja 

uz otru pusi – atkal tikai dažas 
stundas, un klāt jau Austrumu 
robeža. Šomēnes, teātŗa izrādes 
skatoties, tā arī iznāca krustām  
šķērsām pa Latviju izbraukāties. 
Paldies Die vam, ka gadījās vedējs, 
jo savas automašīnas man nav: 
rakstīt protu, bet braukt ne. 
Pirmais brau ciens gan bija tepat 
Rīgā –   ar tramvaju. Netālu no 
manas darbavietas Zinātņu 
akadēmijas augstceltnes atrodas 
neliels te  āt ris, par kuŗu jau kādreiz 
esmu rakstījis, tā nosaukums ir 
„Ska tuve”. Teātŗa atrašanās vieta 
ir diezgan netīkama: iepretim 
pus sabrukušas koka mājeles, 
vakara stundās nemaz negribas 
uzturē ties tā sauktajā Maskavas 
forš s tatē, bet nelielais teātris rada 
tī  kamu sajūtu, par ko rūpējas An -
na Eižvertiņa.

Nu jau divdesmit gadus reži-
sore vada šo teātri: ar līdzekļiem 
grūti, skatītāji – kā nu kuŗu reizi, 
bet režisore nesagumst, strādā, 
un viņas vadībā top interesantas 
izrādes, turklāt Eižvertiņa prot 
iz   vēlēties lugas, kuŗām citi teātŗi 
iet gaŗām, un parasti tie ir nopiet-
ni, vērtīgi darbi. Marta sākumā 
devos uz šī teātŗa kārtējo jaunie-
studējumu - Jāņa Jaunsudrabiņa 
stāsta „Vēja ziedi” drāmatizēju ma 
izrādi. Nez vai visi lasītāji šo stāstu 
atceras, - tas ir rakstnieka pirmais 
prozas darbs, kas atklā tībā parā-
dījās 1907. gadā. Stāsts  ir par jūtī-
gas meitenes Rasmas traģisko mī -
lestību, un Jaunsudra biņš šai stās -
tā iet gluži neparastu ceļu – rāmajā 
dabas ritējumā viņš ievelk nepa-
rastus, visai traģiskus vaibstus. 

Prozas darbam atdzīvoties uz 
skatuves  nemaz nav viegli, tomēr 
stāstu par meiteni Rasmu Anna 
Eižvertiņa veiksmīgi iedzīvinā-
jusi darbībā, te mijas īsāki vai 
gaŗāki epizodi, kuŗos vērojam, kā 
pamazām savijas Rasmas un jau-
nā puiša Spodŗa mīlestības pave-
diens. Neparasts. Skumīgs. Ras-
mu izrādē tēlo jauna meitene, 
Kul tūras akadēmijas trešā kursa 
studente Ance Muižniece. Stāstā 
Rasma rādīta ļoti jūtīga, lirisku 
jūtu pārņemta, izrādē režisore 
ļauj aktrisei atklāties krāsaināk, 
meitene pārdzīvo savu pirmo 
mīlestību, tāpēc reizēm ir satrauk-
ta, samulsusi, varbūt pat kaprisa, 
līdz pienāk skarbs pavērsiens, ko 
diktējis Jaunsudrabiņš: izrādās, 
ka meitenes iemīlētais Spodris ir 
viņas brālis, par kuŗa eksistenci 
Rasmai nav bijusi nekāda nojaus-
ma, un arī Spodris nav zinājis, ka 
viņa tēvs agrā jaunībā mīlējis 
Rasmas māti. Spodris  pilsētā ie -
braucis uz mācībām un, kad at -
griežas mājās uz laukiem, tēvs 
Valgs viņam atklāj skaudro patie-
sību: „Rasma ir … tava māsa… 
Tas nu vienreiz tā ir…” Atska nē - 
jis nāves spriedums abu jau niešu 
mīlestībai, kas plaukusi līdzīga 
sapnim, un nu to nākas aprakt. 
Mūsdienās varbūt tiktu meklēti  
atšķirīgi risinājumi, bet Jaunsud-
rabiņš un viņa varoņi domāja 
citādi: mīlestības valgs jāpārcērt, 

Krustām šķērsām – pa Latviju
izejas nav! 

Uz skatuves  šis skaudrais mī -
les tības stāsts izskan pārlieci noši. 
Pavisam maz Rasma un Spodris 
ir kopā, galvenais ir viņas gaidas 
satikt mīļoto cilvēku. Rasmas 
dzīvē alkst iejaukties arī cits cil-
vēks – Jānis, kas raksta viņai ga -
ŗas vēstules un sūta dzejoļus,      
ta  ču Rasmas sirds un jūtas pie der 
tikai Spodrim, tāpēc gala iznā-
kums ir tik skarbs un tra ģisks. 

Anna Eižvertiņa radījusi ska nī-
gu izrādi,  sižeta pavediens vijas 
no nelieliem epizodiem: uz ska-
tuves aktieŗi paši, ja vajadzīgs, 
noliek galdu vai krēslus, vai gultu 
un  pēc attiecīgās ainas paši arī 
tos novāc, savukārt skatuves la -
bajā pusē novietots soliņš un 
ziedu pušķītis, kas atgādina, ka 
Rasma aizgājusi uz kapsētu. 
Skatuves telpā jūtams, ka Jaun-
sudrabiņa varoņi dzīvo saskar- 
s mē ar dabu – tur vējā šūpojas 
bērzu stumbri un zari, tie atgā-
dina  jauniešu attiecības. Izrādē 
vienotā ansamblī Eižvertiņa ap -
vienojusi jauniešus un vairākus 
pieredzējušus aktieŗus. Ar dabis-
kumu un patiesības izjūtu īpaši 
izceļas kādreizējais Liepājas te  āt ŗa 
aktieris Mārtiņš Vilsons, vi  ņam 
līdzās Mātes lomā pārliecinoši 
dzī vo Zane Vaļicka, kas uz skatu-
ves diemžēl parādās reti.

Ir tik labi, ka šajā trauksmai -
najā laikā, kas pilns dažādu pār-
pratumu un pārsteigumu, ienāk 
sirsnīga, skaista, kaut arī traģis - 
ka Jāņa Jaunsudrabiņa stāsta 
„Vēja ziedi” pasaule. 

***
Braukšana uz Liepāju!
Bija tādi gadi – nu jau labi sen –, 

kad rīdzinieki rēgulāri brauca uz 
Lietuvu, lai Paņevežas teātrī no -
skatītos režisora Joza Miltiņa 
iestudētās izrādes, – tā bija aug- 
stas raudzes māksla, jo Miltinis 
re  žisora pieredzi bija ieguvis, 
strādājot Eiropas teātŗos. Nu jau 
viņš sen mīt aizsaulē, ir citi laiki, 
un Latvijā izveidojusies cita tra-
dicija: teātŗmīļi bariem brauc 
skatīties teātŗa izrādes uz Val mie-
ru un Liepāju, turklāt nav nemaz 
tik viegli tikt pie biļetēm, un kur 
tad vēl – krietnais ceļa gabals!  
Bet rīdzinieki brauc! Vai tas no -
zīmētu, ka Rīgas teātŗos vairs      
nav ko skatīties? Nepavisam ne, 
arī te ir labas izrādes, ko noteikti 
vajadzētu redzēt. Valmierā vis-
vai rāk iecienīti ir mūsu režijas 
vecmeistara Oļģerta Krodera ie -
studējumi. Vai tas nav brīnums: 
Oļģertam ir jau deviņdesmit ga -
di, bet viņa vadībā top jaunas 
izrādes. Tāpat ir ar Liepājas teātri. 
Jau labu laiku darbabiedri un 
paziņas man taujā: „Vai tu „Pūt, 
vējiņi!” izrādi Liepājā esi redzē-
jis?” Kauns atzīties, ka neesmu 
re  dzējis! Sazvanījos ar teātri par 
biļetēm, bet uzzināju, ka jāgaida 
vismaz mēnesis. Teikšu atklāti - 
mani urdīja bažas: kā tas būs – 
Raiņa „Pūt, vējiņi!” – mūzikls! 
Kā tas der kopā?

Paldies Dievam, izrāde manas 
bažas izkliedēja, iestudējums no -
saukts par mūziklu „pēc Raiņa 
lugas un latviešu tautasdziesmu 
motīviem”, tā it kā ir Raiņa luga 
un arī nav, jo Raiņa teksta izrādē 
nav, tā autors ir dzejnieks Jānis 
Elsbergs, bet sižeta pavedienu 

pēc „Pūt, vējiņi!” motīviem vijusi 
Evita Mamaja. Izrādē pārlieci nā-
jos, ka būtībā tajā dzīvo Raiņa 
lugas idejas un visi dzejnieka ra -
dītie tēli, un viņu savstarpējās 
attiecības nepavisam nav krop-
ļotas, tā ir skanīga izrāde par 
vislielāko spēku, kas cilvēkus vie-
no, bet reizēm arī šķiŗ, – tā ir 
mīlestība: pēc tās tiecas dzērāj-
puisis Uldis, pēc tās alkst Baibiņa, 
taču pāri visam Raiņa lugā un 
Liepājas teātŗa mūziklā pacelts 
godīgums un cilvēciskums. Baiba 
patiesi iemīl Uldi, bet nespēj mie-
rīgu sirdi kopā ar Uldi aizbraukt 
prom, ja viņas dēļ cieš vecākā 
māsa Zane, ja Māte padzen Bai-
bas tuvo cilvēku Ortu, ja postā  
iet Gatiņš! Tad jau labāk aiziet 
Baibiņai pašai. Starp citu, izrādē 
aiziešanas aina atrisināta teica -
mi: parasti meitene ielec Dauga -
vas viļņos, bet Liepājas teātrī 
Baibiņa aizskrien un pēc brīža 
Uldis viņu kā aizsaulē aizgājušu 
uznes uz skatuves. 

„Pūt, vējiņi!” izrādi Liepājā ie -
stu dējis Dailes teātŗa režisors     
Dž. Džilindžers, iestudējumā at -
klājot savu personību jaunā, vēl 
neredzētā, patiesā gaismā. Neko 
no Raiņa lugas režisors nav ne 
sakropļojis, ne samocījis, bet ra -
dījis skaistu, skanīgu izrādi. Tei-
cami izrādes kopskaņu veido 
Kār ļa Lāča mūzika, tā risinās 
dzie dājumos, taču teksts labi uz -
tveŗams un tēlu attiecības risi - 
nās skaidri. Teicami režisoram 
palīdzējusi kustību konsultante 
Inga Krasovska, un liela loma 
izrādē ierādīta kustībām un de -
jai:  pirmajā cēlienā var jaust, kā 
jaunās, pilnasinīgās meitenes no -
ilgojušās pēc kaislas mīlestības, 
pēc vīriešu ugunīgajām skavām, 
un tad brašā deju solī uznāk, 
varētu teikt – uzdejo, Ulža laivas 
biedri, un dejā staro vīrišķīga 
enerģija.

 Jauki atplaukst Ulža un Baibas 
mīlestība – Baiba vairās no brašā 
puiša – un tomēr tiecas pēc viņa. 
Baibiņu izrādē tēloja Aija Andre-
jeva - jauna neliela auguma mei-
tene (populārās mūzikas dzie dā-
tāja Aiša), un šķiet, ka Baibiņa vi -
ņas tēlojumā precīzi atbilst Raiņa 
iece rei. To pašu var sacīt par Ed- 
gara Pujāta Uldi, kas ir gan pār-
galvīgs un straujš, bet mīles tības 
pārņemts puisis, un abu jauniešu 
attiecībās atklājas spēks, ko spārno 
mīlestības jūtas. Pretī Uldim pār-
liecinoši no  stājas Kas para Kārkliņa 
veido tais Gatiņš. Krietns jaunek-
lis, un tomēr jū  tams, ka Baiba 
ilgojas pēc īsta vīrieša.

Izrādē Rainis skan – skanīgas    
ir viņa idejas, skanīgi ir tēli, un       
šī ir reize, kad pilnīgi pieņemu 
pēc kāda literāra darba veidotu 
izrādi – mūziklu. No Liepājas 
mā  jup uz Rīgu devos gaišā no -
ska ņā. Bija vērts uz Liepāju 
braukt. Tur iemantoju atziņu, ka 
ir tomēr iespējams pēc klasikas 
darba radīt īstu, patiesu mūzi -
kālu izrādi. Pievakarē pēc dienas 
izrādes ceļu ieslīpi apstaroja  sau-
le, iespīdot arī netālu no ceļa au -
gošajos kailajos bērzos, kas jau 
iekrāsojas pavasarīgos toņos. Pār-
vērtības notiek. Pavasaris būs! 

***
Brīnumi notiek

Reizēm tiešām atgadās arī brī-

numi: braucu uz Liepāju skatī -
ties izrādi, bet pēc nedēļas – Lie-
pājas teātris atbrauca pie manis! 
Liepājnieki ieradās Rīgā un Dai-
les teātŗa Mazajā zālē izrādīja 
Lauŗa Gundara komēdiju „Lai-
mesciema podniekdarbnīca”. 
Nu kā lai neaiziet? Jāpiebilst, ka 
Lauŗa Gundara „dzīves komē-
dija” nav simtprocentīgs oriģināl-
darbs, jo pamatā ir Pēta Vallaka 
stāstu motīvi, un tajā piedalās 
tikai trīs personas: kādas pod-
niekdarbnīcas īpašniece Epa un 
viņas sīkuzņēmuma darbinieki -  
māla trauku veidotāji Miķelis   
un Jasis. Miķelis ir gados ne -
daudz vecāks, Jasis pavisam 
jauns, bet Epa palikusi viena, jo 
nesen mi ris viņas vīrs. Tātad – 
jauna sie  viete un darbnīcā divi 
vīrieši.   Kas te var veidoties? Nu, 
pro tams, mīlestība! Gan viens, 
gan otrs iemīl Epu, taču, ja jau 
viņi tur ir trīs, tad katrā ziņā uz -
švirks tēs arī uguns! Tā arī no -
tiek, līdz Miķelis no darbnīcas 
aiziet, un nu viņi paliek divi. Pa -
visam vienkāršs, ticams stāsts. 
Mazliet atgādina mūsu teātŗa 
tēva Ādolfa Alunāna komēdiju 
„Mucenieks un muceniece” –   
tur darbnīcas īpašniecei Grie-
tiņai nomiris tēvs, laiks ņemt vī -
ru, meiteni ieskatījis izdienē -
jušais zaldāts Dundurnieks, bet 
viņā iemīlas arī jaunais priekš-
strādnieks Jā nis. Mīlestības liks-
tas atkārtojas.

Liepājas teātrī Lauris Gundars 
paša sarakstīto lugu arī iestu -
dējis un izveidojusies gluži in -
teresanta izrāde. Režisors tajā  
ap  vienojis teicamu aktieŗu an -
sambli, kas sevi apliecinājuši jau 
citās izrādēs: Epu tēlo Inese Ku -
činska, kas pagājušogad atzīta 
par sezonas labāko aktrisi, augsti 
novērtēts ir arī Egons Dom- 
b rovs kis. Manis nesen skatītajā 
„Pūt, vējiņi!” izrādē Kučinska 
tēloja Māti, Dombrovskis – Di  -
dzi, bet Jaša tēlotājs Kaspars 
Kārkliņš bija  Gatiņa lomā, un   
nu šie paši aktieŗi pārliecinoši 
darbojas „Podniekdarbnīcas” 
izrādē. Niķu un stiķu pilns, ar -
vien ga  tavs pastrādāt jaunas 
blēdības, Miķeļa lomā ir E. 
Dombrovskis, tāpēc viņam Lai-
mesciems jāat stāj. Pasīvāks un 
miermīlīgāks ir Jasis. Skaļo      
ārējo izdarību izrādē varbūt ir 
pat par daudz, jo ik pa brīdim 
kādā no blakustelpām kāds 
kaujas, kaut kas krīt un dārd,    
un pēkšņi apklust. Lugas darbī-
bai īsti piemērotu skatuves telpu 
sadarbībā ar V. Siliņu vei dojis 
pats Lauris Gundars. 

***
Un vēl – 

Valmiera un Ventspils
Pāris dienu pēc Rīgā skatītās 

Liepājas teātŗa izrādes pavērās 
izdevība aizbraukt uz Valmieru 
un tur redzēt režijas leģendas 
Oļģerta Krodera iestudēto Te -
nesija Viljamsa lugas „Orfejs pa -
zemē” izrādi. Tovakar uz Val mie-
ru devāmies krietns pulciņš  no 
Zinātņu akadēmijas. Jāteic: gu -
vām patiesu gandarījumu, vē -
rojot saskanīgo lugas izrādi, kas 
ļāva aptvert cilvēku savstarpējo 
attiecību sarežģītību, viņu alkas 
pēc laimes un pēc izraušanās no 
vides, kas tiek dēvēta pat par  

pazemi. Izrāde lika domāt un 
apjaust, ka ir psīcholoģiskas pro-
blēmas, kas sniedzas tālāk par 
ikdienišķām sīkajām raizēm. Iz -
rādē O. Kroders saliedējis plašu 
aktieŗu ansambli, kas apmēram 
trīs stundu gaŗumā ļāva baudīt 
patiesu īstas mākslas jutoņu. Bija 
vērts braukt! Uz savu jautājumu 
Kroderam – kad būs skatāms 
viņa nākamais iestudējums, sa -
ņē mu možu atbildi: „Ap Jā -
ņiem!”

Vēl pēc dienas radās iespēja 
aizbraukt uz Ventspili un no -
skatīties Agŗa Krūmiņa iestu -
dēto Mārtiņa Zīverta lugu „Zaļā 
krūze”. Ventspils izceļas ar da -
žādām kultūras rosmēm, katru 
gadu tur notiek tradicionālie Ei -
rovīzijas dalībnieku atlases kon-
kursi, taču patstāvīga, profesio-
nāla teātŗa Venstpilī nav. Žēl. 
1921. gadā teātris tika nodibi -
nāts, bet vācu laikā līdz pat 1944. 
ga da rudenim te darbojās Vents-
pils drāmatiskais ansamblis un 
rēgulāri sniedza jaunas izrādes. 
Pēc Otrā pasaules kaŗa profesio-
nāla teātŗa darbība Ventspilī ne -
atdzīvojās, taču amatieŗu kopa 
joprojām strādāja, un tagad to 
sauc par Ventspils teātri. Nu jau 
gadus desmit teātri vada reži - 
sors Agris Krūmiņš, kas iestudē-
šanai izvēlas vērtīgus drāma tis-
kos darbus un labi prot sadar-
boties ar aktieŗiem, - arī šoreiz, 
iestudējot M. Zīverta komēdiju 
„Zaļā krūze”. 

Ar interesi varēja sekot izrādes 
gaitai, kuŗā dažādi jautri pār -       
pra tumi savijas ar skarbo dzīves 
no  pietnību  Otrā pasaules kaŗa 
bei gās, kad palika izšķirtas dau-
dzas ģimenes. A. Krūmiņa ie -
studētajā izrādē teicami apvie-
nojas šie abi līmeņi, aktieŗi ar 
labu patiesības izjūtu izdzīvo 
komēdijā tēloto cilvēku sarež -
ģītās attiecību peripetijas. Līdz       
ar to, izrādes notikumus vērojot, 
reizēm gribējās pasmieties, un 
tad atkal kļuvām nopietni, ap -
jaušot, cik sarežģītu spēli ar lu -
gas tēliem – Vurma kungu, Rūtu 
un Šeples kundzi – izspēlē lik-
tenis. Asprātīga, valdzinoša un 
reizē sirsnīga bija Simo  nas Grie-
zes tēlotā Šeples kun dze, savda-
bīgo attiecību loku no  pietni vija 
Lilita Meldere Rutas lomā un 
Andris Lasmanis, tēlojot Vurma 
kungu. 

Ventspils teātŗa izrāde aplie-
cina, ka „.. luga „Zaļā krūze” ir 
dzī vāka par dzīvu, aktīvi uzru -       
nā ska tītājus un Mārtiņš Zīverts 
ir mūsu nacionālā bagātība,      
viņa lugās ierakstīta mūsu tau -  
tas vēs ture, paša autora mūžā 
perso niski izdzīvota un izsā -
pēta,” - tā programmas lapiņā 
raksta re  žisors Agris Krūmiņš. 
Viņš lolo ieceri sākt darbu ar        
M. Zīverta drāmas „Cenzūra” ie -
studējumu. Latvijas profesio -
nālie teātŗi Rīgā rakstnieka lugās 
tikai noskatās, bet tās skatuves 
dzīvi turpina uz amatieŗu skatu-
vēm. Bija patiess prieks ar Mār-
tiņa Zīverta lugas varoņiem sa -
tikties Ventspilī.

Viktors Hausmanis
P.S. Rīgā noskatījos absolūti 

bez  jēdzīgu izrādi – „Trīnes grēki”, 
kas sadiegta pēc Blaumaņa lugas 
motīviem. - V.H.

Jaunsudrabiņa 
stāsts Rīgā
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M U M S  R A K S T A

Gadu gaitā mūsu laikraksta 
slejās par Latviešu leģionu ir 
bijuši neskaitāmi raksti, vai-
rāki pat manis rakstīti. Biju 
domājis, ka beidzot šis temats 
ir izsmelts, līdz laikraksta 11. 
numurā izlasīju rakstu “Brīv-
prātīgi iesauktie, jeb lai runā 
fakti’. Šis raksts bija labs, pre-
cīzs, ņemts no Visvalža Lāča 
un Andreja Mežmaļa grāma-
tām, un man ir ļoti maz iebil-
dumu, bet daži tomēr ir. 

Rakstā minēts, ka “1943. gadā 
Latvijas vīrieši tika organizēti 
militārās vienībās, lai viņi izpil-
dītu policijas funkcijas frontes 
aizmugurē. Tika skaidri apsolīts, 
ka viņu pienākums būs uzturēt 
kārtību pašu zemē. Vācieši lika 
savākt vienkopus vēl palikušos 
aizsargus, pievienoja daļu poli-
cijas un tad  paziņoja, ka tas ir 

Daži iebildumi
policijas bataljons, kas pakļauts 
vācu kaŗa laika likumiem un 
pavēlēm.” 

Manā atmiņā nekas tāds nav 
uzglabājies. Zinu, ka t.s. polici -
jas bataljoni pirmo reizi tika 
organizēti divus gadus agrāk, 
1941. gada rudenī, kad vācu 
vienības bija atdūrušās Ļeņin-
gradas un Maskavas priekšpil-
sētās. Pirmajos bataljonos bija 
brīvprātīgie, kas nīda boļševi -
kus un gribēja atriebt nomocī -
tos vai aizvestos piederīgos. Tie 
tika iesaistīti Ļeņingradas fron -
tē un Volchovā un vēlāk bija 
pamats 19. divīzijai. Nākamos 
gados daudzi no šiem bataljo-
niem tika iesaistīti cīņās ar 
partizāniem Polijā un Ukrainā. 

1943. gadā pēc vācu sakāves 
pie Staļingradas neviens vairs 
neticēja vācu uzvarai un brīv-

prātīgo kaŗotāju bija maz. Vie-
nīgā vervēšana tajā gadā bija     
le  ģionā. Aizsargu organizāciju 
boļ ševiki likvidēja 1940. gadā, 
un vācieši to  neatjaunoja. 

Tālāk rakstā teikts, ka “Lat-
viešu leģionāri nav jāuzskata      
par vācu SS, jo 3) viņi nedeva      
SS zvērestu, 4) viņi nebaudīja       
SS privilēģijas un 5) viņi nenē-
sāja SS vienībām noteikto uni-
formu. 

Pilnīgi piekrītu, ka mēs nebi-
jām vācu SS, taču iepriekšējos 
teikumos rakstītais man nav 
skaidrs. Zvērestu mēs devām,      
un tas bija tāds pats kā vācie-
šiem, pat vācu valodā, Dievs un 
Hitlers bija minēti vienā teiku-
mā, un vienīgā atšķirība bija tā, 
ka mūsu zvērestā bija pievie -  
noti vārdi “im Kampf gegen 
Bolshewismus” (cīņā pret boļše-

vismu), kādu vāciešiem nebija. 
Nezinu, par kādām speciālām 

SS privilēģijām rakstā tiek ru -
nāts. Tāpat nezināju, ka vācu        
SS vīriem bijušas citas unifor-
mas. Mūsu uniformas nāca no 
tām pašām noliktavām, kur vā -
cieši dabūja savas. Varbūt do -
mātas SS rūnas uz apkakles?         
15. divīzijai oficiāli bija saulīte, 
19. divīzijai - ugunskrusts. Esmu 
redzējis fotografiju, kur 19. di -
vīzijas vīram SS vietā pie ap -
kakles ir ugunskrusts, bet neat-
ceros nevienu kaŗavīru no mūsu  
piecpadsmitās ar saulīti. Pats 
nēsāju SS rūnas uz apkakles      
līdz pat kaŗa beigām, jo saulītes 
nekad netika izdotas. Karodziņš 
uz piedurknes nebija nekāda 
nelegālitāte, tāds bija mums 
visiem. 

Beigās vēl gribu pielikt kādus 

teikumus par tematu, par kuŗu 
esmu rakstījis jau agrākos ga -
dos. Pukojos, ka leģiona kaujās 
kritušo skaits vērtēts uz 50 0000. 
Tas jau ir gandrīz tas pats, ko 
ASV zaudēja Vietnamas kaŗā! 
Rakstā tas jau uzdzīts līdz 80 
000! Tas taču ir milzu skaitlis,         
ja pieskaita vēl tos, kuŗi krita 
krievu pusē! Mana vienīgā refe-
rence ir DV izdevums pag. gs. 
70. gados  “Latvijas kaŗavīrs Ot -
rajā pasaules kaŗā”, kur minēti 
apm. 16 000 kritušo vārdi. Grā-
matas sastādītāji pieļauj, ka va -
rētu būt divreiz vairāk, taču       
arī tas ir “tikai” 32 000. Protams, 
īsto skaitli mēs nekad neuzzi-
nāsim. 

Domāju, ka šis ir pēdējais 
raksts, ko par leģionu rakstīšu, 
taču kas to var pareģot? 

Dr. Paulis Dzintars

Lai samazinātu abortu skaitu 
Latvijā, ir vajadzīga veselības un 
dzīves mācības ieviešana skolās, 
iekļaujot un uzsveŗot tajā mo -
rāli, ētiku un garīgumu - pieaici-
not mūsu garīdzniecību visa 
minētā nostiprināšanā, līdzsva -
ra radīšanā. Tikai un vienīgi ar 
izglītības starpniecību varēsim 
sasniegt abortu skaita samazi-
nāšanos ilgtermiņā.

Visus šos gadus valdība un 
Saeima nav pievērsušas tam uz -
manību, domādamas, ka viss 
izkārtosies pašplūsmā. Nu esam 

Var samazināt abortu skaitu
nonākuši pie kritiskā stāvokļa un 
beidzot jūtamies spiesti kaut ko 
darīt. Tik daudz ko esam zau-
dējuši un nokavējuši, bet bez-
cerīgi vēl nav. Vajadzīga liela ap -
ņemšanās un pārliecība, lai sāk -
tu ko uzlabot. Pārliecināt ir grūti, 
ja pašiem nav pārliecības. Vairs 
nedrīkstam skatīties ne atpakaļ, 
ne pa labi, ne pa kreisi. Mērķi 
esam iecerējuši un no  sprauduši. 
Tagad atliek pierādīt un parādīt, 
ka esam spējīgi to sasniegt.

 Šinī cilvēktiesību ērā nav ie -
teicams ar likumu ko aizliegt      

vai atļaut, it īpaši abortu jau-
tājumā. Tādā purvā apmaldī si-
mies un vēl iestigsim. Risinājumi 
ir jārada un jāveic ar izglītību, 
kas sagatavotu mūsu jaunos 
cilvēkus atbildīgai dzīvei ar ga  rī-
gumu, ētiku, morāli un ģime-
niskām vērtībām. Atbildībai jā -
būt pret sevi, citam pret citu un 
pret sabiedrību. Tādējādi varē-
sim sākt valsts stiprināšānu ilg-
termiņā. Mums ir jāsniedz infor-
mācija un atbalsts saistībā ar ģi -
menes un skolas līdzdalību un 
kristīgām vērtībām.

 Nav nedz taisnīgi, nedz pareizi 
vainot ārstus - medicīnas un ārst-
niecības personālu par to, ka mū -
su valstī  Latvijā tiek izda rīts tik 
daudz abortu. Valstī val da neziņa 
un trūkst minimālo zināšanu par 
dzīvi un tās dau dzajiem varbū-
tējiem sarežģīju miem.

Kā lai ceļam apziņu un pašap-
ziņu? Tā jāceļ, paskaidrojot, ka 
mums ir vajadzīgi bērni. Vien-
kāršs un neuzkrītošs, bet efek-
tīvs veids sākumā varētu būt, ja 
Latvijas Pasts izdotu pastmarku 
seriju, kas godā celtu un godinātu  

ģimeni: tēvu, māti, bērnus - trīs 
vai četrus. Mums ir visāda veida 
pastmarkas visam kam: zvē -
riem, putniem, pilīm utt., bet 
stiprai ģimenei to nav. Šīm past-
markām  jābūt apgrozībā ļoti 
il gu laiku, apmēram tāpat kā 
ģerboņu pastmarkām. 

Var jau būt, ka ir vēl citi pat 
vienkāršāki un efektīvāki veidi,  
kā risināt iepriekš minēto te -
matu. Tāpēc nāciet visi  palīgā ar 
ieteikumiem, risinājumiem. - 
dimants@hotmail.com .

 Jānis J. Dimants, M.D.

Paldies Frankam Gordonam 
par viņa vērojumiem un pār-
do mām par Latgali. Tas ir te -
mats, kas mīļš un tuvs man, un 
tādam tam jābūt mums vi -
siem, jo Latgale mūsu vēsturē 
vienmēr ir bijusi ļoti dārga un 
neatņemama dzimtenes sa  stāv-
daļa. Atzīstos, arī pats esmu dzi-
mis latgalietis vistālākajā Lat-
gales nostūrī – Purvmalā, tātad 
aiz Latvijas robežas, kur mani 
vecāki, abi vidzemnieki, bija 
nosūtīti pirmajā skolotāju darbā 
nest „apgaismību” toreiz varbūt 
vistumšākajā, nesen no Krievi -
jas atkaŗotajā Latvijas stūrī. 

Tā ir, ka Latgale mums vien-
mēr bijusi kā mūsu pasakās un 
tradicijās tā trešā (vai ceturtā) 
meita ģimenē, sērdienīte, peln-
rušķīte, sirdsskaidra bārenīte 
salīdzinājumā ar lepnajām jau-
nākām māsām, skaistām un iz -
gudrām mātesmeitām. Ir bijis  
kā Brigaderes pasakā, ka uz Lat-
gali vienmēr esam skatījušies no 
augšas, gan ar interesi, ar līdz-
jutību, arī ar labu gribu un sir- 
s nību,  tomēr no augšas - palīdzēt, 
pabalstīt, stiprināt šo mūsu sēr-
dienīti.   

Fakts tomēr paliek, ka tieši no 
Latgales ir nācis mūsu Latvijai 
stiprums, vitālitāte, dzīvības 
spēks, kas tik ļoti bija nepie cie-

Runāsim par Latgali
šams mūsu jaunajai valstij un 
varbūt vēl vairāk ir vajadzīgs 
tieši tagad mūsu tautas izdzī-
vošanai. Visu mūsu Latvijas pa -
stāvēšanas pirmo  laiku  no Lat-
gales nāca mūsu dzīvais spēks. 
Tās bija Latgales lielās daudz-
bērnu ģimenes, kas ļāva mūsu 
tautai augt un vairoties, kamēr 
pārējā pārtikušajā Latvijā ģi  me-
nes kļuva aizvien mazākas un 
nespēja vairs segt nobiruma tie-
su. Tāpat ar darbaspēku, kuŗa 
mūsu kultūrālajā zemē vienmēr 
ir bijis par maz, un strādnieki   
bija jāmeklē no Polijas, Lie tu vas.

Diemžēl vienmēr arī ir bijis     
tā, ka latgaliešiem bieži nācās sa -
just, ka viņu „gudrās māsas” un 
pārgudrie brāļi skatās uz viņiem  
no augšas, pat ja ar draudzību 
un visa laba gribēšanu. Tas pats 
turpinās arī tagad. Latgale jo -
projām ir palicis mūsu sāpju 
bērns, vēl jo vairāk tāpēc, ka tur 
ir visvairāk krievu. Bet krievu 
jau netrūka arī tajos laikos, un  
ar tiem vienmēr ir sadzīvots,

Krievija aizvien ir nožēlojusi 
savu zaudējumu Vitebskas gu -
berņai. Arī Polija savulaik kā -
roja pēc  savas Inflantijas. Lat -
vijas valdībai tad bija jākaŗo pret 
slavenajiem ārzemju aģentiem, 
komūnistiem un pārpoļotājiem. 
Diemzēl tā turpat pieskaitīja       

arī latgaliešu „separātismu”, un 
tāpēc Latgale bija jāpārlatvisko. 
Tas bija kļūmīgi. Nekādu sepa-
rātismu Latgale negribēja, tā gri-
bēja piederēt pie Latvijas, bet 
bieži dabūja justies tās jaunākā 
brāļa Antiņa lomā. Tādas lat ga-
liešu valodas nebija. Bija vairs 
tikai augšzemnieku dialekts. Un 
visi nosaukumi bija jāpārlabo 
oficiālajā valsts mēlē.

Vai mēs esam sapratuši un 
pienācīgi novērtējuši, ka Lat -  
gale un latgaļu (vai letgaļu) cilts 
ir tā īstenā latviešu pamatcilts, 
kuŗa  vācu krustnešu okupācijas 
varā lielā mērā kolonizēja arī 
pārējo Latviju, saplūstot ar lī -
viem (lībiešiem), kuršiem un 
zem ga ļiem. Arī latgaliešu valo-
das mīkstās skaņas ir daudz tu -
vākas mūsu vienīgās brāļu tau -
tas – leišu valodas skaņām, bet 
mūsu literārā valoda ir pārņē-
musi lībiski igaunisko pirmzil-
bīgo akcentu un skaidrās skaņas 
no mūsu ziemeļpuses kaimi-
ņiem. Skanīgās Latgales intonā-
cijas būtu godā ceļamas, ne gla-
bājamas kā etniski  vēsturisks 
suvenīrs. 

Latgalei tagad būtu jāpiešķiŗ 
lielāka loma tās īpatnību sa -
glabāšanā un stiprināšanā, jo 
gadsimtiem ilgi tā mācējusi sa -
dzīvot un pārdzīvot gan ar      

krie viem, gan poļiem. Kur arī 
mums liela pacietība vēl būs 
vajadzīga.

Mana laika Latvijas valdības 
mērķis bija Latgales skolās jau 
no pirmās dienas mācīt tikai 
„pareizo” latviešu valodu, atstā-
jot dialekta lietošanu vienīgi  
ģimenē un starp tuviniekiem.    
Tā publiska lietošana tad raks-
turotu tikai inteliģences un iz -
glītības trūkumu. Jādomā, nekas 
daudz tur nav mainījies. Tātad 
atstāt dialektu valodniekiem un 
tautiskiem dziesmotājiem. Sa -
gaidīt kaut ko vairāk laikam at -
kal nozīmētu „separātismu” – 
kas būtu pret Eiropas Savienī -
bas prasībām. Tad būtu jāprasa:  
kas mums ir svarīgāks - Latgale 
vai Eiropas Savienība?

Man jāiebilst arī pret Franka 
Gordona pausto Latgales salī dzi-
nājumu ar Slovakiju. Čechi un 
slovaki ir divas dažādas tautas ar 
ļoti atšķirīgu vēsturi un ļoti 
atšķirīgu valodu. Tos vienā valstī 
sastiķēja Pirmā pasaules kaŗa 
uzvarētāji Rietumi, rekons truē -
jot Eiropu uz sabrukušo ve  co 
im  periju drupām. Tāpat kā sav-
starpēji vienmēr naidīgos Bal kā-
nus sastiķēja kopā vienā Jugo-
slavijā (Dienvidslavijā). Lai no -
vērstu „balkānizēšanos”, kam tik 
un tā agri vai vēlu bija jāno tiek. 

Slovakijai tā līdzība ar Latgali 
ir vienīgi tāda, ka,  ieslēgta starp 
lielajām, kaŗeivīgajām poļu un 
ungāru zemēm, tā vispār ne -
varēja pie neatkarības tikt līdz 
Pasaules kaŗam. Čechija toties ir 
jau sena karaļvalsts ar bagātīgu 
vēstures un kultūras mantoju -
mu ciešā saskarsmē ar tās kai-
miņu vāciskajām zemēm. Tādā 
situācijā Slovakija neglābjami 
nonāca pabērna lomā, un pilna 
neatkarība tai bija loģiski ne -
pie ciešama. Arī šo tautu valo -
das ir ļoti atšķirīgas. Čechi,        
poļi, krievi nevar savstarpēji 
saprasties savās valodās, tur-
pretim slovaki ir saglabājuši       
tik tīri skaidru slavu pamat-
valodu, ka, domāju, katrs ar 
daudzmaz la  bām zināšanām 
jebkuŗā slavu valodā varētu         
glu ži ciešami sa  runāties ar slo-
vaku viņa mēlē. 

Latgaliešu valoda vai izloks -
ne, saucam to, kā gribam, nekad 
neapdraudēs valsts valodu un 
nenozīmē „separātismu”, par ko 
mūsu gudrās galvas ir bažī -       
jušās. Tā būtu jāceļ godā un 
jāveicina kā Latgales, mūsu 
vitālākās sastāvdaļas, košums    
un lepnusms un mūsu visu 
kopējā bagātība. 

Dzintars Svenne      
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16. martā Daugavas Vanagu 
1952. gadā pasludinātā Latviešu 
leģionāru piemiņas diena Rīgā 
aizritēja daudz kuplākā ļaužu 
skaitā un mierīgākā gaisotnē 
nekā ci  tus gadus. Un ar latvisku 
pašcieņu. 

Piemiņas sarīkojumi sākās ar 
rīta dievkalpojumu Doma baznī-
cā, kas bija arī aizlūgums par Ot -
rajā pasaules kaŗā kritušajiem 
latviešu kaŗavīriem. Bet pie Brī-
vības pieminekļa pulcējās ļaudis, 
lai sekotu līdzi piemiņas sarīko-
juma norisei. 

Latvijā pirmo reizi Latviešu le -
ģionāru piemiņu godināja 1990. 
gadā. Tad nevienam 16. marts 
ne  saistījās ar „nacisma slavināša-
nu”. Nopietna starptautiska uz -
ma  nība Latvijai tika pievērsta 
1998. gadā, kad Krievijas un arī 
dažu Rietumu valstu plašsazi -      
ņas līdzekļi vēstīja, ka Latvijā at -
dzimstot nacisms... Un tad sākās 
riņķa dancis - Rīgas dome aizlie-
dza rīkot saietus  16. martā, bet 
Administrātīvā tiesa atļāva. Un       
tā līdz pat šodienai.  

Pastiprinātu uzmanību saie -
tam šogad pievērsa drošības ie -
stādes. 16. martā pie Brīvības 
pie  minekli norobežojošām barjē-
rām dežūrēja vairāki simti poli-
cistu, kas gādāja par sabiedrisko 
kārtību. Gaidot latviešu leģionā-
ru gājienu, lielā skaitā bija pulcē-
jušies plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvji. Ne visi bijušie latviešu ka -
ŗotāji bija devušies uz Doma baz-
nīcu. Atstatu no vispārējās burz-
mas bija apmeties kāds sirms vīrs 
ar spieķi pie rokas. Uz  jautājumu: 
„Kuŗā divīzijā kaŗojāt?” - Alfons 
Valters Gremze no Mārupes at -
bildēja: „Biju gaisa spēku izpalī-
gos. Mani iesauca 1944. gada 2. 
augustā. Man tobrīd bija 17 gadi. 
Brālis bija Latviešu leģiona 15. 
divīzijā.”

Mūsu laikraksta  izrādītā intere-
se par sirmo kaŗavīru pievilināja 
arī televīzijas reportieŗus.

A. V. Gremze darbojas DVL 
Imantas nodaļā un Latvijas Na -
cio nālo kaŗavīru biedrībā. „Kaŗš 
bija briesmīgs. Mūs iesauca, kad 
bija skaidrs, ka vācieši kaŗu zau-
dēs. Sīvas kaujas ritēja Kurzemes 
cietoksnī. Tad latvieši varēja iz  ka-
ŗoties par brīvu Latviju, ko nebija 
darījuši, sarkanarmiešiem ienā-
kot 1940. gadā. Nevarēja taču vi -
ņus atkal laist pāri Latvijas robe-
žai. Nebija aizmirstas slepkavības 
Baigajā gadā un 1941. gada 14. 
jū  nijā daudzu Latvijas cilvēku 
izsūtīšana uz Sibiriju,” sacīja Al -
fons Valters Gremze. Pēc kapitu-
lācijas 1945. gada 8. maijā drīz 
vien leģionāri tika saņemti gūstā 
un nonāca lēģerī Vorkutā. Ar  
An  glijas Daugavas Vanagu un 
mā  sas Violas Snitkes (dzīvo Ame-
rikā) visāda veida atbalstu viņam 
izdevies nodzīvot līdz 85 ga  diem. 

Pie Brīvības pieminekļa sākās 
rosība, jo tuvojās neparasta pro-
cesija. Enerģiskā solī nāca Eiropas 
Parlamenta deputāte Tatjana 
Žda  noka (PCTVL) ar biedru gru-
pu. Rokās viņi nesa lielu vainagu 
ar melnām lentēm, ko nolika pie-
minekļa pakājē. Drīz vien  kāds 
to aizklāja ar plakātu, uz kuŗa bija 
uzraksts “Latvija” un sarkanbalt-
sarkanais karogs. Tā bija emblē-
ma, kas savulaik rotāja latviešu 
le   ģionāru formastērpu. EP de -

16. martā ar pašcieņu noritēja Latviešu leģionāru piemiņas diena
Mūsu korespondenti Valija Berkina un Dainis Mjartāns  pēc norisēm pie Brīvības pieminekļa

putāte izrādīja neapmierinātību 
par šādu notikumu pavērsienu. 
Daudzo TV un fotokameru pava-
dīta, viņa devās pie sava vainaga, 
jo tas esot likts „nacisma upuŗu 
piemiņai”. Nācās vainagu „atrakt”, 
jo pa to laiku bija sanests daudz 
ziedu. Piemiņas saieta rīkotājiem 
un policijai vajadzēja iejaukties 
Ždanokas rosībā, jo PCTVL pār-
stāvji nebija iesnieguši pieteiku-
mu Rīgas domei par savu sarīko-
jumu 16. martā.

Ilggadējai Eiroparlamenta de -
putātei T. Ždanokai, kas tā rūpē-
jas par „nacisma upuŗiem”, gan 
bū  tu vajadzējis zināt, ka 1950. ga -
dā ASV Pārvietoto personu ko -
mi  sija nolēma, ka latviešu leģio-
nāri nav kaŗa noziedznieki. 1955. 
gadā tādu pašu lēmumu pieņē -
ma arī PSRS Augstākā padome. 
Turklāt pēc kaŗa latviešu leģionā-
riem Nirnbergas prāvas laikā, no 
1945. gada novembŗa līdz 1946. 
gada oktobrim, uzticēja tiesu na -
ma un kaŗa noziedznieku apsar-
gāšanu. Mūsdienu vēsturnieki, 
piemēram, Timothy Snyder grā-
matā Bloodlands: Europe Bet ween 
Hitler and Stalin, skaidro Otrā 
pasaules kaŗa notikumus Aus- 
t rumeiropā kā Hitlera un Staļina 
režīmu mijiedarbību un pat sava 
veida līdzdalību Austrumeiropas 
tautu - baltiešu, ukraiņu, poļu, 
eb  rēju u. c. fiziskā iznīcināša -      
nā. Komūnisms/nacisms nav tik 
daudz jāsalīdzina viens ar otru, 
cik jāuztveŗ par nedalāmu mecha-
nismu. 

Jāaizliedz būtu arī 9. maija svi-
nēšana, tas būtu tikai taisnīgi, jo 
abi režīmi bija asiņaini. Turklāt 
tieši Staļina režīmu Padomju Sa -
vienības un Latvijas tautas atce-
ras kā asiņaināko! Vai T. Ždanoka 
ar vainagu sēru noformējumā 
ieradīsies arī 25. martā, komūnis-
tiskā genocīda upuŗu piemiņas 
dienā, lai godinātu daudzu tūks-
tošu Latvijas cilvēku piemiņu, 
kuŗi palikuši Sibirijas mūžīgajā 
sasalumā? 

Latviešu leģionāru piemiņas 
sa  rīkojumā piedalījās Jānis Vē -
jiņš no Austrālijas un vēl pāris 
citu ārzemēs dzīvojošo tautiešu. 

Ar Jāņa un Ainas Vējiņu gādību 
ilggadējais Austrālijas latviešu 
sniegtais atbalsts Latvijas bruņo-
tajiem spēkiem un jaunsargiem ir 
mērījams vairākos tūkstošos latu. 

  ***
LR iekšlietu ministrs Richards 

Kozlovskis (ZRP) vairāku valstu 
pilsoņus bija iekļāvis tā dēvētajā 
melnajā sarakstā, līdz ar to vi -
ņiem iebraukšana Latvijā 16. 
mar ta priekšvakarā bija liegta. 
Eļļu ugunij pielēja arī neskaitā-
mās TV diskusijas par 16. marta 
norisēm un latviešu leģionāru 
lomu Otrā pasaules kaŗa laikā. 
Pārsteidzoši, ka Latvijas sabied-
riskā TV uz diskusiju bija aicinā-
jusi teju vai visu Latvijas un pat 
ārzemju antifašistu organizāciju 
pārstāvjus, kas visi kā viens Lat vi-
jas sabiedrībai mēģināja iestāstīt, 
ka līdz ar 16. marta piemiņas sa -
rī kojumiem valstī atdzimst na -

cisms. Zīmīga bija iekšlietu mi -
nistra atbilde, ka par nacisma at -
dzimšanu zināmi spēki runā kopš 
neatkarības atgūšanas, taču  šais 
gados tas Latvijā  nav piedzimis. 
Arī LTV krievu ziņu raidījums 
izcēlās ar klaji tendenciozu, cie -
ņu aizskaŗošu viedokli par lat-
viešu leģionāriem, savukārt krie-
viski raidošā privātā TV5 kanāļa 
raidījuma vadītājs Mamikins pie-
dāvāja skatītājiem sniegt atbildi, 
vai intervējamam krievu publi-
cistam  ir taisnība, ka kārtības ie -
vie šanai nepieciešams Staļins un, 
ja piemin Latviešu leģionu, tad 
tikai pie Hitlera kapa.

Pats gājiens no Doma laukuma 
līdz Brīvības piemineklim nori-
tēja visnotaļ mierīgi. Ziedus no -
lika arī vairāki frakcijas VL/TB/
LNNK Saeimas deputāti. Atšķi-
rī bā no iepriekšējiem gadiem 
gājiena dalībnieki nesa plakātus 

angļu un krievu valodā ar pār-
svīt rotiem nacisma un komū-
nisma simboliem un uzrakstiem 
„Nē – okupācijas varai! Jā – brīvai 
Latvijai!”. Gājiena pretinieki, stā-
vot aiz policijas nožogojuma, 
šogad uzvedās neierasti klusi un 
ar skaļiem izsaucieniem pret gā -
jiena dalībniekiem nevērsās. Daž-
viet cilvēki gan iesaistījās savstar-
pējās diskusijās, kuŗās skanēja 
ap  zīmējumi „fašisti” un „oku-
panti”. Vienīgais incidents notika 
starp Eiropas Parlamenta depu-
tāti Tatjanu Ždanoku un gājiena 
organizātoriem, taču policija pa -
lūdza Ždanoku un viņas „anti-
nacisma” atbalstītājus pamest 
Brīvības pieminekļa pakāji.

Skaidrs ir viens, ka turpmāk 
norises 16. martā tiks kontrolē -
tas arī ar likuma spēku. Iekšlietu 
ministrs jau izteicies, ka pašval-
dībām būtu jāpiešķiŗ tiesības ne 
tikai atļaut vai aizliegt masu sarī-
kojumus, bet arī noteikt šo sarī-
kojumu norises kārtību, jo tas 
novērstu iespēju organizēt vien-
laicīgi konfrontējošus pasāku-
mus. Arī šogad 16. marts uzjun-
dīja negātīvu rakstu vilni Krievi-
jas un arī rietumu presē. Jāpiekrīt 
novērotājiem,  ka gan Vācijā, gan 
arī Krievijā sastopama neona-
cistu kustība, taču 16. martā 
neviens  nav gājis ne ar nacistu 
sim boliem, ne  lozungiem. To -
mēr tiek norādīts, ka „Latvijā  
notiek neonacistu gājieni”. Tā -
dējādi nereti tiek novērsta uz -
manība no tā, kas notiek pašu 
mājās. Patīkami uz šī fona izcēlās 
vadošais Vācijas laikraksts Frank-
furter Allgemeine Zeitung, kuŗā 
publicēts plašs Konrāda Šullera 
raksts „Piesmietās dzīves”. Rakstā 
atspoguļoti pretējie viedokļi un 
mo  tīvācija, ar ko Otrā pasaules 
kaŗa laikā latvieši cīnījās leģiona 
rindās un Sarkanajā armijā. Pie-
minēta Latvijas okupācija un Sta-
ļina īstenotais padomju terrors, 
kas noderēja par pamatojumu   
un motivāciju tiem, kuŗi kaŗoja 
leģionā.

16. martā Lestenē

Klātesošos uzrunāja Saeimas deputāti Raivis Dzintars un Inguna Rībena. „Vairs neplīvo sarkanais 
karogs, pret kuŗu jūs cīnījāties, un nepastāv Padomju Savienība. Kaunā ir kritis kāškrusta karogs, 
zem kuŗa jūs bijāt spiesti cīnīties. Tikai sarkanbaltsarkanais karogs, par kuŗu jūs cīnījāties, brīvi 
plīvo pār Latviju. Un tāpēc jūs esat uzvarētāji,” teica I. Rībena. Runāja arī DV pārstāvības Latvijā 
vadītāja Solvita Sekste, bijušais leģionārs Artūrs Vidners, kā arī Virsnieku apvienības pārstāvis. 
Dziedāja LNKB koris ”Tēvija”. Svētvārdus teica mācītājs Kaspars Kovaļovs
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
12) atrisinājums

Līmeniski. 1. Spīdola. 5. Epi-
tets. 12. Valis. 13. Kālis. 14. Mar-
ta. 15. Rūsa. 16. Teteris. 17. Sile. 
19. Jebkad. 21. Saite. 23. Raut. 27. 
Skat. 28. Azote. 29. Turp. 32. 
Lāse. 33. Alkas. 34. Ārtava. 36. 
Aula. 38. Prātula. 40. Urga. 44. 
Ideja. 45. Samts. 46. Amula. 47. 
Ķeceris. 48. Asfalts. 

Stateniski. 2. Palss. 3. Dusa. 4. 
Likmes. 6. Pasmieties. 7. Gena. 
8. Tārpi. 9. Avarija. 10. Ilze. 11. 
Patents. 18. Tauta. 20. Bikts. 22. 
Aloja. 24. Aorta. 25. Saulkrasti. 
26. Sters. 30. Ulmanis. 31. Ba -
rakas. 35. Klases. 37. Liene. 39.  
Tema. 41. Raust. 42. Pase. 43. 
Mala.

Līmeniski. 1. No stropa izlido-
jusi jauno bišu saime. 4. Tautas 
daiļrades vai literārs sacerējums 
ar fantastisku sižetu. 9. Cilvēks ar 
speciālu izglītību kādā nozarē. 
10. Pilsēta Polijā. 12. Grieķijas 
sa  la Egejas jūrā. 14. Cilvēka ķer-
meņa daļa, kur robežojas kakla 
un muguras skriemeļi. 15. Vir zī-
ties (kam) pa pēdām. 17. Ostas 
pilsēta ASV, Aļaskas pavalstī. 18. 
Rotaslieta. 20. Valsts Afrikas Z. 
21. Lūgt žēlastības dāvanas. 22. 

Vilkt. 23. Pastiprināti izdalīt asa-
ras. 24. Kuģu stāvvietas. 27. Viep-
lis. 28. Rīkste. 30. Priekšpuse. 32. 
Speciāla telpa naudas operāci-
jām. 34. Armijas apakšvienība. 
35. Grafiskās mākslas veids. 36. 
Ķīmiskais elements. 37. Iepriek-
šējs maksājums. 

Stateniski. 1. Augu daļas, ar 
ku   ŗām tie nostiprinās zemē un 
uzņem barības vielas. 2. Donavas 
labā pieteka Austrijā. 3. Piena 
pārstrādē iegūts produkts. 4. Sa -

karu iestāde. 5. Uz lēnas uguns 
katlā vārīties. 6. Dabasskats. 7. 
Gvinejas galvaspilsēta. 8. Neru-
nāt. 11. Reliģiskas mācības, kas 
atšķiŗas no valdošās Baznīcas vai 
ir tai naidīgas. 13. Zinātne par 
debess ķermeņu uzbūvi un at -
tīstību. 16. Ienaidnieka īpašums, 
ko uzvarētājs iegūst kaŗa laikā. 
17. Kazrags. 18. Akrobatikā – 
gai sā apmests kūlenis. 19. Vien-
gadīga graudaugu kultūra. 25. 
Boksā – sānu sitiens no liela at -
tāluma. 26. Gaŗi šķiedru saviju-
mi. 27. Liela meistarība, prasme. 
29. Ķīmiskais elements. 30. Gai -
sa burbulīši šķidruma virspusē. 
31. Sievietes vārds (apr.). 33. Upe 
Vācijas A. 34. Tiesības valdīt.

25. marts kalendārā ierakstīts 
kā Komūnistiskā genocīda upu-
ŗu piemiņas diena. Pie namiem 
Valsts sarkanbaltsarkanie karogi 
sēru noformējumā, un visā Lat -    
vi jā notiek atceres sarīkojumi – 
aiz lūgumi dievnamos, ziedu no -
lik šana piemiņas vietās, doku-
men  tālas izstādes un filmu de -
monstrējumi.

1949. gada 25. marta depor-
tācija bija Padomju Savienības 
okupācijas iestāžu izdarīta mas-
veidīga 94 779 Baltijas valstu 
ie dzīvotāju, visvairāk - 42 149 
(13 624 ģimenes) no Latvijas, 
izsūtīšana lopu vagonos uz Si -
biriju. 

Arī pirms 63 gadiem atausa 
saulains 25. marta rīts. Un pat vis-
ļaunākajā sapnī neviens nevarēja 
iztēloties, ka dienā, kad gaisā vir-
mo pavasaris un tīrumi jāgatavo 
sējai, varētu notikt kaut kas tik 
briesmīgs...

Latvijas Valsts archīvs saņēmis 
daudzu svarīgu dokumentu ko pi-
jas no Krievijas Federācijas Valsts 
archīva fondiem, tostarp arī par 
1949. gada 25. martā notikušo 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ie -
dzīvotāju deportāciju. Tā bija no -
saukta par operāciju „Krasta ban-
ga”. No Igaunijas izsūtīja 20 713 
(7488), bet no Lietuvas – 31 917 
(9518) iedzīvotājus.

1949. gada 29. janvārī tika pie-
ņemts pilnīgi slepens PSRS Mi -
nist ru padomes lēmums, kuŗā bija 
noteiktas Baltijas valstu izsūtāmo 
katēgorijas: kulaki (budži) un viņu 
ģimenes, bandītu (partizānu) un 
nelegālistu ģimenes, kā arī notie-
sāto un nošauto bandītu ģimenes 
locekļi, legālizējušies bandīti un 
viņu ģimenes locekļi, kuŗi turpi -

25. marts - Komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņas diena

na pretpadomju darbību, bandītu 
atbalstītāju ģimenes locekļi. Lē -
mumā bija norādīts, ka nepiln ga-
dīgie un darba nespējīgie ģimenes 
locekļi netiks pakļauti izsūtīša - 
nai, bet viņi var brīvprātīgi doties 
līdzi savām ģimenēm, taču praksē 
tā nenotika, - tika izsūtīti visi ģi -
menes locekļi, kas izsūtīšanas brī-
dī bija mājās. Iedzīvotājus izsūtīja, 
pamatojoties uz sarakstiem, kuŗus 
apstiprināja republiku ministru 
padomes. Izsūtīšanu uzdeva veikt 
Valsts drošības ministrijai. Depor-
tēšanai no Krievijas papildus ieve-
da kaŗavīrus. Izsūtīšanā Baltijā 
piedalījās 76 212 cilvēki - 18 387 
bija iznīcinātāju bataljonu kauji-
nieki, 28 404 - komūnistu partijas 
un padomju aktīva darbinieki,         
21 206 - PSRS VDM iekšējā kaŗa-
spēka kaŗavīri un 8215 profesio-
nāli čekisti.

Archīva dokumenti liecina, ka 
izsūtīja gan lauku saimniekus ar 
ģimeni, ja viņiem bija 120 hekt- 
ari zemes, gan tos, kam bija tik 8 
hektari vai zemes vispār nebija. 
Bijuši arī rezerves saraksti —ja 
īstās personas nebūtu mājās. Vis-
vairāk izveda no Liepājas rajona - 
2512 cilvēkus no 791 ģimenes, 
Kul dīgas rajona - 2247 cilvēkus 
(693), Talsu rajona - 2223 (740), 
Jelgavas rajona - 2097 (738), Cēsu 
rajona - 2097 (664), Ventspils ra -
jona - 2043 (633). No Inčukalna 
sta cijas izveda 1114 cilvēkus, ceļā 
nomira 19, bet pa ceļam uz slim-
nīcām aizveda 26 izsūtītos. No 
Krustpils un Daugavas dzelzceļa 
stacijas izveda 1670 cilvēkus (565 
ģimenes) no Jēkabpils un tās ap -
kārtnes. Arī Grobiņas novada To -
res stacijā stāvēja ešeloni ar lopu 
pārvadājamiem vagoniem, kuŗos 

sadzina Liepājas un tās apkārt - 
nes iedzīvotājus.

Atšķirībā no 1941. gada 14.jū -
nija deportācijas, kad vīrieši tika 
atšķirti no ģimenēm un ieslodzīti 
nometnēs, šoreiz tā tas nenotika. 
Kopumā 33 ešelonos tika izves -  
tas 13 624 ģimenes no Latvijas, 
tostarp 11 525 vīrieši, 19 414 sie -
vietes, 10 919 bērni (28,6 % bija 
līdz 16 gadu vecumam). Divas 
nedēļas gaŗajā ceļā uz Sibiriju 
piedzima seši bērni, bet 183 cil-
vēki nesasniedza galapunktu. Lat-
vijas iedzīvotājus izveda uz Amū-
ras, Omskas un Tomskas apgaba-
lu. Lielāko daļu izsūtīto uzņēma 
kolchozi, sovhozi un kokmate-
riālu sagatavošanas uzņēmumi,      
tā tiekot pie lēta darbaspēka. Iz -
sūtītajiem paziņoja, ka viņi šeit 
paliks uz mūžīgiem laikiem un 
viņiem rēgulāri jāreģistrējas ko  -
mandantūrā. Nometinājuma vie-
tās gāja bojā 4941 cilvēks. 

Izdevniecība „Latvijas Valsts 
archīvs” izdevusi grāmatu „Aiz-
vestie. 1949. gada 25. marts”. 

Tajā publicētās kartes uzskatāmi 
illustrē deportāciju norisi. Pirmo 
reizi sniegts 1949. gada 25. martā 
izvesto cilvēku skaita salīdzinā-
jums ar iedzīvotāju skaitu kon-
krētā apriņķī, salīdzinātas izsūtīto 
cilvēku katēgorijas, jo tas ir bū -
tisks elements, lai izprastu, kāpēc 
deportācijai tika pakļauti tik 
daudzi Latvijas iedzīvotāji.

Ko ar 1949. gada 25. marta de -
portāciju vara gribēja panākt? 
Latvijā bija uzsākta kolchozu vei-
došana, bet lauku māju saimnieki 
nevēlējās „kollektīvizēties”. Pēc 25. 
marta deportācijas palika saim-
nieku atstātās mājas, lopi un tech-
nika. Neizsūtītie lauku ļaudis, bai-
doties no nākamā represiju viļņa, 
drīz vien rakstīja iesniegumus par 
iestāšanos kolchozā. Līdz ar Lat-
vijas iedzīvotāju izsūtīšanu tika 
atbrīvota vieta iebraucējiem no 
plašās Krievzemes, kas vēl nebija 
atkopusies no Otrā pasaules kaŗa 
atstātās postažas.

Valija Berkina

Atceres brīdis pie piemiņas akmens 1949. gada 25. martā no 
Daugavas stacijas aizvestajiem

Krustpils ev. lut. baznīcā 25. martā notiks Komūnistiskā geno -
cīda upuŗu piemiņas dienai veltīts dievkalpojums ar aizlūgumu. Pēc 
tam atceres brīdis pie piemiņas akmens Jēkabpils novadā 1941.-1949. 
gadā Staļina represijās cietušajiem.

Liepājas mūzeja nodaļā „Liepāja okupāciju režīmos” 25. martā 
notiks Liepājas Polītiski represēto kluba sarīkojums. Atceres brīdī    
Tores dzelzceļa stacijā pieminēs daudzos ļaudis, kuŗus no Liepājas 1949. 
gada 25. martā lopu vagonos izsūtīja uz Sibiriju. 

Pāvilostas Vērgales kapos 25. martā notiks Komūnistiskā geno-
cīda upuŗu piemiņai veltīts atceres brīdis. Pēc dievkalpojuma Pāvilos-
tas evaņģeliskā baptistu baznīcā būs ziedu nolikšana pie Piemiņas 
akmens pilsētas Simtgades parkā. 

ASV vēstniecība Latvijā izsludinājusi pieteikšanos ASV valdības 
rīkotā TEA (Teaching Excellence and Achievement) programmā 
skolotājiem 2013. gadam. Latvijas skolotājiem būs iespēja piedalīties 
sešu nedēļu kursos ASV, lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes       
un dalītos pieredzē. Dalībai TEA programmā aicina pieteikties skolo-
tājus  vismaz ar piecu gadu darba pieredzi, labām angļu valodas zi -
nāšanām un spējām mācīt savu priekšmetu skolā ASV. Vairāk in -
formācijas ASV vēstniecības Latvijā mājaslapā.

Valkas novada tūrisma informācijas birojs piedāvā jaunu Valkas 
pilsētas un tuvākās apkārtnes brīvdienu maršrutu „Iepazīsti Valkas 
novadu un apkārtni”, kas īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem, - izjādes 
ar zirgiem „Kalnabundās”, zāļu tēju un ārstniecības augu bioloģiskā 
saimniecība „Bābēni”, Zīles un Vekšu dabas takas, briežu dārzs „Jas-
mīni”, Vijciema Čiekurkalte - kopumā 18 dažādi apskates objekti. 

Daugavpils universitātei (DU) apstiprināts jauns ģerbonis - zelta 
līlija zilā laukā un - universitātes devīze SCIENTIA VINCES ( no latīņu 
val. –Ar zinātni uzvarēsi). Ģerboņa autors ir  mg. hist. Artjoms Ma -
chļins. Ģerbonis veltīts DU 90 gadu jubilejai, un to apstiprinājusi      
Valsts heraldikas komisija. DU piecās fakultātēs un 58 dažāda līmeņa 
studiju programmās augstāko izglītību iegūst vairāk nekā 3000 stu-
dentu no visas Latvijas.

Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests saņēmis informāciju       
no Baltkrievijas muitas dienesta, ka kontroles punktā Grigorovščina no 
15. marta līdz 15. oktobrim notiks rekonstrukcijas darbi, tāpēc pilnīgi 
būs slēgts kontroles punkts Pāternieki Latvijā. Šķērsot Latvijas-Balt-
krievijas robežu varēs kontroles punktā Silene, kas atzīts par piemē -  
rotu pārtikas, fitosanitāro un nepārtikas kravu kontrolei.

Ventspilī 30. jūnijā notiks Starptautiskais mākslas un mecenātis-
ma projekts Cow parade 2012 (Govju parāde). Projekts sācies Cīrichē 
(Šveicē). Govju 24  skulptūru iegāde un atvešana izmaksās vairāk nekā 
34 000 latu (50 000 eiro). Par godu šai parādei plānots atklāt iespai -      
dīga lieluma ziedu skulptūru “Ziedu gotiņa”.Ventspilī pašlaik apskatā -
mas sešas gotiņas, kas palikušas no 26 gotiņām – mākslas darbiem,     
kas radītas pirms 10 gadiem un pārdotas labdarības izsolēs.

Ogres kristīgās draudzes – katoļu, luterāņu, baptistu un citas - sā -
kušas parakstu vākšanu pret Jehovas liecinieku dievnama būvniecību 
Ogrē, Rīgas – Daugavpils šosejas malā. Viņu ieskatā tas „negātīvi ietek-
mēs Ogres pilsētas reputāciju”. Līdz 3. aprīlim Ogres iedzīvotāji aici -    
nāti paust savu viedokli par iecerēto būvniecību sabiedriskās apsprieša-
nas laikā, ko rīko Ogres novada pašvaldība.

Pļaviņu novada dome nolēmusi samazināt ciemu skaitu vairākos 
pagastos, jo tur palikušas tikai dažas viensētas. Ciema statusu jau 
zaudējušas 28 apdzīvotās vietas - Klintaines (1 ciems), Aiviekstes (14) 
un Vietalvas (13) pagastā.

Valija Berkina
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Bostonā no 2. līdz 4. martam 
notika ikgadējā Amerikas lat-
viešu apvienības (ALA) Izglītības 
nozares rīkotā skolotāju konfer-
ence. Konferences mērķis – pul-
cināt skolotājus no visas Amerika 
domu izmaiņai un jaunu ideju 
rosināšanai.

Skolotāju konference tradi cio-
nāli tiek rīkota kādā no ASV 
latviešu centriem marta pir ma jā 
nedēļas nogalē. Bostonas latviešu 
namā konferences atklāšanas va -
 karā 2. martā varēja just neviltotu 
sirsnību un atkaltikšanās prieku. 

Konferencē piedalījās 35 skolo-
tāji no 11 skolām – Mineapoles, 
Kalamazū, Sanfrancisko, Ņudžer-

Vērtīga konference Amerikas latviešu skolotājiem
pārstāves bija no no Toronto, Ka -
 nadā , – LNAK Izglītības nozares 
vadītāja Elita Pētersone un viņas 
meita Margita, Toronto latviešu 
sestdienas skolas skolotāja.

Bostonas latviešu skolas darbi-
nieki bija ļoti rūpīgi gatavojušies 
un sagādāja konferences dalīb-
niekiem bagātīgas maltītes un 
atspirdzinājumus. Gaišās un ēr  -
tās latviešu nama telpas radīja 
mājīgu gaisotni. 

Konferenci atklāja ALAs Izglī -
tības nozares vadītāja Anita Ba  -
taraga. Viņa nopriecājās, ka iera-
 dušies tik daudz dalībnieku un 
aicināja ikvienu padomāt, kā uz -
labot darbu nākotnē. Pirmajā va -
karā notika pārrunas par skolu 
mācību programmām, ko ieva -
dīja ALA īpašo projektu vadītāja 
Ilze Garoza un lūdza izteikties, 
vai ALAs mācību vadlīnijas un 
programma atbilst mūsdienu 
sko  lēnu valodas līmenim skolās 
un ja nav, tad ko vajadzētu mai -
nīt. Pārrunas, kas izraisījās par šo 
tematu, bija laba viela pārdomām, 
īpaši, mācot bērnus ar atšķirīgām 
latviešu valodas zināšanām. Tika 
atzīts, ka pašreizējā programma 
vēl der, bet to vajag pielāgot, pie-
vienojot ieteikumus par mūsdie-
nīgāku literātūru. Oriģinālā pro-
grammas struktūra ir loģiski 
sastādīta – gramatikas un folk-
loras daļas labi atbilst skolēnu 
valodas līmenim. Nolēma pro-
grammas papildināšanas izstrā-
dei veidot darba grupas, kas tik-
sies vasarā. Darba grupa izstrādās 
arī ieteikumus dažādiem skolēnu 
valodas zināšanu līmeņiem. Tika 

konstatēts, ka pašreizējais, pirms 
11 gadiem izstrādātais ALAs 
mācību plāns ir labs izziņas ma -
teriāls, ko skolotājiem izmantot, 
sastādot programmu. Pro  gram ma 
lieti noder kā pamats, bet katra 
skola to pielāgojusi savu skolēnu 
vajadzībām. Skolās vēl arvien 
pārsvarā mācās bērni, kuŗi runā 
un saprot latviski un kuŗus mācot 
var izmantot pašreizējo pro-
grammu, bet līdztekus radusies 
vajadzība veidot „Mēs mācāmies 
latviski” klases vai „Kultūras 
klases” bērniem, kuŗi latviešu va -
lodu mācās kā otro valodu. 

Tika atgādināts, ka, skolas beig ša -
nas liecības izsniegs skolēniem, kuŗi 
absolvējuši pilnu mācību program-
mu, bet skolas apmek lēšanas ap -
liecības tiem, kuŗi pie  dalījušies, 
bet nav visas saistības izpildījuši. 

Daudzveidīgā konferences pro -
gramma turpinājās nākamajā 
dienā. Uzrunu teica Gaŗezera 
vasaras vidusskolas vadītāja San -
dra Kronīte-Sīpola no Bostonas. 
Viņa stāstīja, kas bērniem būtu 
jāapgūst pamatskolā, lai viņi būtu 
gatavi vasaras vidusskolai. Gal -
venais un svarīgākais – spēja iz -
teikties latviski, bet ne mazāk 
svarīga ir bērna spēja atrast un 
izjust savu latvisko dvēseli. Pie -
mērs šai dvēseliskai latviskuma 
izjūtai ir aizkustinājuma sajūta, 
dziedot „Gaismas pili”. Vasaras 
vidusskolas sagatavošanas skolā 
jaunieši iemācās brīvāk izteikties 
latviešu valodā, nebaidoties kļū -
dīties, bet galvenais, ka ir iespēja 
runāt un bagātināt vārdu krājumu 
un izprast pasaules notikumus 

latviešu valodā. Sagatavošanas 
skolā arī nostiprina jauniešu 
zināšanas par vēsturi, ģeografiju, 
folkloru, tautas mūziku. 

 Konferencē pārrunāja arī citus 
tematus: skolas darbības modeļa 
izvērtēšana process (Daina Grosa 
no Austrālijas); ko latviešu skolā 
varētu aizgūt no Valdorfa un 
Montesori skolu modeļiem (Kri-
 sīte Skare un Sandra Kronīte-
Sīpola no Bostonas); pārskats par 
pirmsskolas un pamatskolas 
bērna valodas un spēju attīstību 
(Katrīna Veidiņa). 

Pieredzē par tematu „Iesaistīsim 
latvisko dvēseli mūsu mācību 
stundās” dalījās Aija Kūsiņa-
Auģe, Sarma Muižniece Liepiņa, 
Krisīte Skare un Maira Galiņa 
(visas no Bostonas), izraisot 
dzīvas sarunas. Sprieda, kā bēr-
nam atvērt acis uz to, kas ir lat-
visks un kā bērnā radīt un attīstīt 
mīlestību pret latvisko. Pārrunas 
bija par folkloru, mākslu un 
mūziku – visu, kas veido mūsu 
latvisko izjūtu, daiļrades pasauli, 
latvisko dzīvesziņu. Sarma Muiž-
niece Liepiņa stāstīja, ka bērniem 
svarīgi iepazīt latviešu tēlotāj-
mākslas žanrus un slaveno lat-
viešu mākslinieku darbus, kā arī 
latvisko kompoziciju. Tikpat sva-
rīgi ir iepazīstināt ar architektūru 
Latvijā, kā arī ar latvisko stila 
izjūtu. Krisīte Skare piebilda, cik 
svarīgi bērniem iemācīt popu lā-
rākās tautasdziesmas, bet līdz-
tekus arī latviešu tautā iemīļotas 
populāras dziesmas. Dziesma 
ļoti palīdz bagātināt dvēseli. 

Skolotājiem bija iespēja dalīties 

ar mācību resursiem, kādi varētu 
noderēt citiem, kā arī ar idejām, 
ko turpmāk varētu īstenot. Tika 
runāts par e-pasta tīkla izveidi 
skolotājiem, lasīšanas akciju, sko -
lotāju veidotu darba lapu ievie-
tošanu tīmeklī, latviešu valodas 
gramatikas lietotnēm (applica-
tions) iPhone un iPad. Dace 
Koplande (Copeland) stāstīja par 
ALAs apgāda jaunumiem un 
pasūtināšanas iespējām. Anita 
Bataraga ziņoja, ka Dziesmu 
svētkos Milvokōs pāris stundas 
būs atvēlētas kafijas rītam, lai 
skolotāji varētu satikties un runāt 
par mācību darbu skolās.

Visi skolotāji 3. martā pavadīja 
jauku vakaru Grīnbergu ģimenes 
mājā, kur pēc vakariņām Laila 
Medne vadīja rotaļas ar iPad un 
videoprojektora palīdzību, kas 
bija īsta folkloras paraugstunda.

Nākamajā rītā Laila Vehvi lai-
nene dalījās pieredzē par Bos to-
nas latviešu skolā programmu 
„Mācamies par Latviju”. Elisa 
Freimane pastāstīja par savu 
darbu, vadot Čikāgas latviešu 
skolu, kā arī atgādināja, ka sko-
lām ir iespēja pieteikties ALAs 
ceļojošiem skolotāju kursiem. 
Vašingtonas skolā šādi kursi būs 
nākamā mācību gada sākumā.

Skolotāju konferences dalīb-
nieki varēja braukt mājās ar ap -
ziņu, ka pavadītas divas bagātīgas 
dienās, smeļoties gudrības un tie -
koties ar domubiedriem, gai  šiem 
latviešu izglītības darbiniekiem. 

PBLA Izglītības padomes 
priekšsēde

 Daina Grosa

Sarma Muižniece Liepiņa stāsta, 
ka atrast savu latvisko dvēseli ar 
mākslas palīdzību

Klīvlandes DV gada sapulces vadība, no kreisās: vanadžu kopas 
priekšniece Vita Reineka, apvienības priekšnieks Zigurds Reineks, 
sapulces vadītājs Zigurds Rīders, sekretārs Vilmārs Kukainis

Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienības gadskārtējā sapulce 
notika 4. martā,  tajā piedalījās 
42 biedri. Sapulci atklāja ap  -
vienības priekšnieks Zigurds 
Reineks, atgādinot, ka martā ir  
gan pulkveža Oskara Kalpaka, 
gan Latviešu leģiona atceres 
diena. Abas atceres dienas no  zī-
mīgas, jo  pieminam Latvijas va  -
roņus, kuŗi,  riskēdami ar savu 
dzīvību, cīnījās par Latvijas neat-
 karību. Pulkvedis Oskars Kalpaks 
par savu varonību ir godināts un 
guvis tautas atzinību, bet ne Otrā 
pasaules kaŗa varoņi – latviešu 
leģionāri. Mums jāgodina varo-
nīgie leģonāri savā sirdī un jā  -
aicina to darīt arī mūsu valsts 
amatpersonām.  

Sapulces dalībnieki, piecēlušies 
kājās, ar klusuma brīdi godināja 
2011. gadā  mūžībā aizgājušās 
piecas apvienības vanadzes – Daci 
Ceru, Veru Kubuliņu, Silviju 
Štelmani, Ausmu Pirktiņu un 
Dzintru Krūzu un nodziedāja  
Daugavas Vanagu dziesmas pir-
mos divus pantus. 

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
DV ASV priekšnieku Zigurdu Rī  -
deru. Apvienības vanadžu priekš -
niece Vita Reineka pastāstīja, ka 
vanadzes organizēti piedalījās 
plkv. Oskara Kalpaka atceres 
dievkalpojumā, rotājot altāri ar 
ziediem. Vanadžu gadskārtējā pa  -
vasaŗa sarīkojumā dzejoļus lasīja 
rakstniece Baiba Bičole un viņas 
meita Rita Laima Bērziņa. Ap  -

Klīvlandes Daugavas Vanagu apvienība sekmīgi turpina darbu
vienības vanagi, vanadzes un lat-
 viešu golfisti rīkoja Jāņu svinības 
Metroparkā. Piedaloties gandrīz 
visām vietējām organizācijām, 
vanadzes pērn augusta beigās sa -
 rīkoja divpadsmitos bērnu svēt-

dolariem. Sunset kapsētā 11. no  -
vembrī pie latviešu pieminekļa  
godināja gan Lāčplēšus, gan citus 
latviešu varoņus. Viņus pieminēja 
arī apvienības 60 gadu jubilejā, 
kuŗā dziedāja „Čikāgas piecīši”. 

tiem vanadzes – 103, vanagi –  99. 
Mūža biedriem pievienojās Lin -
das Hāzneree, Jānis Strautnieks, 
Ilga Švecha, Andis un Kārlis 
Šteimaņi, un tagad apvienībā ir  
161 mūža biedrs.

Sarīkojumu nozares vadītājs 
Olggerts Kubuliņš ziņoja, ka sa -
rīkojumi labi apmeklēti, taču to 
izmaksa ir palielinājusies.

Aprūpes nozares vadītājs Vilnis 
Kubuliņš  paskaidroja, ka ieņemts 
$7688,  izdots $7444;  aprūpes 
kon tā ir $5253. Ziemsvētku ak -
cijā ieņemts $4620, DV ASV 
valdes kasierim nosūtīja $2350. 

Informācijas nozares vadītājs 
Vilmārs Kukainis teica, ka ir cie -
šāka sadarbība ar lietuviešu un 
igauņu organizācijām. 

Finanču nozares vadītājs  Ēriks 
Reineks paskaidroja, ka apvie nī-
bas bilance  2012. gada 1. janvārī ir 
$99 480. Budžets 2011. gadā bija 
$11 000. Pērn ieņēma $19 096, 
izdeva  $13424; atlikums – $5672. 
No šī atlikuma sadalīja $4000:  
smagi slimiem leģionāriem Lat -
vijā – $2000, daudzbērnu ģime-
nēm Latvijā – $2000, Latvijas 50 
gadu Okupācijas mūzejam – 
$400, Gaŗezeram – $400;  latviešu 
stipendijām Kentas universitātē 
–  $200. Šos ziedojumus papil di -
nāja Sarmīte un Alfreds Gravas,  
viņi atkārtoti ziedoja $5000 sli-
miem latviešu leģionāriem un 
$5000 Latvijas studentu stipen-
dijām.

Pilnsapulcē apstiprināja Revī-

zijas komitejas ziņojumus un 
ieteikto atlikuma sadali. Apvie nī-
bas priekšnieks sirsnīgi pateicās 
visiem, kuŗi ziedojuši savu darbu 
un līdzekļus.

Par apvienības priekšnieku ie  -
vēlēja Zigurdu Reineku; valdē – 
Jāni Hāzneru, Laimoni Krūmiņu, 
Oļģertu un Vilni Kubuliņus, 
Vilmāru Kukaini, Pēteri Noviku, 
Gunāru Raņķi, Ēriku Reineku, 
Artūru Rubeni un Jāni Zaķi. 
Revīzijas komitejā ievēlēja Uldi 
Kronīti, Kristīnu Kubuliņu un 
Gvido Kubuliņu. 

Apstiprināja amatā ievēlēto 
vanadžu kopas priekšnieci Vitu 
Reineku, viņas palīdzi Valdu Ze  -
mesarāju, sekretāri Veltu Šulcu, 
sarīkojumu vadītāju Ilgu Rubeni, 
viņas palīdzi Ilzi Hāzneri, kasieri 
Ingu Reineku, viņas palīdzi Līgu 
Zemesarāju un saimniecības pa  -
līdzes Baibu Apeli, Ingrīdu Ievi ņu, 
Rūti Krūmiņu, Gunu Vilkovlaku, 
Birutu Roskiju un Irmu Zaķi.

Par apvienības delegātiem DV 
ASV delegātu sapulcē Klīv lan dē 
apstiprināja Jāni Hāzneru, Ritu 
Kauguru, Ēriku un Zigurdu Rei -
nekus, Ināru Zariņu; vanadžu 
sali  dojumā vanadzes pārstāvēs 
Ilze Hāznere, Vita Reineka un 
Velta Šulca. 

Sapulces dalībnieki beigās no  -
dziedāja „Nevis slinkojot un pūs-
tot”. Vanadzes bija sagādājušas 
maltīti un atspirdzinājumus.

Vilmārs Kukainis

sijas, Jonkeru, Bostonas, Milvoku, 
Čikāgas (skola un bērnudārzs 
„Stariņš”) un Vašingtonas; divas 

kus. Vanadzes septembrī palī-
dzēja rīkot no Latvijas atbraukušo 
aktieŗu iestudētās lugas „Tā pre-
cas vecpuiši” izrādi. Viens no 
lielākajiem sarīkojumiem bija 
tra  dicionālais vanadžu bazārs, 
kuŗā pasniedza balvas interesan-
tāko pašdarināto cepuŗu  valkā-
tājām. Bazārā ieņemto līdzekļu 
atlikums papildināja vanadžu ap  -
rūpes kontu par apmēram 5000 

DV zelta krūšu nozīmi pasniedza 
Uldim Kronītim,  atzinības rak-
stus – Vilmai Apinei, Dzintrai 
Kukainei un Nelijai Kronītei. Ie  -
nesīgs bija Ziemsvētku tirdziņš. 
Ziemsvētku laikā vanadzes apcie-
moja mājās vientuļos vecos 
latviešus. 

Biedrzinis Jānis Zaķis paskaid-
roja, ka apvienības biedru skaits 
ir pieaudzis –  no 196 uz 202;  no 
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Grandrapidu latviešu biedrības 

pilnsapulce notika 18. martā 
bied   rības telpās. Biedrības dāmu 
pulciņa dalībnieces Marija Fel -
kere, Elita Vuda un Lidijas Tar -
bunas pirms sapulces bija saga-
tavojušas azaidu. 

Biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalesa teica lūgšanu. Piln sa -
pulces dalībnieki piecēlās un ar 
klusuma brīdi godināja iepriek-
šējā darbības gadā mūžībā aiz  gā-
 jušos biedrības biedrus: Ausmu 

Grandrapidu latviešu biedrības pilnsapulce
valsts dibināšanas atceres sarīko-
jumu. Biedrības telpās notika Lat -
vijas Saeimas vēlēšanas un tau  tas 
balsošana par latviešu valodu, ko 
vadīja Ivars Petrovskis. Pagājušā 
gadā Grandrapidos viesojās Mā -
ras teātris no Latvijas un izrādīja 
Leldes Stumbres lugu „Kronis II”. 
Biedrība šogad 4. februārī pieda-
 lījās Grandrapidu pilsētas mūzeja 

rijas bēr ni” tulkošanai. 
Biedrība atbalstīja Olgas Jan-

sones ieteikumu pulcināt jaunā-
kās paaudzes latviešus. Uz sanāk-
smi 24. februārī ieradās apmēram 
20 jaunu latviešu ar vairākiem 
bērniem, kā arī daži cittautieši, 
kuŗi precējusies ar latviešiem. 
Viņi nolēma atkal tikties 30. 
martā, lai plānotu kopējas aktī-

ziedojot darbu un līdzekļus. 
Sekoja valdes locekļu ziņojumi. 

Dr. Z. Zadvinskis pastāstīja, ka 
katoļu draudze biedrības lejas 
zālē izdarījusi vairākus remontus 
– ieliktas jaunas aizbīdamās dur-
vis, lai nedēļas vidū baznīcas daļu 
varētu noslēgt no pārējās telpas. 
Vajadzēja ielikt arī jaunas ār  dur -
vis ar jumtu un apgaismošanu. 
Draudze remontiem izdeva $15 000.

Lidija Tarbunas ziņoja par 
Informācijas nodaļu darbu un 
dāmu pulciņa aktīvitātēm. Viņa 
uzņēmās valdes sekretāres pienā-
kumus pēc Ausmas Lindes aiz  ie-
 šanas mūžībā. Izdoti pieci apkār t-
raksti un izsūtīti 150 personām. 
Dāmu pulciņā aktīvi darbojas 
Nelija Barkāne, Dagnita But lē-
vica, Marija Felkere, Ilga Kalniņa, 
Baiba Lejiņa, Valija Raucepa un 
Elita Vuda. Pērn dāmu pulciņš 
nosūtīja ziedojumus Gaŗezera 
vidusskolai, Latvijas 50 gadu oku -
pācijas mūzejam, Rēzeknes vidus-
skolai, atbalstīja Grandrapidu 
latviešu biedrību. 

Biedrības kasieris Vitālijs Tar -
bunas ziņoja, ka darba gads bijis 
sekmīgs, ir neliels atlikums, un 
ieteica pieņemt nākamā gada bu -
 džetu – $42 270. Biedrībā ir 161 
biedrs, no tiem deviņi goda biedri.

Sabiedriskās un Kultūras daļas 
vadītāja Ruta Puriņa ziņoja, ka 
iepriekšējā darbības gadā bijuši 
septiņi sarīkojumi: Pavasaŗa sa -
rīkojumā 15. maijā Ruta Puriņa 
referēja par Ūsiņdienu, piedalījās 
biedrības dziesmu ansamblis – 
Vija Bovles, Nelija Barkāne, Jānis 
Rikāns; 1941. gada 14. jūnija aiz-
vesto piemiņas sarīkojumā runu 
teica Dr. Zigfrīds Zadvinskis, 
čellu spēlēja Ilze Larsena, kla-
vieres – Dāvids Heinze; Jāņu svi-
 nības kopā ar pensionāru bied -
rību; biedrības biedru un labvēļu 
pēcpusdiena 28. augustā, kuŗā 
programmu gatavoja paši dalīb -
nieki; Pļaujas svētki un bazārs ar 
mantu izlozi un un maizes galdu 
25. septembrī, Ruta Puriņa teica 

uzruna „Sveiciens rudenim”; Lat  -
vijas valsts dibināšanas atceres 
svinībās runu teica ALAs Infor-
mācijas nozares vadītājs Jānis 
Kukainis, dzejoļus deklamēja An  -
drejs Ruperts, Arnolds Ruperts III, 
Ruta Puriņa, mūzikālus priekš -
nesumus bija sagatavojuši čelliste 
Ilze Larsena un pianists Dāvids 
Heinze; Ziemsvētku sarīkojumā 
17. decembrī Lidija Tarbunas un 
Ruta Puriņa deklamēja dzejoļus, 
dziedāja ansamblis – Vija Bovles, 
Nelija Barkāne, Vija Dāvidsone, 
Līga un Rejs Gonzalesi, Anna un 
Uldis Kalēji, Ivars Petrovskis, 
flautu spēlēja Sandra Stūre.

Daina Grīnenberga ziņoja, ka 
biedrības telpas izīrētas līdz va -
saras beigām. 

Revīzijas komisijas pārstāve Pau-
līne Zadvinskis informēja, ka pār-
  baudītas biedrības kases grā ma-
tas, visi ienākumi un izdevumi ir 
rūpīgi un pārskatāmi iegrāmatoti 
un saskan ar dokumentiem.

Biedrības bibliotēkāre Valija 
Raucepa pastāstīja, ka pērn uz 
skolām Latvijā nosūtītas 11 kastes 
ar grāmatām, kā arī pasūdzējās 
par lasītāju trūkumu. 

Pilnsapulcē par biedrības val-
des priekšnieci ievēlēja Dr. Līgu 
Gonzalesu, valdes locekļiem – 
Andri Runku, Rutu Puriņu, Li -
diju un Vitāliju Tarbunas, Irēni 
Vanušku, Elitu Vudu, Eriku Zie -
diņu un Dr. Zigfrīdu Zadvinski. 
Revīzijas komisijā – Ivaru Petrov-
sku, Ilzi Runku un Paulīni Zad-
vinski. Par delegātu ALAs kongre-
sam Anarborā izraudzīja Ivaru 
Petrovsku, vietnieku – Samu Kno-
  chu. Par biedrības Goda biedri 
ievēlēja Olgu Jansoni. Nolēma 
biedrības telpās rīkot filmu iz -
rādes, sprieda arī par telpu īrētāju 
apdrošināšanu viņu sarīkojumos 
biedrības telpās un vai biedrībai 
vajadzētu šo sarīkojumu laikā 
algot drošības sargu. 

Pilnsapulces dalībnieki pateicās 
biedrības valdes un Revīzijas 
komisijas locekļiem, dāmu pul -
ciņam un visiem darbiniekiem 
par sekmīgu darbu.

 Dr. Zigfrīds Zadvinskis

Indianapoles DV apvienības 
gadskārtējais Lāčplēšu un leģio-
nāru atceres sarīkojums notika 
11. martā latviešu sabiedriskajā 
centrā. Sarīkojumu ar īsu uzrunu 
atklāja DV apvienības priekš-

Lāčplēšu dienas un leģionāru atceres sarīkojums Indianapolē
nieks Gunārs Kancs. Priekšnieks 
uzsvēra, ka šīs sarīkojums ir vel-
tīts gan Lāčplēšu piemiņai, gan 
arī  latviešu leģionāru varonīgo 
cīņu atcerei:  

„Šajā sarīkojumā mēs piemi-
nam un godinām visus kaŗavī-
rus, kuŗi cīnījās par mūsu dzim-
tenes brīvību un nākotni. Tieši 
16. martā 15. un 19. latviešu di -
vīzija pulkvežleitnanta Artūra 
Silgaiļa vadībā plecu pie pleca 
nežēlīgā un asiņainā kaujā cīnījās 
par augstieni 93.4, Krievijā. Kaut 
arī svešā zemē un svešas armijas 
uniformās, viņu cīņu mērķis bija 
viens – aizsargāt mūsu dzimteni 
no krievu iebrucējiem.

PSRS valdība lauza 1920. gadā 
parakstīto Latvijas-Krievijas miera 
līgumu un 1940. gada 17. jūnijā 
iebruka Latvijā, un mums nebija 
dota iespēja sevi aizsargāt. Mūsu 
dzimtenei sākās pirmais verdzī-
bas un murgu laiks. Apcietinā ša-
nas, deportācijas un slepkavības 
kļuva par sociālistisko ikdienu, 
un tā laiku morāle vēl tagad 
negātīvi iespaido mūsu tautu. 

Pārkāpjot Latvijas Satversmes 
103. pantu, Rīgas pilsētas galva  
Nils Ušakovs un citas Rīgas do  -
mes amatpersonas aizliedza lat-
viešiem 16. martā doties pie Brī -
vības pieminekļa un nolikt puķes, 
lai godinātu mūsu bijušos leģio-
nārus. Ko tas liecina par pašu 
latviešu stāvokli savā dzimtajā 
zemē? Latvijā 1935. gadā dzīvoja 
1 950 502 iedzīvotāji, no tiem 
75,50% bija latvieši un 10,59%  
krievu izcelsmes. Cik tagad Lat -
vijā ir krievi – to mēs pat īsti ne -
zinām, bet viņu iespaids ir liels 
un jūtams katru dienu.

Kaut tērpti svešas valdības uni-
formās, ar latvisko vairodziņu uz 
piedurknes mūsu zēni bija pazīs-
tami kā vieni no pasaules labā-
kiem kaŗavīriem. Pat leģiona kri-
tiķi ir sākuši saprast, ka latviešu 
kaŗavīrus šais cīņās vadīja tikai 
mīlestība uz savu dzimteni, ko 
viņi vēlējās aizstāvēt,  nevis kāda 
sveša ideoloģija par virskundzī-
bu uz citām zemēm un tautām. 
Daugavas Vanagu mērķis vienmēr 
bijis atbalstīt latviešu leģionārus, 

apzināt un kopt viņu kapuvietas un 
saglabāt tautā nacionālo apziņu. 
Būsim pateicīgi mūsu kaŗavīriem, 
jo viņi uzupurējās savas tēvzemes 
labā. Būsim šo upuŗu cienīgi mūsu 
darbos tautas nākotnes labā.”

Pēc priekšnieka uzrunas Zi   gur-
da Kārkliņš lasīja daļas no sa   vas 
kaŗa gaitu atmiņu grāmatas par 
izlaušanos no Landekas. Bijuša-
jiem kaŗavīriem lasījums jo dzīvi 
atsauca atmiņās pašu kādreiz 
piedzīvoto. Klausītāji  Z. Kārkliņu 
godināja, ilgi aplaudējot. Meite nes 
bijušajiem kaŗavīriem pasniedza 
puķes.

Sarīkojums beidzās ar kopīgām 
vakariņām. Garšīgu „kanaku pai -
ku” bija sagatavojušas apvienības 
dāmas Ruta Kārkliņa, Nora Ce  -
riņa, Rasma Kanca, Irēne Kreile un 
Astrīda Kreile. Programmu papil  -
dināja pāris īsfilmas par Lāčplēšu 
piemiņas sarīkojumu Airītēs pie 
Kalpaka pieminekļa un barikāžu 
laiku Lietuvā un Latvijā. Sarīko-
juma dalībnieki noskatījās filmiņas 
ar lielu interesi. Sevišķi barikāžu 
dienas izraisīja dzīvas pārrunas.

Grandrapidu latviešu biedrības valdes un Revīzijas komisijas locekļi. Sēž no kreisās: Vitālijs Tar  bunas, 
priekšniece Līga Gonzalesa, Irēne Vanuška, Paulīne Zadvinska; stāv: Elita Vuda, Zigfrīds Zadvinskis, 
Lidija Tarbunas (nav Rutas Puriņas, Andŗa Runkas, Erika Ziediņa, Ivara Petrovska un Ilzes Runkas)

rīkotā Etniskā mantojuma svēt kos, 
sagādājot informāciju par Latviju, 
parādot tautiskus rokdarbus, au  -
dumus, rotas, koka un ādas izstrā-
dājumus. Izstādi iekārtoja Dr. 
Līga Gonzalesa ar palīgiem – Dr. 
Reju Gonzalesu, Paulīni un Zig -
frīdu Zadvinskiem, Neliju Barkāni, 
Dagnitu Butlē vi cu, Mariju Felkeri, 
Ēriku Heinzi, Baibu Lejiņu un 
Elitu Vudu. Biedrība ziedojusi lī  -
dzekļus Ame  rikas latviešu apvie-
nībai, Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzejam Rīgā, Gaŗezeram, pie -
šķīra stipen dijas pieciem vietējiem 
jaunie šiem latviskas izglītības 
papildi nāšanai, grāmatas „Sibi-

vitātes nākotnē. 
Biedrības īpašumā izdarīti daži 

uzlabojumi, nozāģēti vairāki ko  -
ki, remontēts iebraucamais ceļš, 
virtuvē nopirkta jauna komerciālā 
plīts. Biedrības namu ļoti sek mī-
gi izīrē Daina Grīnenberga. Kopš 
pērngada Grandrapidu latviešu 
katoļu draudzei dievkalpojumi 
notiek biedrības lejas zālē. 

Dr. Līga Gonzalesa pateicās 
valdes locekļiem, dāmu pulci-
ņam, Revīzijas komisijai, Valijai 
Raucepai par darbu bibliotēkā, 
Dainai Grīnenbergai par telpu 
izīrēšanu un tīrīšanu, visiem 
bedrības biedriem par palīdzību, 

Indianapoles DV apvienības 
priekšnieks Gunārs Kancs

Zigurds Kārkliņš lasa savas 
atmiņas

Pēc vakariņām draudzīgās pār-
runās tika pavadīta skaista pēc-
pusdiena pie tases kafijas un 
citiem labumiem.

EVK

Lindi, Maksi Jansonu, Artūru 
Bergu, Rasmu Korneti, Vilmu 
Riepnieci, Elzu Deimanti un 
Zaigu Petrovsku. 

Par pilnsapulces vadītāju ie -
vēlēja Dr. Zigfrīdu Zadvinsku, 
sekretāri – Irēni Vanušku. Viņa 
nolasīja iepriekšējās pilnsapulces 
protokolu. 

Biedrības priekšniece Dr. Līgas 
Gonzalesa ziņoja, ka iepriekšējā 
darbības gadā notikušas astoņas 
valdes sēdes. Biedrība, būdama 
Grandrapidu organizāciju pado -
mes prezidējošā organizācija, bi   ja 
atbildīga par 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas un Latvijas 
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Latvijas Universitātē 2001. gadā 
tika nodibināta Alunānu ģimenes 
stipendija, lai dzīves grūtībās no -
nākušiem jauniešiem nodrošinātu 
studijas izvēlētajā speciālitātē.

Pēteris Alunāns dzimis 1947. ga -
 da 25. martā latviešu bēgļu no -
metnē Badrēburgā Vācijā. Izglī-
tojies Amerikas Savienotajās Val-
stīs, iegūstot maģistra gradu bio-
loģijā un vācu filoloģijā; ir pro fe-
sionāls fotografs, aktīvs sabied ris-
kajā dzīvē, atsaucīgs un darbīgs. 

Ar Alunānu ģimenes stipendi-
jas atbalstu augstāko izglītību jau 
ieguvušas četras stipendiātes, 
viena studente mācās otrā kursā 
un drīz iegūs bakalaura gradu. 

Stipendiātes no sirds sveic 
Pēteri Alunānu jubilejā!
ELITA LECKO,

Latvijas Universitātē ieguvusi 
izglītības zinātņu maģistra gradu; 
strādā Valsts probācijas dienestā 
par vecāko referenti:
Visums ir līdzsvarots un nevai-
nojamā kārtībā. 
Tev pilnībā taps atlīdzināts par 
katru tavu labo darbu.
Braiens Treisijs

Vēlu Jums arī turpmāk dzīves-
prieku, veselību un daudz, daudz 
prieka.

Lai Jums arī turpmāk izturība 
un neizsīkstoša spēja dāvāt kādam 
spārnus, lai tas varētu lidot....

ZANE ĀBELE,
Rīgas Starptautiskā ekonomikas 

un biznesa administrācijas augst-
skolā ieguvusi maģistra gradu 
uzņēmējdarbības vadībā; strādā 
bankā Citadele Procesu un pro-

Mecenātam Pēterim Alunānam jubilejā
jektu vadības daļā:
Ir dažam dzīvē vieglāk, citam grūtāk,
Bija vajadzīgs tavs atbalsts, mūsu spīts,
Bet labo gaismu studijgados gūto 
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.
Prieks šodien lai staro mums sejā 
Par kopīgo darbu, kas veikts. 
Tas redzams, gan dzirdams un jūtams –
Tu cildināts, godināts, sveikts...

Pēteri, milzīgs Tev paldies par 
atbalstu studiju gados, pateica-
mies, ka noticēji mūsu sapņiem 
un mērķiem. Paldies, ka palīdzēji 
piepildīt manas dzīves pārdro šā-
kos sapņus un ļāvi atsperties, kad 
likās – zem kājām zudis pamats. 
Alunānu ģimenes stipendija man ir 

stipendiāti man patiešām ir liels 
gods. Lai viss izdodas!
JEKATERINA TUMAŠEVIČA,

Latvijas Universitātes Paidago-
ģijas, psīcholoģijas un mākslas fa -
kultātē iegūts bakalaura grads un 
sociālā paidagoga kvalifikācija, 
kā arī bakalaura grads speciālajā 
paidagoģijā; strādā Rīgas 2. spe -
ciālajā internātpamatskolā:

Pēteri, mīļš paldies, ka vienmēr 
atbalsti, uzklausi un uzmundrini. 
Novēlu:
Tik stipru veselību,
Lai spētu izturēt visas grūtības,
Tik lielu laimi,
Lai tās pieteiktu visiem jūsu tuviniekiem,

zinātnes profesionālās maģistra 
studiju programmas pēdējā kursa 
studente. Latvijas Universitātes 
Juridiskajā fakultātē ieguvusi 
bakalaura gradu tiesību zinātnē; 
strādā tiesā par tiesneša palīgu:
Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir svētlaime, baudi to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir pienākums, pildi to.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestībā, baudi to.
Māte Terēze

Ir labi, ka brīdī, kad esi palicis 

pirmos soļus „lielajā dzīvē”, palī-
dzot īstenot ieceres un sasniegt mēr -
ķus. Ceru, ka Pēterim Alunānam 
arī turpmāk būs iespēja jauniem 
cilvēkiem, kas palikuši bez atbalsta, 
iegūt izglītību un sasniegt savus 
mērķus. Vēlu Pēterim Alunānam 
labu veselību un ik dienas pamanīt 
visu to labo, kas mūsu dzīvi dara 
skaistāku.
ARITA VAIVARE,

Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes Tiesību zinātnes baka-
laura studiju programmas otrā 
kursa studente:

Pēteris Alunāns man sagādāja 
iespēju īstenot sapni – iegūt izglī-
tību profesijā, kādu vēlējos. Sir-
snīgs paldies Pēterim par atbalstu 
grūtā dzīves periodā. 

Pēterim Alunānam dzimumdienā 
vēlu visu to labāko, ko dzīve var 
sniegt!
Lai vienmēr dvēsele Jūsu 
Kā brīnumsvecīte zied, 
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi 
Tur savākti vienuviet. 
Lai vienmēr ir radoša doma, 
Kas apvāršņa tālumos skrien, 
Lai esat kā jūra, kā doma, 
Kas dzintara pilna arvien!
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.
Sveicieniem pievienojas arī Alu -
nānu ģimenes pārstāvis Latvijā

GUNTIS ŠVĪTIŅŠ:
Tavs rosinātājs gars uzlādē, sirds 

atvērtība iepriecina un skats nā -
kotnē pārliecina. Labu veselību un 
daudz laimes dzimumdienā!

Alunānu ģimenes stipendiātes, no labās: Arita Vaivare, Elita Lecko, Zane Ābele, Jekaterina Tumaševiča, 
Kristīne Borodecka (Kuriloviča)

palīdzējusi iegūt bakalaura  gradu 
Latvijas Universitātē, lai sasniegtu 
nākamo mērķi – mācītos maģistrā  -
tūrā, ko esmu veiksmīgi pabei-
gusi. Būt par Alunānu ģimenes 

Tik stipru humora izjūtu,
Lai tajā varētu dalīties ar mums visiem.
KRISTĪNE BORODECKA 
(KURILOVIČA),

Latvijas Universitātes Tiesību 

bez atbalsta un nezini, kā rīkoties, 
atrodas cilvēks, kas ierosina, uz  -
mundrina un priecājas par taviem 
sasniegumiem. Pēteris Alunāns man 
palīdzēja iegūt izglītību un spert 

Alvis aizgāja mūžības ceļā ar 
smaidu, jo īsi pirms nāves, 6. 
martā, ar lielu gandarījumu sa -
ņēma ziņu no Latvijas, ka Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
pirmais no Latvijas otrā neat-
karības laika Valsts prezidentiem, 
nav baidījies lepni pateikt Latvijas 
nelabvēļiem un visai pasaulei, ka 
„uzskatīt latviešu leģionārus par 
noziedzniekiem ir ārpus saprāta 
robežas, bet gan viņu priekšā 
būtu jānoliec galva“.

No 50 000 leģionāriem Latvijā 
vairs dzīvi tikai apmēram 500. 
Nez vai ārpus Latvijas būs vairāk. 
Tie ir mūsu neatkarīgās Latvijas 
„zelta jaunatnes“ zēni, kuŗi nu 
jau tuvojas 90 gadu vecumam vai 
to pat pārsniedz.

„Mēģināt aizliegt vai traucēt 
un pat mēģināt pazemot šos 
vecos zēnus, kuŗi no Doma baz-
nīcas, lepni nesot Latvijas karo-
gus, vēlas 16. martā doties uz 
Brīvības pieminekli, lai noliktu 
ziedus un pieminētu savus kaŗā 
kritušos biedrus, ir negodīga 
spēle,“ teica prezidents Andris 
Bērziņš. Viņš uzskata, „ka jopro-
jam – gan Latvijā, gan ārpus tās 
– ir daudz spēku, kuŗi vēlas uz 
16. marta atceres rēķina vairot 
savu polītisko kapitālu. Man tas 
ir nepieņemams veids, kā paze-
mot Latviju un šos cilvēkus,“ 
teica Latvijas prezidents.

Vēlos no Alvja Šķipsnas un no 
mums vēl dzīvajiem Latvijas 
„zelta jaunatnes“ zēniem teikt 
prezidentam Andrim Bērziņam 
LIELU PALDIES par viņa latvieša 

Viens no Latvijas „zelta jaunatnes“ paaudzes
ALVIS ŠĶIPSNA (1925-2012)

lepnumu un drosmi aizstāvēt 
taisnību un Latvijas kaŗavīrus. 

Alvis Šķipsna dzimis 1925. ga  -
da 20. janvārī. Tai laikā Latvija 
plauka, ziedēja un staroja. Tieši 
tad sākās Latvijas „zelta jaunatnes“ 
nedaudzie, labie gadi, kad viss 
likās iespējams, un dzīve bija tik 
skaista! Jaunatnei nebija jāmāca 
patriotisms, tas radās pats no 
sevis ikviena jauna latvieša un 
latvietes sirdī. To nespēja iznīcināt 
ne komūnisti, ne nacisti. Taču 
neģēļi iznīcināja nacionālpat-
riotisko latviešu sapņus, skaistās 
jaunības ieceres un daudziem 
pat dzīvību.

Ar Alvi kopīgi mācījāmies lep -
najā Rīgas pilsētas 1. ģimnazijā, 
vispirms tikko atvērtajās saga ta-
vošanās klasēs. Šajā izcilajā skolā 
kopā pavadījām sešus gadus. Alvi 
un citus 1925. gadā dzimušos 
klasesbiedrus 1943. gadā no sko-
las sola iegrūda nežēlīgā kaŗa 
postīgajās dzirnavās. Pārējiem 
mūsu klases divdesmit četriem 
1926. gadā dzimušajiem zēniem 
līdzīgs liktenis bija jāpiedzīvo 
1944. gada pavasarī. Mums vis-
maz izdevās pabeigt skolu.

Vairāki mūsu klases biedri 
krita, aizstāvot Latviju. Viņu vār-
dus var lasīt iegravētus piemiņas 
plāksnēs Kurzemes Brāļu kapos 
Lestenē. Lielākais vairums gan-
drīz bez jebkādas apmācības tikai 
sūtīti cīņās pret sarkanarmiešu 
masām gan Polijā, gan Austrum-
vācijā. Daudzi krita, un viņu pē  -
dējās atdusas vietas nav zināmas.

Starp laimīgajiem, kuŗi kaŗu 

pārdzīvoja un nokļuva Amerikā, 
bija arī Alvis Šķipsna ar savu 
jauno sieviņu Ainu Ābolu un 
pusotra gada veco gadu veco 
meitiņu Leldi. Gandrīz visu 
mūžu Alvis nodzīvoja Saratogas-
pringos (Saratoga Springs) Ņu -
jorkas pavalstī. Viņš beidza Ņu -
jorkas pavalsts kolledžu (NSC) 
un Kolumbijas universitātē ieguva 
maģistra gradu bibliotēku zinī-

ievērojamiem valstsvīriem, jā -
palīdz FBI un citu valsts iestāžu 
darbiniekiem. Viņš sadraudzējās 
ar prezidentu Bilu Klintonu. 
Alvis prata arī angļu, vācu, franču 
un spāņu valodu.

Alvis labi pārzināja latviešu 
un cittautu literātūru, arī pats 
rakstīja, taču nepublicējās. Viņš 
bija asprātīgs un mīlēja labu 
humoru. 

Viņam izdevās piemānīt ārstus, 
kuŗi „atvēlēja“ vairs tikai vienu 
gadu. Alvis nodzīvoja vēl div -
desmit gadu. 

Meita Lelde Mīlenbacha ar 
vīru Kārli un bērniem Ati un 
Lūciju un mazmeitiņa Flora bija 
viņa „saules stariņi”.

Rakstu krājumā Ilzes Šķip-
snas piemiņai „Ilzes pasaulē” 
Alvis atceras, ka ģimenē stipra 

personība bija māte. 
Viņa strādāja par 
tulkotāju „Grāmatu 
Draugam“, lietojot 
dzimto vārdu Eliza-
bete Kauliņa. Tēvs 
Ēvalds Šķipsna bija 
literāts, arī filmu kri -
tiķis. Ģimene bieži 
devusies ekskursijās, 
kājām apceļojot Lat-
viju. Māte ticēja ģi -
menes un vispārējām 
tradicijām. Bērni, 
augot lielā radu 
saimē, spilgti apzi-
nājušies savu piede-
rību ne vien ģimenei, 
bet visai latviešu ciltij.

Rīgas pilsētas 1. ģim-
nazijas 1944. gada un 
agrāko gadu absol-
venti novēl Alvim 
Šķipsnam vieglas smil-
tis dzimtās Lat  vijas 

smiltājā, netālu no Šķipsnu 
dzimtas mājām Jaungulbenes 
„Dreiņos”, kur Alvis vasarās ko -
pā ar lielo Šķipsnu cilti pavadīja 
savus skaistos bērnības gadus. 

Andris Ritmanis

bās. Ilgus gadus viņš Saratogas-
pringu bibliotēkā strādāja par 
galveno bibliotēkāru un vairāk 
nekā desmit gadu bija tulks ASV 
ārlietu ministrijā. Tulka darbā 
viņam bieži bija jāceļo kopā ar 

Viņa māsa, pazīstamā rakst-
niece Ilze Šķipsna mira 53 gadu 
vecumā. Alvis agri zaudēja arī 
savu mīļo sievu Ainu.

Ilgus gadus Alvis Šķipsna va -
ronīgi cīnījās ar ļaunu slimību. 

No kreisās priekšā: ASV viceprezidents Als Gors, Alvis Šķipsna, prezidents 
Bils Klintons, ārlietu ministre Madelena Olbraita



LAIKS  2012. ga da 24. marts – 30. marts20

(Turpināts 22. lpp.)

Pēc valodas likumiem Ančuku 
būtu jāsauc par mazdēlu Ansi. 
Nekāds mazais jau vairs nav, jo 
augumā par vairākiem centime-
triem gaŗāks par mani. Vispār 16 
gadi ir vecums, kad vārdiņš 
„mazs”, kaut kā lāga neiederas. Tas 
ir vecums, kad viss ir iespējams. 
Kad liekas, – katru var noskriet, 
pārlēkt platākajam grāvim, izlēkt 
no pilnā gaitā braucoša tramvaja. 
Skolas starpbrīdī iemācīties trīs 
pantu dzejoli un to noskaitīt 
skolotājam. Tas ir vecums, kad 
paša gudrība šķietami sasniegusi 
zenītu. Kad vecāki ir gan mīļi, 
bet tomēr drusku atpalikuši. 
Onkuļi un tantes, īpaši, ja tie ir 
no laukiem, smagi cieš no lietu 
neizprašanas. Jaunākie brāļi, brā-
 lēni, māsīcas tekā kā sīkas skud-
riņas bez mērķa un saprašanas. Tā 
vien šķiet, ka ik uz soļa jā  sa  sto pas 
ar stulbumu un aptau rē tību. Vie-
 nīgās gaišās spuldzes ir padsmit-
nieki, īpaši tādi, kas jau sākuši 
skūt bārdu, lai cik sīka tā būtu.

Par šiem varenības gadiem bija jā -
domā, atgriežoties no Ančuka dzim -
šanas dienas svinēšanas. Vēl viena 
sakritība. Tieši tajā pašā datumā 
Ančuka vecvectēvam Albertam 
bija 113. dzimšanas dienas atcere.

Par svētku maltīti un dāvanām 
nerakstīšu. Viss bija atbilstīgi ta -
gadējiem laikiem. Ančuks uz sa  vas 
„sejas grāmatas” mazā ek  rāna 
parādīja desmitiem slīdošu vār du, 
kas viņu bija apsveikuši dzim-
šanas dienā. Tur bija gan skolas 
biedru, gan Latviešu skolas un 
futbola komandu draugu vārdi.

Skatoties uz mūsu apsveikuma 
kartīti, Ančuks negaidīti teica: 
„Atcerēšos to, kad man būs 80 

DIŽDĒLAM
ANČUKAM – 16

gadi, vai tas nebūtu „vēsi”?” Pē  dē-
jais vārdiņš gan izspruka angliski.

Kāda tad bija mana 16. dzim-
šanas diena? Tā pienāca Ukru 
pagastā, tuvu pie Lietuvas ro  be-
žas, kur biju nonācis vasaras iz -
palīga gaitās. Divas nedēļas no  -
nācām zem krieviem, kad saim-
niece man ieteica mājās nerā  dī-
ties. Tad vācieši atspieda krievus 
atpakaļ. Man nebija neviena ap  -
sveicēja. Pat nezinu, vai īstajā 
dienā to atcerējos. Dāvanu nebija. 
Tikai vēlāk atskārtu, ka vērtīgākā 
dāvana bija tā, ka es biju vēl 
dzīvs. Izšķīros atgriezties Rīgā, 
kaut melsa, ka tā jau krievu ie -
ņemta. Nekādu precīzu ziņu ne -
bija. Nebija arī nekāda transporta. 
Sāku iet kājām. Kad no kāda 
pakalna atskatījos uz Ukriem, 
tad, cik vien tālu varēja redzēt, 
katra māja, kūts vai pat šķūnītis 
vai nu dega, vai no tiem cēlās 
dūmi. Kājām aizgāju līdz Tuku-
mam un tad ar vilcienu atgriezos 
Rīgā, lai pēc īsa laika dotos tālāk 
pasaulē. Kad Vācijā soļojām no 
viena vilciena sastāva uz otru, 
cauri nobumbotām stacijām, ar 
kaunu mēģināju turēties tālāk no 
vecā tēva – viņa sainim bija pie-
siets mazākā brāļa Reiņa nakts-
pods. Vai var iedomāties vēl bik -
lāku seš padsmitgadnieku? Bet ir 
spēks un stiprums, kam ar noti-
kumu secību nav sakara. Tāpēc pēc 
dau  dzajiem gadiem, stāvot blakus 
Ančukam, izjutu vēlreiz jauno 
gadu varenību. Un kaut kā neju-
tos viens. Domāju, ka man daudz 
līdzinieku, ja vien kāds atmiņās 
vēlas tik tālu aizstaigāt. Esiet svei-
 cināti sešpadsmitgadnieki!

Ivars Galiņš 

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 
BALTIMORA (MD)
• 14. aprīlī plkst. 11.00 Aus-

trumu piekrastes spēles volejbolā 
Volleyball House (5635 Furnace 
Ave., Elkridge, MD), mājaslapa: 
www.vbhause.com Sacensībās 
piedalīsies volejbolisti un vole-
jbolistes no Ņudžersijas, Ņujor-
kas, Filadelfijas, Vašingtonas 
(DC) u. c. pavalstīm. 

Sportisti un vienības jāpieteic 
Vašingtonas (DC) Daugavas Va -
nagu sporta kopas „Sigulda” pār-
 stāvim Viesturam Timrotam, tālr.: 
301-294-0046 vai Ņudžer si jas 
sporta kopas „Kursa” pār  stā vim 
Jānim Ģigam, mājas tālr.: 908- 272-
5480, darba: 609-588-6314. 

FILADELFIJA (PA) 
• 30. martā plkst. 7.00 Brīvo 

latvju biedrības nama lejas zālē 
un bārā izstāde par operu dīvām 
(531 North 7th Street Phila-
delphia, PA 19123); būs iespēja 
noklausīties operu ārijas, Guntas 
Plostnieces komentārus un ap -
skatīt Latvijas Nacionālās operas 
izrāžu kostīmus. Informācija: 
www.latviansociety.com 

• 3. aprīlī plkst 11.00 pensionāru 
kopas saiets Filadelfijas Brīvo lat-
vju biedrības telpās (531 North 
7th Street). Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība, Lat-
vijas Nacionālā Botāniskā dārza 
darbinieces Ināras Bondares re -
ferāts, dzimumdienu svinēšana 
un kafijas galdu. Viesi laipni 
gaidīti.

• 15. aprīlī plkst. 2.00 Sv. Jāņa 
baznīcā (301 N. Newtown Street 
Rd. Newtown Square) koncer-
tuzvedums „Pasakas par ziediem”; 
piedalīsies Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestŗa soliste, flau-
tiste Dita Krenberga, komponists 
un pianists Valts Pūce, Jaunā 
Rīgas teātŗa aktieris Gundars 
Āboliņš. Pēc izrādes tikšanās ar 
māksliniekiem pie tases kafijas 
un uzkodām. Rīko Sv. Jāņa drau-
 dze un Filadelfijas brīvo latvju 
biedrība sadarbībā ar kultūras 
biedrību TILTS un Latvijas kon-
certiem; dalības maksa $20.00, 
bērniem ieeja brīva. Informācija 
pa tālr.: 610-383-5972.

KLĪVLANDE (OH) 
• No 20. līdz 22. aprīlim DV 

ASV 62. delegātu sapulce un 
vanadžu 58. salidojums notiks 
Crowne Plaza Cleveland Airport 
viesnīcā (7230 Engle Rd., Mid -
dleburg Hts., OH 44130). Vies-
nīcas istabu cena $99.00 plūs 
nodokļi. Istabas jārezervē līdz 6. 
aprīlim, zvanot pa tālr.: 440-243-
4040 vai: 1-800-227-6963 un 
minot, ka ir no Latvian Welfare 
Association grupas. Delegātu da -
lības maksa kongresam ir $190.00, 
viesiem $140.00. Reģis trācijas 
maksā ieskaitītas visas maltītes, 
piedalīšanās sapulces atklāšanas 
aktā (būs koncerts un uzkodas), 
kā arī delegātu sapulces ballē 
(spēlēs Rainbow orķestris). Vie  siem 
piedalīšanās sanāksmes sesijās 
brīva. Biļetes vakariņām/ballei 
($50.00) varēs iegādāties tikai 
iepriekšpārdošanā. Piedalīšanās 
tikai atklāšanā $20.00. Vakari-
ņām/ballei jāpiesakās un samak-
sa jānosūta līdz 10. aprīlim DV 
apvienības kasierim L. Krūmiņam 
(6758 Commonwealth Blvd. 
Parma Hts., OH 44130-4210), 
tālr.: 440-843-9084; e-pasts lai-
monis@sbcglobal.net

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• Līdz 29. martam mākslinieces 

Astrīdas Prestonas izstāde Small 
Forest atvērta Santamonikas māk -
slas mūzejā Bergamot Station G1 
(2525 Michigan Ave, Santa Mo -
nica, CA 90404; tālr.: 310-586-
6488). Informācija: www.smmoa.org

franču, izraeliešu, spāņu, vācu, 
itaļu un krievu tautasdziesmas 
oriģinālvalodā; paskaidrojumi 
par komponistiem un dziesmu 
tulkojums. Š. Rosa Zanda spēlēs 
tautasdziesmu melodijas, Dž. 
Vabulis atskaņos angļu tautas-
dziesmas, E. Nikodemi – itaļu. 
Izziņas pa tālr.: 718-468-8300. 

• No 5. aprīļa līdz 20. aprīlim 
gleznu izstāde: Important Contem-
porary Artists of Latvia National 
Arts Club (15 Gramercy Park 
South). Izstādē būs 36 latviešu 
mākslinieku darbi – Kaspara 
Bramberga, Harija Branta, Andŗa 
Eglīša, Ievas Iltneres, Ernesta Kļa -
viņa, Daigas Krūzes, Leonarda 
Laganovska, Ingas Melderes, 
Mier valža Poļa. Informācija pa 
tālr.: 212- 475-3424 un www.
NationalArtsClub.org 

• 14. aprīlī plkst. 2.00 Salas 
baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY 11747-3406) Latvijas māksli-
nieku koncertuzvedums „Pasakas 
par ziediem”; piedalīsies: Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestŗa 
soliste, flautiste Dita Krenberga, 
komponists un pianists Valts 
Pūce, Jaunā Rīgas teātŗa aktieris 
Gundars Āboliņš. Pēc izrādes tik -
šanās ar māksliniekiem pie glāzes 
vīna un uzkodām. Dalības maksa 
$25 00. Rīko Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome sadarbībā 
ar kultūras biedrību TILTS un 
Latvijas koncertiem. Informācija, 
zvanot: 917- 270-4786 vai www.
nylatvian.org

• 14. aprīlī plkst. 8.00 vakarā re -
storānā Butterfield 8, (5 East 38th 
Street) līdzekļu vākšana ALJAs 
kongresam; dalības maksa $30. 
ALJAs kongress notiks Ņujorkā 
Pateicības dienas nogalē novem-
bŗa beigās. 

• Līdz 16. aprīlim izrādīs Ed -
varda Albija lugu The Lady from 
Dubuque jaunajā Signature teātrī 
(480 West, 42nd Street), kur 
vienu no galvenajām lomām tēlo 
Laila Robiņa, gūstot ļoti atzinīgas 
kritiķu atsauksmes. Biļešu cena 
$75.00. Tālr.: 212-244-7529, infor-
mācija:i www.signaturetheatre.org

• 18. aprīlī pulksten 8.00 Eiro-
pas Savienības jauniešu orķestra 
koncerts Kārnegija zālē (West 
57th Street and Seventh Avenue); 
oŗkestrī spēlē trīs latviešu vijol-
nieki no Latvijas Līga Kuzmane, 
Stella Zaķe un Knarika Karapet-
jana. Informācija: www.carn-
egiehall.org/Calendar /2012/ -
  4 /18/0800/PM/Europ ean-
Union-Youth-Orchestra/ 

• 22. aprīlī plkst. 12.30 Losan-
dželosas latviešu vīru koŗa „Uz -
dziedāsim, brāļi!” koncerts Ņu  -
jorkas latviešu ev. lut. draudzes 
baznīcā Jonkeros (254 Valentine 
Lane, Yonkers, NY 10705).

• 8. maijā komponista Pēteŗa 
Vaska darbus atskaņos Park 
Avenue Christian Church telpās; 
biļetes pasūtināmas: www.park -
avenuechristian.com 

PRIEDAINE (NJ) 
• 31. martā plkst. 1.00 Ņudžer-

sijas latviešu kreditsabiedrības 
pilnsapulce; plkst. 3.00 Ņudžer-
sijas latviešu biedrības biedru 
pilnsapulce. 

 • 7. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu 
sarīkojums bērniem – olu krāso-
šana, olu meklēšana, talantu sa  -
censības u. c. nodarbības. Infor-
mācija, zvanot pa tālr.: 732-610-
8227 un www.priedaine.com 

• 14. aprīlī plkst. 2.00 Priedainē 
(N.J.) Ērika Raistera Piemiņas 
fonda (ERPF) balvas pasniegšanas 
sarīkojums šī gada balvas laure-
ātam, publicistam Frankam Gor-
 donam. Programmā laureāta sū  -
tītais personīgais sveiciens un viņa 
izraudzītu rakstu fragmentu lasī-
jumi Sandora Abena sniegumā. 
Dagmāras Vallenas atmiņu stās -

tījums par laureāta darbību Radio 
Brīvā Eiropa. Koncerta daļā lat -
viešu komponistu solo dziesmas 
atskaņos baritons Andrejs Mar  tens 
un pianiste Gunta Plostnieks. Cie -
nasts un loterija nākošās balvas sa  -
gādei. Ierosinātais ziedojums sākot 
ar $20,-. Laipni aicina ERPF valde.

• 8. aprīlī pēc dievkalpojuma 
Lieldienu brokastis un olu mek-
lēšana bērniem (1955 Riverside 
Dr. Los Angeles CA 90039-3704).

• 14. aprīlī plkst. 6.00 Ameri-
kas baltiešu brīvības līgas (BAFL) 
bankets latviešu namā. 

• 22. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 
12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju. 

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

MILVOKI (WI) 
• 25. martā plkst. 4.00 latviešu 

nama gada sapulce (8845 West 
Lynx Avenue Milwaukee, WI 
53225-1894). 

• 30. martā plkst. 5.00 zivju va -
 kariņas, rīko DV apvienība. 

MINEAPOLE (MN) 
• 25. martā pēc dievkalpojuma 

DV apvienības biedru pilnsa -
pulce (3152 17th Avenue South 
Minneapolis, MN 55407). 

• 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) 
• 24. martā plkst. 10.00 Ņujor-

kas Daugavas Vanagu apvienības 
pilnsapulce, vanadzēm – plkst. 
2.00 DV namā Bronksā (115 West 
183rd Street). Ieeja brīva. Latvieši 
aicināti iestāties Daugavas Va   nagu 
apvienībā Ņujorkā, lai sekmētu 
aprūpes un kultūras darbu. 

• 26. martā plkst. 7.30 Alekseja 
Ščerbaka (Aleksey Scherbak) lu  -
gas „Pulkvedis Pilats” (Colonel Pi  -
late) izrāde Lark Play Development 
Center/Theatre (311 West 43rd 
Street, New York, NY). Lugas 
autors ir ukraiņu izcelsmes, dzīvo 
Latvijā. Informācija un biļetes: 
www.LarkTheatre.org. Pēc izrā-
des tikšanās ar autoru. 

• 28. martā plkst. 7.00 Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes 
(ŅLOP) pilnsapulce DV namā 
Bronksā. ŅLOP biedru organi-
zācijas aicinātas izraudzīt uz šo 
pilnsapulci delegātus, kas spēj 
uzņemties amatus ŅLOP valdē 
un aktīvi piedalīties tās darbā. 
Informācija, zvanot Baibai Pin -
nei, tālr.: 917-270-4786. 

• 29. martā plkst. 2.00 mecoso p -
rāna Birutas Grunvaldes, kon-
certpianistes Šarlotas Rosas Zan-
das, klarnetista Džerija Vabuļa 
un ģitarista Edmunda Nikodemi 
koncerts Windsor Park bibliotēkā 
(79-50 Bell Blvd., Queens). Pro -
grammā latviešu, amerikāņu, 

Ņujorkas ev. lut. draudzes nometne Katskiļos 2012. gada vasaras kalendārs –
Reģistrēšanās pa internetu sāksies 1. martā

(Šovasar nometne sāksies nedēļu vēlāk Dziesmu svētku dēļ.)

1. periods: no 8. jūlija - 22. jūlijam
vadīs Ieva Alversone, i_alverson@yahoo.com; palīgvadītāja Lija Kurēna,

programmu vadīs Tija Ore

2. periods: no 22. jūlija - 4. augustam
vadīs Ieva Alversone; palīgvadītāja Lija Kurēna,

programmu vadīs Alīda Saliņa

Abos periodos vadības lokā darbosies arī:
Kārlis Budkēvics, Līna Bataraga un Inga Stota

Valodas nometne: no 5. augusta - 18. augustam
vadīs Elissa Millere, elissamillers@gmail.com; programmu vadīs Māra Dajevska

Senču nometne: no 12. augusta - 18. augustam
vadīs Ingrīda Mieme, jmiemis@juno.com

Īkšķīšu A nedēļa: no 8. - 14. jūlijam – vadīs Linda Zālīte, linda@zalite.org 
Īkšķīšu B nedēļa: no 15. - 21. jūlijam – vadīs Valda Grīnberga, vgrinbergs@edc.org 
Īkšķīšu C nedēļa: no 22. - 28. jūlijam – vadīs Inga Mieme-Garbarino,inga.garbarino@gmail.com

Īkšķīšu D nedēļa: no 29. jūlija - 4. augustam – vadīs Inga Mieme-Garbarino
Valodas Īkšķīši: no 5. - 11. augustam – vadīs Ieva Alversone un Laila Gansert

1., 2. un Valodas periodiem ir vajadzīgi grupu audzinātāji,
virtuves darbinieki un trauku mazgātāji - lūdzu pieteiktie

 pie attiecīgām nometnes vadītājām.
Plašāka nometnes informācija ir atrodama internetā: www.nydraudze.org
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

Daiļās dāmas!
Gaŗezerā no 27. līdz 29. aprīlim notiks sestais „Daiļās dāmas” saiets. 

Tas paredzēts tikai dāmām, tikai izpriecām un tikai par labu Gaŗezeram!

Šogad mūsu programmā: 
* tikšanās ar dzejnieci Baibu Bičoli 

* zvaigžņu vērošana ar apmācību no Kalvja Cera
* vietējie ēdieni ar Māru Kori

* Vakariņas gatavos kulinārijas eksperts Dāvids Indriksons.
Šis, daiļās dāmas, ir tikai kumosiņš no interesantās programmas!

Pieteikšanās anketa sameklējama: www.garezers.org
Atrodiet mūs uz facebook!

PRIEDAINĒ
SESTDIEN, 31. MARTĀ

PLKST.1:00 PĒCPUSDIENĀ

ŅUDŽERSIJAS LATVIEŠU FEDERĀLĀS
KREDITSABIEDRĪBAS PILNSAPULCE

PLKST. 3:00 PĒCPUSDIENĀ
ŅUDŽERSIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Fairfield pilsētiņā, Konektikutā, izīrējami  
DZĪVOKĻI

2-guļamistabas/2 vannas istabas• 
2-guļamistabas/1 vannas istaba• 
studio• 

ZVANĪT 845-304 - 2885.

Meklēju savu tēvu, 
EDUARDU-OSVALDU TIMBERU,
dzimis 1922. gadā, Liepājā, dienējis 
Latviešu SS leģionā, bijis dzīvs līdz 

1945. gada maijam.
Meita Karmena-Verika (piezvanīs 
caur dēlu Gvido, tālr.: 29424231)

Pateicīga pensionāre lūdz palīdzēt ar naudiņu mazmeitiņai Justīnītei, 
studentei, kura nākošgad būs 4. kursā un gadā būs jāmaksā 2000 latu. 

Šogad, 3. kursā jāmaksā par gadu 1500 lati. Pusi samaksājam.
Esmu arī Daugavas Vanagu piederīgā.

Mazmeitiņai bankas konts: Latvija, LV-3100, Tukums.
Swdbank-LV73HABA 0551014736204. Justīne Spriesle. Tālr. nr. 63123330
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(Turpināts no 20. lpp.)

(Turpināts 23. lpp.)

S A R Ī K O J U M IMūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un māsa

MIRDZA LAIMDOTA EGLĪTE
(LELIS), dzim. UPATNIECE

Dzimusi 1925. gada 23. martā Rīgā,
mirusi 2012. gada 1. martā Rockville, Maryland

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

GUNĀRS ZARIŅŠ
Dzimis 1932. gada 7. septembrī Rīgā,

miris 2011. gada 24. novembrī, Appleton, Wisconsin

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

ANNA VILHELMĪNE VOLDIŅA,
dzimusi TOMSONS

Dzimusi 1916. gada 22. martā Maskavā,
mirusi 2012. gada 8. februārī Brookline, MA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
BĒRNI MAIJA, ARNOLDS, GUNĀRS, ILGVARS UN AIVARS AR ĢIMENĒM

BRĀĻI OJĀRS UN JURIS AR ĢIMENĒM
RADI LATVIJĀ, ANGLIJĀ UN ASV

Pēc viņa mūžīgi sēros
SIEVA HELĒNE, MEITA INGRĪDA (THOMAS) EBNER, ADAM UN

ALEXANDRA, MEITA NORA (ANTHONY) HERBST, PAUL UN JORDAN, 
DĒLS ĒRIKS (PAULINE), ALEXANDERS UN KAYLA

Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu augumiņu,
Ieliec viegli savā klēpī
Sagurušo augumiņu.

Mīlestība nekad nebeidzas...

Mūsu mīļā 

AINA ZEMDEGA
Dzimusi 1926. gada 21. decembrī Saldū, Latvijā,

mirusi 2012. gada 12. februārī Rockville, MD

No mums šķīries mākslinieks - fotografs, dekorātors, rotkalis un labs draugs

DAUMANTS TOMSONS
Dzimis 1927. gada 8. jūlijā Cēsīs,

miris 2012. gada 22. februārī Melrose Park, IL

Viņu mīlestībā piemin
MĀSĪCA RASMA, VALDIS UN MAIJA AR ĢIMENĒM

Skumst 
ČIKĀGAS PIECĪŠI AR PIEDERĪGIEM

Mēs visi no vienas pasaules,
bet katrs savu sapni,
savu dāvanu mūžībai nes.
(MM)

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama!
 T.dz.

• 21. aprīlī plkst. 3.00 
Losandželosas latviešu vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
namā Priedainē (1017 Highway 
33 East Freehold, NJ 07728). 
Programmā gan jaunas, gan 
vecas dziesmas. Ieeja $25.00.

Juniper St., Quakertown, PA 
18951): 25. martā plkst. 2.00 
dievk., pēc dievk. kafija. 6. apr. 
plkst. 2.00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 8. apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. Lankasterā Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd. Lititz, PA 17601): 
1. apr. plkst. 3.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. Māc. Dr. R. 
Ziedone un emer. māc. Dr. A. 
Ziedonis.

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 25. 
martā dievk. ar dievg, pēc dievk. 
draudzības stunda. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Draudzes māc. A. 
Greiema, tālr.: 517- 614-4853. 
Ērģ. R. Ozoliņš, Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte.

 • Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Shepard of the Coast Luthe-
ran Church 1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale): 15. apr. 
plkst. 2.00 dievk. Diakone Abija 
Venta, tālr.: 954-427-3558. 

 • Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 25. 
martā plkst. 11.00. ar dievg. 21. 
martā plkst. 11.00 kristīgas fil-
mas skatīšanās un pārrunas. 28. 
martā plkst. 11.00 ekskursija uz 
Losandželosas ievērojamākām 
baznīcām. 1. apr. plkst. 11.00 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 6. 
apr. plkst. 11.00 Lielās piektdie-
nas dievk. ar dievg. 8. apr. plkst. 
9.00 Lieldienu dievk.; pēc dievk. 
brokastis un olu meklēšana bēr-
niem. 15. apr. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 22. apr. plkst. 11.00 
dievk. vadīs viesmācītājs. 29. apr. 
plkst. 11.00 dievk., pēc dievk. 
draudzes gada sapulce. Māc. D. 
Kaņeps. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, MA 
02130, tālr.: 617-524-4622): 1. 
apr. plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 2.00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 8. 
apr. plkst. 10.00 Lieldienu dievk. 
ar dievg. Māc. J. Keggi.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 25. 
martā plkst. 11. 00 dievk. (pirms 
dievk. plkst. 10.00 pankūku bro -
kastis); plkst. 3.00 dievk. ar dievg. 
Vilmingtonā Good Shepherd 
bazn. (1530 Foulk Road, Wil-
mington). 1. apr. plkst. 11.00 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg., 
valdes ievadīšana amatā. Māc. I. 
Dzelzgalve. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 25. martā plkst. 10.00 
dievk. 1. apr. plkst. 10.00 Pū -
polsvētdienas dievk. 6. apr. 
plkst. 5.00 Lielās piektdienas 
dievk. 8. apr. plkst. 8.00 Liel-
dienu dievk. 22. apr. plkst. 
10.00 dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996): 25. martā 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievk. 
kafija. 1. apr. plkst. 10.00 Pū -
polsvētdienas dievk. ar dievg., 
pēc dievk. kafija. 5. apr. plkst. 
6.00 Zaļās ceturtdienas dievk. ar 
dievg. 6. apr. plkst. 6.00 Lielās 

Losandželosas latviešu vīru 
koris ,,Uzdziedāsim, brāļi!”. Vidū 
(no labās) koŗa diriģente Laura 
Rokpelne Mičule un pianiste 
Līga Ceriņa

SANFRANCISKO (CA) 
• 5. aprīlī plkst. 4.15 (Encina 

Hall West, Room 208, Stanford 
Campus) profesores Ausmas 
Cim diņas referāts angļu valodā 
par grāmatu In the name of free-
dom: Vaira Vīķe-Freiberga, for-
mer President of Latvia. 

SIETLA (WA)
 • 30. martā plkst. 7.00 jauniešu 

vakars latviešu namā (11710 - 
3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125), 
būs iespēja uzspēlēt zolīti un 
novusu. Visi laipni aicināti. 

• 8. aprīlī pēc dievkalpojuma 
latviešu namā Lieldienu brokas-
tis ($20, bērniem $10), pieteik-
ties līdz 2. aprīlim, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123. 

• No 26. līdz 29. aprīlim latviešu 
namā lietoto mantu tirgus. (26. 
un 27. aprīlī no plkst. 9.30 līdz 
8.00; 28. aprīlī no plkst. 9.30 līdz 
5.00, 29. aprīlī no plkst. 12.00 
līdz 4.00). 

• 12. maijā plkst. 10.30 Sietlas 
latviešu skolas izlaidums latviešu 
namā. 

• 12. maijā plkst. 7.00 vakarā 
tautasdeju kopas „Trejdeksnītis” 
pavasaŗa koncerts latviešu 
namā. 

• No 26. līdz 28. maijam talka 
Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Informācija, rak-
stot Kārlim Grendzem: kgrendze@ 
  gmail.com 

Sietlas latviešu centra mājas-
lapa: www.seattlelatviancenter.com

SV. PĒTERSBURGA (FL) 
• 31. martā plkst. 4.00 biedrības 

namā (1705 9th Ave North St. 
Petersburg, FL 33706, tālr.: 727- 
365-7856). Sv. Pētersburgas 
latviešu biedrības 46. gada svētki; 
dziedās biedrības koris. Būs auk-
stais galds un kafija, notiks izloze. 
Deju mūziku spēlēs Ilmārs 
Dzenis un Pēteris Ozols. Ieejas 
ziedojums – vismaz $ 20.00.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445): dievk. 25. 
martā plkst. 11.00. 1. apr. plkst. 
11.00 Pūpolsvētdienas dievk. 5. 
apr. plkst. 11.00 Zaļās ceturtdie-
nas dievk. ar dievg. 6. apr. plkst. 
7.00 vakarā Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 8. apr. plkst. 9.00 
no rīta Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. brokastis. Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā (424 

MEITA ZAIGA
MAZDĒLS GINTS UN MAYA,
BĒRNI BOLVEYS UN JURA
MAZDĒLS INDRIS
MAZMEITA KAIVA UN MITCHELL,
DĒLS ATLAS

DĒLS MARCIS UN GUNTA
MAZDĒLS JĀNIS UN JENNIFER,
BĒRNI INGRĪDA UN EDVARDS
MAZDĒLS DIDZIS UN ELIZABETH,
BĒRNI NORA UN NIKOLAS
MAZMEITA ANDRA UN MATTHEW,
BĒRNI AUGUSTS UN LAILA

Viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies

Es zinu, ka kādreiz man dārziņš būs,
Kur nevītīs rozes un nesāpēs sirds.
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Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

EDĪTE LIBERS,
dzim. STIPRAIS

Dzimusi 1926. gada 5. jūlijā Liepājā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 18. februārī Dickinson, Texas

Viņu mīļā piemiņā paturēs
HOUSTONAS DRAUGI UN

LATVIEŠU KOPAS DALĪBNIEKI
Nāks rīta blāzma zvaigznes dzēst
Un dzirdēs vējus pūšam,
Bet skaistos mirkļus neizdzēst –
Tie paliks visam mūžam.
(Hugo Krūmiņš)

Mūsu ilggadīga draudzes locekle mūžībā

VIJA TROMS,
dzim. VĪTUMS

Dzimusi 1937. gada 15. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 29. februārī Sparks, Nevada

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

KĀRLIS ĀRSTE
Dzimis 1921. gada 16. decembrī,

miris 2011. gada 28. novembrī

EDVĪNS GANGNUS
Dzimis 1926. gada 27. augustā,
miris 2011. gada 28. decembrī

IMANTS PLOTNIEKS M.D
Dzimis 1926. gada 5. oktobrī,
miris 2011. gada 2. decembrī

MIRDZA TULIS dz. Lūsis
Dzimusi 1921. gada 3. augustā,

mirusi 2011. gada 2. janvārī

Sēro
LANSINGAS LATVIEŠU DRAUDZE

Sēro
FILADELFIJAS DAUGAVAS VANAGI

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

EDĪTE LIBERS,
DZ. STIPRAIS

Dzimusi 1926. gada 5. jūlijā, Liepājā, Latvijā,
mirusi 2012 gada 18. februārī Dickinson, Teksasā

Aizgāja mūsu ilggadīgā gaidu vadītāja

MĀRA EFERTE-DOLE
Dzimusi 1921. gada 11. decembrī Rīgā,
mirusi 2012. gada 17. februārī Bostonā

Pēc viņas sēro
KITIJA GRINTĀLS AR ĢIMENI

VERA ZĪVERTS AR ĢIMENI
RŪTA UN GUNĀRS BEĶERIS AR ĢIMENI

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Paņem līdz saules glāstu,
Ko Tev draugu rokas liek,
Lai Tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Kas savai zemei uzticīgs,
Tas saules mūžu dzīvo

„Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi
un dod tev mieru.” (4 Moz 6:26)

„Kluss miers pār zemi
Savus spārnus raisa...”

D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 22. lpp.)

piektdienas dievk. 8. apr. plkst. 
8.00 Lieldienu dievk. ar dievg., 
pēc dievk. Lieldienu brokastis. 
12. apr. plkst. 3.00 Bībeles stun-
da Kalamazū. 15. apr. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 19. apr. plkst. 4.00 Bībeles 
stunda Ciemā „Latvija” 22. apr. 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievk. 
kafija. 29. apr. plkst. 10.00 dievk., 
pēc dievk. kafija. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 25. 
martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 27. martā plkst. 10.00 
pārdomu rīts baptistu draudzes 
telpās. 28. martā plkst. 7.00 
pārdomu vakars Zaļajā zālē. 1. 
apr. plkst. 11.00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg. kopā ar baptistu 
draudzi. 5. apr. plkst. 7.00 Zaļās 
ceturtdienas dievk. ar dievg. 
kopā ar baptistu draudzi. 6. apr. 
plkst. 7.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. kopā ar baptistu 
draudzi. 8. apr. plkst. 9.00 
Lieldienu dievk.kopā ar baptis  -
tu draudzi; pēc dievk. brokastis. 
Māc. Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Road, East 
Lansing, MI). Māc. A. Greiema.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 

CT 06040): 1. apr. plkst. 12.15 
Pūpolsvētdienas dievk., diak. I. 
Kaņeps. Pēc dievk. Lieldienu 
azaids un dr. Egīla Zālīša 
priekšlasījums „Latviešu sēta”. 
Viesosies dzejniece Dace Micāne-
Zālīte, būs iespēja iegādāties 
viņas grāmatu „Vāveru gane” ar 
autografu. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 25. martā 
dievk. ar dievg. 1. apr. Pūpol-
svētdienas dievk. angļu val. ar 
dievg., pēc dievk. draudzes saiets. 
5. apr. Zaļās ceturtdienas dievk. 
ar dievg., piedalīsies jaunieši. 6. 
apr. plkst. 11.00 un plkst. 7.00 
Lielās piektdienas dievk. ar dievg. 
Māc. L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-
3934 e-pasts: pastorlauma@
gmail.com; draudzes priekšn. S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 25. martā plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., būs īpaša 
mūzika; pēc dievk. sadraudzība. 
29. martā plkst. 10.30 Bībeles 
stunda. 1. apr. plkst. 11.00 
Pūpolsvētdienas dievk. ar dievg., 
būs īpaša mūzika, pēc dievk. 
sadraudzība. 5. apr. plkst. 2.00 
Zaļās ceturtdienas dievk. ar 

dievg. 6. apr. plkst. 6.00 Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg. 8. 
apr. Lieldienu dievk. ar dievg., 
dziedās draudzes koris; Māras 
Pelēces un Korija Makloda 
(Corey Mcleod) dēla Mikus Jāņa 
kristības. Pēc dievk. pankūku 
brokastis. Māc. M. Cepure-Zem-
mele, tālr.: 763-546-8178, e-pasts: 
maija.cz@gmail.com Infor mā-
cija: www.mndraudze.org 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 25. martā plkst. 
3.30 dievk. dr. dievn. Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick, 
NJ). Māc. I. Pušmucāne-Kineiko, 
tālr.: 908-638-1101; e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 25. 
martā plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. J. 
Saivars. 31. martā plkst. 10.00 
skolas dievk. Springfīldā (Holy 
Cross Lutheran Church, 639 
Mountain Ave, Springfield NJ 
07081), māc. J. Saivars. Mājaslapa: 
www.nydraudze.org 

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 8. apr. plkst. 
1.00 Lieldienu dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. kafija. 20. maijā plkst. 
1.00 dievk., pēc dievk. kafija. 10. 
jūn. 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): 31. martā dievk.plkst. 
12.00; pēc dievk. kafijas galds. 
14. apr. plkst. 12.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. D. Kaņeps. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com vai 
www.sandiegodraudze.us 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 25. martā 
dievk. plkst. 10.00, pēc dievk. 
padomes sēde. Māc. K. 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. 
Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 25. martā plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. 1. apr. plkst. 
10.30 Pūpolsvētdienas dievk. ar 
dievg. 6. apr. plkst. 7.00 vakarā 
Lielās piektdienas dievk. ar dievg. 
8. apr. plkst. 10.30 Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. brokastis ($20, 
ērniem $10, lūgums pieteikties 
līdz 2. aprīlim, zvanot Selgai 
Pētersonei, tālr.: 206-365-7123). 
15. apr. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg. 22. apr. 10.30 dievk. 29. 
apr. plkst.10.30 dievk. ar dievg. 

angļu val. Māc. D. Cilne, tālr.: 
206 -674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net Bazn. mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr. „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. 
Petersburg, FL 33707): 25. martā 
dievk. ar dievg., marta jubilāru 
apsveikšana. Bībeles stunda 
biedrības namā 25. martā un 1. 
apr. plkst. 11.00 . 6. apr. plkst. 
4.00 Lielās piektdienas dievk., 
dziedās Andris Ritums un Ilmārs 
Vilmanis. 8. apr. plkst. 11.00 
biedrības namā Lieldienu svēt-
brīdis ar groziņiem. 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): 6. apr. plkst. 2.00 Lielās 
piektdienas dievk. ar dievg., diak. 
I. Kaneps. 8. apr. plkst. 8.30 
Lieldienu dievk. vadīs Imants 
Gorbants; pēc dievk. lejas zālē 
Lieldienu brokastis. Dr. priekšn. 
V. Bachmute, tālr.: 860-644-
3268.
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S P O R T S
Kuŗa sieviete gan nevēlas būt 

jauna un skaista ja ne līdz ga -
diem 100, tad līdz 90 noteikti!  
Taču varbūt skaistums un vin-
grums locekļos nav nekas cits 
kā genu debešķīgo ķēžu rotaļu 
re  zultāts?! Ne velti kāda no Holi-
 vudas aktrisēm teikusi zelta vār -
dus: „Nav nekā grūtāka, kā iz  -
ska tīties pievilcīgai 24 stundu 
gaŗumā!”  (Tātad ar genām vien 
par maz.) Jaunībā  skaistums ir 
da  bisks pavadonis, tomēr visām 
pusaudzēm parasti vēlēšanās ir 
tikai viena – par katru cenu izska-
tīties nedaudz vecākām (lai va -
rētu baudīt pilngadīgām meite-
nēm paredzētos labumus), bet... 
ak vai, drīz vien visām kā vienai 
gan dokumentos, gan izskatā 
gribas būt jaunākām! 

Droši vien Laurai Vikmanei 
bērnībā pat sapņos nerādījās, ka 
par viņu Ohaijo pavalsts laik-
rakstā Dayton Daily News rakstīs:  
„Laura 42 gadu vecumā izskatās, 
it kā viņai būtu tikai 20!” Te  ne  -
kādi papildkomplimenti nav va -
ja  dzīgi: laikam jau Laura ir viena 
no tām laimīgajām sievietēm, 
kuŗa atradusi brīnumrecepti sa -
vas jaunības pagarināšanai. Pro -
tams, tādu recepšu nav mazums 
(tikai katrai sievietei jāatrod 
individuālā, iedarbīgākā): ievērot 
diētu, sportot, meditēt. Laura to 
panākusi, kļūstot par Ohaijo pa -
valsts Sinsinati pilsētas profesio-
nālās futbolvienības Bengals at -
balstītāju un uzmundrinātāju un 

Rakstura īpašību, treniņu vai
genu rotaļu rezultāts?

maz divdesmit  gadu jaunāki.
Lauras ikdienu derētu atspo-

guļot dokumentārā reklāmfil mi  -
ņā: vai viņa skaita savus soļus, vai 
tieši otrādi – neskaita nemaz, vai 
viņas dzīvoklī viena istaba stāv-
grūdām pilna ar vingrojamiem 
rīkiem jeb vai pietiek ar mazu sa  -
ritināmo sporta paklājiņu, vai viņa 
skaita kalorijas, vai tieši otrādi – 
mierīgi nobauda pa kūciņai?

Kā tad īsti sākās cheerleader  
kustība?  Viens stāsts ir šāds:  reiz 
kādam veiksmīgam futbola tre-
nerim bija lieliska vienība, visi 

basketbola un futbola spēlētājus. 
Par organizētas sportistu uzmun-
dri nātāju grupas dibināšanas 
dienu uzskata 1898. gada 2. no -
vembri, kad Minesotas universi-
tātes studenti kāda uzņēmīga 
puiša vadībā skaļi izkliedza lī -
dzīgus saukļus. Drīz vien tika 
izveidota sešu vīriešu studentu 
cheerleader grupa. Pirmā  cheer-
leader studentu apvienība Gamma 
Sigma tika dibināta 1903. gadā. 
Sievietes šai kustībai  pievienojās 
1907. gadā. Tolaik kolledžās nebija 
sie   viešu sporta vienī bu, bet stu-

dentes labprāt kļu-
va par sporta atbal-
stītājām ne tikai ar 
balsi, bet izdarīja arī 
akrobatiskus vingro-
jumus, lēcienus un 
deju so  ļus. No Ame-
rikas cheerleader  
kustība izplatījusies 
visā pasaulē, pēc 
neat  ka rības atgū ša-
nas arī Latvijā, kur 
dedzīgās sporta at -
balstītājas ie   sauca  

par karsējmeitenēm. 
Nesen ASV presē bija lasāms 

ziņojums, ka 1876. gadā dibi nā-
tajā Teksasas lauksaimniecības 
un mechanikas kolledžā (Agricul-
tural and Mechanical College of 
Texas), līdz šim laikam futbola 
sacensībās uzmundrinātāji (klie-
dzēji) bijuši vienīgi vīrieši, un 
tikai šogad pirmo reizi universi-
tātēs vēsturē par yell leader gru-
pas vadītāju ievēlēta studente.

Mūsdienās karsējmeiteņu vie -
nības  ir  visās ASV pamatskolās, 
vidusskolās un augstskolās, mei -
tenēm ir uniformas, viņu vingro-
jumi kļūst arvien sarežģītāki, 
notiek vienību sacensības, un 
dalībnieču pārdrošību, sastājoties 
augstum augstās piramīdās, var 
tikai apbrīnot. Ir nodibinātas da -
žādas cheerleader apvienības gan 
atsevišķu ASV pavalstu, gan visas 
Amerikas mērogā. Protams, kar-
sējmeiteņu kvēlākā vēlēšanās ir  
sacensties Olimpiskajās spēlēs. 

Valodnieki varētu gaŗi un plaši 
skaidrot,  kā radies vārds cheer – 
no senfranču un latīņu cara 
(galva, seja, sejas izteiksme), sā -
kumā tas bijis jūrnieku vārds, 
taču laika gaitā vārdi bieži iegūst 
citu nozīmi. Pušķīšus, ko karsēj-
meitenes vicina, sauc pom-poms, 
un šis vārds ir no franču pom-
pon, kas nozīmē mazu, dekorā -

tīvu bumbiņu no auduma vai 
spalvām.

Patiešām slavējami, ka  diezgan 
brutālajā vīru spēlē ieplūdināts 
meiteņu sports (turklāt tas ne -
nozīmē tikai skaistu kāju izrā-
dīšanu), lai skatītāji tribīnēs 
nemitīgi vienā laidā  nebeŗ mutē 
grauzdētas kukurūzas saujas, ne -
dzeŗ alu un kokakolu, vairojot šo 
dzērienu ražotāju ienākumus! 
Tagad daudzi stiprā dzimuma 
pārstāvji dodas skatīties futbolu 
daiļo meiteņu dēļ.

Izdevumā The Hollywood Re -
porter vēstīts, ka studijā New Line 
Cinema  par  Lauru Vikmani top 
filma.

Laura Vikmane ir uztura spe -
ciāliste un apzinās, cik svarīga 
nozīme cilvēku dzīvē ir sportam. 
Viņa skrējusi pusmaratonu, cilā-
jusi svarus, mācījusies dejot ba -
letu, spēlēt golfu un sist bungas. 
Laurai Vikmanei paticis futbol-
spēļu laikā vērot karsējmeitenes, 
un pēdīgi viņa nolēmusi kļūt par 
vienu no viņām. Viņas abas mei-
tas,14 gadu vecā Lila  un Aleksa, 
kam ir 12 gadu, arī  ir savas sko-
las karsējmeiteņu vienībā. Laura 
gribējusi meitām būt par parau-
gu un pierādīt, ka jebkuŗā vecumā 
iespējams sasniegt iecerēto.

Nesen klajā nāca Lauras Vik-
manes autobiografija ar nosau-
kumu It’s Not About the POM-

vecākiem (latvietis bija tēvs), 
viņu laulību un šķiršanos, skolas 
gaitām, pirmo mīlestību un 
neveiksmīgo laulību, kuŗā bija 
jāpacieš varmācīgā vīra paze-
mojumi. Viņas dzīvi mainīja uz -
ņemšana futbola atbalstītāju  Ben- -
Gals vienībā. Skatītāji nezina, ka 
karsējmeitenes trenējas ilgi un 
pamatīgi, tūkstošiem stundu,  fut -
bolspēles laikā uz laukuma pava-
dītais laiks, salīdzinot ar treni-
ņiem, ir ļoti īss. Autore labi  rak-
sturo karsējmeiteņu lomu – gal-
venais, viņām par sporta vie  nī-

Guelph/Humber universitātes 
pirmā gada students kinesioloģijā, 
Aleks Inveiss, spēlējot „libero” 
pozicijā Ontario provinces mei -
starvienības Humber kolledžas 
volejbola vienībā, piedalījās Ka -
nadas augstskolu meistarsacīkstēs 
Abbotsfordā, Britu Kolumbijā. 
Humber kolledža izcīnīja pirmo 
vietu (zelta medaļu), kļūstot par 
CCAA 2011./20112. gada volej-
bola čempionu valsts mērogā.  
Aleks tika izvēlēts par turnīra 
finālsacensības labāko spēlētāju 
(MVP) un ierindots pirmajā 
izlases vienībā.                       U.I.

Izcils panākums volejbolā
Volejbola spēlēs 

Baltimorā
Baltimorā, Merilendā, 14. aprīlī 

pulksten 11 sāksies Austrumu pie -
krastes spēles volejbolā Volleyball 
House (5635 Furnace Ave., Elkridge, 
MD), mājaslapa: www.vbhause.com

Spēlēs piedalīsies volejbolisti 
un volejbolistes no Ņudžersijas, 
Ņujorkas, Filadelfijas, Vašingtonas 
(DC) u. c. pavalstīm. 

Dalībnieki  un vienības jāpieteic 
Vašingtonas (DC) Daugavas Va  -
nagu sporta kopas „Sigulda” pār -
stāvim Viesturam Timrotam, tālr.: 
301- 294-0046 vai Ņudžersijas 
sporta kopas „Kursa” pārstāvim 
Jānim Ģigam, mājas tālr.: 908- 
272-5480, darba: 609-588-6314.

Karsējmeiteņu priekšnesums

Laura Vikmane ar meitām 
Aleksu and Lilu

Lauras Vikmanes autobiografi-
jas  vāks

Sinsinati futbolvienības  Bengals karsējmeitenes; Laura Vikmane 
– trešā rindā vidū

dara to no sirds: lai vīpsnā tie, 
kuŗiem cheerleader  nodarbošanās 
šķiet nenopietna! Daudzi smejas, 
piemēram, par ķīniešu senioru 
vingrošanu, dažs pat iedomājas, 
ka viņi tikai cenšas izklaidēt 
rietumu tūristus, bet daudzi 
ķīnieši, it sevišķi vīrieši, ar fizisko 
nodarbību palīdzību izskatās vis-

slavēja vienību, slavēja arī treneri. 
Taču trenerim nemitīgi sāpēja 
sirds: viņa septiņas meitas pa šo 
laiku izauga par jaunkundzēm, 
bija laiks tās izvest tautās. „Kā lai 
to izdara, ja visa mana dzīve pa  iet 
futbollaukumā, visi mani draugi 
un radi satiekas vienīgi futbollau-
kumā, ja visi jauni zēni sēž tikai 
tribīnēs vai pēc sacīkstes bārā?!” 
tēvs reiz skaļi bēdājās.

Un tad treneŗa meitas sasauca 
draudzenes, aizņēmās no mātēm 
putekļu dzenājamās slotiņas un, 
kuplus minibrunčus no vislētākā 
auduma pašuvušas, drosmīgi ie  -
soļoja futbollaukumā puslaika pār-
 traukumā, sportistu atpūtas brīdī: 
kā un ko darīt, priekšā pateica sie -
viešu nekļūdīgā intuīcija! Viņas 
cilāja kājas, zibināja acis,  apmul-
sušajiem skatītājiem atlika tikai 
lauzīt galvu: kālab viņām rokās 
putekļu dzenājamie rīki?! Noti cē-
jāt? Protams, tā ir pasaka, bet  Laura 
Vikmane tajā iederas pavisam labi.

Patiesība  ir gluži citāda.  Prin-
stonas  universitātes 1877. gada 
22. februāŗa avīzē dokumentēts,  
ka grupa studentu (toreiz uni-
ver sitātē mācījās tikai puiši), 
kliedzot „Urrā, urrā!  Hip, hip! 
Rah, rah, rah! Siss, siss, siss! Boom, 
boom, boom! Ah!” atbalstījuši 

bām jārada pozitīvs iespaids. Šo 
grāmatu ieteicams izlasīt ikvie  nai 
sievietei, jo tā varētu palīdzēt  dau -
dzām „izmisušām mājasmā tēm” 
pārvarēt depresiju, iedvesmotu 
uzdrošināties kaut ko savā dzīvē 
mainīt, nostiprināt pašap ziņu un 
sasniegt pat šķietami neiespējamo.

Skaistums vienmēr ir bagātība, 
tālab  droši varam teikt, ka Laura 
Vikmane  ir mūsu, latviešu, dzīva 

POMS. Laura Vikmane tajā ļoti 
atklāti pastāsta par savu ģimeni, 

un nenovērtējama bagātība vese-
las futbolvienības vērtībā.  

Am

Aleks Inveiss uzņem „grūtu” bumbu

Cīkstonei Grigorjevai – 
sudraba medaļa

Eiropas meistarsacīkstēs cīņas 
sportā Belgradā Latviju pārstāvēja 
2010. gada Eiropas meistare Anas-
tasija Grigorjeva un Karolīna Tjap -
ko. Startējot svara katēgorijā līdz 
59 kg, Grigorjeva turnīru sāka ar 
uzvaru pār moldāvieti Ludmilu 
Kristea, ceturtdaļfinālā pārspēja mā -
jinieci serbieti Andelu Krčma re-
viču un vietu finālā nodrošināja ar 
uzvaru pār Krievijas cīkstoni Annu 
Polovņovu. Finālā Grigorjeva zau -
dēja Gannai Vasiļenko no Uk  rai-
nas un izcīnīja sudraba medaļu. 
Karolīna Tjapko (līdz 51 kg) pir -
majā cīņā  zaudēja polietei Ivonai 
Ņinai Matkovskai, bet gandarī-
juma turnīra pirmajā kārtā pie-
kāpās Burku Kebicai no Turcijas.


